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چکـیده
در دهههای اخیر بسیاری از سازمانها و نهادهای مدیریتی به ترویج نوعی نگرش مشارکتی از طریق تأکید بر اجتماعات
محلی و در راستای افزایش تعامالت اجتماعی در سطح محله برآمدهاند .در این راستا شهرداری تهران نیز بهمنظور تحقق
رویکرد محله محوری اقدام به تأسیس سرای محله در سطح محالت نمود تا بتواند نقش مهمی در شکلگیری روابط میان
مردم و پیوند اجتماعی ایفا کند که بعد از گذشت یک دهه با مشکالتی در این زمینه همراه میباشد .هدف از این پژوهش
تحلیل و واکاوی مشکالت سرای محالت در منطقه  3شهر تهران میباشد .روش پژوهش ،کیفی و اطالعات از طریق
مصاحبه نیمه ساختاریافته از  3گروه مدیران ،جامعه مدنی و بخش خصوصی گردآوریشده است .شرکتکنندگان در
مصاحبه 30نفر که از طریق نمونهگیری هدفمند از نوع گوله برفی انتخابشدهاند .پس از انجام مصاحبهها و خواندن دقیق
آن در مورد واکاوی مشکالت سرای محالت  9زیر مضمون شامل بومی نبودن مدیران ،ناهماهنگی سرای محله با سایر
نهادهای مؤثر ،موازی کاری ،کمتوجهی به وضعیت حقوق کارکنان سرا ،کمرنگ بودن نقش مردم در سیاستگذاری برنامه
ها ،فقدان نیازسنجی در برنامههای اجرایی سرا ،پایین بودن سطح کیفیت برنامهها ،ایجاد نگاه درآمدزا به سرا و شعارزدگی
در برنامههای سرا استخراج شد .بدین ترتیب از این زیر مضمونها ،دو مضمون اصلی مشکالت ساختاری و نهادی و
مشکالت مربوط به حوزه عملکردی به دست آمد.

واژگـان کلـیدی :محله محوری ،سرای محله ،مشکالت ساختاری ،مشکالت عملکردی ،منطقه 3
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 -1بیان مسئله

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد 1

از دهه  1970به بعد از یکسو به دنبال جنگ ویتنام و پیامدهای آن ،جغرافیای رادیکال با تأکید بر مسائل اجتماعی و اقتصادی
در راستای عدالت اجتماعی برای همه طبقات اجتماعی مطرح میشود (صفی و نظریان .)53 :1394 ،و از سوی دیگر به دلیل
گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی آن جامعنگری و کلنگری برای حل مشکالت ضرورت پیدا میکنند .به
دنبال این جریانات سطوح پایینتر و ابعاد ملموس زندگی شهری که تجلی فضایی آن محله میباشد بیش از هر زمان دیگری
مطرح میشود (ساسان پور و همکاران .)160 :1394 ،ازاینرو کنشگران جدیدی ازجمله مقامات محلی ،شهروندان ،شورای شهر و
 ...بهعنوان سرمایههای اجتماعی شهر مطرح میگردند که به دنبال تقسیم وظایف بین حکومتهای مرکزی و محلی و صالحیت
دار کردن شهروندان میباشند (مشکینی و موذن .)101 :1393 ،چرا که شهر نظامی پویا می باشد و در آن اشکال فضایی و
فرایندهای اجتماعی در تعامل دائمی با یکدیگر می باشند (مشکینی و لطفی )154 :1393 ،و متقابال شهروندی نیز یک موقعیت
منفعالنه نیست ،بلکه موقعیتی است فعاالنه که از طریق مشاوره ،مذاکره و توافق نمود پیدا میکند (مهدی زاده.)60-61 :1395 ،
بدین ترتیب حاصل این فرایند گذار از رویکردهای برنامه ریزی از برنامهریزی جامع به برنامهریزی سیستمی در انگلستان و
راهبردی -محلی در آمریکا و گذار از مدیریت شهری به حکمروایی شهری شد ( .)chaudhry and et al: 2009مفهومی که
تحقق آن مستلزم عینیت بخشیدن به مشارکت شهروندان در ابعاد مختلف می-باشد (موحد و همکاران .)149 :13994 ،در راستای
تحقق این رویکرد از اواسط دهه  1970مداخله اجتماعات محلی خودیار در کانون توجه مدیریت شهری قرار میگیرد (نوریان و
مظفریپور )48 :1392 ،زیرا مدیریت محلی اصلی ترین نیروی محرکه برای یکپارچه سازی کلیه ذینفعان در فرایند ساخت شهر به
حساب میآید (احدیان و شاکر اردکانی .)313 :1392 ،این رویکرد به حرکت بر محور انسان -محیط استوار میباشد و توسعه
امکانات اقتصادی با توجه به مالحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار میدهد (رضایی و نگین ناجی )70 :1394 ،و
روندی فراگیر در میان سطوح مختلف مدیریتی که به دنبال بهرهگیری از منابع انسانی و مالی بر اساس روشهایی که اداره فرایند
توسعه را به محلهها واگذار میکند (نادری بوانلو و پرتوی)67 :1389 ،
بنابر این میبینیم که در دهههای اخیر بسیاری از سازمانها و نهادهای مدیریت و برنامهریزی به ترویج نوعی نگرش مشارکتی
از طریق تاکید بر اجتماعات محلی به منظور توانمندسازی این اجتماعات روی آورده اند (نصیری .)140 :1394 ،در واقع این رویکرد
تالش میکند با تقویت و بهبود فضای کالبدی محله ،تعامالت اجتماعی را افزایش داده و از این مسیر به بهبود حس تعلق به
مکان ،خوداتکایی اقتصادی و ارتقا سرمایه اجتماعی نایل گردد (رضایی و نگین ناجی .)70 :1394 ،در این راستا شهرداری تهران به
منظور گسترش مشارکت شهروندان در عرصههای مختلف و تحقق رویکرد محله محوری اقدام به تاسیس سرای محالت به عنوان
رکن اجرایی محله در سطح محالت نمود (فنی و همکاران ،)36 :1393 ،که بعد از گذشت یک دهه کارآمدی الزم را کسب نکرده
است و با مشکالتی در این زمینه همراه می باشد .در این پژوهش به دنبال آن هستیم به تحلیل و واکاوی مشکالت سرای محالت
در منطقه  3شهر تهران می باشد.

 -2ادبیات پژوهش
فضا در مفهوم مادی خویش ،به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی کند ولی به محض آنکه گروه انسانی فعالیتی را در
مکانی آغاز کند ،معنای نمادین فضا پدیدار میشود و از این پس بستری برای وقوع رفتارهای انسانی میشود (حبیبی )1386 ،و
اینجاست که در آن اعضای جامعه گردهم آمده و تجربیاتی را به صورت مشترک کسب میکنند و امکان شکلگیری جامعه مدنی
مبتنی بر کثرت گرایی ،مشارکت ،فرد باوری و قانونمندی را فراهم میکنند (عاشوری چهار ده .)9 :1391 ،به این معنی فضای
عمومی را میتوان نوعی ساختار ارتباطی دانست که در شبکه جامعه مدنی ظهور میکند و شهروندان را فعاالنه گردهم میآورد
(یزدخواستی و همکاران .)89 :1392 ،از این رو با توجه به اینکه بستر تعامل اجتماعی و خاطره جمعی میباشد منجر به شکلگیری
هویت اجتماعی میشود (فدایی .)18 :1395 ،در این راستا توسعه محلهای فرایندی است که بر اساس آن سرمایه ای که اجتماع به
صورت بالقوه قادر به جمعآوری و استفاده از آن است ،افزایش مییابد تا با کمک آن کیفیت زندگی مردم محله بهبود یابد و قدرت
بین شهروندان تقسیم شود (ساسانپور و همکاران .)163 :1394 ،بدین ترتیب توسعه محله مبنا بر اساس نیازهای شهروندان و به
کارگیری همکاری و مشارکت آنها در طراحی رویکردها و سیاستهای محلی تجلی پیدا می-کند (خادمالحسینی و همکاران،
 .)159 :1393زیرا این رویکرد به دنبال آن است تا سه حلقه مجزا اما به هم پیوستهی محیط ،اجتماع و اقتصاد را در ارتباط متقابل
در نظر گیرد (سرایی و همکاران .)108 :1394 ،در این راستا شهرداری تهران به منظور عملیاتی کردن رویکرد مورد بحث اقدام به
تاسیس سرای محالت در سطح محالت شهر نمود تا بتواند نقش مهمی را در شکل-گیری روابط میان مردم و ایجاد پیوند
اجتماعی میان مردم نماید (درگاهی.)1395 ،
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رویکرد همسایگی :با رشد شهرنشینی سریع ،مهاجرت و تنوع فرهنگی و  ...جامعه بیش از هر زمان دیگری با کاهش روابط
اجتماعی ،تضعیف هویتهای محلی و تعامالت اجتماعی همراه شد (نوذری .)374 :1394 ،این روند منجر به شکلگیری مفهومی به
نام واحد همسایگی گردید .در این رویکرد سطحی از یکپارپگی یا روابط دوجانبه اجتماعی یا نوعی همبستگی انسانی مشاهده می
شود که بر مساعدت های متقابل استوار می باشد (میرکتولی .)6 :1394 ،در واقع این مفهوم بر این باور استوار است که محلی
ساختن امکانات و تسهیالت و خدمات به تماس چهره به چهره بیشتر مردم ،شرکت در امور اجتماعی و در نتیجه به ناهنجاری
روابط اجتماعی کمتر و روابط اجتماعی بهتر منجر میشود (مهدی زاده و همکاران .)1395 :344 ،چرا که با ارتقای مشارکت محلی
در مدیریت فضا ،بستر الزم برای تعامل اجتماعی شهروندان را فراهم میکند (مفاخری.)147 :1395 ،
نظریه توسعه ظرفیتی :توسعه ظرفیتی ،اصطالحی نسبتا جدید است که در اواخر دهه  1980میالدی ظهور یافته و در طول دهه
 1990برجستگی فزاینده ای را در ادبیات توسعه کسب نموده است .به طوری که هدف اصلی همکاری های فنی در دهه 1990
گردید (عظیمی آملی .)90 :1390 ،در واقع ظرفیت سازی فرایند شناسایی توانایی گروهها ،موسسات ،سازمانها و کمک به حل
مسائل توسعه آنها ،تا جایی که سازمان ملل توسعه ظرفیتی را تمرکز بر روی تواناییهای فضاهای جغرافیایی برای ایجاد شرایط در
جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای فنی و منابع موجود در یک شیوه پایدار میداند (عظیمی آملی و رکنالدین افتخاری.)88 :1393 ،
رویکرد اجتماع محلی  :فرآیندی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و خودیارانه در میان ساکنان یک محله ،در جهت بهبود شرایط
فیریکی ،اجتماعی و اقتصادی است  .))chavis, 1990در این رویکرد اجتماع محلی نه تنها ابزاری برای احیای همبستگی محلی
میباشد ،بلکه شیوهای برای پیشبرد نوسازی اجتماعی و کالبدی محله میباشد .زیرا احیای جامعه مدنی بدون احیای اجتماع محلی
امکان پذیر نمیباشد ( .)catanese, 1988: 89-90همچنین در این رویکرد تاکید بر عالیق و تجربهها و نظریههای مشترک در
سطح محلی میشود (.)barton, 2003: 4
رویکرد حکمروایی خوب شهری :با توجه به اینکه شهر یک سیستم عملکردی یکپارچه است ،کارآمدی آن نیازمند یک رویکرد
کلنگر میباشد (برک پور و اسدی .)2 :1395 ،در سالهای اخیر مفهوم حکمروایی مطلوب شهری در کانون بحث و توجه بسیاری از
محققین قرار گرفت ،که در واقع پاسخی به ناامیدی و دلزدگی از شکست های مشهود دولت رفاه ،در فراهم آوردن موثر تر و کاراتر
خدمات است (مشکینی و موذن .)104 :1394 ،در واقع هرچه ماهیت اتفاقات در شهرها پیچیده تر میشود ،باید مشی مدیریت آنها
نیز پیچیده تر شود (  .)lewis and mioch, 2005: 51حکمروایی مفهوم جدیدی نیست بلکه قدمت آن به تاریخ تمدن بشری
بر می گردد (شریفیان ثانی )149 :1380 ،به بیانی ساده مفهوم حکمروایی فرآیندی از تصمیم سازی ،پیشینه روندی است که
تصمیم ها در آن به اجرا در می آیند (فرزین پاک )83 ،68 ،از این رو می توان آن را به قدمت تمدن بشری دانست .به طور خاص
یکی از نخستین مطالعات در حوزه مسائل شهری و مرتبط به این موضوع را برایان مک اللین در اوایل دهه  1970انجام داده است.
او حکمرانی را نوعی فرآیند می داند .که متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم «حکومت» و هم «اجتماع» را در بر می
گیرد.
بعبارتی می توان گفت مفهومی فراتر از حکومت است که با محور قرار دادن ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان معنا می
شود (رحمانی فضلی ،صادقی و علیپوریان )44 :1394 ،و بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید دارد .فرآیندی است که دولت آن
را هدایت می کند ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی به پیش می رود (برآبادی .)45:1383 ،در این رویکرد قواعد
حکومتی که بوسیله آنها میتوان کارکردهای سنتی حکومت را هدایت کرد بخوبی مستقر و درک شدهاند
 ،))lockwood,2009.755بنابراین حکمروایی را می توان کنش ،شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمانها و
بخش خصوصی در سایه یکدیگر محو می شوند ،موضوعی که بر چگونگی تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با
یکدیگر ،ارتباط با شهروندان تمرکز دارد (موحد و همکاران )151 :1394 ،در این رویکرد کارآمدی حکومت تابعی از چگونگی ارتباط
شهروندان با حکومت است (دربان آستانه و رضوانی )131 :1390 ،و زمانی می توانیم آن را خوب بنامیم که نه تنها به بهبود
شاخص های پایداری در شهر ،بلکه به ساخت فرایندهای خوب تصمیمگیری که عادالنه ،منصفانه و شفاف منجر شود (حاجی نژاد و
همکاران.)66 :1395 ،

 -4روش پژوهش
هدف از این پژوهش تحلیل و واکاوی مشکالت سرای محالت در منطقه  3شهر تهران می باشد .روش پژوهش حاضر ،کیفی
میباشد .گردآوری اطالعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته از  3گروه ذینفع کلیدی (مدیران ،اهالی -جامعه مدنی و بخش
خصوصی) که از طریق ماتریس قدرت عالقه انتخاب شدهاند ،به دست آمدهاست .تعداد شرکتکنندگان در مصاحبهها 30نفر انتخاب
گردید .روش انتخاب نمونهها از طریق نمونهگیری هدفمند از نوع گوله برفی بودهاست .مصاحبهها با یک سوال کلی در رابطه با
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مشکالت و مسائل سرای محله عدم توفیق مطلوب سرا در جذب شهروندان آغاز گردید .یافتهها و اطالعات استخراج شده از طریق
مقولهبندی مصاحبهها ،برجسته کردن موارد عمده ،نظم دهی به مستندات (کد گذاری) و مصاحبهها و تفسیر اطالعات بررسی و
تجزیه و تحلیل شد( .مصاحبهها توسط ضبط صوت ضبطشدهاند) .جهت تعیین اعتبار یافتهها با ذینفعان در میان گذاشته شد و
بازبینی از طریق آنان انجام گرفت .مشارکت کنندگان در این پژوهش با ویژگیهایی که در جدول زیر ارائه شده ،انتخاب شده و با
آنها مصاحبه شده است.
جدول شماره  :1مشخصات و تعداد مشارکت کنندگان در مصاحبه

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد 1

شرکت کننده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جنسیت
مرد
مرد
زن
زن
زن
مرد
مرد
مرد
زن
زن
مرد
مرد
زن
مرد
مرد

تحصیالت
لیسانس
لیسانس
فوقلیسانس
دکتر
فوقدیپلم
دانش آموز
دانش آموز
لیسانس
لیسانس
دیپلم
لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
دیپلم

شرکت کننده
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30

جنسیت
مرد
زن
زن
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
زن

تحصیالت
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
دیپلم
دانش آموز
لیسانس
دیپلم
دیپلم
لیسانس
دیپلم
لیسانس
لیسانس
دیپلم
فوق دیپلم

بعد از پایان یافتن مصاحبهها با استفاده از راهبرد کالیزی (خواندن دقیق همه توصیفها و نظرات مهم شرکتکنندگان،
استخراج عبارتهای مهم و مرتبط با کاستیهای سرای محله ،مفهوم بخشی به جمالت مهم استخراج شده ،مرتب سازی توصیف
های شرکتکنندگان و مفاهیم مشترک در خوشهبندیهای خاص ،تبدیل نظرات به توصیفات جامع ،و مراجعه به شرکتکنندگان
برای تبیین ایده و اعتبار بخشی نهایی یافته دادهها مورد تحلیل قرار گرفت (خصالی و همکاران.)128 :1394 ،

-5یافته های پژوهش
پس از انجام مصاحبهها و خواندن دقیق آن در خصوص مسائل و مشکالت سرای محله و عوامل موثر بر عدم توفیق مطلوب
سرای محالت در جذب مخاطب  9زیر مضمون شامل بومی نبودن مدیران ،ناهماهنگی سرای محله با سایر نهادهای موثر ،موازی
کاری ،کم توجهی به وضعیت حقوق کارکنان سرا ،کم رنگ بودن نقش مردم در سیاستگذاری برنامهها ،فقدان نیازسنجی در برنامه
های اجرایی سرا ،پایین بودن سطح کیفیت برنامهها ،ایجاد نگاه درآمدزا به سرا و شعار زدگی در برنامههای سرا استخراج شد .بدین
ترتیب این زیر مضمونها ،دو مضمون اصلی مسائل مربوط به مشکالت ساختاری و نهادی و مشکالت مربوط به حوزه عملکردی
بدست آمد.

 -1-5مضمون اصلی :مسائل مربوط به مشکالت ساختاری و نهادی
 -1بومی نبودن مدیران محالت
متن مصاحبه :به نظر من یکی از عواملی که منجر شده که سرای محله با اقبال کمتری مواجه شود ،این است که مدیران
محلی به دلیل آشنا نبودن با بافت و ساختار اجتماعی و فرهنگی محله نسبت به شرایط محله اطالعات کافی را ندارد و همچنین
نسبت به افراد محلی نیز شناخت کافی ندارند و همین منجر می شود که تعامل مطلوبی میان سرا و شهروندان برقرار نشود.
روث بندیکت معتقد است که هر جامعهای شخصیت ویژه خود را میپروراند ،از نظر وی هر جامعهای در میان زمینههای کلی
استعدادهای انسانی بخش محدودی از ویژگیها را به عنوان آرمانهای فرهنگی ناآگاهانه بر میگزیند و اعضایش به تدریج این
آرمانها را ملکه ذهن شان میسازند .در نتیجه این گزینش ناآگاهانه ،همانندی های عامی در شیوههای تفکر و رفتار جامعه پدید می
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آید و یا بعبارت دیگر هر جامعه دارای یک الگوی شخصیتی گروهی خاص خود میشود (عسکری خانقاه و کمالی.)76 :1390 ،
بنابراین انتخاب مدیران محلی بدون توجه به مولفه بومی بودن منجر به تصمیمگیری بدون شناخت الگوهای فرهنگی ،اجتماعی
محله می گردد که در نهایت شاهد برنامههایی خواهیم بود که کوچکترین انطباقی با محله دارند.
 -2ناهماهنگی سرای محله با سایر نهادهای اثر گذار
متن مصاحبه :به نظر من یکی از مشکالت نه تنها سرای محله بلکه اکثر نهادهای فرهنگی و اجتماعی محله و منطقه این
است برای اجرای برنامهها از جمله برنامههای مناسبتی هماهنگی الزم وجود ندارد و بیشتر جنبه منافع شخصی نهاها مد نظر می
باشد تا منافع جمعی و فکر میکنم در صورت همکاری این نهادها می توانیم شاهد برنامه هایی با کیفیت بهتر به مردم باشیم.
با توجه به اینکه شهر یک سیستم عملکردی یکپارچه است ،اداره کارآمد و اثربخش آن هم نیازمند یک رویکرد کل نگر و
یکپارچه است .دیدگاهی که دولت تنها بخشی از ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری محسوب میشوند .در این دیدگاه عوامل
بخش عمومی ،بخش خصوصی ،تشکلهای غیر دولتی ،افراد و خانوارها صاحب نفع و دید تمایزی پنداشته میشوند که باید جایگاه
مشخصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری پیدا کنند .به این معنی که تصمیم گیری امری جمعی قلمداد میشود که باید با حضور
کلیه گروههای درگیر صورت گیرد (برکپور و رفیعی .)1395 :از این رو با هماهنگی همه سازمانهایی که در اداره شهر اثر گذار می
باشند میتوان مسائل پیش رو را حل و فصل کرد.
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 -3کم توجهی به مسائل مالی(حقوق) کارکنان سرای محالت
متن مصاحبه :به نظر من در سرای محله یک سیستم حقوقی مشخص برای حقوق کارکنان وجود ندارد .به عنوان نمونه من
بعد از  3سال فعالیت در سرا با عنوان کارمند حق الزحمه ای  350هزار تومان در ماه حقوق دریافت میکنم که این عامل مهمی در
کاهش انگیزه برای فعالیت و ارائه خدمات با کیفیت باالتر به شهروندان میشود.
مسائل اجتماعی در خالء روی نمیدهد .هر پدیده به عنوان بخشی از نظام کنش در ارتباط علی با دیگر پدیدههای اجتماعی
قایل تبیین و درک شدن میباشند (نصیری .)186 :1384 ،یکی از این پدیدهها ،تبعیض به معنی عدم تساوی حقوق افراد به عللی از
جمله قومی ،خوشاوندی ،سیاسی و  ...میباشد (نیسی و جوانمردی .)110 :1394 ،از آنجا که کارکنان ،هم هزینه اصلی و هم
محرک اصلی ایجاد ارزش هستند ،حرکتهای مدیریت نیروی انسانی که حتی موجب تغییرات کوچک در عملکرد عملیاتی شود،
میتواند اثرات عمدهای بر بازدهی داشته باشد .چرا که رفتار فرد تحت تاثیر عوامل بیرونی (محیط اجتماعی) و عوامل درونی (ادراک
و برداشتهای فرد از محیط) شکل میگیرد (حکاکی و همکاران .)200 :1395 ،بدین ترتیب کم توجهی به مسائل حقوقی کارکنان
سرای محله پیامدی جز پایین آمد سطح کیفیت خدمات ارائه شده و هم چنین کاهش انگیزه کارکنان در پی نخواهد داشت.
 -4موازی کاری فعالیت های فرهنگی سرای محالت
متن مصاحبه :به نظر من یکی از عواملی که در کاهش مخاطب سراها اهمیت دارد ،این است که برنامه های مشابه برنامه-
های سرا در سایر نهادهای فرهنگی از جمله مساجد و فرهنگسراها در حال اجرا میباشد .به این صورت که شاهد اجرای برنامه
هایی هستیم که به صورت همزمان در نهادهای دیگر نیز اجرا میشود .از این رو می توان با تقسیم کار بین نهادهای مختلف
خدمات با کیفیت بهتر ارائه کرد.
یکی از مشکالت بسیار مهم در حوزه فرهنگی ،مواجهه با سازمانهای فرهنگی و نهادهای مختلف از جمله سازمان های
فرهنگی و هنری شهرداری ،سرای محالت ،مساجد ،کانونهای فرهنگی و  ...میباشد ،که اگرچه بر اساس مجموعهای از ضرورت
ها و نیازهای اجتماعی برای ارائه خدمات تعریف شدهاند ،اما از روابط ارگانیک و تعریف شدهای با یکدیگر برخوردار نمیباشند
(نیکومرام و حداد .)1386 :همین عامل منجر میشود بعضا با نهادهایی مواجه میشویم که از مخاطب کافی برخوردار نباشد .اتفاقی
که به وضوح میتوان آن را در سرای محالت مشاهده کنیم.
-5کم رنگ بودن نقش مردم در سرای محالت
متن مصاحبه :به نظر من یکی از عوامل مهم در عدم توفیق سرای محله در جذب مخاطب این است که به عنوان یک نهاد
فرهنگی و اجتماعی مردم محور کوچکترین نقشی را برای مردم (شهروندان) قایل نمیشود و بیشتر به مردم به عنوان سیاهی لشگر
نگاه میکنند و نقش ما مردم پر کردن کالس ها و برنامههای سرا می باشد و نظرات ما اهمیتی ندارد.
توجه به مشارکت و تاکید بر نقش آن به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه در جوامع در حال توسعه می باشد .تا جایی که
یکی از علل شکست برنامههای توسعه عدم بهرهگیری از مشارکت مردمی میباشد (اکبریان و فتحی .)89 :1391 ،حال آنکه تازه
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ترین مشارکت ،مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها است .و این مشارکت از الزامات زندگی شهری به شمار میرود (تیمورنژاد و
همکاران .)19 :1392 ،در واقع در جوامع پیشرفته ،مشارکت مردم در برنامههای شهری نهادینه شده و حقوق و تکالیف مدیران
شهری و شهروندان مشخص شده است ،و مشارکت در تمام مراحل یعنی طراحی برنامهها و الگوهای علمی -اجرایی تا ارائه ،تایید
و تصویب ،اجرا و نظارت ادامه دارد و این مشارکت نه تنها هزینه محسوب نمیشود بلکه به ارتقا کیفیت زندگی ،آرامش و آسایش
شهروندان منجر میشود (موسایی و رضوی الهاشم .)124 :1389 ،اما این فرایند در بسیاری از برنامه-های کشور از جمله سرای
محله به صورت ناقص اجرا میشود ،به این معنی که به مرحله اجرا محدود شده و مردم کوچکترین نقشی در طراحی ،تصویب
ندارند که این عامل منجر به پایین آمدن سطح مشارکت مردم در برنامهها میشود.

 -2-5مسائل مربوط به مشکالت عملکردی
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 -1فقدان نیازسنجی در برنامههای سرای محالت
متن مصاحبه :من به عنوان یک شهروند معتقدم که فلسفه وجودی سرای محله به عنوان نهادی فرهنگی خدماتی بسیار خوب
می باشد .اما یکی از مهمترین دالیلی که موجب شده زیاد تمایل به رفتن به آنجا را ندارم این است که هیچگونه انطباقی بین
برنامههای آموزشی سرا با نیازهای من وجود ندارد و فقط برنامههایی را اجرا میکنند که به خود سرا ابالغ شده است و به گروههای
جمعتی و نیازهای آنها توجه چندانی نمی شود.
پنداره غالب در مردم شناسی آن است که جمعیت های انسانی دستخوش تغییر هستند و اهمیت بیشتری از برنامه توسعه دارند
که مایل به اجرای آن در جمعیت های مزبور هستیم .به این دلیل که برنامه ،با هر محتوایی ،تنها در صورتی پذیرفته می-شود که
پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد ،نیازهایی که جمعیت محله احساس کرده باشند .در غیر این صورت هر اندازه هم که با برنامه
ای زیبا روبرو باشیم ،شکست آن مسلم است .در وهله دوم ،به این دلیل که حتی اگر جمعیت به برنامه مورد نظر جلب شده باشند و
موافقت خود را با اهداف آن اعالم کرده باشند ،ممکن است با روش های پیش بینی شده برای اجرای آن موافق نباشند ،زیرا این
روشها که به طور تفکیک ناپذیری با اهداف مجری برنامه پیوند خوردهاند ،موجب اختالل در عادات قدیمی آن مردم می شوند
(فکوهی)214 :1390 ،
 -2پایین بودن سطح کیفیت برنامههای سرای محالت
متن مصاحبه :به عنوان یک شهروند انتظار دارم که مدیران شهری خدمات و امکانات الزم را برای من فراهم کنند .و در عین
حال تا جای ممکن هزینه های خدمات نیز پایین باشد .ولی یکی از ایرادات اساسی برنامههای سرای محله پایین بودن کیفیت
برنامههای اجرایی می باشد .به این صورت که از اساتید بعضا درجه سوم و چهارم استفاده میکند و همچنین برنامه ها نظم خاصی را
دنبال نمیکنند و هدف اصلی در آن اجرای برنامه به هر قیمتی میباشد و نتیجه کار اهمیت چندانی ندارد.
سرای محله به عنوان فضای عمومی در راستای تقویت محل گرایی مطرح میباشد .یکی از مهمترین ویژگیهای آن به عنوان
فضای عمومی تجمعپذیری است ،به این معنی که محلی برای تجمع و گردهم آیی باشد .با توجه به اینکه اساس ساختار یک فضا،
فعالیت های آن می باشد .تا هر زمان که فعالیتی برای انجام دادن وجود داشته باشد و در عین حال نیز کیفیت و توان الزم در
جذب افراد و گروههای مختلف داشته باشد ،افراد حضور و مشارکت فعالتری در فضا خواهند داشت (پور جعفر و محمودی نژاد:
 .)1388به این دلیل که کیفیت و کمیت فعالیت بازتاب انگیزشها ،نگرشها و دانش در محدوده منافع و هنجارهای فرهنگی آنها
میباشد (فدایی.)19 :1395 ،
 -3شکل گرفتن نگاه درآمدزا به سرای محالت
متن مصاحبه :من به عنوان یک شهروند معتقدم که سرای محله در افزایش روابط همسایگی تاثیر خوبی داشته است .ولی در
چند سال گذشته شاهد این هستم که سرای محالت اقدام به گرفتن شهریه و هزینه در ازای ارائه خدمات میکنند .بعبارت دیگر
میتوان گفت در سرای محله اغلب برنامه ها و خدمات ارائه شده برای سوددهی و کسب درآمد ساخته میشود.
الکال و موف معتقدند که هر عمل و پدیدهای برای معنادار و قابل فهم شدن باید در درون نظام گفتمانی قرار گیرد .بعبارت
دیگر فعالیتها و پدیدهها وقتی قابل فهم میشوند که در کنار مجموعهای از عوامل دیگر در قالب گفتمانی خاص قرار گیرند .در
واقع هیچ چیز به خودی خود دارای هویت نیست ،بلکه هویتش را از گفتمانی که در آن قرار گرفته است ،کسب میکند (حقیقت،
 .)534-538 :1387به این ترتیب میتوان گفت که سرای محله به عنوان یک نهاد اجتماعی فرهنگی به منظور ارتقای هویت
محلی فعالیت خود را آغاز نمود که به ارائه خدمات مختلفی از جمله بهداشتی ،درمانی ،آموزشی ،تفریحی و  ...به کار خود ادامه دهد
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اما با گذشت زمان و مشکالت مالی از رویکرد اولیه خود که اجتماعی صرف میباشد دور شده و رویکرد اقتصادی محور بیش از
گذشته اهمیت پیدا میکند ،که می تواند منجر به کاهش مخاطب نسبت به گذشته گردد.
 -4شعار زدگی برخی برنامههای سرای محالت
متن مصاحبه :به نظر من برنامه های سرای محله جدای از اینکه با نیازهای جامعه محلی همخوانی ندارد از یک مشکل مهمتر
رنج میبرد که عبارت است از اینکه بسیاری از برنامههای سرا فقط برای گزارش دهی به ادارات باالدستی انجام میگیرد که باعث
شده از هدف اصلی خود دور شود ،بعالوه اینکه بسیاری از برنامهها سطحی انجام گرفته است .مثال طرح سنجش عدالت که فرم و
پرسشنامه به صورت خانه به خانه در سطح محالت تکمیل گردید و فقط در حد آمار باقی ماند.
در واقع کارکرد عبارتست از عملکردی که ناشی از یک نیاز بوده تا بتواند به آن نیاز پاسخ دهد .بدین معنا کارکرد در برگیرنده
دو مفهوم اساسی جامعگرایی و سودمندی است .جامعگرایی یعنی اینکه هر پدیدهای را به عنوان یک کل تحلیل کرد و سودمندی
نیز به این معناست که هر کاری باید سودی در بر داشته باشد و بعبارتی پاسخی به نیازی ادراک شده باشد .بر این اساس در این
نگاه فرهنگ برای پاسخگویی به آن نیازها ساخته میشود (خورشیدی .)124-125 :1394 ،بنابراین میتوان گفت که سرای محله
به علت اینکه به دنبال برطرف کردن نیازهای از پیش طراحی شده و آن هم در حد سطحی می باشد ،مسلما شهروندان برای رفع
نیازهای خود به نهادهایی مراجعه میکنند که به صورت عمقی به نیازهایشان پاسخ داده شود.

به منظور اولویت بندی و تحلیل اهمیت هر یک از زیر مضمون ها که در باال توضیح کامل داده شد از تکنیک گروه اسمی که
فرایند گروهی سازمان یافته ای برای خلق ایدهها می باشد استفاده شده است .از کلمه اسمی به این علت استفاده می شود که در
این تکنیک افراد مجاز نیستند که لفظی و یا شفاهی با یکدیگر تماس برقرار نمایند و گروه به معنی واقعی کلمه فقط اسما و ظاهرا
وجود دارد .تکنیک گروه اسمی از طریق فرایندی که اظهار نظرهای فرد را به توضیحات مختصر محدود کرده و برای انتخاب ایده
ها از بین ایده های حاصل از توفان فکری استفاده می کند .به این ترتیب که گروهها به صورت مجزا به سواالت یکسان پاسخ می
دهند و در انتها جمع بندی نظرات و اولویت بندی به صورت زیر انجام میگیرد .در جدول شماره  2به هر یک از زیر مضمون ها بر
اساس درجه اهمیت از ( 1خیلی کم) ( 2کم) ( 3متوسط) ( 4زیاد) ( 5خیلی زیاد) بر اساس نظرات گروه ها جهت اولویت بندی
عوامل امتیاز داده شده است .و در نهایت امتیاز هر عامل جمع شده و عوامل مهم تر تا کمتر تاثیرگذار مشخص گردیده است.
جدول شماره  :2اولویت بندی عوامل موثر
اعضای گروه

امتیاز

رتبه

گزینه ها
بومی نبودن مدیران محالت

6 5 4 3 2 1
5 4 4 5 3 3

24

2

ناهماهنگی سرا با سایر نهادهای اثرگذار

5 2 3 5 3 4

22

4

کم توجهی به مسائل مالی کارکنان سرای محالت

5 4 5 5 3 5

27

1

کم رنگ بودن نقش مردم در سرای محالت

3 2 4 3 4 2

18

6

فقدان نیازسنجی در برنامه های سرای محله

3 1 3 2 3 4

16

8

پایین بودن کیفیت برنامه های سرای محله

3 1 2 5 3 3

17

7

شکل گرفتن نگاه درآمد زاد به برنامه ها

5 2 2 5 1 3

18

6

شعارزدگی در برنامه های سرا

5 1 4 5 3 2

20

5

موازی کاری فعالیت های فرهنگی سرای محالت

5 3 5 4 1 5

23

3
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رویکرد نوین مدیریت شهری تاکید بیشتر نسبت به تقویت نهادهای محلی میباشد .به این معنی که الزمه توسعه پایدار
استفاده از ظرفیت جامعه محلی و مشارکت محلی میباشد .تا آنجا که می توان گفت حکمروایی الگویی برای تقویت و توسعه
اجتماع محلی ،افزایش تمرکز بر مشارکت ،ظرفیت سازی و توسعه خود مدیریتی است و در آن صورت توجه به زندگی بهتر،
ضرورت حفظ منابع ،ارتقای توسعه ،ایجاد انتخاب های کامل ،توانمندسازی گروههای مختلف برای مشارکت ،مورد تاکید و الزام آور
خواهد بود .زیرا این جوامع با کارایی باال به هدف های ملی دولت کمک خواهند کرد .در این میان ،نقش نهادهای محلی همچون
سرای محالت در شکل دهی و تحکیم مشارکتهای مردمی به ویژه در مقیاس محالت بسیار برجسته است.
بر همین اساس مجموعههایی با عنوان سرای محله در سطح شهر تهران در راستای تحقق نظم اجتماعی پایدار ،تثبیت هویت
شهری از طریق جلب مشارکت و حضور فعال شهروندان در امور فرهنگی و اجتماعی و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی ایجاد
گردید .اما سرای محله در راستای تحقق اهداف پیش رو یعنی تحقق مدیریت محلی با مسائل و مشکالتی همراه است که در
صورت توجه به این مشکالت می توان به نتایج بهتری دست یافت.
در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق استفاده کردیم و مصاحبه ها را تا زمانی که به اشباع نظری یعنی مواجه شدن با پاسخ
های مشابه ادامه دادیم .مصاحبه های انجام شده به صورت کامل پیاده سازی شد و نهایتا  9زیر مضمون شامل بومی نبودن
مدیران ،ناهماهنگی سرای محله با سایر نهادهای موثر ،موازی کاری ،کم توجهی به وضعیت حقوق کارکنان سرا ،کم رنگ بودن
نقش مردم در سیاستگذاری برنامهها ،فقدان نیازسنجی در برنامههای اجرایی سرا ،پایین بودن سطح کیفیت برنامه-ها ،ایجاد نگاه
درآمدزا به سرا ،شعار زدگی در برنامههای سرا استخراج شد .بدین ترتیب از این زیر مضمونها ،دو مضمون اصلی مسائل مربوط به
مشکالت ساختاری و نهادی و مشکالت مربوط به حوزه عملکردی استخراج و در انتها نیز با استفاده از تکنیک گروه اسمی اولویت
بندی شد .اولویت بندی زیر مضمون ها نشان داد که کم توجهی به مسائل مالی کارکنان سرای محله مهم ترین عامل در میان
سایر عوامل می باشد .اهمیت این عامل از آنجا مشخص می شود که بدون تردید یکی از مهم ترین دالیل بی انگیزه بودن کارمند
در هر اداره و سازمانی کافی نبودن حقوق و دستمزد وی می باشد .انگیزه کار در ابتدا برای هر شخص تامین معاش خود و خانواده و
در نهایت حرکت به سوی زندگی بهتر همراه با رفاه بیشتر است .اگر کارمند احساس کند که در مقایسه با کاری که انجام می دهد
یا افرادی که در محل کار وظایف مشابهی دارند ،حقوق کمتری دریافت می کند ،دچار بی انگیزگی و یا کاهش انگیزه خواهد شد.
اولویت بعدی به لحاظ اهمیت در میان سایر عوامل ،بومی نبودن مدیران سرا می باشد که منجر به عدم شناخت نسبت به ساختار
اجتماعی و اقتصادی محله خواهد شد حضور مدیران بومی در سراهای محالت موجب میشود شناخت کافی از معضالت و
ظرفیتهای محله به دست آید و مدیران بتوانند به راحتی برنامهریزیهای الزم را انجام دهند .در رتبه بعدی نیز موازی کاری
فعالیت های سرا قرار گرفت که عامل مهمی در صرف هزینه اضافی و کاهش کیفیت برنامه ها می باشد .و می توان گفت سبب
پیچیدگی در تصمیم گیری ها و اجرا خواهد شد .بعد از این عامل نیز ناهاهنگی با سایر نهادها می باشد که باعث فعالیت های
جزیره ای و مستقل می شود .در این زمینه بایستی گفت که جهت باال رفتن کارایی سراهای محالت احتیاج به هماهنگی با
نهادهای باالدستی که اهداف مشترکی دارند می باشند.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد اول

اثر گیاهان فضای سبز در سالمت محیط زیست شهری

محمدرضا محمدشفیعی* ،1پریسا موحدخواه

2

تاریخ دریافت97/11/27 :
تاریخ پذیرش98/02/18 :
کد مقاله42926 :

چکـیده
گیاهان فضای سبز از عناصر اصلی محیطزیست هستند که با توجه به مناطق گوناگون دارای شرایط نگهداری متفاوتی
میباشند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر گیاهان فضای سبز بر سالمت محیط زیست شهری میباشد .روش تحقیق
از نوع توصیفی – اسنادی با استفاده از شیوه کتابخانهای میباشد .یافتهها حاکی از آن است که گیاهان فضای سبز نقشی
روانی ،اجتماعی و اقتصادی داشته و نیز گیاهان فضای سبز در سالمت محیط زیست شهری نقش دارند .نتایج نشان داد
که با توجه به نقش روانی گیاهان فضای سبز بر روابط عاطفی انسانها ،وجود فواید روحی و روانی در جهت بهبود سالمت
روحی و روانی دارند .از سویی گیاهان در فضای سبز به عنوان نیروهای اثرگذار بر تحولهای اجتماعی هستند .گیاهان از
لحاظ اقتصادی سبب میگردند تا اشخاص با امکانات مالی ضعیف بتوانند از تحرك فیزیکی و جسمی برخوردار شوند و به
تبع آن هزینههای دارویی و درمانی کاهش مییابد .همچنین قرارگیری مکانهای مسکونی و تجاری در همجواری
فضاهای سبز ارزش اقتصادی این مکانها را افزایش میدهد .گیاهان با کاهش آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،بصری ،جذب
امواج صوتی ،جلوگیری از فرسایش خاك و باد ،جذب پرتوهای خورشیدی ،تولید فیتوسید ،تعدیل آب و هوا و میکرولیما و
نیز دفع بوهای ناخوشایند و مزاحم بر ارتقاء سالمت محیطزیست شهری کمک شایانی مینمایند.

واژگـان کلـیدی :گیاهان ،فضای سبز ،محیطزیست شهری ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی

 -1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآبادpmovahed88@gmail.com ،
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در دنیای کنونی پیشرفتهای تکنولوژیکی و گسترش وسیع شهرها در جهان و از جمله ایران پیامدهای غیرقابل اجتناب عصر
دانش و فناوری را به همراه دارد .در کنار مزایای اقتصادی و اجتماعی شهرها – به ویژه کالنشهرها – آثار سوء حاصل از رشد
روزافزون جمعیت ،منابع طبیعی محدود ،بیکاری و فقر ،بافتهای فرسوده شهری و مشکالت زیست محیطی زمینه وسیعی از عوامل
تهدیدکننده سالمت انسان و سالمت محیط زیست شهری را در شهرها و عمدتا در کشورهای در حال توسعه فراهم نموده است.
پیامدهای زیست محیطی جدی از جمله آلودگیهای زیست محیطی ،تخریب محیطزیست ،پوشش گیاهی و از بین رفتن اکولوژیکی
محیط زیست به سبب تغییر در کاربری و پوشش اراضی با روند منفی از نظر آثار ساختاری و عملکردی را به همراه دارد (یاپنگ
غراوی .)1390 ،لذا شهرها به سبب تغییراتی که در آنها ایجاد شده با طبیعت فاصله زیادی پیدا نموده و آلودگیهای ناشی از صنایع
و تکنولوژی شهرها را به جهنمی برای ساکنان آن تبدیل نموده است همچنین توسعه بیرویه شهرها سبب تخریب طبیعت شده
است (بیژنزاده .)1390 ،طبیعت و فضای سبز به عنوان قلب تپنده زیستگاههای بشری ایفای نقش نموده و بهترین محل و
موقعیت ایجاد شهرهای نخستین بودند .با بیتوجهی ساکنان شهر طبیعت رو به افول و نابودی گذاشته و این بحرانها روز به روز
شهرها را تهدید میکنند مانند آلودگیهای صوتی ،آلودگی هوا ،آلودگی خاك ،آلودگی آب و ...که در نتیجه زندگی در میان ازدحام
ساختمانهای سنگی و ترافیکهای شدید و تردد انواع وسایل حمل و نقل ،لزوم توجه به نیازهای جمعیت عظیم شهری احساس
میگردد .انسانهای شهرنشین برای رفع این نیازها اقدام به ایجاد باغها ،پاركها و فضاهای سبز مصنوعی در داخل شهرها نمودند.
پاركها و فضاهای سبز به سبب حمایت از سیستمهای اجتماعی شهر و مهیا نمودن خدمات اکوسیستمی ،از جمله راههای مناسب
در جهت رفع مسائل زیستمحیطی و تبدیل محیطهای شهری به محلهای قابل زیست برای شهروندان است (نقیزاده.)1388 ،
توسعه فضای سبز شهری سبب تولید اکسیژن ،تعدیل دمای محیط ،جذب آلودگیها ،تثبیت نمودن خاك به خصوص در سطوح
شیبدار ،افزایش رطوبت ،زیباسازی محیطی ،کنترل آلودگی صوتی و بصری و غیره میشود که در بهبود کیفیت محیط شهری
نقش داشته و فضای مناسبی برای شهروندان ایجاد میکند(امینیان و امینیان.)1393 ،
در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته از جمله هرینگتون ،برتولین و لئونارد ( )2010بیان نمودند که در پارك  30هکتاری در
سیراکوس نیویورك درختانی چون گردو ،کاج ،نراد ،بلوط ،فندق ،سروکوهی ،اکالیپتوس ،بید و افرا از خود مادهای به نام فیتونسید در
فضا رها میکنند که برای بسیاری از باکتریها و قارچهای تک سلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشندگی دارد و در عین حال
تولید چنین موادی توسط درختان بر روی انسان اثر فرحبخشی دارد .لذا پارك سیراکوس نیویورك در ایجاد سالمت زیست محیطی
و نیز سالمت روانی انسان نقش گستردهای دارد(به نقل از معصومی .)1396 ،میلوارد و سبیر ( )2011نشان داد که پاركهای
جنگلی شهری خدمات زیستمحیطی متعدد با ارزشی را برای شهرها فراهم میسازند و سعی نمودند که مزایای این پارك را برای
شهرها به صورت کمی بیان نموده تا اهمیت آن قابل دركتر باشد .وندیلن و همکاران ( )2012در مقالهای با عنوان «فضای سبز
در محلههای شهری و سـالمت ساکنان» ،نشان میدهند رابطه مثبتی میان فضاهای سبز محله بـا شاخصهای سالمت در
گروههای فردی -اجتماعی و اجتماعی -اقتصادی وجود دارد .کابیچ ( )2015در مقالهای با عنوان «اجرای خدمات اکوتوریسم و
چالشهای حکومتی در برنامهریزی فضای سبز شهری برلین» به این نتیجه رسید که معضالت اصلی در حکمرانی سبز شهری
برلین ،به سه دسته کلی تقسیم میشوند که عبارتند از- 1 :رشد جمعیت و محدودیتهای مالی در بودجه شهرداری - 2کمبود
تخصص - 3کمبود آگاهی ذینفعان از مزایای فضای سبز .با این حال مفهوم خدمات اکوتوریسم ،یک بحث مفید برای ترویج
حفاظت از فضاهای سـبز شهری موجود و برقراری ارتباط و استفاده از مزایای طبیعت شهری را در تمام سطوح حکومت فضای
سبز ،فراهم میکند .شیتکه و همکاران ( )2016نشان میدهد در محدودههای مورد مطالعه ،دلیل اصلی مراجعه به پاركها،
پیادهروی و گذران اوقات فراغت همراه با دوستان و خانواده می باشد .عالوه بر این استفاده از گیاهان متنوع در فضاهای سبزی
شهری در جذابیتهای بصری نقش موثری دارد .محمدی و همکاران ( )1393در مقاله «اهمیت فضای سبز در محیطزیست
شهری» نشان دادند که مهم ترین اثر فضای سبز در شهرها ،کارکردهای زیست محیطی آن هاست که شهرها را به عنوان محیط
زیست جامعه انسانی معنی دار کرده و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربردی نادرست تکنولوژی مقابله نموده ،سبب افزایش کیفیت
زیستی شهرها می شوند .فضای سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل موثر در کاهش این اثرها هستند و به ویژه در ارتباط با گرد و
غبار و آلودگی های هوا ،فضای سبز شبه جنگلی ،ریه های تنفس شهرها به شمار می روند .مهم ترین تاثیر فضای سبز در شهرها
تعدیل دما ،افزایش رطوبت نسبی ،لطافت هوا وجذب گرد و غبار است .به طور کلی وجود فضای سبز و تاثیر آن ها در شهرها
اجتناب ناپذیر است ،به طوری که بدون آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند .زادباقرصیقالنی و همکاران ( )1394در پژوهش
«گیاهان بوگیر ،ترفندی در حفظ زیبایی و سالمت محیط طبیعی شهری مطالعه موردی کمربند جنگلی شهر گز برخوار» بیان
نمودند در مناطق خشک و نیمه خشک کشور منابع آب محدودتر وگرانبهاتر است ،در این میان پساب تصفیه شده یکی از منابع
نامتعارف مورد استفاده در آبیاری فضای سبز است ،اما از عمدهترین معایب آن ایجاد فضایی ناخوشاید از بوهای مزاحم است لذا

کشت گیاهانی که به علت خاصیت بوگیری و جذب بو میتوانند ضمن زیباسازی محیط ایجاد شده بخشی از بوهای مزاحم را نیز
حذف نمایند اقدامی راهبردی است .در کمربند جنگلی شهر گز که با پساب آبیاری شد ،استفاده از مجموعهای از گیاهان بوگیر و
پاالینده که عمدتاً گیاهانی دارای برگهای براق ،محکم و مومی شکل و معطر هستند در این زمینه بسیار مساعد بود .علی اصل و
آذربار ( )1394در مقاله «بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری» بیان نمودند که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی
اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ،کارکردهای محیط زیستی ،یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که
شهرها را برای زیستم مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی در
زندگی شهروندان می شود .اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص
های توسعه یافتگی جوامع به حساب میآید .میرکتولی و همکاران ( )1396در پژوهش «سنجش پذیری و تحلیل سالمت محیط
زیست شهری با تاکید بر شاخص های زیست محیطی(مطالعه موردی :شهرستانهای استان گلستان)» نشان میدهد که
شهرستانهای گرگان ،گنبدکاووس و علیآباد باالتر و شهرستانهای گمیشان ،مینودشت و گالیکش پایینتر از دیگر شهرستانها در
توسعه زیستمحیطی در استان گلستان قرار دارند.
گسترش و رشد سریع شهرها ،بسیاری از اراضی پیرامون شهرها به زیر ساخت و سازهای شهری رفته و تعادل محیطی بین
شهرها و بستر طبیعی آن به هم خورده و در نهایت سبب رشد فیزیکی بیرویه و بدون کنترل نظارت شهرها گردید .بنابراین از آنجا
که گیاهان عامل اساسی در محیط زیست شهری هستند ،هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر گیاهان فضای سبز در سالمت محیط
زیست شهری میباشد.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی است که در زمره مطالعات تحلیلی قرار می گیرد و برای انجام آن از روش توصیفی –
تحلیلی استفاده گردیده است .در پژوهش حاضر متغیر مستقل ،گیاهان فضای سبز است .متغیر وابسته متغیری است که متأثر از
متغیرهای دیگر است .در پژوهش حاضر متغیر وابسته ،سالمت محیط زیست شهری است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
گیاهان فضای سبز شهری در کشور ایران ،میباشد.

 -3یافته ها
با بررسی مطالعات ،تحقیقات و پژوهشهایی پیرامون نقش گیاهان فضای سبز در سالمت محیط زیست شهری ،تقش روانی
فضای سبز ،نقش محیط زیستی ،نقش روانی-اجتماعی و اقتصادی فضای سبز بررسی میشود.
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 -2روش انجام پژوهش

 -1-3نقش روانی گیاهان فضاي سبز
در زمانهای نه چندان دور اکثریت شهرهای ایران نه فقط در حیطه باغها و مزارع بلکه در محدوده باغچهها و حیاطهایی مملو
از درخت احاطه شد بودند که این امر امکان تماس دائمی انسان با طبیعت و تلطیف محیط مصنوعی ،ایجاد فضاهای آرامشبخش و
شاداب را مهیا مینمود .با رشد شهرها و چیرگی ماشین و حکومت تفکرات سوداگرانه و نیز تغییر دیدگاهها به زمین به عنوان کاال و
نه به مانند وطن و مکانی برای آرامش ،استفاده مادی از زمین در دستور کار قرار گرفت و افزون بر فضاهای سبز ،باغها ،مزارع و
طبیعت اطراف شهر تخریب و به آپارتمان مبدل گشت .با گذشت زمان و مشخص شدن عوارض ناشی از کاهش باغها و فضای
سبز ،فواید فیزیولوژیکی فضای سبز بر سالمت محیط زیست شهری مورد توجه قرار گرفت و ضرورت ارتباط انسان با طبیعت از
نظر معنوی و روانی مشخص گردید(نقیزاده .)1389 ،محیط فیزیکی اطراف انسانها اعم از محیط مصنوعی و یا طبیعی ،اثرات
بسیار مهمی در رفتار ،روحیه و حال و هوای اشخاص دارد .در این بین فضاهای سبز نیز از اهمیت باالیی برخوردارند و انسانها با
برقراری ارتباط عاطفی با این فضاها ضمن داشتن یک سری مفاهیم عمومی و مشترك ،معانی و تعبیرهای شخصی ویژهای از آنها
برداشت نموده که این امر نه فقط باعث بهبود هویت و شخصیت اشخاص ساکن در شهر میگردد ،بلکه فواید روحی و روانی زیادی
نصیب ایشان می کند .بنابراین طراحان فضاهای سبز ضمن توجه کلی به طراحی فضاها ،باید خصوصیات فردی و تعابیر خصوصی
گروههای گوناگون استفادهکننده از این فضاها را درنظر گرفته و در طراحی فضاها این مهم را لحاظ نماید تا بدین وسیله فضای سبز
را به مکانی با هویت تبدیل سازند(صادقی .)1396 ،نتایج حاصل از بررسیهای روانشناسان محیط در باره تأثیرات فضای سبز بر
سالمت محیطزیست شهری نشان داد که محیطهای سبز میتوانند بر روی رفتار انسانها برای شناخت هرچه بیشتر و پیرو آن
برنامهریزیهای دقیقتر و صحیحتر در جهت بهبود سالمت جسم و روح و روان مردم نقش داشته باشد(علیاصل و آذربار.)1394 ،
شکل ظاهری هر گیاه باعث شگفتی ،لذت بردن ،تحریک ساختن و متحیر کردن هر بیننده میگردد .گیاهان مهیج ،همراه با
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رنگهای زیبا و بافتهایی برای لمس و سرشار از بوهای مرموز هستند .طراحی کاشت ،هنری بصری بوده ولی حواس بویای،
المسه و شنوایی را نیز تحریک میسازد .لذا به طور کلی گیاهان میتوانند اشخاص را تحریک نموده و بر رفتار ایشان به
صورتهای گوناگون اثر داشته باشند(رضاخانی .)1392 ،شکوفهها ،غنچهها ،جنگلها ،درختان و مراتع از جمله زیباییهای طبیعت
هستند که تفکر در این زیباییها در روح آدمی سه تأثیر بسیار عمیق دارد .زدودن اندوه ،آرامشبخشی انسان و شادی و خوشحالی
روح از جمله آثار بزرگ آن میباشد .تماشای غنچههای زیبا و بانشاط ،گلبرگهای لطیف و خوشرنگ ،شکوفههای جذاب و دلربا،
شاخه و تکتک اجزای درختان و بوستانها ،آدمی را غرق در شادی و نشاط میسازد و به انسان آرامشی عمیق میبخشد که ذات
فطریش را بیدار و جانش را شاداب و زنده میسازد ،افسردگی و غمها را میزداید و در انسان سرور و تازگی را تجلی
میسازد(حسینی .)1392 ،بررسی نتایج دانشمندان علم محیطزیست حاکی از آن است که درختانی همانند نراد ،گردو ،کاج ،فندوق،
بلوط ،اکالیپتوس و بید از خود ماده ای به اسم فیتونسید در محیط آزاد نموده که بر بسیاری از قارچهای تکسلولی ،باکتریها و
بعضی از حشرات ریز تأثیر کشنده دارد .در عین حال تولید اینچنین موادی به وسیله درختان بر روی آدمی اثرات فرحبخشی داشته و
دلیل این امر این است که مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل گشته که نیمکره راست مغز در تنظیم احساسات طبیعی و
غریزی انسان همانند احساس خواب ،محبت و دیگر نیازهای طبیعی نقش داشته در صورتی که نیمکره چپ مغز انسان ،با به نظم
کشیدن کارهای مکانیکی همانند تنظیم وقت ،سر وقت آماده بودن و حضور به موقع را برعهده دارد .با تإکید بر سالمت محیط
زیست شهری ،فضاهای سبز میتوانند در زمره مراکز تأمینکننده بهداشت روان و جان نقش عمدهای بر تمدد اعصاب انسانها
برعهده داشته باشند(قربانی.)1387 ،
در ذیل به شماری از کاربردهای روانی فضای سبز شهری اشاره میشود:
 خلوتگزيني و آرامشانسانهای افزون بر نیاز به قرارگاههایی خلوت برای ارضای بسیاری از نیازهای فیزیولوژیک و پایه ،با گزینش نمودن تنهایی
به تمدد اعصاب و استراحت اقدام میکنند و اگر این نیاز انسانها ارضا نگردد ،تعارض و تنش در وجودشان احساس میشود .ایجاد و
تهیه فضاهای سبز سبب دگرگونی محیط گشت و شرایط بهتری در جهت رشد تواناییهای شخص بوجود میآورد که این امر
سالمت الزم برای فعالیت و خالقیت و نیز سازندگی اجتماعی و فردی را به همراه داشته و جامعهای با نشاط ،سرزنده ،پیشرو و
خالق را ایجاد میسازد(حسینزاده.)1390 ،
 تأثیرات نورنحوه حضور نور در محیط نقشی بسیار مهم و تعیینکننده در نحوه کنش و واکنش انسانها داشته و شناخت نور و نحوه
اثرگذاری نور بر اشخاص میتوانند سبب برخوردی آگاهانه در طراحی محیط زیست گردد(مرادیخواه و تهرانیفر .)1385 ،در فضای
سبز شهرها به سبب وجود گونههای مختلف پوشش گیاهی و نیز ترکیبات رنگی متنوع پتانسیل و ضرورت بسیاری برای بهرهگیری
از نور به منظور برجستهسازی سیمای شهری و ایجاد مطلوبیت از فضا وجود دارد .امنیت روانی انسانها در کنار ایمنی فیزیکی از
اهمیت ویژهای برخوردار است و در فضاهایی که از روشنایی و نور مناسب برخوردار نبوده ،زمینه بروز رفتارهای نابهنجار و حتی
ترس اشخاص از فضا نیز وجود دارد در مقابل آن استفاده از نورپردازی درست میتواند محیطی آرامبخش و مطلوب را برای افراد
مهیا سازد(حسینزاده.)1390 ،
 تأثیرات رنگرنگها به مقتضی ویژگیهای خویش اثراتی بر روان انسان داشته که مرتبط با رفتارهای روانی و اجتماعی انسانها هستند.
یک گونه ارتباط سه محوری میان انسان ،رنگ و طبیعت موجود است که هر مقدار این ارتباط متعادلتر باشد از نظر روانی برای
آدمی مفیدتر میباشد .انتخاب نابجا و غلط رنگ ،سبب میگردد تا محیط بد یا بیخاصیت نشان داده شود به اصطالح مرگ رنگ
عنوان میگردد(بیژنزاده.)1390 ،
رنگ سبز در فضای سبز رنگی غالب بوده که سبب اعتماد به نفس ،تقویت روحیه و قدرت تسلط بر حوادث می گردد و بنابراین
موجب آرامش روانی و رفع خستگی میگردد و نیز قدرت تحمل و صبوری را باال میرود و بدین وسیله میتوان فضای شهر را از
نظر روانی برای ساکنین شهر قابل زیستتر نمود .روانشناسان بر این عقیدهاند که رنگدرمانی و محیط درمانی در حل مشکالت و
بحران های روان نقش داشته و تغییر محیط و به طور معین قرار گرفتن در محیطهای سبز در این دوران جایگزین مناسبی به جای
دارو درمانی میباشد(اسماعیلی.)1392 ،

 -2-3نقش زیست محیطی گیاهان فضاي سبز
در قرون نوزده میالدی اکثر کارشناسان شهری و انسانهای عادی از اهمیت و نقش عمیق فضاهای باز در سالمت انسان
شهرنشین به خوبی مطلع بوده تا جایی که فضاهای باز و پاركهای داخلی شهر به اسم فضای سبز بهداشتی اسمگذاری
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شدند(خسروی .)1381 ،گستردگی شهرها ،ازدیاد جمعیت ،افزایش کارخانهها و کارگاهها و شلوغی و سروصدای اتومبیلها همگی
آثار مخربی بر سالمت روانی و جسمی انسانها وارد نموده است .ولی با توجه به آنکه در عصر حاضر انسانها ناچار به استفاده از
تکنولوژی و صنعت برای پیشرفت هستند بنابراین باید چارهای اندیشید تا افراد با خاطری آسوده (از لحاظ روحی و روانی) به انجام
فعالیتهای روزمره خویش پرداخته و از ابتال به بیماری های ناشی از دود اتومبیل و کارخانجات (از نظر جسمی) در امان بمانند.
بنابراین از جمله راهحلهای مفید در زمینه مسائل بیان شده ،حفظ و گسترش فضاهای سبز در سطح شهرها و حاشیههای اطراف
آن می باشد .لذا شهرداری برای حل مسائل محیط زیستی و تبدیل نموده هرچه بهتر محیط شهر به مکانی قابل زیست برای
انسانها دست به کار شده و به کارهایی مانند توسعه و تجهیز پاركها و فضاهای سبز ،کاشت ،آبیاری و حفظ درختان در معابر،
میدانها ،گذرگاهها ،خیابانها ،بزرگراهها و پاركهای عمومی اقدام نمودند(علیپوریان.)1383 ،
اثرات گیاهان بر کیفیت زندگی انسانهای ساکن در شهر از طرق گوناگون بوده که در ذیل به آنها اشاره میشود:
 تعديل دما و مقابله با گرماگیاهان سبب ارتقاء کیفیت آب و هوای شهرها ،متعادل نمودن حرارات و نیز بهبود شرایط سکونت حیوانها در شهر میگردند.
بدین طریق که درختان و گیاهان به واسطه تعریق بخار آب میان حرفهای درون برگها و ساقهها در هوای آزاد سبب کاهش دما
میشوند(کروپتون .)2011 ،
 کاهش آلودگي هواپاركها و فضای سبز مهم ترین طرق برای جلوگیری از آلودگی هوا بوده و به اصطالح فرانسویان این فضاها کارخانه
اکسیژنسازی میباشند که به وسیله عمل کربنگیری یا فتوسنتز با استفاده از کلروفیل موجود در برگها که در هر هکتار فضای
سبز  12تا  20تن اکسیژن را تولید مینمایند و مقدار بسیاری گاز کربنیک را جذب میکند و از این رو فضا سبز و جنگلها ریه شهر
نیز نامیده میشوند .لذا تنها راه جبران اکسیژن و گازهای مورد نیاز تنفس انسان ،حیوانها ،گیاهان و سوختن مواد مشتعل ،حرکت
اتومبیل ،موتور و وسایل نقلیه و نیز پیشگیری از آلودگی هوا؛ ایجاد نمودن فضای سبز ،درختکاری و ایجاد پارك میباشد(ایراننژاد
پاریزی و تجملیان .)1390 ،جنگلها ،پاركها و فضاهای سبز شهری سبب مطبوعیت برای ساکنان شهرها میگردند .در سالهای
کنونی به صورت علمی ارزش فضاهای سبز ،پاركها ،درختان و سودمندیهای این فضاهای برای ساکنین شهرها از لحاظ
اقتصادی ،زیستی و اجتماعی به اثبات رسیده است(ولف  .)2014 ،گونههای گیاهی ،درختان ،درختچهها و به خصوص چمنهای
کاشته شده در فضاهای سبز در تغییرات میکروکلیمای منطقه بسیار موثر هستند .گیاهان با مخلوط ساختن هوای پاك و آلوده از
آالیندگی هوا کاسته و درختان با استفاده از گرفتن ذرات معلق هوا در میان برگها و ساقهها به وسیله پرزهای کوچک در زیر سطح
برگها از میزان آالیندگی می کاهند .تمامی گیاهان با تولید اکسیژن سبب رقیق شدن هوا و کم شدن غلظت مواد آالینده شده و
بعضی از آنها به وسیله جذب مواد آالینده به پاکیزگی هوا کمک شایانی میکنند .لذا پوشش گیاهی در مناطق شهر در درجه اول
باید مقاوم به آلودگی و در درجه دوم جذب آلودگی را به همراه داشته باشد(معروف ،زارعی و میکائیلی.)1393 ،
 کاهش آلودگي صوتيفضای سبز ار جمله شیوههایی است که برای جلوگیری از آلودگی صوتی موثر میباشد .به این صورت که برگها و شاخههای
درختان امواج صوتی را جذب میکنند ،بدین طریق که خمشپذیری شاخهها و نیز چرمی بودن برگها سبب میگردد صداهای
ناهنجار جذب درختان شده و نیز پخش و درهم شکستن صداها و حتی گراسها را به همراه دارد .همچنین تنه درخت و شاخههای
سنگین سبب انحراف صدا شده و شدت امواج صوتی را کم میکند .درختان پهنبرگ بیش از درختان سوزنی در کاهش آلودگی
صوتی موثر میباشند ،ولی به شرط آنکه درختان پهنبرگ دائمی و خزاننکرده باشند(ولف.)2014 ،
 کاهش آلودگي بصریاکثر کالنشهرها از نظر بصری جلوه زیبایی نداشته و به سبب هوایی آلوده رنگی خاکستری به همراه زبالههای رنگارنگ در
کنار ساختمانهای ناهماهنگ به ساکنین شهرها القا میکند .استفاده از فضاهای سبز در کنار آلودگی بصری میتواند حسی
لذتبخش و آرامشدهنده توام با غرور را به شخص القا نماید .بهرهگیری از دیوارهای سبز و یا بامهای سبز در حفظ زیباییهای
طبیعی و بصری و سالمت روحی شهروندان نقش دارد .همچنین ایجاد اشکال زیبای حیوانات و پرندگان با چیدمان مناسب گلها و
گیاهان و نیز توپیاری میتوانند زیباسازی بصری شهرها کمک نماید(معصومی.)1396 ،
 جلوگیری از فرسايش خاكاستفاده از پوشش گیاهی از جمله ارزانترین و مناسبترین شیوههای جلوگیری از فرسایش خاك است .پوشش گیاهی از
طریق تودهزیستی و ریشه ای خود از رانش و آبشویی خاك و به صورت کلی از فرسایش سطحی و شیاری خاك جلوگیری به عمل
آورده و با افزایش نفوذپذیری خاك به جذب رواناب سطحی نیز کمک مینماید(فورسید .)2013 ،
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 جلوگیری از فرسايش بادیگیاهان نقش بزرگی در هدایت جریان باد داشته و در صورت نبود گیاه در زمین گرد و غبار ناشی از وزش باد در هوا پراکنده
شده و سبب مشکالت آلودگی هوا و کاهش نور خورشید میگردد .تاج درختان در کاهش سرعت باد نقش داشته از سویی زمانی که
باد میوزد مقدار تبخیر سطحی برگها باال رفته و هوا خنک میشود بنابراین تبادالت گازی تنظیم و جریانات مطلوب هوا صورت
میپذیرد(رفاهی.)1394 ،
 جذب گرد و غباردرختان و گیاهان به دلیل پراکندگی شاخ و برگ خویش بر تمام سطوح و زوایا دسترسی داشته و همانند یک گردگیری عالی
عمل نموده و اگر با دقت به درختان نگاه کرده ،می توان تنه آنها را به جای دسته گردگیر و شاخ و برگشان را به صورت پرهای
یک گردگیر خانگی تصور کرد .با این خصوصیت ،درختان و گیاهانی که درخاك ثابت هستند ،به مانند یک گردگیر کاشته شده در
زمین عمل کرده و گرد و غبار هوا را میگیرند(محمدی ،پورقیومی و زارعی.)1391 ،
 بهسازی میکروکلیماگیاهان و درختان با استفاده از توانایی خود در کاهش ذرات گرد و غبار موجود در هوا بهبود کیفیت هوا را به همراه داشته و به
وسیله کم نمودن سرعت باد ،ذرات سنگینتر نشست نموده و ذرات کوچکتر نیز بر روی سطوح گیاه به ویژه برگها جذب میگردد.
بسیاری از کاجها و گل صدتومانی نسبت به آلودگی هوا حساس بوده در صورتی که درختان جینکو ،خرزهرهها و انواعی از بلوطها
نسبت به آلودگی هوا مقاومت بهتری دارند(مهدینژاد1390 ،؛ مظفر ،حسینی و خدادادی.)1396 ،
 جذب پرتوهاخورشیدی پرتوهایی را به زمین منتشر نموده که یکی ازآنها پرتو مادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفش است .جذب پرتوهای
مادون قرمز خورشید به وسیله درختان و گیاهان صورت میگیرد و همچنین مقداری از پرتوهای ماوراء بنفش نیز به وسیله گیاهان
جذب میشود .با توجه به اثرات پرتو ماوراء بنفش بر بافت سلولی گیاهان ،جانوران و نیز خاصیت گندزدایی آن ،لذا نقش گیاهان و
درختان در پشتیبانی از انسان و دیگر جانداران در مقابل آفتاب سوزان به خوبی مشخص است(فلدر .)2013 ،
 تولید فیتوسیدفیتوسید مادهای است که از درختانی مانند کاج ،گردو ،بلوط ،نراد ،سروکوهی ،فندوس ،بید ،اکالیپتوس ،داغداغان ،زبانگنجشک
و افرا در فضا آزاد شده که اثر کشندگی بر تعداد زیادی باکتریها و قارچهای تک سلولی و بعضی از حشرات ریز دارد(میرکتولی،
باددست و میری.)1396 ،
 تعديل بوهای ناخوشايند محیطکشت گیاهانی که اندامهای معطر دارند همانند نارنج ،اکالیپتوس و انواع گلها سبب تعدیل بوهای ناخوشایند محیط می
گردد(مهرآرا و الهیجانیان.)1392 ،

 -3-3نقش اجتماعی فضاهاي سبز
مسائل شهرنشینی در محیط زیست شهری نیز مانند زنجیرهای متصل به هم وجود دارد و چارهاندیشی اساسی برای رفع
مشکالت مربوط به صنعت ،گستردگی صنایع ،تکنولوژی و  ...وجود ندارد .از سویی چون موضوعات اجتماعی مقدم بر همه بوده و
نارسایی و آلودگیهای محیط زیست نیز پدیدهای است که با رفع بنیادی مشکالت اجتماعی خود به خود کم میگردند(حسینزاده،
 .)1390فضای سبز شهری برخالف تصورهای نخستین تنها منطقهای دارای گل و گیاه و درخت نبوده بلکه نمایانگر تفکرات
فرهنگی و اجتماعی افرادی است که به درك تازهای از طبیعت دست یافتهاند و در حفظ آن کوشا میباشند .مکان ظهور فضاهای
سبز کلیه مکانهای زندگی انسانی را شامل شده و لذا فقط باغها ،پاركها ،حاشیه شهر و خیابانها را فضای سبز نمیگویند بلکه
تمامی فضاهای بیرونی (غیر از ساختمان) ،مکانهای فرهنگی مانند کتابخانه ،مدرسهها ،مکانهای ورزشی و مذهبی را شامل
میشود .نمایی از افکار فرهنگی و اجتماعی اشخاص در میان مردم نشان از میزان اهمیت ایشان به فضای سبز میباشد .همانگونه
که جوامع شهری همیشه دچار تغییرات و تحوالت اساسی میشود باید نیروهای اثرگذار بر تحولهای اجتماعی شناخته شده و
براساس آن محیط شهری طراحی ،ساخته و ساماندهی گردد .کارکردهای عرصههای همگانی ،به میزان ظرفیت بررسی و
عملکردهای این فضاها بستگی داشته و به صورتی مرتبط با هم سبب زنده نمودن فضای سبز شهری میگردند(دهقانزاده.)1393 ،
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-4-3نقش اقتصادي فضاهاي سبز

بعد روانی و جسمانی

سالمت محیط زیست

بعد اجتماعی

بعد اقتصادی

جدول  .1خالصه برخي از تأثیرات فضای سبز شهری
 تأثیر رنگسبز در آرامش اعصاب و رفع خستگی استفاده از رنگ درمانی به جای دارودرمانی تأثیر نور فضاهای سبز در بوجود آوردن امنیت روانی مکان مناسب برای خلوتگزینی جلوگیری از حس تنش و تعارض بوجود آوردن حس رفاه درونی ،احساس آرامش و تعلق ناشی از آن به وجود آوردن احساس رضایت درونی از زندگی در کنار فضای مطلوب ایجاد فضای مناسب برای تفریح ،ورزش و فعالیتهای ورزشی کمک نمودن به پاکی هواز شهری و جلوگیری از آلودگی هوا جلوگیری از آلودگیهای بصری و ارتقای سیمای شهری پیشگیری از آلودگیهای صوتی تنظیم چرخههای هیدرولوژیکی تنظیم تنوع زیستی و پشتیبانی از آن کاهش دمای هوا و بهبود شرایط آب و هوایی تنظیم جریان باد به صورت بادشکن پیشگیری از فرسایش آبی و بادی در خاك تولید اکسیژن تولید و تأمین فیتوسید کمک به جذب آب و تقویت آبهای زیرزمینی تولید و تهیه گیاهان دارویی و تقویت منابع پزشکی احساس لذت در افراد ایجاد پیوستگی اجتماعی به کمک فضاهای سبز کمک به آموزش مهارتهای زندگی کمک به ارتقای فرهنگ شهروندی ایجاد فضایی برای انجام فعالیتهای اجتماعی متنوع ایجاد اشتغال تأثیر مجاورت در کنار فضاهای سبز بر افزایش ارزش ملک جایگزینی مناسب فضایی برای ورزش ،تفریح و ...به ویژه برای افراد کم درآمد -تولید کمپوست و انرژی و محصوالتی مانند چوب و میوه
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درآمد اقتصادی مثبتی که به دلیل انجام ورزشهای سبک و مالیم حاصل میشود زمانی که باهم جمع میگردند بسیار
چشمگیر بوده از سویی هزینههای دارویی و درمانی برای اشخاصی که از تحریک فیزیکی و جسمی کمی برخوردارند ،بسیار باالست
و مطابق تحقیقاتی که در سال  2012در مرکز کنترل بیماریهای ایاالت متحده آمریکا صورت گرفته حاکی از آن است که هزینه
یک ساله بیمارستان برای اشخاص بین  6تا  17سال در حدود  35میلیون دالر طی سالهای  1989-1991بوده که این هزینه در
سالهای  2007-2009به سه برابر افزایش یافته و به  127میلیون دالر میرسید(اسچکی ،قرشی ،التنبچ و همکاران .)2016 ،
مطالعات و تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد چنانچه افراد بزرگسال فعالیت ورزشی نداشته باشند و تنها در فعالیتهای سبک
ورزشی شرکت نمایند ،میانگین یک ساله هزینههای درمانی ایشان به میزان  865دالر برای هر شخص در سال کاهش
مییابد(رفاهی .)1394 ،مطالعات بسیاری نیز نشان داد که ارزش مکانهای مسکونی و یا مکانهایی که در کنار پاركها و فضاهای
باز قرار دارند حدود  8تا  20درصد بیشتر از دیگر مناطق است و تأثیر وجود پاركها و فضاهای باز بر ارزش اقتصادی خانههای
مجاور فضای سبز حقیقتی انکارناپذیر میباشد(بای و همکاران .)2012 ،پژوهش دیگری نیز نشان داد که اجاره دفاتر تجاری در
جاهایی که دارای مناظر و یا چشماندازهای طبیعی هستند حدود  7درصد باالتر از مکانهای فاقد چشماندازی از درختان
میباشد(کابیچ  .)2015 ،تحقیقاتی در مرکز پژوهشهای علمی جنگلهای شهری در آمریکا بر روی هزینههای سودمند و مصرفی
درختان کاشته شده در خیابانها در اندازههای کوچک انجام شد .مطابق محاسبات ایشان ،هزینههای مصرف شده برای کاشت،
هرس ،آبیاری و دیگر مراقتهای درختان در برابر فواید حاصل از کاشت و نگهداری درختان شامل کاهش دیاکسید کربن اتمسفر،
صرفهجویی یا ذخیره انرژی ،بهبود کیفیت هوا و کاهش روانابها میباشد .این اطالعات اقتصادی به صورت ریاضی نشان داد که
منافع خالص برای هر درخت در سال  2012در واشنگتون متوسط سود خالص برای درختان کوچک  1تا  8دالر ،برای درختان
متوسط 19تا  25دالر و برای درختان بزرگ  48تا  53دالر میباشد (الورن و وینسون .)2013 ،
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نتیجهگیري
گیاهان مهمترین و اساسیترین ذخیرههای موجود در هر کشوری هستند که تأثیرات بسیاری بر محیط شهری داشته و به
سبب پیشرفتهای تکنولوژی ،صنعتی و فعالیتهای توسعهای در شهرها و نیز جایگزینی عرصههای بکر و دلنواز به جای ساختمان
خشن و بیروح امروزه بیش از پیش نیاز اصلی ساکنان شهرها میباشد.
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 تأثیر گیاهان بر فضای سبز شهریبا توجه به نقش روانی گیاهان فضای سبز بر روابط عاطفی انسانها و وجود فواید روحی و روانی در جهت بهبود سالمت جسم
و روح و روان انسانها و نیز ترغیب شگفتی ،لذت و متحیر ساختن بینندگان امروزه توجه به گیاهان در فضاهای سبز ،پاركها و به
صورت محدودتر حواشی بزرگراهها و خیابانها از جمله مواردی است که در شهرها شایان توجه میباشد .که یافتههای حاصل از
پژوهش با نتایج شیتکه و همکاران ( ،)2016کانونی ،بینیاز و حبیبنژاد ( ،)1393معروف ،زارعی و میکائیلی تبریزی ( )1393و
میلوارد و سبیر( )2011همسو میباشد .در تبیین نتایج میتوان اظهار نمود که ساکنین شهر برای خلوتگزینی و آرامش ،تمدد
اعصاب ،استراحت و ترقیب جوامع به نشاط ،سرزندگی و شعف به حضور در فضاهای سبز اقدام میکنند .همچنین از علل اصلی
مراجعه به پاركها ،پیادهروی و گذران اوقات فراغت با دوستان و خانواده میباشد و افراد مراجعه به پارك را موفقیت بهتر و آرامش
بیشتر میدانند .نور مطلوب ،فضاهای سبز را برجستهتر و مطلوبتر میسازد و انتخاب درست آن محیطی آرامبخش و مطلوب را
برای اشخاص مهیا میسازد؛ لذا مهار نور در ایجاد فضای پاك و سالم موثر میباشد .همزمان وجود رنگ سبز در فضای سبز سبب
اعتماد به نفس ،تقویت روحیه و قدرت تسلط ،افزایش قدرت تحمل و صبوری باال در ساکنین شهرها شده و به عنوان شیوهای
درمانی در حل مشکالت و بحرانهای روانی افراد نقش دارد .به طور کلی پاركها و فضاهای سبز شهری را به عنوان ارائهدهنده
خدمات زیستمحیطی متعدد باارزشی را برای شهرها نشان دادند.
از سویی گیاهان در فضای سبز به عنوان نیروهای اثرگذار بر تحولهای اجتماعی نقش داشته و سبب افزایش کارکردهای
عرصههای همگانی (مدارس ،کتابخانهها ،مساجد ،ورزشگاهها و )...میشوند .یافتههای حاصل از پژوهش با نتایج وندیلن و
همکاران ( )2012همسو میباشد.
در تبیین نتایج میتوان اظهار نمود که فضای سبز محلههای شهری با شاخص سالمت اجتماعی افراد رابطه مثبتی دارد.
همچنین از لحاظ اقتصادی وجود فضاهای سبز سبب میگردد تا اشخاص با ورود به فضاهای سبز از تحریک فیزیکی و جسمی
برخوردار گشته و به تبع آن هزینههای دارویی و درمانی کاهش مییابد .همچنین اشخاصی که امکان مالی برای رفتن به
ورزشگاهها و باشگاهها را ندارند با حضور در فضاهای سبز همگانی میتوانند به انجام فعالیتهای ورزشی اقدام نمایند از سویی
ارزش مکانهای مسکونی و تجاری به سبب همجواری با فضاهای سبز افزایش مییابد.
تأثیر گیاهان بر سالمت محیط زيست شهریگیاهان در سالمت محیط زیست شهری نقشی موثر داشته و میتوانند با ارتقاء کیفیت آب و هوای شهرها نسبت به متعادل
نمودن حرارت اقدام نمایند از سویی از جمله راههای کاهش آلودگی هوا گیاهان است زیرا با عمل کربنگیری و تولید اکسیژن
گازهای مورد نیاز تنفس انسان ،حیوانها ،گیاهان و سوختن مواد مشتعل ،حرکت اتومبیل ،موتور و وسایل نقلیه را فراهم نموده و با
جذب مواد آالینده به پاکیزگی هوا کمک شایانی میکنند .همچنین گیاهان با جذب امواج صوتی از طریق برگها و شاخهها،
صداهای ناهنجار را جذب و نیز با پخش و درهم شکستن صداها و حتی گراسها آلودگی صوتی را کاهش میدهند .آلودگی بصری
یکی دیگر از معضالت شهرهاست که ضمن بهرهگیری از دیوارهای سبز ،بامهای سبز ،توپیاری و زیباسازی محیط با اشمال زیبا
میتوان به کاهش آلودگی بصری کمک نمود .یافتههای حاصل از پژوهش با نتایج شیتکه و همکاران ( )2016همسو میباشد .در
تبیین نتایج میتوان اظهار نمود استفاده از گیاهان متنوع در فضاهای سبز سبب کاهش آلودگیهای صوتی ،هوا ،و نیز بصری می
گردد.
از دیگر اثرات گیاهان بر سالمت محیطزیست شهری جلوگیری از فرسایش خاك است که با استفاده از پوشش گیاهی از
طریق تودهزیستی و ریشهای گیاهان ،از رانش ،فرسایش ،آبشویی و شیار خاك جلوگیری به عمل آورده و با ارتقاء نفوذپذیری خاك
سبب جذب روانابهای سطحی میگردد .همچنین گیاهان با هدایت جریان باد ،از ایجاد گرد و غبار ناشی از وزش باد جلوگیری
نموده و با کاهش سرعت باد و تبخیر سطحی آب از روی برگها هوایی خنک و مطلوب را بوجود میآورد .گیاهان با جذب پرتوهای
خورشیدی مادون قرمز و ماورا بنفش از ساکنین شهرها در مقابل پرتوهای خورشید محافظ به عمل میآورند .گیاهان با تولید
فیتوسید تعداد بسیاری از باکتریها ،قارچهای تک سلولی و بعضی از حشرات ریز را از میان برداشته و اثرات مضر آن را کنترل می
سازند .درختانی مانند کاج ،بلوط ،نراد ،سروکوهی ،فندوق ،بید ،اکالیپتوس و افرا با رها ساختن مادهای به نام فیتوسید باکتریها،
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قارچهای تک سلولی و حشرات ریز را از بین میبرند و نیز آثار فرحبخشی بر انسانها دارد .از سویی گیاهان معطر سبب تعدیل
بوهای ناخوشایند محیط گشته و نیز فضایی مطلوب را برای ساکنین شهرها مهیا میسازند .همچنین استفاده از گیاهان بوگیر و
معطر سبب دفع بوهای ناخوشایند و مزاحم شده و بنابراین افراد رغبت بیشتری به استفاده از فضاهای سبز پیدا میکنند .یافتههای
حاصل از پژوهش با نتایج هرینگتون ،برتولین و لئونارد ( ،)2010زادباقر صیقالنی و همکاران ( )1394و محمدی و همکاران()1393
همسو میباشد.
در تبیین نتایج میتوان اظهار نمود که گیاهان فضای سبز در شهری کارکردهای زیست محیطی بسیاری دارند که شهرها را به
عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنیدار ساخته و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربردی نادرست تکنولوژی مقابله مینماید و
این امر ،سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها میگرددبه خصوص در ارتباط با گرد و غبار و آلودگی های هوا ،فضای سبز شبه
جنگلی ،ریه های تنفس شهرها بوده و نیز در تعدیل دما ،افزایش رطوبت نسبی ،لطافت هوا وجذب گرد و غبار نقشی موثر دارند .به
طور کلی وجود فضای سبز و تاثیر آن ها در شهرها اجتناب ناپذیر است ،به شکلی که بدون وجود گیاهان ،زندگی در شهرها
امکانپذیر نمیباشد.
طبق نتایج تحقیق حاضر مشخص میشود:
 بهترین ایده و تدبیر برای سالمت محیطزیست شهری استفاده از گیاهان خاص و منحصر به فرد با رعایت آب و هوایمناطق و میزان مسائل محیطزیستی در هر منطقه باشد.
 استفاده از گیاهان فضای سبز با توجه به مناطق موردنظر و انتخاب گیاهان مطابق با پوشش گیاهی آن مناطق صورت گیرد. گیاهان با توجه به اصول سالمت محیطزیستی و در ارتباط با دیگر مصالح فضاهای سبز در نظر گرفته شوند. باید دانست که هر گیاه چه نقشی در سالمت محیط زیست دارد و این که آن گیاهان در شرایط آب و هوایی موجود رشدنموده و نیز میزان سایه ،آفتاب ،قلیایی ،اسیدی ،آبیاری ،بارش و درجه حرارت تابستان و زمستان مناطق بررسی گردد.
 مشاهده عکسها و مکانهایی قدیمی از ترکیب گیاهان در فضاهای سبز نشان از موفقیت گیاهان به کار رفته در گذشته راداشته و لذا تماشای باغهای قدیمی و تاریخی و تفکر به این که در گذشته به چه علت از این گیاهان استفاده مینمودند میتواند در
سالمت کنونی محیطزیست شهری نقش داشته باشد.
در این صورت گیاهان فضای سبز مطابق با سالمت محیطزیست شهری با بیشترین کارایی ،بهترین پایداری و کمترین هزینه
نگهداری حاصل میآیند.
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سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد اول

بررسی مطلوبیت پلهای عابر پیاده مناطق  5و11شهر شیراز

محمدرضا

شهریاری*1
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کد مقاله44024 :

چکـیده
مقاله حاضر درصدد بررسی کیفیت پلهای عابر پیاده منطقه 5و 11شهر شیراز میباشد .این مقاله به روش پیمایشی و از
نوع توصیفی -مقطعی انجام گرفت  273.نفر از عابرین پیاده بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها ،پرسشنامهای مشتمل بر  6سؤال از مشخصات فردی -اجتماعی و  28سؤال (با چهار هدف ویژه) از
کیفیت پلهای عابر پیاده بر اساس طیف لیکرت بود .جهت بررسی رابطه بین برخی از مشخصات جمعیتی و نمرات
پاسخگویان از آزمون  X2استفاده شد .همچنین امتیاز دادههای بهدستآمده از مطالعه بهوسیله روشهای آماری توصیفی،
آزمونهای تفاوت میانگین ( T-testو  ،)One-Way ANOVAآزمون آماری رگرسیون و محاسبه ضریب پیرسون با
استفاده از نرمافزار SPSS13مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت .بررسی جمع امتیازات مربوط به اهداف ویژه نشان داد
که در منطقه  3شهرداری ،بیشترین درصد(  )59پلهای عابر پیاده با داشتن  47الی  91امتیاز ،دارای کیفیت نیمه مطلوب
و کمترین درصد(  ،)1/4با داشتن  1الی  46امتیاز از وضعیت نامطلوب برخوردار بودهاند  24/3.درصد از افراد با داشتن 92
الی  140امتیاز در سطح مطلوب بودهاند .تفاوت میانگین نمرات افراد نمونه بر اساس نتایج آزمون فریدمن معنیدار بود.
نتایج آزمون کای دو (  )X2نشان داد که بین متغیر گروههای سنی ،وضعیت تأهل ،جنس ،میزان تحصیالت ،نوع اشتغال،
میزان درآمد و کیفیت پلهای عابر پیاده در منطقه 5و 11شهرداری شیراز در بین افراد نمونه ،اختالف معنیداری وجود
دارد ( .)P<0.01بنابراین بهمنظور استفاده بهینه از امکانات و منابع ترافیکی و شهری چارهای جز بهکارگیری روشهای
تشویقی و هدایتی و نیز ارتقاء کیفیت پلهای عابران پیاده نیست.

واژگـان کلـیدی :ارزیابی و کیفیت ،فضاهای شهری ،پلهای عابر پیاده ،شهرداری شیراز.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری موسسه آموزش عالی اپادانا،
Mohammadrezashahriyari75@Gmail.Com
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سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد1

معموالً استفادهکنندگان از شبکههای معابر شهری ،روزانه چندین بار از اینسوی خیابان به سمت دیگر آن و بالعکس رفتوآمد
مینمایند .بر اساس اطالعات ،بخش قابلتوجهی از مرگومیر عابران شهری ،معلول عبور از عرض خیابان میباشد .بنابر گزارش
سازمان بهداشت جهانی ،در سراسر دنیا بالغ بر  1/3میلیون نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند .آمار جراحات منجر به مرگ
بیش از  5میلیون نفر در سال است که یک پنجم آنها به تصادفات خیابانی مربوط می شود ( .)Peden, 2004در شهرهای فرانسه
 65،درصد تصادفات وسایط نقلیه با عابرین پیاده در طول خیابانها و  35درصد در تقاطعها صورت میگیرد ( Moore et al.,
 .)1996از دید مردم آمریکا ،پیاده روی با خطرات عدیدهای توأم است .همین امر ،همراه با مسائل دیگر باعث شدند که از حجم
عابرین پیاده مراکز شهری این کشور در طی چهل سال گذشته به طور مداوم کاسته شود ( .)Robertson, 1993این در حالی
است که در سال  1994در کـراچی  63،درصد از قربانـیان تصادفات خیابـانی ،عـابرین پیاده بودنـد .عـبور ناامن از عرض خیابان یا
تـقاطع ،سـهمی در حدود  60درصد در مـرگ عابرین دارد (.)Martinez & Porter, 2004
آمار تصادفات رانندگی ایران در سال  ،2010بالغ بر  23هزار نفر کشته و هزاران مجروح است .آمارها حکایت از افزایش قابل
توجه درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات نسبت به سال های قبل دارد که در مقایسه با کشورهای جهان و حتی منطقه رقم باالیی
است  61.درصد کشته ها مربوط به جاده های برون شهری  28،درصد جاده های درون شهری  10،درصد جاده-های روستایی و
بقیه هم نامعلوم است .بررسی ها نشان میدهد که  79درصد کشته های ناشی از تصادفات را مردان و  21درصد را زنان تشکیل
میدهند و در زمان وقوع تصادف  23،درصد عابرپیاده بوده اند ( .)Medical Examiner Organization2010طبق آمار
راهنمایی و رانندگی ( ،)2006در شهر تهران  38،درصد تصادفات ،مربوط به رفتار ترافیکی عابران پیاده است که یکی از علل مهم
آن به ناکارآمدی پل عابرین پیاده برمیگردد.
به طورکلی از راه های مؤثر در تقلیل میزان تصادفات و به طور کلی تداخل حرکت عابرین پیاده با وسایل نقلیه موتوری
،احداث گذرهای پیاده غیر همسطح می باشد .لوکوربوزیه در کتاب خود یعنی «منشور آتن» می نویسد :عابر پیاده باید بتواند برای
خود راههایی را برگزیند که از مسیر خودرو متمایز باشد .این امر باعث می شود که اصالحات ریشه ای در وضعیت آمدو شد
شهری بهوجود آید و هیچچیزی بیش از آن قادر نیست دوران جدیدتر و پرثمرتری را در شهرسازی نوید دهد ( Le Corbusier,
.)2003
از این رو اگر این گذرها در محل مناسب احداث شده و دارای اصول هندسی و سایر تمهیدات قانونی ،آموزشی و فرهنگی الزم
و متناسب با خواست افراد ذینفع باشند ،عالوه بر کارآیی ترافیک و ایمنی کامل عابرین پیاده میتوانند به عنوان جزئی از سیستم
کلی حمل ونقل شهری عمل نمایند .برعکس ،در صورتیکه درست احداث و مورد استفاده قرار نگیرند ،عالوه بر تضییع منابع و
ایجاد آلودگی بصری ،به کندی ترافیک سواره و پیاده منجر می شود .مقاله حاضر با توجه به اهمیت پل های پیاده هوایی در سیستم
رفت وآمد مجتمع های زیستی و حفظ ایمنی ترافیک ،به بررسی کیفیت پل های عابر پیاده منطقه 5و 11شهرداری شیراز به عنوان
یکی از مناطق پرازدحام شهر شیراز میپردازد.

 -2چارچوب مفهومی
پل های عابر پیاده؛ سازه های ساخته شده در چشم انداز خیابانی هستند که جا بهجایی عابرین پیاده را در نواحی خطرناک
امکان پذیر می سازند .این نوع پلها ،وسیله ای ضروری برای برقراری ارتباط بین دو نقطه در صورت وجود موانعی نظیر بستر
رودخانه ،توپوگرافی ،آزادراه یا بزرگراه میباشند (.)Charles & Nicholas, 2006
پل های عابر پیاده در کنار محاسنی چون هزینه اجرایی کم ،سهولت اجرا و نصب ،ارتباط با هوای آزاد ،مدیریت و کنترل ساده،
حذف تداخل بین ترافیک سواره و پیاده ،القاء الگوی ترافیکی منظم و نظایر آن ،دارای معایبی چون محدودیت استفاده برای برخی
از گروه های اجتماعی همانند معلولین حرکتی ،طوالنی شدن مسیر ،ایجاد اشرافیت بر مساکن اطراف ،اشغال بخشی از فضای
عمومی ،به هم زدن نمای ساختمان های با ارزش به ویژه آثار تاریخی و نظایر آن می باشند .
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که سابقه احداث پلهای عابر پیاده چندان زیاد نیست ،ایده اولیه احداث این گذرها ،برای
اولینبار در دهه اول قرن بیستم توسط اوژن هنارد معمار و شهرساز نوگرای فرانسه مطرح شد ( .)Ostrowski, 1992همچنین در
سال  ،1931توماس آدامز با هدف کاهش تراکم ترافیک منطقه منهتن نیویورک به طراحی پل های هوایی پرداخت ( Hebert,
 .)1993با این حال ،اجرای این گذرها عمالً در دوران بعد از جنگ جهانی دوم با رشد شتابان وسایط نقلیه موتوری و بالطبع بروز
مسائل حاد ترافیکی مراکز شهری تحقق یافت .در دهه  50و به ویژه روش برنامه ریزی هم زمان کاربری اراضی و سیستم حمل
ونقل در دهه  ،60تغییر و تحوالت گسترده ای در برنامه ریزی و طراحی گذرهای
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 -3سؤاالت تحقیق
پرسش اصلی این است که پل های عابر پیاده منطقه  3شهر تبریز چه کیفیتی دارند؟ به تبع این پرسش ،سؤاالت فرعی به
شرح زیر مطرح می شوند:
 برخی از مشخصات جمعیتی استفاده کننده از پل های عابر پیاده منطقه 5و11شهر شیراز چیست؟ کیفیت عملکردی ،ایمنی ،طراحی -معماری و تجهیزات پل های عابر پیاده منطقه 5و 11شهرشیراز چگونه است؟ به منظور ارتقاء کیفی پل های عابر پیاده منطقه 5و 11شهر شیراز با توجه به نتایج تحقیق و تجارب موجود چه توصیههایی می توان ارائه نمود؟
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غیرهمسطح پیاده به وقوع پیوست ( .)Shahidi, 1988در این دهه به جای اینکه پل های غیرهمسطح ،صرفا مفهوم و
عملکرد ترافیکی داشته باشند به عنوان یک مقوله سیستمی که دارای اهداف ،عناصر و روابط خاصی هستند ،مطرًح شدند .نمونه
بارز این پلها ،فراگذرها بوده که برای اولین بار در شهرهایی چون سن پل ،مینیاپولیس و سین سیناتی آمریکا احداث شدند
( .)Robertson, 1993bدر چند دهه اخیر ،به علت احداث زیاد پل های عابر پیاده ،استانداردهای زیادی تدوین و تنظیم شده
است .
نتایج مطالعه ای که به استفاده از پل های عابر پیاده به عنوان یکی از  9نوع گذر از خیابان میپرداخت ،نشان داد که
راحتی ،ایمنی و مکانگزینی مناسب پل ،همگی به یک میزان در تصمی مگیری عابرین نقش دارند ( Rasanen et al.,
 )2007بنا به نتایج حاصل از تحقیق حامد ( ،)2001اگر محل عبور کاربران مستلزم صعود از تعداد زیادی پله یا طی مسیر طوالنی
باشد ،چندان مورد استفاده قرار نخواهند گرفت .همچنین اگر پل های عابر پیاده از روشنایی و کنترل کافی و موانع حفاظتی الزم
برای هدایت فیزیکی عابرین برخوردار نباشند ،میتوانند به محل بروز تخلفات تبدیل شوند ( ROAD& Transport Research
 .) Centre, UK. 1996پل های عابر پیاده به لحاظ عملکرد و فرم ،متفاوت از سایر پل ها هستند و به دلیل تأثیر زیادشان بر
سیمای شهرها ،جنبه های زیباشناختی مهمی دارند (.)Charles & Nicholas, 2006
در کشور ما ،سابقه گذرهای پیاده غیرهمسطح چندان زیاد نیست .اولین پلهوایی پیاده به منظور جداسازی ترافیک پیاده از
سواره در شهر تهران طی سال های  75-1974احداث شد و در سال های بعد از انقالب در شهرهای بزرگ نظیر مشهد ،تبریز و
اصفهان توسعه یافت .شهر تهران طبق آخرین اطالعات در سال 1992دارای  53پل هوایی پیاده بود .بررسیها نشان میدهد که از
این پلها تنها  17روگذر دارای کارآیی بیش از  50درصد بوده اند که این امر از کارآیی ناچیز آن ها حکایت دارد .برخی از دالیل
این مسأله با عواملی همچون کمبود موانع فیزیکی ،نبود فرهنگ و مقررات ترافیکی پیاده ،وجود پلکان و شیبراه غیر استاندارد و
زیاد ،افزایش زمان تأخیر ،کمبود امنیت پیاده ،زیبایی کم و باالخره مکان یابی نادرست در ارتباط است ( Technical Assistance
 .)Office of Research & Technical Criteria, 1996در تحقیقی دیگر ،میزان اثر بخشی پل های عابرین پیاده تهران
40درصد برآورد شده که در توجیه این مسأله می توان به مواردی مشابه با موارد فوق اشاره داشت ( Niku Maryam,
.)Vazifehdoust & Khani, 2008

 -4مواد و روش
مواد تحقیق در برگیرنده معرفی کلی منطقه 5و 11شهرداری شیراز است .این منطقه با قرارگیری طولی در قسمت شرقی و
جنوبی شهر ،بخش قابل توجهی از مناطق یازده گانه شهرداری شیراز را دربرگرفته است .براساس آمار رسمی ( ،)2006از جمعیت
 1/2میلیون نفری شهر تبریز ،حدود  25درصد در این منطقه سکنی دارند و به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در سطح متوسط هستند.
از ویژگیهای این منطقه ،گرمای تابستانی و سرمای زمستانی است .حداکثر و حداقل مطلق دما ،به ترتیب برابر  38و  0درجه
سانتیگراد و میانگین بارش ساالنه  136/1میلی متر می باشد (.)www.eaz.ir/farsi, 2011
در این تحقیق ،هشت پل پیاده از منطقه 5و 11شهرداری شیراز مطالعه قرارگرفته است (شکل .)1
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شکل -1موقعیت جغرافیایی شهر شیراز
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روش مطالعه حاضر ،پیمایشی و از نوع توصیفی -تحلیلی است .در این پژوهش براساس فرمول کوکران  273نفر از استفاده
کنندگان از پل های عابر پیاده منطقه 5و 11شهرداری شیراز به عنوان حجم نمونه در زمستان(  )2019در هوای نه چندان سرد
انتخاب شدند .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه و همچنین مشاهده میدانی و تهیه عکس و برداشت از فضاهای
مختلف محوطه ها ،استفاده شد .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده و جهت تعیین روایی از
روش اعتبار محتوا با استفاده از نظر متخصصین ،ضریب اعتبار محتوا  92درصد و برای تعیین پایایی از روش ثبات درونی استفاده
شد که آلفای کرونباخ  87درصد محاسبه شد .پرسشنامه از طریق مصاحبه به صورت لیکرت پنج گزینه ای کامالً مناسب(  ،)5نسبتاً
مناسب(  ،)4مناسب(  )3نسبتا نامناسب(  )2کامالً نامناسب(  )1انجام پذیرفت .کیفیت پل های عابر پیاده در منطقه  3شهرداری
تبریز برحسب امتیازًات به دست آمده در هر یک از اهداف ویژه ،رتبه بندی شد .جهت بررسی رابطه بین برخی از مشخصات
جمعیتی و نمرات پاسخگویان ،از آزمون  X2استفاده شد .همچنین امتیاز داده های به دست آمده از مطالعه به وسیله روش های
آماری توصیفی ،آزمون های تفاوت میانگین تی تست و آنوای یکطرفه ،آزمون آماری رگرسیون و محاسبه ضریب پیرسون با
استفاده از نرم افزار SPSS13مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 -5یافته های تحقیق
273نفر با میانگین سنی  ،32 ± 0/091افراد نمونه را تشکیل می دادند که 130مرد(  62/5درصد) و 84زن(  37/5درصد) بودند
 79.نفر)  54/9درصد) متأهل  4،نفر(  2/8درصد) بی سواد  56،نفر(  25درصد) سیکل  50،نفر(  34/7درصد) متوسطه  42،نفر(29/2
درصد) لیسانس و  8نفر(  5/6درصد) فوق لیسانس بودند  4.نفر(  2/8درصد) بیکار و  36نفر(  25درصد( خانه دار  5،نفر) 3/5
درصد( کارگر  24،نفر)  16/7درصد( کارمند  30،نفر)  20/8درصد( دارای شغل آزاد  36،نفر(  25درصد) محصل و  9نفر( 6/3
درصد) بازنشسته بودند .نتایج آزمون کای دو نشان داد که بین سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،بعد خانوار ،متوسط درآمد ماهیانه
خانوار و ارزیابی کیفیت پل های عابر پیاده در این منطقه ،از دید پاسخگویان اختالف معنی داری وجود دارد (.)P<0.001
 96نفر( 45/8درصد) افراد نمونه در پاسخگویی به پرسش مربوط به نقش و عملکرد پل در رابطه با راحتی و آسایش عابرین
پیاده ،گزینه مناسب و  27نفر(  8/3درصد) گزینه نسبتاً نامناسب ،نقش پل در ارتباط دهی منطقی دو طرف خیابان با  102نفر( 50
درصد) گزینه نسبتا مناسب و  8نفر(  5/6درصد) گزینه نسبتاً نامناسب ،وجود فضای کافی جهت رفتو آمد عابرین با  60نفر( 41/7
درصد) گزًینه بسیار نامناسب و  12نفر(  8/3درصد) گزینه نسبتا مناسب ،نقش پل عابر پیاده به لحاظ فضایی و مکانی با  42نفر(
 29/2درصد) گزینه نسبتا مناسب و  12نفر(  8/3درصد) گًزینه بسیار نامناسب را انتخاب نمودند  44.نفر(  30/6درصد) افراد نمونه
در پاسخگویی بهً پرسش مربوط به وضعیت ایمنی پل در کاهش تصادفات عابر پیاده گزینه نسبتاً نامناسب و  18نفر(  12/5درصد)
گزینه بسیار نامناسب ،وضعیت پل عابرین پیاده از نظر وجود حفاظ و نرده با  52نفر(  36/1درصد) گزینه نسبتاً مناسب و  12نفر(
 8/3درصد) گزینه نسبتاً نامناسب ،وضعیت پل پیاده از نظر کف سازی و زیرسازی مناسب با  60نفر(  41/7درصد) گزینه نسبتاً
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مناسب و  6نفر(  4/2درصد) گزینه بسیار مناسب ،وضعیت و آسایش پل پیاده در برابر ریزش های جوی با  40نفر(  27/8درصد)
گزینه نسبتاً مناسب و  14نفر(  9/7درصد) گزینه بسیار مناسب را انتخاب نموده اند .
 34/7درصد(  50نفر) افراد نمونه در پاسخگویی به پرسش مربوط به وضعیت تجهیزات ورودی و خروجی پله های پل پیاده،
گزینه مناسب و  18نفر(  12/5درصد) گزینه نسبتاً نامناسب ،وضعیت سقف و سایبان پل از نظر مواد و مصالح با  48نفر( 33/3
درصد) گزینه مناسب و  8نفر(  5/6درصد) گزینه بسیارمناسب ،کم و کیف پله ها و پاگردهای پل عابرین پیاده با  64نفر( 44/4
درصد) گزینه مناسب و  6نفر(  4/2درصد) گزینه بسیار مناسب ،وضعیت تجهیزاتی پل پیاده برای معلولین و سالمندان با  38نفر(
 26/4درصد)گزینهِ مناسب و  14نفر(  9/7درصد) گزینه بسیار مناسب را انتخاب نموده اند  40.نفر(  27/8درصد) افراد نمونه در
پاسخگویی به پرسش مربوط به وضعیت پل عابرین پیاده به لحاظ طراحی و معماری ،گزینه بسیار نامناسب و  16نفر( 11/1
درصد)گزینه نسبتا مناسب ،وضعیت پل عابرین پیاده به لحاظ روشنایی با  35نفر(  25درصد) گزینه مناسب و  18نفر(  12/5درصد)
گزینه بسًیار نامناسب ،وضعیت پل به لحاظ هماهنگی با بناها و کاربری های اطراف با  48نفر(  33/3درصد)گزینه نسبتاً مناسب و 2
نفر(  1/4درصد) گزینه بسیار مناسب ،وضعیت پل عابرین پیاده به لحاظ چشم انداز خیابانی با  42نفر(  29/2درصد) گزینه بسیار
مناسب و  6نفر(  4/2درصد) گزینه بسیار نامناسب را انتخاب نمودند .همچنین نتایج نشان داد که بین امتیاز افراد نمونه بر حسب
پاسخگویی به سواالت مربوط به عملکرد ،ایمنی ،تجهیزات و زیبایی پل های عابر پیاده و کیفیت آنها در منطقه  5،11شهرداری
شیراز بر اساس آزمون اسپیرمن رو وکندال (مشخص کننده رابطه بین متغیرهای رتبه) همبستگی معنی داری وجود دارد (جداول ،1
.)3 ،2
آزمون همبستگی

آماره
کندال

آماره
اسپیرمن
رو

هدف 1

هدف 2

1/0
134

**0/291
0/000
132
1/0
140

هدف
اول

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

هدف
دوم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

**0/291
0/000
132

هدف
اول

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

1/0
134

**0/374
0/000
132

هدف
دوم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

**0/374
0/000
132

1/0
140

آزمون همبستگی

آماره
کندال

آماره
اسپیرمن
رو

هدف 1

هدف 3

1/0
134

**0/334
0/000
130
1/0
0
136

هدف
اول

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

هدف
سوم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

**0/334
0/000
130

هدف
اول

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

1/0
0
134

**0/419
0/000
130

هدف
سوم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

**0/419
0/000
130

1/000
0
136
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جدول  :1تعیین همبستگی نمرات واحدهای مورد پژوهش بر حسب پاسخ به گویه های مربوط به هدف اول و دوم

** همبستگی در سطح  0/01معنی دار می باشد.
جدول  :2تعیین همبستگی نمرات واحدهای مورد پژوهش بر حسب پاسخ به گویه های مربوط به هدف اول و چهارم
آزمون همبستگی

آماره
کندال

آماره
اسپیرمن
رو

هدف 1

هدف 4

هدف
اول

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

هدف
چهارم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

*0/146
0/025
124

هدف
اول

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

1/0
0
134

*0/190
0/034
124

هدف
چهارم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

*0/190
0/034
124

1/0
0
128

1/0
134

*0/146
0/025
124
1/0
0
128

آزمون همبستگی

آماره
کندال

آماره
اسپیرمن
رو

ضریب همبستگی
هدف
سطح معنی داری
دوم
تعداد

هدف 1

هدف 3

1/0
140

**0/227
0/000
136

ضریب همبستگی
هدف
سطح معنی داری
سوم
تعداد

**0/227
0/000
136

1/0
0
136

ضریب همبستگی
هدف
سطح معنی داری
دوم
تعداد

1/0
0
140

**0/318
0/000
136

ضریب همبستگی
هدف
سطح معنی داری
سوم
تعداد

**0/318
0/000
136

1/000
0
136

* همبستگی در سطح  0/05معنی دار می باشد.
** همبستگی در سطح  0/01معنی دار می باشد.
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جدول  :3تعیین همبستگی نمرات واحدهای مورد پژوهش بر حسب پاسخ به گویههای مربوط به هدف سوم و چهارم
آزمون همبستگی

آماره
کندال

آماره
اسپیرمن
رو
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هدف
دوم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

ضریب همبستگی
هدف
سطح معنی
چهارم
داریتعداد
هدف
دوم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

ضریب همبستگی
هدف
سطح معنی داری
چهارم
تعداد

هدف 2

هدف 4

1/0
140

**0/219
0/001
128

**0/219
0/001
128

1/0
128

1/0
140

**0/261
0/003
128

**0/261
0/003
128

1/0
128

آزمون همبستگی

آماره
کندال

آماره
اسپیرمن
رو

ضریب همبستگی
هدف
سطح معنی داری
چهارم
تعداد
هدف
سوم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

ضریب همبستگی
هدف
سطح معنی داری
چهارم
تعداد
هدف
سوم

ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

هدف 3

هدف 4

1/0
128

**0/323
0/000
126

**0/323
0/000
126

1/0
0
136

1/0
0
128

**0/452
0/000
126

**1/000 0/452
0
0/000
136
126

** همبستگی در سطح  0/01معنی دار می باشد.

-6جمع بندی
میانگین سنی استفادهکنندگان از پل های عابر پیاده منطقه 5و 11شهرداری شیراز  32 ± 0/091بوده و  62/5درصد آنان را
مردان تشکیل می دادند .اثر جنسیت و سن در تصمیم افراد برای استفاده از پل یکسان نیست .آمار موجود نشانگر قانون پذیری
بیشتر بانوان است ( .)Keegan & Mahony, 2003, p. 9جـوانان خطر بیـشتری را در عـبور از خـیابان مـیپذیرنـد و هـمین
بـاعث می شود که بیشتر در تصادفات درگیر شوند( .هلند و هیل  )Holland & Hill, 2007, p. 4به بررسی اهمیت نسبی
مؤلفه های جنسیت ،گروه سنی و مالکیت گواهینامه رانندگی پرداختند.
آنها متوجه شدند که تفاوت بین گروه های سنی در قصد عبور از خیابان بیشتر به تصور آن ها از ارزش گذر مربوط می شود
تا به تفاوت خطر درک شده .احتمال عبور خانم ها کمتر از آقایان بوده ،زیرا تصور میکنند ،خطر بیشتری دارد .بنابراین تفاوت
مهمی بین سن ،جنسیت و داشتن گواهی نامه رانندگی از نظر الگوی رفتاری وجود دارد .در این راستا پیشنهاد میکند که تجهیزات
ایمنی گروه های سنی مختلف ،به صورتی خاص مورد توجه قرار گیرد .
عالوه بر این ،تحقیقات تجربی نشان می دهد که گروه های مختلف سنی در درک خود از خطر عبور از خیابان ،با هم تفاوت
معناداری ندارند .با این حال ،دقت جوان تر ها در تشخیص موقعیتهای خطرناک بیشتر است .در بین کودکان نیز ،کم سن و سال ها
نسبت به کودکان بزرگ و بزرگساالن ،قبل از عبور از خیابان زمان بیشتری منتظر می مانند تا با خطر کمتری از خیابان گذر کنند
( .)Velde et al., 2005, p. 92در تحقیقی که سیمپسون و همکارانش () .Simpson et al., 2003, p74
با شبیه سازی رفتار کودکان و جوانان در هنگام عبور از خیابان انجام دادند ،مشخص شد که کودکان بین  5تا  9سال
بیشترین و جوانان بزرگتر از  19سال ،کمترین تعداد گذر خطرناک از خیابان را انجام میدهند.
در مطالعه حاضر ،بین میزان تحصیالت افراد نمونه با کیفیت پل های عابر پیاده منطقه  5،11شهرداری شیراز رابطه معنی
داری نشان داده شد .این درحالی است که در مطالعه ای تحت عنوان «بررسی عوامل تأثیرگذار بر تمایل شهروندان به استفاده از
پل های عابر پیاده در شهر تهران و شیراز» بین سطح سواد پاسخدهندگان با عبور از پل رابطه معنیداری مشاهده نشد ( Soltani
.)& Mazini, 2010
توزیع فراوانی مطلق و نسبی ارزیابی کیفیت پل های عابر پیاده در منطقه 5و11شهرداری در ارتباط با کل اهداف واحد های
مورد پژوهش حاکی از آن است که بیشترین درصد(  59درصد) پاسخگویان با  47الی  91امتیاز ،کیفیت پل های عابر پیاده را نیمه
مطلوب و کمترین درصد(  1/4درصد) ،با  1الی  46امتیاز ،نامطلوب عنوان نمودهاند  24/3.درصد از افراد نیز با  92الی  140امتیاز،
کیفیت پل ها را در سطح مطلوب ارزیابی نموده اند .میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص کیفیت پل های عابر پیاده  2/2705و
انحراف معیار  0/48168می باشد (جدول .)4
نتایج به دست آمده در رابطه با کیفیت عملکرد پل های عابرین پیاده (هدف اول)بیانگر آن بود که بیشترین درصد( 79/2
درصد( افراد نمونه ،عملکرد پل های عابر پیاده را نیمه مطلوب و کمترین درصد(  3/5درصد) ،نامطلوب ارزیابی نموده بودند .عامل
مهم در تصمیم گیری عابرین در مورد عبور از پل ،قرار داشتن پل در سر راه آن ها است .بررسی انجام شده توسط آزمایشگاه

تحقیقات جاده ای در انگلیس نشان میدهد که حتی در حالتی که زمان استفاده از روگذرهای بی خطر ،مساوی با زمان عبور از
سطح خود معبر است ،فقط  80درصد از عابران پیاده از آن ها استفاده میکنند .طبیعی است که میزان استفاده از این تسهیالت در
مواقعی که نیاز به زمان بیشتری جهت عبور از عرض خیابان باشد ،کاهش می یابد (  .)Pakzad , 2007, p. 329بررسی مرکز
تحقیقات روزنامه همشهری ( )2008نشان می دهد که  46درصد از پاسخگویان برای تشویق مردم جهت استفاده از پلها ،نصب پله
برقی و باالبر را پیشنهاد دادند.
جدول  :4توزیع فراوانی مطلق و نسبی ارزیابی کیفیت پل های عابر پیاده در منطقه 5و 11شهرداری در ارتباط با هدف
کلی و اهداف ویژه واحدهای مورد پژوهش
هدف کلی
کیفیت پل های فراوانی
مطلق
پیاده

5

جمع

هدف ( 1عملکرد)

هدف ( 2تجهیزات)

هدف ( 3ایمنی)

هدف ( 4طراحی)

فراوانی
مطلق

فراوانی
نسبی

فراوانی
مطلق

فراوانی
نسبی

فراوانی
مطلق

فراوانی
نسبی

فراوانی
مطلق

فراوانی
نسبی

2

1/4

5

3/5

12

8/3

2

1/4

4

2/8

85

59

114

79/2

98

68/1

120

83/3

88

61/1

35

24/3

15

10/4

30

20/8

12

8/3

36

25

22

15/5

10

6/9

4

2/8

10

6/9

16

11/1

144

100

144

100

144

100

144

100

144

100

6

میانگین

2/2705

2/0746

2/1286

2/0746

2/25

7

انحراف معیار

0/48168

0/38048

0/53433

0/31568

0/50196

نتایج به دست آمده در رابطه با کیفیت ایمنی پل های عابرین پیاده (هدف دوم) مؤید آن بود که  68/1درصد از افراد نمونه
،ایمنی پل های عابر پیاده را نیمه مطلوب و  8/3درصد از افراد نامطلوب ارزیابی نموده بودند .نتایج تحقیق آقای سلطانی و مزینی
( )2010نیز نشانگر آن است که  85درصد پرسش شوندگان دلیل استفاده از پل را عامل ایمنی زیاد روی پل و سرعت اتومبیل های
در خیابان مطرح کردنـد .افرادی که از پل استفاده نمیکردند ،دلیل عـمده را خستگی و در بعضی مـوارد هـمراه داشتن بار ،در مورد
افـراد مسن پا درد و در مـورد جوانـان ،صرفهجویـی در وقت عنوان میکردند .همچنین  87درصد از پاسخدهندگان اظهار کرده
اند که در صورتی که کودکی به همراه داشته باشند ،از پل استفاده خواهند کرد .در مجموع بیشتر پاسخ دهندگان پلها را امن می
دانستند و تنها عده کمی(  6درصد) از پرسش شوندگان معتقد به کم بودن امنیت پل ها بودند .با توجه به همخوانی نتایج بیشتر
مطالعات مزبور ،ایمن سازی این پلها ضروری می نماید .
نتایج به دست آمده در رابطه با کیفیت تجهیزات پل های عابرین پیاده (هدف سوم) بیانگر آن بود که  83/3درصد افراد نمونه،
تجهیزات پل های عابر پیاده را نیمه مطلوب و  1/4درصد نامطلوب ارزیابی نموده بودند .تحقیقات سیسیوپیک و آکین ( Sisiopik
 )& Akin, 2003نشان می دهد که  80درصد از عابرین پیاده تمایل به عبور از خیابان هایی دارند که فاقد چراغ راهنمایی بوده و
مانعی در مسیر عبور آنها از خیابان وجود ندارد .محل خطکشی عابر پیاده ،کنترل مناسب ترافیک و ایجاد موانع کالبدی مانـند
کاشت گیاهان و لبه های بتنی بر تصمیم عابرین برای گذر از خیابان تأثیرگذار است .با توجه به همخوانی مطالعه حاضر با نتایج
تحقیقات مزبور ،بازنگری در کم و کیف تجهیزات و تسهیالت پل های عابر پیاده ضروری می نماید.
نتایج بهدست آمده در رابطه با کیفیت طراحی و معماری پل های عابرین پیاده (هدف چهارم) مؤید آن بود که  61/1درصد از
افراد نمونه ،طراحی و معماری پل های عابر پیاده را نیمه مطلوب و  2/8درصد از افراد ،نامطلوب ارزیابی نموده بودند .طراحی
مناسب پل های پیاده و حفظ و نگهداری اصولی آنها می تواند به جذابیت و کارایی آن ها کمک نماید .بالعکس اگر پل های عابر
پیاده به صورت اصولی طراحی و به موقع حفظ و نگهداری نشوند ،عالوه بر کارایی پایین ،به صورت عنصری زاید نمایان می شوند
و بدین ترتیب با 2010ایجاد فضای شهری ناخوشایند به سیمای شهر آسیب می رسانند Niazi & Mohammadzadeh,
.))2010
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نتیجهگیری
این مطالعه درصدد بررسی کیفیت پل های عابر پیاده منطقه 5و 11شهرداری شیراز بود .در این سنجش ،عالوه بر کارایی و
عملکرد ،جنبه هایی چون ایمنی ،تجهیزات ،طراحی و معماری نیز مطرح شد .همچنان که یافته های تحقیق حاضر نشان داد از
مکانیابی کاربری ها گرفته تا قرارگیری پل های پیاده در مسیر افراد ،ارتباط منطقی بین کاربری های دو طرف خیابان ،ایجاد فضای
کافی جهت رفت و آمد عابرین ،تعبیه پله های برقی و آسانسور ،نصب دوربین مدار بسته و حتی ایجاد فضای تجاری در پل های
پرتردد همه در کیفیت و کارایی پل های عابر پیاده مهم میباشند .توجه به عواملی از قبیل توپوگرافی و موانع مصنوعی نیز میتواند
در ترغیب افراد به استفاده از تسهیالت مخصوص عابرین پیاده کمک نماید.
همچنین مکان یابی پل های عابر پیاده در ارتباط با ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی و بازنگری در کم و کیف تجهیزات و
تسهیالت پل های عابر پیاده ضروری می نماید .نصب نرده های حفاظتی در پل های عابرین پیاده ،تعبیه مبلمان مناسب چون
سطل زباله ،عالئم و تابلوهای هدایتی ،نصب تجهیزات الزم برای آمد و شد معلولین و سالمندان به طور خاص تأکید می شود .با
توجه به اطالعات میدانی ،پوشاندن دیوارهها و مسقف نمودن پل های عابرین پیاده و توجه به راهکارهای اقلیمی و جنبه های
زیباشناختی ،استفاده از مصالح قابل شستشو ،غیرلغزنده نمودن جنس کف پوشش ها ،مقاوم بودن آن در برابر تخریب ،کف سازی
ویژه نابینایان ،روشنایی و رنگ آمیزی مناسب ،هماهنگی با کاربری های اطراف ،برقراری تناسب منطقی بین اجزاء و در نهایت
قرارگیری محور گذر پیاده غیرهمسطح در امتداد کوتاه ترین مسیر پیاده ،به جذابیت بیشتر پل های پیاده می انجامد.
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چکـیده
فرسودگی یکی از مهم ترین مسائل شهری است که باعث بی سازمانی ،عدم تعادل و عدم تناسب آن می گردد .هدف
اساسی نوسازی و بهسازی بافت های قدیمی و فرسوده شهرها ،توسعه متناسب کمی و کیفی محیط زندگی برای انسان
هاست .بافت های قدیمی عالوه براینکه دارای ارزش های اجتماعی زیبایی شناختی و پایگاه اولیه خاطرات جمعی و هویت
بخش شهرهای ما هستند ،محل سکونت و معیشت میلیون ها نفر از شهروندان بوده و بنابراین توجه به بهسازی و نوسازی
آن امری ضروری می باشد .از میان شیوه های موفق تامین منابع مالی از محل منابع داخلی در طرح بهسازی و نوسازی
بافت فرسوده ،رایج ترین و عملی ترین آن ،ساخت و ساز مشارکتی بین سرمایه گذار و مالک میباشد .در این روش نیز
مهم ترین مرحله ،ترغیب سرمایه گذاران جهت شرکت در پروژه است .طی فرآیند انعقاد قراردادهای مشارکت در ساخت،
مالکان زمین با تحویل آن به سازندگان ساختمان به عنوان آورده و متقابالً سازندگان نیز با سرمایه گذاری جهت ساخت و
اجرا در قبال مالکان زمین ،متعهد به انجام امور تجدیدبنا می شوند .در این تحقیق راهکارهای اجرایی رونق ساخت و ساز
محله های واقع در بافت فرسوده مصوب با تاکید بر ساخت و ساز مشارکتی در محدوده شهرداری منطقه  2شیراز که
مساحتی برابر با  580هکتار را در برمی گیرد مورد بررسی قرار گرفته است .میزان سودآوردی قراردادهای مشارکتی در
شش محله ای که به عنوان بافت فرسوده شناسایی و به دفاتر تسهیلگری نوسازی و بهسازی واگذارگردیده ،سنجیده شده
و در پایان درخصوص نحوه مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی اظهارنظر و محالتی که قابلیت انعقاد قرارداد ساخت
پروژه مشارکتی را ندارد مشخص و راه حل های اجرایی آن تشریح گردیده است.

واژگـان کلـیدی :نوسازی و بهسازی بافت فرسوده ،ساخت و ساز مشارکتی ،عوارض صدور پروانه
ساختمانیBp،
طبقهبندی R32 ،R15 ،A30 ،JEL: R12
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فرسودگی شهری یکی از مشکالت جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با
آن رو به روست .آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد
بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط ،قدمت ،نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها،
شدت و ضعف دارد .بدیهی است که استانداردهای ساخت و ساز ،دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها ،کیفیت و مقاومت
مصالح ،سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های
فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند( .ابوطالبی  .)1389،اگرچه بافت های فرسوده شهری به دلیل داشتن مشکالت متعدد
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی ،ترافیکی و زیست محیطی از عمده چالش های مدیریت شهری و نظام شهرسازی می
باشند و برای کل گستره شهری یک تهدید جدی به شمار می آیند لیکن مهم ترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین برای
اسکان جمعیت ،تامین فضاهای باز خدماتی و نیز بهبود محیط زیست می باشند (محمدصالحی و همکاران.)1393 ،
ظهور پدیده بافتهای ناکارآمد و فرسوده شهری ،ناشی از استهالك تدریجی بافتها و سکونتگاههای قدیمی و عدم کفایت
انعطاف پذیری شهری است که عمدتاً دارای تعریفها و شرایط یکسان نیز نمیباشند و ممکن است از شهری به شهر دیگر و در
دورههای مختلف نیز تفاوتهایی داشته باشد که لزوم شناخت کلی گونههای آن برای شناخت جایگاه بافت فرسوده مورد نظر این
طرح ،امری ضروری است .فرسودگی در بافت های ناکارآمد و قدیمی نه تنها از لحاظ کالبدی بلکه از لحاظ اجتماعی تبعات بسیاری
با خود به همراه دارد .یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در توسعه فرسودگی و متروك شدن بافت های فرسوده شهری و عدم
تحقق پذیری طرح های نوسازی ،عامل اقتصادی و عدم سرمایه گذاری است .مشکالت و تنگناهای موجود در زمینه جذب منابع
مالی پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و عدم شناسایی شیوه های مناسب تأمین مالی باعث شده تا پروژه های
نوسازی با کمبود منابع مالی مواجه شده و از قابلیت الزم برای اجرا برخوردار نباشند (تقوایی و همکاران.)1391 ،
جهت تجدیدبنا و نوسازی ساختمان ها و خروج از رکود ساخت و ساز در محالت فرسوده در سطح کشور ،ساختارهایی نظیر
مشارکت بین بخش های خصوصی و دولتی ،فروش امتیازات خاص ،فروش تراکم ،فروش دارایی های مشهود ،استفاده از منابع
داخلی آزاد ،استفاده از اعتبارات عمومی ،استفاده از منابع بدهی و اعتبارات بانکی ،انتشار اوراق مشارکت و استفاده از روش پیش
فروش از جمله روش های اولیه تا کالن تشویق به ساخت وساز و احیای بافت فرسوده می باشد (نجارزاده و همکاران.)1388 ،
مشارکت بین بخش های خصوصی و دولتی در ساخت از معدود شیوههای تولید واحدهای مسکونی و یا انواع دیگر ساخت و ساز
است که همواره شرایطی نزدیک به وضعیت ایدهال برای آن قابل تصور است .افزایش ارزش زمین با گذشت زمان و همینطور
حذف هزینه تامین زمین از هزینههای ساخت ،دو دلیل عمدهای است که این شیوه از ساخت را به ترتیب هم برای مالک و هم
برای سازنده با توجیه اقتصادی باال مواجه میکند لیکن حتی با قراردادن تمام امتیازات ویژه جهت احیای بافتی خاص نیز ،هیچگونه
تضمینی بر تمایل ساخت و ساز در ساکنین آن محله نبوده و بعضاً ساختار کالبدی بافت بر عوامل محرك بیرونی غلبه پیدا می کند.
بنابراین گاهاً هرگونه دخالت در محدوده شهری آثار متعدد اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته و استفاده از هرروش تامین مالی
منجر به بروز برخی از آثار مثبت و یا منفی داخلی و خارجی خواهد گردید .لذا برنامه ریزی و پژوهش در زمینه به کارگیری روش
های تشویقی در محالت فرسوده نقشه سازنده ای ایفا می نماید.
شهرداری کالن شهرهای کشور به عنوان بزرگترین ارگان اجرایی شهر ،دارای ساختار سازمانی مستقل و بصورت نیمه
خصوصی اداره می گردند .منابع درآمدی شهرداری ها به دو صورت داخلی که شامل دریافت عوارض درونی شهرها بوده و حجم
اصلی و اعظم آن از صدور پروانه ساختمانی دریافت می شود و همچنین منابع خارجی که شامل دریافتی شهرداری ها از منابع خارج
از شهرداری می باشد و عوارضی مثل کمک های مالی دولتی و یا درآمدهای ناشی از عوارض عمومی را شامل می گردد .منابع
مالی موتور محرك فعالیت های اقتصادی شهرداری ها بوده و بدون داشتن منابع مالی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی در جهت
تامین آن ،اجرای طرح های عمرانی شهری و یا اداره هزینه های روزمره شهری با مشکل مواجه می گردد .با توجه به شرایط
موجود ،عدم وجود مدیریت واحد شهری و همچنین ناپایداری درآمد ،متاسفانه گردش مالی شهرداری ها به نسبت زیادی به ساخت
و ساز های سالیانه پالك های ساختمانی وابسته بوده و در زمان ساخت و ساز و رکود مالی کشور ،به همان نسبت بر رونق و کسب
درآمد شهرهای بزرگ نیز تاثیرگذار خواهد بود .شهرداری شیراز به عنوان اصلی ترین و مهم ترین دستگاه اجرایی و خدماتی در
سطح شهر شیراز مطرح بوده و اجرای بسیاری از طرح های عمرانی و زیرساخت های شهری از طریق تخصیص اعتبارات عمرانی
این نهاد صورت می گیرد .هدایت و اجرای مصوبات طرح های شهری و تهیه طرح های موضعی و موضوعی مطابق با مصوبات
طرح های جامع و تفصیلی در سطح شهر شیراز برعهده این سازمان قرار داده شده است.
تجدیدبنای ساختمان ها بوده و محالت بررسی شده در این تحقیق تنها دربرگیرنده میانگین سالیانه  10درصد تعداد کل پروانه
های صادره بوده اند .ضمناً نمودار آماری مجوزات صادره در محدوده بافت فرسوده ،بیانگر این مطلب میباشد که ساخت و ساز در

محالت بافت فرسوده صرفاً در مناطقی صورت می پذیرد که دارای مرغوبیت مکانی بوده و به مرکز شهر نزدیک تر باشند .نتایج
حاصل از این تحقیق نمایان کننده این نکته می باشد که در محله هایی نظیر پای کتا (شهرك بهار) و دباغی ،عدم وصول عوارض
پروانه ساختمانی و به صفر رسیدن آن توسط شهرداری شیراز ،نه تنها انگیزه ای جهت نوسازی در مالکین آن بافت ایجاد نمی کند
بلکه اجرای پروژه های محرك توسعه نیز باعث رغبت ساکنین به ساخت و ساز نخواهد شد.
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توجه به اسناد و مدارك موجود مشخص می شود که تا قبل از سال  1300خورشیدی اقدامات بهسازی و نوسازی شهری در
ایران به صورت ارگانیک با مشارکت مردم و منطبق و سازگار با اوضاع محیط جغرافیایی صورت گرفته است .به بیانی دیگر رویکرد
غالب انسانگرا حاکم بوده است بافت قدیم و جدید چندان معنایی نداشت و هماهنگی شکلی و پیوستگی فضایی در بهسازی و
نوسازی فضاهای شهری مورد توجه بوده است اما نقطه عطف مداخله به شکل گسترده در بافت قدیم شهری ایران به دوران
حکومت رضا شاه یعنی سال های  1300برمیگردد(.شماعی ،پوراحمد )1389،
سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی دوم بیشتر به دنبال تصویب قوانین و روش هایی برای کسب درآمد بود در نتیجه
اقدامات مداخله ای جهت بهسازی و نوسازی و مرمت بافت های قدیم شهری با شروع اولین برنامه ی عمران دولت در سال 1327
مصادف بود و از این سال به بعد برنامه عمران  5ساله و برنامه توسعه  5ساله ملی ،بافت قدیم شهر نیز مورد توجه قرار گرفت .نقطه
عطف بعدی دوران پس از انقالب اسالمی ،شامل دوران جنگ تحمیلی بود که با طوالنی شدن جنگ تقریبا یک دهه به دلیل
شرایط خاص اقتصادی – اجتماعی حاکم ،فضاهای قدیمی شهرها نه تنها به دست فراموشی سپرده شد بلکه به دلیل اسکان
جمعیت جنگ زده و مهاجر افغانی در بافت قدیم ،روند تخریب و فرسودگی و گسترش بافت های ناکارآمد شهری تشدید شد .اما با
پایان جنگ تحمیلی ،بار دیگر توجه دولت مردان و برنامه ریزان به این بافت های شهری جلب شد .به طوری که در دوره برنامه
دوم توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور ( )1373-1377مرحله جدیدی از بهسازی و نوسازی آغاز شد (شماعی ،پوراحمد .)1389،مهم
ترین سیاست ها و برنامه های مطرح شده در مورد بهسازی و عمران شهری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در
سال  1380تصویب و ابالغ شده است توسعه موزون و هماهنگ شهرها و جلوگیری از گسترش بی رویه آن ها به همراه بهسازی،
نوسازی و احیای بافت فرسوده شهری بوسیله جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی و سازمان ها غیر
دولتی می باشد.
تحقیقات بسیار کمی در سطح کشور در زمینه نوع و روش مداخله موثر در نوسازی و بهسازی محله خاص انجام شده و اغلب
به نحوه بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده بصورت کلی در یک شهر پرداخته اند .جعفرزاده نجار و همکاران ( )1388در
تحقیقی با عنوان شیوه های موفق تامین منابع مالی از محل منابع داخلی در طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به مطالعه بافت
فرسوده اطراف حرم امام رضا پرداخته و روش های مبتنی بر سرمایه مانند اوراق مشارکت ،سهامدار -پروژه و فروش متری را
الگوی مناسب تامین منابع مالی در طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم اعالم نموده اند .همچنین نتیجه گیری شده است که تغییر
در قیمت زمین ،تغییر در هزینه حمل و نقل ،تاثیر در صرفه های ناشی از مقیاس ،تغییر در برتری نسبی نواحی ،تغییر در هزینه
فعالیت های شهری ،تغییر در رونق کسب و کار در نواحی که بهسازی می شوند از جمله آثاری است که هنگام استفاده از روش
های تامین مالی جهت نوسازی و بهسازی بافت فرسوده باید به آن ها توجه کرد.
مقاله ای نیز توسط امین فرجی مالیی با عنوان ،انواع روش های مداخله در بهسازی و نوسازی شهری ،در سال 1389صورت
گرفته است که در آن اشاره شده که نواحی فرسوده شهری بنا به سرشت خود با انواع عوارض و مشکالت مواجه هستند .از این رو
معضل آنها چند وجهی و چند بعدی است که در هر مورد به شکل خاصی بروز می نماید .به همین دلیل برای حل مشکالت آنها
معموالً اقدامات و برنامه های گوناگونی مطرح می شود که هر یک بر جنبه ای خاص تاکید دارد با توجه به تجارب جهانی و
گرایش های شهر سازی نوین معتقد است که رویکرد موردی و یک وجهی به مسائل بافت های شهری چندان موفق و کار ساز
نیست  .مداخله جامع در بافت های فرسوده شهری زمانی اتفاق می افتد که ضمن ساماندهی اوضاع کالبدی به ساختارهای اقتصادی
و اجتماعی شهر نیز توجه شود.
تقوایی و همکاران ( )1391در ارزیابی شیوه های تامین مالی در طرح های نوسازی بافت های فرسوده شهری در منطقه 20
شهر تهران  6شیوه تامین مالی مناسب برای نوسازی بافت های فرسوده شهری با استفاده از سه شاخص مشارکت ،سهولت اجرایی
و بازدهی اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که روش مشارکت مدنی بیشترین سطح مقبولیت نسبی را
در بین ساکنین داشته و دریافت تسهیالت بانکی و روش سهامدار پروژه در رده های بعدی تاثیرگذاری در نوسازی بافت منطقه
مورد مطالعه دارند.

35

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد 1
36

روش های تامین منابع مالی نوسازی در بافت های فرسوده شهری در شهر تهران و کاوش برای یافتن روش های مناسب
تامین مالی در وضع موجود و آینده توسط عسگری و همکاران ( )1393مورد مطالعه قرار گرفته و مشارکت دادن وام دهندگان در
منافع قابل انتظار از مسکن با قیمت گذاری مجدد تسهیالت در قالب قراردادهای اجاره ،انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود قابل
رقابت با سایر انواع اوراق و تأسیس شرکت تضمین معامالت پیش فروش همانند شرکت عمران و بهسازی ایران را از بهترین راه
های تامین منابع مالی بافت های یاد شده عنوان نموده اند.
تجارب جهانی در زمینه بهسازی و مرمت بافت های فرسوده شهری بسیار متفاوت است .کشورهای مختلف به فرهنگ ها،
زبان ها و اعتقادات متفاوت ،تجارت گوناگونی در زمینه بهسازی شهری در طول تاریخ برجای گذاشته اند که نشان دهنده هویت هر
یک از شهرهای تاریخی در جهان است .مهم ترین این اتفاقات و تصمیم گیری ها پس از جنگ جهانی دوم و بعد از دهه 1960
اتفاق افتاده است .به عنوان مثال روحیه محافظه کاری و حفظ سنت ها ملی انگلیسی ها باعث تمرکز بر فعالیت های گردشگری
بازرگانی در نوسازی بافت فرسوده شده در حالی که حفاظت از بافت قدیم به عنوان یک ثروت اجتماعی منحصربفرد و رونق صنعت
گردشگری در نزد ایتالیایی ها مطرح می شود .در فرانسه نیز که به عنوان ماجراجوترین کشور در امر نوسازی بافت قدیم شهر می
توان نام برد اهدافی نظیر جلوگیری از آسیب ها و شورش های اجتماعی ،ساختن یک شهر با شخصیت دوران صنعت ،تقویت بنیه
اقتصادی شهر ،ارتقای سطح زندگی و بهبود وضع بهداشت در شهر ارائه و اجرا شده است .توجه به ارزش های تاریخی -فرهنگی،
معاصر سازی و احیای حیات مدنی جدید در بافت قدیم ،حفظ ساکنین بافت های کهن و حفظ پیکره ،سیما و چهره شهری نیز از
مهم ترین معیار های بهسازی و نوسازی سایر کشورهای اروپایی قلمداد می گردد (سرور و همکاران.)1395 ،

 -3مبانی نظری تحقیق
-1-3تعريف و شناسايی بافت فرسوده
مناطقی از شهر که در سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی و زیربنایی ،ابنیه ،مستحدثات ،خیابان ها و
دسترسی ها دچار فرسودگی و ناکارآمدگی شده و ساکنان آن از مشکالت متعدد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی رنج می برند به عنوان بافت فرسوده تعریف می گردند (تصویب نامه هیئت وزیران
کشور .) 1397 ،بافتهای فرسوده از چند منظر قابل بحث می باشند و از همین رو تعاریف مختلفی برای بافت فرسوده ارائه می گردد.
برای شناسایی بهتر بافتهای فرسوده ،دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران معیارها و شاخصهایی را برای این بافتها
اعالم نموده که براین اساس بافت فرسوده را می توان به چهار گروه طبقه بندی نمود:
 )1بافت تاريخی :ابنیه و فضاهایی که قبل از سال  1300هجری شمسی شکل گرفته و به ثبت آثار ملی رسیده و یا
قابلیت ثبت شدن را دارا می باشند ،واجد ارزش فرهنگی تاریخی هستند و براساس نظر شورای عالی شهرسازی و معماری درمورد
اینگونه بافتها ،ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مالك عمل خواهد بود.
 )2بافت قديمی :آن بخش از بافتهای شهری که قبل از سال  1300هجری شمسی شکل گرفته ولیکن بدلیل فرسودگی
کالبدی وفقدان استانداردهای ایمنی ،استحکام و خدمات زیرساختهای شهری علیرغم برخورداری از ارزشهای هویتی از منزلت
مکانی و سکونتی پائینی برخوردار هستند ،بافت قدیمی اطالق می گردد .مداخله دراینگونه بافتها با سایر بافتهای شهری متفاوت
بوده و اقدامات بهسازی و نوسازی آن به نحوی خواهد بود که در قالب طرح های ویژه به اجرا درخواهند آمد.
 )3بافت فرسوده :بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق می گردد که به دلیل فرسودگی
کالبدی ،عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تأسیسات خدمات و زیرساخت های شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی،
محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند .این بافتها بدلیل فقر ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خودبخودی را نداشته و سرمایه
گذاران نیز انگیزه ای جهت سرمایه گذاری در آن را ندارند .معیارهای اساسی شناسایی و تشخیص اینگونه بافتها در ادامه بیان می
گردد.
 )4بافت پیرامونی يا بافتهای با اسكان غیررسمی :بافتهایی هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری
را درخود جای داده و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری طرحهای جامع و تفصیلی در درون یا خارج
از محدوده قانونی شهرها بوجود آمده است .این بافتها عمدتاً فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگیهای کالبدی و برخورداری از
خدمات و زیرساختهای شهری مشابه بافتهای فرسوده ،شدیداً دچار کمبود می باشند (شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران.)1387،

-2-3ويژگی عمومی بافتهای فرسوده
 )1عمر ابنیه :ساختمانهای موجود دراین گونه بافتها عمدتاً قدیمی می باشند یا فاقد استاندارهای فنی هستند ،به گونه ای که
غیر استاندارد بودن آنها از ظاهر ساختمان قابل تشخیص است .ابنیه این بافتها عمدتاً تاب مقاومت در مقابل زلزله ای با شدت
متوسط را ندارند.
 )2دانه بندی و تعداد طبقات :ابنیه مسکونی واقع در اینگونه بافتها عمدتاً ریزدانه بوده و اکثر آنها یک یا دوطبقه هستند.
نوع مصالح بکاررفته در اینگونه بافتها عمدتاً از انواع خشتی ،خشت و آجر و چوب و یا آجر وآهن بدون رعایت اتصاالت افقی و
عمودی و فاقد زیرسازی مناسب می باشند.
 )3وضعیت دسترسی ها :بافتهای فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند عمدتاً از ساختاری نامنظم برخوردارند
و دسترسی های موجود در آنها عمدتاً پیاده می باشد به گونه ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از  6متر بوده و ضریب
نفوذپذیری در آنها کمتر از  % 30است .متوسط مساحت عرصه ابنیه واقع شده دراین بافتها عمدتاً کمتر از  200متر مربع می باشد.
 ) 4وضعیت خدمات و زير ساختهای شهری :بافتهای فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات ،زیرساختها و فضاهای
باز ،سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی اند.
 )5شاخصهای کیفی :مسأله جمعیت پذیری بافتهائی که در حریم گسلها ،مسیر قناتها و رودها می باشند و نیز بافتهای
روستایی درون شهری و  ...از دیگر مسائلی هستند که درتعیین بافتهای فرسوده موثر می باشند (رستمی و همکاران.)1392 ،

بافت آسیب پذیر براساس بلوك آسیب پذیر تعریف شده و بلوك آسیب پذیر بلوکی است که حداقل یکی از شرایط سه گانه زیر
را داشته باشد:
-1بلوکی که دارای حداقل  50درصد بناهای فرسوده ،نامناسب به لحاظ زیستی و سکونتی یا آسیب پذیر باشند .بناهای فرسوده
یا آسیب پذیر حداقل یکی از شرایط دوگانه زیر را باید داشته باشند:
-1-1بنایی که فاقد سیستم سازه ای باشد(سازه بتنی ،فوالدی یا شناژهای تحتانی ،قائم و فوقانی) به تشخیص کارشناس
رسمی ساختمان
-2-1بنایی که در اجرای آن مفاد آیین نامه  2800رعایت نشده باشد یا قابلیت انطباق با آیین نامه مذکور را نداشته باشد.
-2بلوکی که حداقل  50درصد امالك آن مساحتی کمتر از دویست متر مربع را داشته باشد.
 -3بلوکی که حداقل  50درصد عرض معابر آن(قبل از اصالح) بن بست و یا با عرض کمتر از  6متر باشد (حاتمی نژاد و
همکاران.)1396 ،
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-3-3آسیب پذيری بافت فرسوده

 -4روش تحقیق
-1-4مشخصات محدوده مورد مطالعه
شهر شیراز در جنوب غربی کشور و در طول جغرافیایی  53درجه و 29دقیقه و در عرض  29درجه و 33دقیقه واقع شده و
ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  1550متر است .این شهر برروی جلگه وسیعی واقع شده است و از شمال و غرب به ارتفاعات
محدود شده و از سمت جنوب غربی و شمال شرقی نیز متصل به جلگه است .شیب عمومی در شهر شیراز از شمال غربی و شمال
به سمت جنوب شرقی شهر است .ارتفاع شهر در قسمت های شمالی بین  1600تا  1700متر از سطح دریاست که در مرکز و
جنوب به حدود  1550می رسد .البته در قسمت های جنوب غربی شهر نیز ناهمواری هایی با ارتفاع حدود  1600متر وجود دارد.
در تقسیمات خدماتی شهرداری شهر شیراز ،محدوده منطقه دو در بخش جنوبی شهر از شمال به بلوار کریم خان زند و بلوار
مدرس ،از ضلع شرق به پایگاه هوایی شهید دوران ،از ضلع جنوب به بلوار ابوذر غفاری و ارتش و از ضلع غربی به خیابان انقالب
اسالمی محدود می گردد .شش محله ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند در محدوده مرکزی و غربی محدوده
شهرداری منطقه دو واقع شده اند .محله های فرسوده مورد مطالعه براساس آمار پروانه های صادره سالیانه به عنوان محالت بافت
فرسوده دارای اولویت شهرداری منطقه دو تعیین شده و در بحث پایانی و نتیجه گیری ،با شناسایی و تعیین پروژه های مداخله در
محدوده بافت های مذکور پیشنهاد ضوابط کلی تشویقی به منظور تسریع در روند نوسازی و بهسازی بافت ارائه خواهد گردید.
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-2-4معرفی محله های فرسوده
 -1-2-4محله دباغی
محله دباغی از محالت قدیمی شهر شیراز در منطقه  2شهری واقع شده و در طرح ساختاری – راهبردی جزء بافت های
حاشیه ای – فرسوده و ناکارآمد محسوب می شود (مهندسین مشاور پرداراز .)1384 ،این محله  178672متر مربع وسعت و 4946
نفر جمعیت دارد و از نظر کالبدی و عملکردی دچار فرسودگی شدید می باشد .همین دو نیز افت طبقاتی محله را از نظر اجتماعی
موجب شده است .محله دباغی در دهه های گذشته حاشیه شهر محسوب می شده که با گسترش شهر اکنون به عنوان بخش های
میانی مطرح می باشد (مهندسان مشاور طراحان بافت و معماری.)1390 ،
کاربری غالب محله دباغی مسکونی است که حدود  54درصد سطح آن را شامل می شود .پس از کاربری مسکونی شبکه
معابر با  18درصد و همچنین کاربری کارگاهی و بایر هر یک با حدود  12درصد ،بیشترین سطوح را به خود اختصاص داده اند .بجز
پارك محله ای و سرای محله که توسط شهرداری شیراز در این بافت احداث شده است ،خدمات دیگری در سطح محله وجود
نداشته و حتی تجاری ها کمتر از  3درصد سطح محله ،آن هم در لبه خیابان های اصلی را پوشش می دهند .تنها نکته قابل توجه
در محله دباغی وجود حدود  20هزار متر مربع زمین بایر و همچنین تعدادی ساختمان های مخروبه است که از یک سو می توانند
به عنوان ظرفیت های بالقوه جهت تخصیص به خدمات مورد نیاز محله و فضای سبز تلقی شوند ،اما از سوی دیگر بیانگر قدمت
محله در عدم تمایل به نوسازی می باشند .دلیل عمده این امر ،در آمد پایین ساکنین و عدم مرغوبیت اراضی محله از نظر موقعیت
شهری بوده که در نتیجه عدم سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن در این محله را موجب شده است .بررسی وضعیت
قطعات کاربری ها نیز نشان می دهد که از  1158پالك موجود در این محدوده 1041 ،ملک دارای کاربری مسکونی 72 ،ملک به
کاربری تجاری و همچنین  45پالك نیز به کاربری کارگاهی می باشد ،لذا بیشترین سطوح بعد از کاربری مسکونی و شبکه معابر،
به کاربری کارگاهی و بایر تعلق می یابد .میانگین مساحت قطعات در محله دباغی  134مترمربع بوده که تعداد  196پالك مساحتی
بیش از  200مترمربع دارند 509 .قطعه دارای مساحت بین  100تا  200مترمربع و  706قطعه با مساحت زیر  100متر دارد که
حاکی از فرسودگی زیاد کالبدی محله و عدم رغبت کافی و همچنین وضعیت نامناسب اقتصادی به ساخت و ساز است .پراکندگی
قطعات کوچک تقریباً در تمامی سطح محله و قطعات درشت دانه در لبه های محله کامالً آشکار است.
از میان تمامی پالك های محله دباغی ،حدود  75درصد تخریبی و یا مخروبه اند و حدود  14درصد قابل تعمیر می باشند.
ساختمان های نوساز حدود  8درصد قطعات را تشکیل می دهند .در بخش مسکونی نیز  %80ساختمان ها تخریبی و  13درصد قابل
تعمیر می باشند .سطح معابر در محله دباغی  32648متر مربع وسعت دارد و حدود  12درصد سطح محله را می پوشاند .محله
دباغی از سمت شمال به خیابان قیام ،از سمت شرق به خیابان شاهداعی اله ،از جنوب به بلوار ارتش و از غرب به خیابان کارگر
(گلکوب) منتهی می شود .در وضع موجود کوچه ها و دسترسی های محلی نیز در این محله عمدتاً به صورت بن بست و با عرض
کم بوده ،به طوری که حدود  52درصد از معابر این محله کمتر از  6متر عرض دارند (مهندسین مشاور پارس آرایه.)1390،
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-3-2-4محله فخرآباد
محله فخر آباد از محالت قدیمی شهر شیراز است که در مجاورت دروازه کازرون و محدوده تاریخی شهر واقع گردیده و در
طرح ساختاری – راهبردی جزء بافت میانی به حساب می آید .در حال حاضر این محله  159185مترمربع وسعت و  2057نفر
جمعیت دارد (مهندسان مشاور طراحان بافت و معماری .)1390 ،کاربری غالب محله فخر آباد مسکونی است که حدود  42درصد
سطح آن را می پوشاند .پس از کاربری مسکونی ،کاربری آموزشی با  21درصد و همچنین شبکه معابر و یک مرکز درمانی به
ترتیب حدود  7و  8درصد ،بیشترین سطوح را به خود اختصاص داده اند .کاربری تجاری ،فرهنگی و سطوح خالی بدون کارکرد (
بایر ) نیز هر یک حدود  5درصد از سطح محله را در بر گرفته اند .نکته قابل توجه در این محله سطح باالی کاربری آموزشی در
مقیاس شهری و منطقه ای در قسمت جنوب غربی و غربی این محله است که موجبات عدم توازن و بروز مشکالت عدیده ترافیکی
شده است .الزم به ذکر است که در لبۀ خیابان های اصلی انواع کاربری های تجاری قرار دارند و لیکن در درون بافت هیچ گونه
خدمات محله ای جهت تأمین نیازهای ساکنین محله وجود ندارد .بررسی وضعیت قطعات کاربری ها نیز نشان می دهد که بیشترین
تعداد قطعات را در سطح محله کاربری های مسکونی ،تجاری و آموزشی به خود اختصاص می دهند .یعنی از  461قطعه در این
محدوده  354قطعه (حدود  77درصد) به کاربری مسکونی 83 ،قطعه ( حدود  18درصد ) به کاربری تجاری و  8قطعه (حدود 2
درصد) به کاربری آموزشی تعلق یافته است .مقایسه میان تعداد و مساحت قطعات کاربری های تجاری و آموزشی نشان می دهد
که واحد های کوچک تجاری بسیارند و تعداد کم قطعات آموزشی وسعت زیادی دارند .در محله فخرآباد ،بر اساس نقشه وضع
موجود تعداد  461قطعه با مساحتی بالغ بر  159185مترمربع وجود دارد که در نتیجه میانگین مساحت قطعات درحدود  345مترمربع
محاسبه می گردد .از  366قطعه زمین موجود در این محله  44،قطعه یعنی  9/56درصد را قطعات زیر  100متر مربع تشکیل می
دهد ،همچنین  214قطعه یعنی  46/45درصد نیز قطعات  100تا  200متر مربع بوده و مابقی یعنی 203قطعه که  43/99درصد را
شامل می شوند ،مساحتی باالی  200متر مربع دارند .بدین ترتیب مالحظه می شود نزدیک به  56درصد قطعات زمین موجود در
این محله را قطعات زیر  200مترمربع تشکیل داده و حدود  44درصد از قطعات باالی  200مترمربع مساحت دارند .بررسی نقشه
اندازه قطعات نیز نشان میدهد که پراکندگی قطعات کوچک تقریباً در مرکز محله و قطعات درشت دانه در کناره های محله به ویژه
در غرب و جنوب غرب محله پراکنده هستند که این قطعات نیز عمدتاً کاربری غیر مسکونی و آموزشی دارند .از تعداد کل پالك
های موجود در محله فخرآباد 338 ،واحد آن یعنی حدود  %73تخریبی و  44واحد ( 10درصد) قابل تعمیر و  15درصد نوساز می
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محله کوشک عباسعلی از محالت قدیمی شهر شیراز بوده که در مجاورت دروازه کازرون و محدوده تاریخی شهر واقع شده
است .مساحت این محله  230077متر مربع می باشد و  6558نفر جمعیت دارد و در طرح ساختاری – راهبردی جزء بافت های
پراکنده و خود رو محسوب می شود .کاربری غالب محله کوشک مسکونی است که حدود  59درصد سطح آن را شامل می شود.
پس از کاربری مسکونی شبکه معابر با  21درصد و همچنین کاربری تجاری و آموزشی به ترتیب حدود  5و  4درصد بیشترین
سطوح را به خود اختصاص داده اند .در این محله علیرغم وجود کاربری های متنوع آموزشی ،مذهبی ،درمانی و تجاری هایی که در
لبه خیابان های اصلی واقع شده اند هیچگونه خدمات محله ای جهت تأمین نیازهای محلی ساکنین در داخل محدوده بافت وجود
ندارد .بررسی وضعیت قطعات کاربری ها نشان می دهد که  1123قطعه در این محدوده وجود داشته که  958قطعه ( 85درصد)
دارای کاربری مسکونی و  127قطعه ( 11درصد) دارای کاربری تجاری می باشد .در محله کوشک عباسعلی ،میانگین مساحت
قطعات درحدود  205مترمربع محاسبه می گردد .از  1123قطعه زمین موجود در این محله 313 ،قطعه یعنی  27/89درصد را
قطعات زیر  100مترمربع تشکیل می دهد ،همچنین  632قطعه یعنی  56/30درصد نیز قطعات  100تا  200متر مربع بوده و مابقی
یعنی  178قطعه که 15/81درصد را شامل می شوند ،مساحتی باالی  200مترمربع دارند .بدین ترتیب مالحظه می شود نزدیک به
 84درصد قطعات زمین موجود در این محله را قطعات زیر  200مترمربع تشکیل داده و حدود  16درصد از قطعات باالی 200
مترمربع مساحت دارند .از میان  1123پالك محله کوشک عباسعلی ،حدود  62درصد تخریبی و  27درصد مرمتی و فقط  11درصد
نوساز بوده و در کاربری مسکونی نیز  65درصد بافت تخریبی 29 ،درصد مرمتی و  6درصد نوساز هستند .این نسبت ها نشان دهندۀ
فرسودگی بافت می باشد .شبکه معابر در محله کوشک عباسعلی  48983مترمربع وسعت دارد و حدود  21درصد از مساحت محله
را به خود اختصاص داده است .این محله در میان سه معبر اصلی قرار گرفته است .در دو سوی آنها خیابان های شمس تبریزی و
قاآنی نو و در ضلع جنوب آن خیابان شهید حراف واقع شده است .دروازه کازرون به عنوان یک نقطه مهم ارتباطی در رأس آن قرار
دارد .در درون محله نیز کوچه ها و دسترسی های محلی عمدتاً بن بست و باریک هستند .به طور کلی می توان گفت محله کوشک
عباسعلی با توجه به قرار گیری در محدوده مرکزی شهر از نظر دسترسی در موقعیت مکانی مناسبی قرار دارد ،اما با توجه به تمرکز
فعالیت ها ،شبکه معابر اطراف آن از رفت وآمد و ترافیک نامطلوبی برخوردار است( .مهندسین مشاور نگارستان ماهور.)1394،
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باشند .در کاربری مسکونی نیز از  354قطعه 285 ،قطعه یعنی  81درصد تخریبی و یا مخروبه اند و مابقی را بناهای نوساز تشکیل
می دهند ،یعنی از  69قطعه نوساز 35 ،واحد مسکونی است .شبکه معابر در محله فخر آباد  12193مترمربع وسعت دارد و حدود 8
درصد سطح محله را دربرمیگیرد .این محله از شمال به خیابان فخر آباد ،از شرق به دروازه کازرون ،از جنوب به خیابان شمس
تبریزی و از غرب به خیابان انقالب اسالمی منتهی می شود .همچنین میدان فخر آباد به عنوان یک مرکز مهم در منتهی الیه
شمال غرب این محله واقع شده است .معابر اصلی این محله به دلیل قرار گیری در بافت قدیمی شهر و تمرکز فعالیت ها از رفت و
آمد بسیاری برخوردار است و کاربری های گوناگونی در اطراف آن ها مستقر هستند .عالوه بر این کوچه ها و دسترسی های محلی
نیز عمدتاً به صورت معابر بن بست و بعضاً با عرض کمتر از  6متر در این محله وجود دارد .به طور کلی می توان گفت که محله
فخر آباد با قرار گیری در بافت شکل گرفته و قدیمی شهر از نظر دسترسی و ارتباط با سایر نقاط همجوار دارای وضعیت نسبتاً
مطلوبی است اما با توجه به این که در حدود  89درصد از معابر داخلی محله کمتر از  6متر عرض دارند الزم است وضعیت دسترسی
های محلی اصالح شود (مهندسین مشاور نوسازی و تسهیل گری محله فخرآباد)1393 ،
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محله قاآنی یکی از محالت شکل گرفته و قدیمی شهر شیراز بوده و در طرح ساختاری – راهبردی جزء بافت های میانی به
حساب می آید (مهندسین مشاور پرداراز .)1384 ،این محله  513345متر مربع وسعت و  7024نفر جمعیت دارد  .بافت محله قاآنی
از نظر مصالح نسبتاً مناسب است ولی از نظر کالبدی بافت ،افت شدید دارد (مهندسان مشاور طراحان بافت و معماری.)1390 ،
کاربری غالب محله قاآنی مسکونی است که حدود  62درصد سطح آن را می پوشاند .پس از کاربری مسکونی شبکه معابر با 15/6
درصد و کاربری های تجاری و آموزشی هر یک به ترتیب حدود  6و  7درصد بیشترین سطوح را به خود اختصاص داده اند .باقی
قطعات نیز کاربری فرهنگی ،مذهبی ،درمانی ،جهانگردی و پذیرایی دارند .در حال حاضر انواع کاربری های تجاری نیز در لبه
خبایان اصلی قرار دارند .بررسی وضعیت قطعات کاربری ها نیز نشان می دهد که  1308قطعه در این محدوده وجود داردکه 1081
قطعه ( 83درصد) به کاربری مسکونی 164 ،قطعه ( 12/5درصد) به کاربری تجاری و  14قطعه (یک درصد) نیز به کاربری آموزشی
تعلق یافته است .از  1308قطعه زمین موجود در این محله ،میانگین مساحت قطعات درحدود  392مترمربع و  53قطعه یعنی 4/07
درصد را قطعات زیر  100متر مربع تشکیل می دهد ،همچنین  413قطعه یعنی  31/54درصد نیز قطعات  100تا  200متر مربع
بوده و مابقی یعنی  842قطعه که  64/39درصد را شامل می شوند ،مساحتی باالی  200متر مربع دارند .بدین ترتیب مالحظه می
شود نزدیک به  36درصد قطعات زمین موجود در این محله را قطعات زیر  200مترمربع تشکیل داده و حدود  64درصد از قطعات
باالی  200مترمربع مساحت دارند.
از قطعات موجود در محله حدود  46درصد قابل مرمت و  25درصد نیز نوساز می باشند و فقط  28درصد قطعات تخریبیاند.
شبکه معابر در محله قاآنی  80187مترمربع وسعت دارد و حدود  16درصد سطح محله را در بر می گیرد (مهندسین مشاور پارس
آرایه .)1390،این محله از شمال به خیابان لطفعلیخان زند ،از شرق به خیابان قاآنی کهنه (شمالی) ،از جنوب به خیابان مشیر کهنه
(شرقی) و از غرب به خیابان وصال شمالی محدود می شود .در داخل محله نیز خیابان های منوچهری و آیت ا ...حائری به صورت
شرقی – غربی و خیابان شهید بینا و در ادامه آن خیابان شهید محمد زاده به صورت شمالی – جنوبی از معابر اصلی این محله
محسوب می شوند .به طور کلی می توان گفت محله قاآنی به دلیل قرار گیری در بافت مرکزی شهر و همجواری با بافت تاریخی
شیراز از موقعیت و دسترسی نسبتاً مناسبی برخورداراست .در مورد معابر داخلی نیز با توجه به این که  53درصد از آن ها عرضی
کمتر از  6متر دارند ،اجرای اصالحات الزم در مورد تعریض و از بن بست خارج شدن برخی کوچه ها دسترسی در داخل محله نیز
آسان تر و نفوذپذیرتر می شود.

 -5-2-4محله شهرک بهار (پای کتا)
محله پای کتا یا شهرك بهار در ضلع شمالی محدوده شهرداری منطقه دو واقع و در طرح ساختاری راهبردی جزء بافت های
پراکنده و خودرو محسوب می شود .مساحت کل کاربری ها در سطح محله پای کتا  380876مترمربع و میزان جمعیت آن 16633
نفر محاسبه گردیده است .بیشترین سطح کاربری های عمده به کاربری مسکونی با  57/5درصد کل محله اختصاص و سپس معابر
با  23/7درصد بیشترین فراوانی را دارند .تجاری های غالباً ریزدانه واقع در ضلع شمالی بلوار الزهرا نیز با  15.1درصد فراونی و
همچنین کاربری اداری آموزشی حدود  3/7درصد محله را به خود اختصاص داده اند .از  2367قطعه موجود در محله پای کتا 1333
قطعه مساحت زیر  100مترمربع 908 ،قطعه دارای مساحت بین  100تا  200مترمربع و تعداد  125قطعه مساحت بیش از  200متر
دارند .میانگین قطعات  110مترمربع بوده که اگر از قطعه زمین  4هکتاری مرکز بافت صرف نظر شود مساحت متوسط قطعات
کمتر از  100مترمربع و بسیار ریزدانه به شمار می آیند .همچنین از نظر تعداد طبقات 145 ،قطعه دوطبقه و مابقی یک طبقه هستند
40

(مهندسین مشاور پارس آرایه .)1390،تعداد طبقات بیش از دو طبقه در محدوده یافت نمی شود که این امر وضعیت نامناسب ارزش
معامالتی زمین و وضعیت اقتصادی محله را نشان می دهد .از نظر شبکه معابر این محله از ضلع شمال و شمال شرقی به بلوار
مدرس و کوچه  18بلوار مذکور ،از ضلع شرقی به خیابان شهید کدیور ،از جنوب به بلوار الزهرا که در حال حاضر عرضی  35متری و
در طرح توسعه ای به  45متری (عقب نشینی از شمال) تعریض خواهد یافت و همچنین از ضلع غربی به خیابان شهید شجاعی
محدود می گردد .غالب معابر داخلی عرضی کمتر از  6متر داشته و در طرح بازنگری تفصیلی شهر شیراز با توجه به افزایش عرض
اغلب معابر ،امکان تجدیدبنای پالك ها بصورت منفرد را سلب کرده و بایستی اجباراً باهمدیگر تجمیع نمایند .این محله از نظر
شاخص های تراکم جمعیتی و تراکم مسکونی در مقایسه با نسبت میانگین منطقه  2بیشتر بوده که نشاندهنده وضعیت نامطلوب
مسکن و تراکم جمعیتی باالتر می باشد .همچنین وضعیت اقتصادی این محله در مقایسه با سایر محالت حکایت از شرایط
نامناسب وضعیت محله دارد.

 -6-2-4محله کوی زهرا

-5پارامترهای مورد استفاده
-1-5کدنوسازی
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آن قسمتی که در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری شهر شیراز به عنوان محله فرسوده کوی زهرا شناسایی شده است با
توجه به اندازه قطعات و عرض معابر و دارا بودن نقشه تفکیکی بنظر واقعاً فرسوده نمی رسد و صرفاً از نظر کالبدی و قدمت سازه
می توان فرسوده نامید .اوقافی بودن اراضی مذکور نیز باعث رکود ساخت و ساز در محله نشده و به نسبت بیش از محالت دیگر
ساخت و ساز صورت گرفته است .واقع شدن در ضلع شمالی معبر  60متری بلوار رازی و معبر  45متری ضلع شمالی محله مذکور و
همچنین معابر داخلی  8تا  14متری داخلی محله باعث رونق بیشتر تجدیدبنای ساختمانی گردیده است .مساحت کل محدوده
 176057مترمربع و تعداد  460پالك بوده که قسمت اغلب آن مانند سایر محالت به کاربری مسکونی با تعداد  415قطعه و
مساحت  116860مترمربع اختصاص و به میزان  66درصد از کل محله را شامل می گردد .شبکه معابر با  25درصد و کاربری های
خدماتی و تجاری نیز  9درصد کل محله را به خود اختصاص داده اند .تعداد قطعات باالی  200مترمربع  416پالك ،بین  100تا
 200مترمربع  11پالك و فقط  33پالك مساحتی زیر  100مترمربع را دارند که با مساحت میانگین  275مترمربع شباهت زیادی به
بافت فرسوده در این بافت مشاهده نمی شود .با توجه به اینکه محدوده محله کوی زهرا سابقاً به دلیل آب و هوای خوب و درختان
فراوان و منازل ویالیی شهرت داشته تعداد طبقات زیاد در این محدوده وجود ندارد و از  460قطعه کل محدوده  305قطعه بصورت
یک طبقه 109 ،قطعه دو طبقه اند .قطعات باالی دو طبقه نیز غالباً نوساز بوده و براساس ضوابط جدید تجدیدبنا نموده اند.

هرپالك در سیستم یکپارچه شهرداری شیراز دارای یک کدشناسایی منحصربه فرد بنام کدنوسازی بوده و از هفت رقم تشکیل
شده است .عدد اول در این کد نمایشگر منطقه شهرداری که ملک در آن قرار گرفته ،عدد دوم حوزه ملک در منطقه و عدد سوم
بلوکی که ملک در آن قرار گرفته است .عدد چهارم نمایشگر عدد ملک مورد نظر ،عدد پنجم نیز نمایشگر عدد ساختمان ،عدد
ششم در کد مذکور عدد آپارتمان و در نهایت عدد هفتم مربوط به واحد صنفی ملک مورد نظر می باشد.
 :1BP-1معادل قیمت هرمترمربع فروش آپارتمان با توجه به موقعیت مکانی پالك ساختمانی بوده و داشتن موقعیت مرغوب
تر به معنای قیمت منطقه بندی باالتری می باشد.

-2-5عوارض صدور پروانه و خدمات ساختمانی
جهت کلیه ساختمان ها و با هرنوع کاربری جهت هرمترمربع زیربنای ناخالص ،مطابق با ضوابط و مقررات درآمدی شهرداری
شیراز ،عوارض صدور پروانه برابر با  % BP 5/0محاسبه و اخذ می گردد .ضمن این که هزینه خدمات ساختمانی نیز برای
هرمترمربع زیربنای ناخالص تا  160%مساحت عرصه معاف ،از  % 160تا  % 300معادل % BP 12و برای هر مترمربع بیش از
 % 300معادل  % BP 25محاسبه و در زمان صدور پروانه ساختمانی منظور می شود.

 -3-5هزينه طراحی معماری ،سازه و تاسیسات
قیمت پایه سالیانه موارد مذکور توسط سازمان نظام مهندسی کشور تعیین و ابالغ می گردد لیکن مواردی که در این طرح مورد
بررسی قرار گرفته است هزینه عرف دفاتر طراحی مهندسی می باشد.

Base Price

1
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-4-5دفاتر تسهیلگری
تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرایند یا اتفاقی است که عموماً از راه فعالیت ها و یا ساز
وکارهای اجتماعی انجام می شود .از این رو ،چندی است که در بافت های فرسوده کالن شهرها ،دفاتری با عنوان دفاتر تسهیل
گری نوسازی بافت فرسوده ایجاد شده اند که عمده ترین و اصلی ترین وظیفه آنها برقراری ارتباط با ساکنان بافت های فرسوده،
معرفی مشوق ها ،تسهیالت و معافیت های موجود و حل مشکالت احتمالی آنها در زمینه های کمی و کیفی نوسازی یا بهسازی
بناها و تجمیع ساختمان ها است .تشویق ساکنین بافت های فرسوده به نوسازی از یک طرف و معرفی پالك های متقاضی
تجدیدبنا به سرمایه گذاران جهت ساخت و ساز بیشترین فعالیت دفاتر تسهیلگری را شامل می شود .حق الزحمه دفاتر بصورت
مترمربعی از محل صدور پروانه های ساختمانی توسط مالک و شهرداری پرداخت میگردد.

 -6بافته های تحقیق
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از میان شیوه های موفق تامین منابع مالی از محل منابع داخلی در طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده رایج ترین و عملی
ترین آن ،ساخت و ساز مشارکتی بین سرمایه گذار و مالک می باشد .در این روش مهم ترین مرحله ،ترغیب سرمایه گذاران جهت
شرکت در پروژه است .طی فرآیند انعقاد قراردادهای مشارکت در ساخت ،مالکان زمین با تحویل آن به سازندگان ساختمان به
عنوان آورده و متقابالً سازندگان نیز با سرمایه گذاری جهت ساخت و اجرا در قبال مالکان زمین ،متعهد به انجام امور تجدیدبنا می
شوند .طرفین اینگونه قراردادها می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند .با توجه به محدودیت های بودجه دولتی و همچنین
عدم کفایت مالی شهرداری ها در تامین مسکن مورد نیاز گروه های آسیب پذیر ،تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به ساخت و ساز
در محالت بافت فرسوده با درنظر گرفتن محدودیت های فروش واحدهای مسکونی ساخته شده بسیار مشکل بنظر می رسد .لیکن
محاسبه سود حاصل از سرمایه گذاری قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با درنظر گرفتن تمامی پارامترهای تاثیرگذار در امر ساخت و
ساز می تواند توجیه مناسبی جهت ترغیب سرمایه گذاران فراهم آورد.
در این تحقیق ،پیش بینی و محاسبه میزان سودآوردی قراردادهای مشارکتی در شش محله ای که به عنوان بافت فرسوده
شناسایی و به دفاتر تسهیلگری نوسازی و بهسازی واگذارگردیده است سنجیده شده و در پایان درخصوص نحوه مشارکت سرمایه
گذار بخش خصوصی اظهارنظر و محالتی که قابلیت انعقاد قرارداد ساخت پروژه مشارکتی را ندارد مشخص و راه حل های اجرایی
آن تشریح گردیده است .در هریک از محالت قطعه زمینی با مساحت  300مترمربع که در طرح تفصیلی شهر شیراز قابلیت ساخت
و ساز بصورت  4طبقه مسکونی با  1000مترمربع زیربنای خالص را دارد در نظر گرفته شده است .به دلیل تفاوت در قیمت عرصه
بخش هایی از محله دباغی ،دو پالك با موقعیت مکانی متفاوت از محله مذکور انتخاب شده است .همچنین جهت مقایسه بهتر
محالت هدف ،هزینه های مهندسی نظیر طراحی معماری ،نظارت سازه و تاسیسات در تمامی قطعات یکسان در نظر گرفته شده و
هزینه ای که شهرداری شیراز به دفاتر تسهیلگری جهت رونق ساخت و ساز پرداخت می نماید نیز در تمام محالت به یک اندازه
محاسبه گردیده است .با درنظر گرفته هزینه اجرای ساخت به یک میزان برای تمامی محالت و همچنین مساحت مفید 800
مترمربع جهت فروش واحدهای مسکونی ساخته شده تمامی پارامترها و هزینه هایی که وابستگی به موقعیت مکانی ملک مورد
محاسبه نداشته اند یکسان برآورد شده است .تفاوت در آیتم هایی نظیر قیمت  ،Bpهزینه صدور پروانه ساختمانی ،عوارض خدمات
ساختمانی و مرغوبیت مکانی زمین باعث شده هرمترمربع آپارتمان ،قیمت فروش متفاوتی را در هریک از محالت ثبت نمایند .با
درنظر گرفتن متراژ فروش و کسر هزینه های فوق الذکر ،مقدار سود حاصل از ساخت و ساز محاسبه و درصد سود در هریک از
محالت هدف ،مطابق جدول شماره  1مشخص شده است .ضمناً قیمت فروش هرمترمربع آپارتمان در محالت ،با توجه به بررسی
میدانی صورت گرفته از بنگاه های امالك موجود در هرمحله مورد محاسبه قرار گرفته است.

نتیجهگیری و پیشنهادات
مدیریت شهری در بافت های فرسوده به دلیل ویژگی های خاص این گونه بافت ها ،نیازمند توجه ویژه مدیران شهری و ارائه
راهکارهای مدیریتی خاص است .پیشنهاد و تصویب یک راه حل خاص در یک منطقه ،قادر به تعمیم به تمام مشکالت سایر محله
ها نبوده و الزم است در هر محله و در هر شهر ،ساختارها بصورت مجزا بررسی و راهکار ویژه آن بافت بصورت جداگانه مورد
مطالعه قرار گیرد .نتایج حاصله از مطالعه وضع کنونی ساخت و ساز در  6محله ای که در محدوده منطقه دو شهرداری شیراز در این
تحقیق ارزیابی شده است تاییدی بر مطلب فوق الذکر بوده و سود حاصل از پروژه برای هریک از محالت نمایانگر این نکته است
که همیشه سرمایه گذاری مشارکتی با بخش خصوصی ،باعث رونق ساخت و ساز در تمام محالت نمی گردد .در بخش ذیل راهکار
مداخله در هریک از محالت فرسوده ،بصورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت .الزم بذکر است با توجه به مصوبه شماره
/96/171ص مورخ  96/1/23شورای اسالمی شهر شیراز ،میزان تخفیف پرداخت نقدی عوارض و بهای خدمات ساختمانی در
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چهارماه آخر سال  1396به میزان  23درصد بوده و عالوه براین در محالت بافت فرسوده مصوب شهری نیز  35درصد مازاد بر
عوارض فوق محاسبه و لحاظ گردیده است.
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نمودار -1درصد سود حاصله ناشی از ساخت و ساز مشارکتی در محله های مورد مطالعه ،مأخذ؛ نگارندگان

محله فخرآباد :بیشترین سود حاصل از مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز و تجدیدبنای ساختمانی در میان محالت
هدف ،به این محله با  35درصد سود خالص تعلق می گیرد .مهم ترین عامل در ثبت حداکثر درصد سود حاصله ،مرغوبیت موقعیت
مکانی محله بوده که از نزدیکی به مرکز شهر ،دسترسی مناسب به سرانه های خدماتی شهری و شبکه معابر مناسب و ترافیک
آسان حاصل شده است .بنابراین با احتساب سود حاصل از تجدیدبنای ساختمانی در محله فوق ،پیش بینی رونق ساخت و ساز در
این محله در سال های آتی امری محتمل بنظر می رسد و در صورت اختصاص سرانه های خدماتی بیشتر ،می توان به از بین بردن
تمام بافت فرسوده این محله و بازگشایی شبکه معابر در چندین سال آینده امیدوار بود.
محله قاآنی :هرچند محله قاآنی دارای مرغوبیت مکانی بیشتری نسبت به محله فخرآباد بوده و به مرکز شهر نزدیک تر است
لیکن بنظر می رسد نزدیکی به بافت تاریخی شهر شیراز و وجود حرائم میراث فرهنگی و آثار تاریخی که باعث کاهش در تعداد
طبقات و حفظ حریم ارتفاعی می گردد در ثبت سود ساخت و ساز پایین تر از محله فخرآباد بی تاثیر نباشد .سرمایه گذاران نیز با
اطالع از ضوابط میراث فرهنگی ،رغبت کمتری به ساخت و ساز در این محله از خود بروز داده و در نتیجه مشتریان مسکن کمتری
جهت خرید به این محله مراجعه می نمایند .وجود ترافیک روزانه وسایل نقلیه در  4محور احاطه کننده بافت ،شامل خیابان های
لطفعلی خان زند ،قاآنی شمالی ،مشیر شرقی و انقالب اسالمی نیز در ثبت سود کمتر بی تاثیر نیست .با این حال سود  33درصد
حاصل از ساخت و ساز در این محله توجیه مناسبی داشته و بنظر می رسد همچنان بهترین راه حل برای احیای بافت محله قاآنی
ساخت و ساز مشارکتی باشد.
محله کوشک عباسعلی :محالتی که فاصله مکانی کمتری به مرکز شهر دارند و درنتیجه موقعیت مکانی مرغوب تری پیدا
نموده اند در استقبال سرمایه گذاران ساخت و ساز در اولویت قرار دارد .هرچند بنظر می رسد شبکه معابر نیز نقش بسیار مهمی دارد
و عدم ساخت و ساز در منطقه فرسوده مرکزی شهر شیراز (منطقه تاریخی فرهنگی) براین مطلب صحه می گذارد .وجود پالك
هایی با مساحت زیاد در سه محله فوق الذکر ،خود عامل مهمی بر جذب سرمایه گذار و ساخت و ساز بوده و متوسط قطعات پایین
تر نسبت به محالت فخرآباد و قاآنی ،می تواند دلیلی بر قیمت فروش آپارتمان پایین تر و در نتیجه ثبت سود  18درصد حاصل از
ساخت و ساز مشارکتی در محله کوشک عباسعلی قلمداد شود .در صورت کاهش نرخ سود بانک ها توسط دولت ،در محله مذکور
نیز ساخت و ساز مشارکتی راهکار برون رفت از وضعیت فعلی و احیای بافت تلقی می گردد.
کوی زهرا :همانطور که در معرفی محله مذکور عنوان شده بود محله کوی زهرا با توجه به اندازه قطعات و عرض معابر و دارا
بودن نقشه تفکیکی بنظر فرسوده نمی رسد .اوقافی بودن مالکیت پالك های واقع در محدوده بافت فرسوده کوی زهرا و همچنین
دوری به مرکز شهر می تواند عامل مهمی در عدم استقبال مناسب سرمایه گذاران تلقی گردد .پرداخت هزینه اجاره سالیانه و
عوارض صدور پروانه ساختمانی به اداره اوقاف و امور خیریه باعث رغبت کمتر مشتریان به سکونت در محله کوی زهرا گردیده و در
ثبت سود  16درصدی بی تاثیر نیست هرچند این میزان سود نیز قابل قبول و توجیه پذیر است .بنظر می رسد تعریض معبر بلوار
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الزهرا از  22به  45متری ،مشارکت بانک های عامل در ارائه تسهیالت و همچنین کاهش هزینه های جاری عوارض و بهای
خدمات توسط شهرداری شیراز و اداره اوقاف و امور خیریه می تواند در احیای بافت موثر واقع شود.
محله دباغی :به دلیل تفاوت در قیمت عرصه بخش هایی از محله دباغی ،دو پالك با موقعیت مکانی متفاوت از محله
مذکور انتخاب و بررسی شده است .سود حاصل از ساخت و ساز در این محله در مجاورت خیابان ارتش  5درصد و در خیابان
احمدی شمالی منفی  7درصد محاسبه شده است .درصورت تخفیف  100درصدی عوارض شهرداری شیراز و صدور پروانه
ساختمانی رایگان سود حاصل از سرمایه گذاری در دو محور یاد شده به ترتیب  8درصد و منفی  3درصد برآورد می گردد که در
هرصورت سرمایه گذاری در این محله هیچ توجیه اقتصادی ندارد .وضعیت نامناسب اقتصادی ساکنین محله ،فرسودگی شدید
کالبدی ،معابر با عرض کم و نفوذناپذیری به داخل محله و همچنین فقدان سرانه خدماتی در داخل بافت از مهم ترین عوامل
تاثیرگذار در عدم سودآوری سرمایه گذاری می باشد .مهم ترین و بهترین راه حل جهت احیای محله دباغی از دید نگارندگان ،تغییر
کاربری و تبدیل کل محدوده محله به مکان های مرتبط به زائرسراها و خدمات و امکانات رفاهی زائرین حرم شاهچراغ با توجه به
نزدیکی محله به حرم و عدم وجود اماکن اقامتی می باشد .سرانه کم هتل های وضع موجود و افزایش هزینه های جاری اقامت در
آن ،معموالً با استقبال زائرین مواجه نمی گردد و ساخت هتل آپارتمان ها و منازل مسکونی با قابلیت امکان استقرار زائرین با هزینه
های کمتر نسبت به هتل های مرکزی شهر ،قطعاً در نوسازی منازل مسکونی موجود محله دباغی بی تأثیر نخواهد بود.
شهرک بهار (پای کتا) :سود سرمایه گذاری خالص منفی  30درصد هیچ توجیهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
نداشته و درصورت ساخت و ساز بدون اطالع از ویژگی های درونی محله ،عایدی جزء شکست نصیب سرمایه گذار نخواهد کرد.
خودرو و نامنظم بودن بلوك های ساختمانی با شبکه معابر نفوذناپذیر ،وضعیت اقتصادی نامناسب ساکنین محله ،فرسودگی شدید
کالبدی بافت ،اوقافی بودن مالکیت عرصه کل محدوده و کمبود شدید سرانه خدماتی باعث عدم تمایل و رغبت به تجدید بنا شده و
حتی با رایگان نمودن عوارض صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری شیراز سود سرمایه گذاری به منفی  26درصد رسیده و باز
هیچگونه توجیه اقتصادی نخواهد داشت .با توجه به بررسی های صورت گرفته بنظر می رسد راه حل مناسب جهت احیای بافت با
توجه به افتتاح نمایشگاه و موزه دفاع مقدس در محدوده غربی محله در قطعه زمینی به مساحت حدود  2هکتار و همچنین سابقه
تاریخی محله که در پشت ورودی دروازه های اصلی شهر شیراز مانند دروازه قصابخانه قرار داشته و قرارگیری محله در مرکز شهر،
تعریف پروژه شهرك توریستی ،گردشگری و تاریخی با طراحی و ساخت هدفمند آن با قابلیت جذب گردشگران داخلی و خارجی
می باشد.
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تجلّی فرهنگ و هویت بومی مازندران در بناهای شاخص
(نمونه موردی :بوستان والیت ،شهر ساری)
پیمان غضنفری ،*،1آزاده آرزه

2

تاریخ دریافت97/11/21 :
تاریخ پذیرش98/01/19 :
کد مقاله92563 :

چکـیده
از گذشته تا به امروز معماری هر سرزمینی ،ریشه در هنر و فرهنگ آن سرزمین دارد و ادراک انسان از هر محیطی ،تابع
فرهنگ او به حساب میآید .هنر معماری به عنوان یک پدیده اجتماعی موجب برپایی بسیاری از سنتهای گرانقدر می
شود .این سنتها در پیدایش معماری بومی نقش بهسزایی دارند ،درواقع معماری بومی از بطن یک جامعه رشد پذیرفته و
در طی زمان خود را با شرایط اقتصادی و اقلیمی منطبق میکند .با این حال امروزه با تغییر سبک زندگی و همچنین
مصالح مورد استفاده ،موجب از بین رفتن هویت بومی در بناهای شاخص شدهاست؛ که شهر ساری از این روند مستثنی
نبوده و ما شاهد بیهویتی بناهای این شهر بودهایم .این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شواهد و اسناد
کتابخانهای و میدانی ،با هدف کنکاش موشکافانه و شناخت یکی از فضاهای شاخص شهر ساری ،مجموعه بوستان والیت
انجام شده است .عناصر هویت مازندرانی در این مجموعه جستوجو شده و بازتاب آن بررسی شدهاست .نتایج حاصل از
مطالعه بوستان والیت ،حاکی از آن است که تجلّی حاصل از بهکارگیری عناصر معماری گذشته در طراحی این مجموعه
به خصوص در بناهایی همچون موزهها و طراحی مجدد خانههای سازمانی و تبدیل آنها به مکانهایی با کاربری فرهنگی
کامالً مشهود است.

واژگـان کلـیدی :فرهنگ ،هویت ،معماری بومی ،ساری ،بوستان والیت.

 -1دانشجوی دکتری معماری  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنانpamdesigners@gmail.com ،

 -2مربی ،موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل.
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موضوع هویت و به ویژه هویت آثار انسانی که مبیّن هویت انسان نیز هست ،موضوع مورد توجه امروز بسیاری از
دستاندرکاران رشتههای اجتماعی ،شهری ،هنری ،معماری و فرهنگی است(نقیزاده .)105 :1393 ،فرهنگ هر جامعه تجلّی یک
نظام اجتماعی میباشد و هنر و دانش چشم انسان را به این تجلّی باز میکند .عوامل بسیاری وجود دارند که بر یک اجتماع
تاثیرگذار هستند .یکی از این عوامل معماری بناهای یک منطقه است که از گذشته تا به امروز بازتابی از نحوه زندگی افراد را به
نمایش میگذارد .در واقع با بررسی آثار معماری میتوان به بسیاری از این نمودها پی برد .در کشور ما ایران با گذر زمان ،وجود
هویت و فرهنگ اقلیم کمرنگ شده و استان مازندران نیز از این گزند در امان نبودهاست .حال که به این موضوع پی برده شدهاست،
میتوان از نابودی بیشتر هویت در بناها جلوگیری کرد .بدینصورت که عناصر شاخص فرهنگ و هویت اقلیمی و اجتماعی
استخراج شده و از آنها در بسیاری از بناهای در دست اقدام امروزی ،استفاده کرد.
شهر ساری در استان مازندران که دارای پیشینه تاریخی 6000ساله میباشد ،دارای نقاط شاخصی است که به این شهر هویت
بخشیدهاست و شناسه این شهر میباشند .درواقع هنگامیکه نام ساری برای ساکنین شهر به میان میآید ،این شناسهها در ذهنها
نقش میبندند .هر یک از این نقاط ،دارای عناصری هستند که آنها را شاخص کرده و در اذهان عمومی خاطرهانگیز است ،که در
این مقاله به بررسی و شناسایی این عناصر پرداخته میشود .با این هدف ،این مطالعه میکوشد تا هویت بومی استان مازندران از
جمله برونگرایی ،تهویه طبیعی ،فرم سقف ،تزئینات و سایر موارد را در نمونه موردی بوستان والیت مورد تحلیل قرار دهد .این
مطالعه از آن جهت حائز اهمیت است که با واکاوی نمونه بناهای موجود در اقلیم معتدل و مرطوب مازندران ،به بازشناسی و
بازخوانی عناصر یادآور اقلیم در بوستان والیت میپردازد تا برای توجه بیشتر به این مهم انگیزه ایجاد کند.

 -2پیشینه تحقیق
نقیزاده ( )1393در کتاب خود با عنوان "هویت شهر" که از  6فصل تشکیل شدهاست ،ابتدا تعریف اجمالی از شهر ارائه داده و
سپس فضا و مکان و هویت و عوامل شکلدهنده و مراتب آن را مورد بررسی قرار میدهد .در قسمتهای بعدی ،عوامل و
مولفههای موثر در هویت شهر را شرح میدهد که شامل عوامل فکری ،عوامل فرهنگی و عوامل کالبدی میباشد .وی در بخش
آخر کتاب به جلوههای ظهور هویت میپردازد که در این بخش در مورد تمامی عناصر و معیارهای شهر از جمله بستر طبیعی و
سبکهای معماری آنها ،اشکال و فرمهای خاص ،مباحث تاریخی شهرها ،آئینها و  ...تحلیل آمدهاست.
مهدوینژاد گودرزی و مهدینژاد درزی ( ،)1393در مقاله خود با عنوان "ارتقاء حس تعلق به مکان مبتنی بر بازشناسی هویت
معماری بومی مازندران" در نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی ،شاخصههای معماری بومی مازندران را به طور
مفصل بررسی میکنند و مولفههای آن را بر میشمرند .نویسندگان معتقدند که توجه به هریک از مولفههای معماری موجود در
طراحی بناهای این منطقه میتواند عاملی جهت ارتقاء حس تعلق ساکنان آن به "مکان" باشد و عدم توجه با آن مقوالت ،عامل
بروز حس بیهویتی در افراد میشود ،که نتیجه آن بروز ناهنجاریهای رفتاری ،جامعهای ناسالم و فردگرایی میشود.
نعمتالهی و نصیری هندخاله ( ،)1394در مقالهای با عنوان "تاثیر فرهنگ بر معماری و شهرسازی بومی" در همایش ملی
معماری و شهرسازی بومی ،میکوشند تا در این مطالعه در شناخت موشکافانه مبانی فرهنگی به کار رفته در معماری بومی به
عنوان کاری هرچند کوچک ،در حوزه ساختوساز کشور ،زمینهسازی برای تدوین یک رونوشت ملی معماری همسو با فرهنگ
ایرانی باشد .هدف ،راهنمایی معماری ایران به سوی یک معماری اصیل و با هویت خودمختار و متکی بر میراث معماری گذشته
خود است و با احترام به گذشته ،از سنتهای آن درس میگیرد و به دنبال یافتن مفاهیمی از فرهنگ ایرانی و بیان آن در قالب
کالبد معماری باشد .نتایج این مطالعه شامل راهکارهایی به منظور ارتقای معماران برای خلق فضای منطبق با فرهنگ بومی ارائه
گشته است.
صفدری و شرافتی مقدم ( ،)1394در مقاله خود با عنوان "فرهنگ و نقش آن در شکلگیری معماری" در دومین همایش ملی
معماری ،عمران و توسعه نوین شهری ،معتقدند که فرهنگ ما نتیجه برخورد انسان با طبیعت طی وقوع حوادث متعدد در طول
تاریخ است و یکی از راه حلهای پایداری اصالت هر جامعه در حفظ نشانههای فرهنگی ،چه در پوششها ،گفتار و رفتار و چه در
سبک ،معماری است .در این مطالعه آنچه به عنوان معماری یک سرزمین عنوان میشود ،در حقیقت چیزی نیست جز تجلّی تعامل
الگوهای فرهنگی مردمان یک بوم با مختصات محیط طبیعی .انتخابهای خاصی که جامعه روا و عرف میشمارد مظهر فرهنگ
آن جامعه است .در حقیقت یکی از راههای بررسی فرهنگ نظر کردن به عامترین انتخابهای جامعه است.
طالبی ( ،)1395در مقالهای تحت عنوان "معماری و فرهنگ بومی مازندران در ارتقاء کیفیت محیط انسانساخت" در اولین
کنگره بینالمللی معماری هدف ،با بررسی فرهنگ و معماری بومی و کیفیت محیط انسانساخت ،تاثیر فرهنگ و معماری را در
ارتقاء ارزشهای کیفی محیط انسانساخت بررسی میکند .از آنجا که معماری بومی هر منطقه ،تاریخ کاربردی به حساب میآید و

در طول تاریخ دستخوش پدیدههای دگرگونکننده بودهاست ،اما توانسته هویت ویژه خود را حفظ کند و نمایانگر آداب و رسوم،
روحیه و احساسات ،اندیشه و عقیده ،ذوق و سلیقه است .نتایج حاکی از آن است که معماری میتواند تاثیر بسزایی در توسعه
فرهنگ جامعه داشته باشد .درواقع با ایجاد شرایطی جهت توسعه موضوعات نقد معماری به جامعه ،میتوان انتظار داشت تا مردم
نسبت به ویژگیهای بصری محیط اطراف خود حساستر شده و دانش و سلیقه خود را در انتخاب محیط زندگی و همچنین ساخت
آن ارتقا دهند .درواقع مردم میتوانند در حوزه اختیارات خویش با بهرهگیری از نتایج کاربردی در خلق معماری با هویت بکوشند و با
بهرهگیری از معیارهای فرهنگی کیفیت محیط زندگی خویش را ارتقا بخشند.
آزادی سرور و شعبانی ( ،)1396در مقالهای با عنوان "بررسی تاثیرات فرهنگی در شکلگیری فضاهای معماری (نواحی مرکزی
ایران)" ،در کنفرانش بینالمللی تازههای مدیریت شهری ،آثار و فرهنگ معماری گذشته ایران در نواحی مرکزی را مورد بررسی
قرار میدهند .همچنین در این پژوهش سعی شده است با ریشهیابی در فرهنگ و معماری این نواحی به نتایجی برسد .خصوصیات
الگوهای معماری نواحی مرکزی را میتوان چنین بیان کرد :تقارن در بناها؛ درونگرایی؛ بعد چهارم در بنا؛ حداقل کردن روزنههای
بیرونی؛ سادگی در عین پیچیدگی؛ هندسه چلیپایی؛ نشانههای شهری مانند بادگیر؛ دیوارهای بلند جهت سایهاندازی؛ انعکاس
ارزشهای فرهنگی؛ نظم در عین بینظمی؛ وحدت در عین کثرت؛ مرکزیت؛ حریم میباشد .این مطالعه میکوشد تا با تکیه
مطالعات کتابخانهای و اسنادی به بررسی فرهنگ و عوامل موثر در آن بپردازد و همچنین از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی و از نظر
ماهیت و روش تحقیق نیز پژوهشی تحلیلی-توصیفی محسوب میگردد.

با گذشت زمان و فقدان حضور معماری بومی در شهر ساری ،میتوان تاثیرات منفی این جای خالی را در ارائه معماری سطح
شهر مشاهده کرد .از این رو پژوهش در مورد چگونگی بهکارگیری دوباره عناصر بومی در بناها میتواند گام مثبتی در عملیاتی
شدن این مسئله باشد .مطالعه حاضر با استفاده از جمعآوری اسناد و مدارک کتابخانهای از عناصر مورد استفاده در معماری بومی
مازندران و مشاهده میدانی ،به بررسی توصیفی-تحلیلی عناصر موجود در بناهای مجموعه بوستان والیت میپردازد.

 -4ضرورت از انجام تحقیق
تحوالت زندگی باعث بسیاری از دگرگونیها در طریقه زندگی انسان شدهاست که موجب تغییرات قابل توجهی در حوزه هنر و
معماری گشته است .با توجه به اینکه معماری بازتاب کالبدی زندگی انسانی به حساب میآید ،بواسطه این تغییرات ،سبک زندگی
نیز دستخوش تغییراتی شدهاست؛ که این برخی از این تغییرات گامی در جهت اتفاقات مثبت نبودهاند .یک جامعه ،جدا از سیر
سریع تکنولوژی و تحوالت جهانی ،به ارتباط با اقلیم و عوامل طبیعی پیرامون خویش نیازمند است و معماری میتواند این نیاز را
برآورده کند .درواقع با اجرای معماری بومی ،بسیاری از نمادهای فرهنگی و فرهنگ اقلیمی جامعه در زندگی اجتماع بازتاب پیدا می
کند.

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد1

 -3روش تحقیق

 -3ادبیات پژوهش
در دورههای زمانی مختلف ،ایجاد فضاهای معماری با کاربری و کالبد مختلف و همچنین ایجاد فضاهایی جهت آسایش مردم
از جمله وظایف معمار به حساب میآمده است .درواقع این معماران بودند که فضای اجتماعی یک جامعه را در کنار تصمیمسازان و
تصمیمگیران تشکیل میدادند؛ اگرچه که این تشکّل با بسیاری از محدودیتها همراه بوده است .با گذشت زمان و پیشرفت
تکنولوژی و افزایش جمعیت شهرنشینی ،بسیاری از اصولی که معماران در جوامع مختلف مورد عنایت قرار میدادند را کمرنگ
کردهاست .در نتیجه امروزه بناهایی با فرهنگ مطلقاً نامشخص در شهرها دیده میشوند که سرچشمه هر قسمتش نامعلوم است.
تعداد این بناها در شهر ساری در حال افزایش است که معمار و طراح را به این فکر وا میدارد که فرهنگ و هویت را به شهر
بازگردانند.

-1-3فرهنگ
در واژگان فارسی فرهنگ از دو جزء "فر" و "هنگ" تشکیل شده که نخستین بخش آن به معنی جلو ،باال ،سر و پیشآمده و
بخش دوم آن از ریشه اوستایی "تنگا" و به معنی کشیدن ،سنگینی و وزن و در مجموع نیز به معنی باالکشیدن و برکشیدن
است(روحاالمینی .)11 :1377 ،این کلمه در ادبیات فارسی معانی مختلفی داشته و مترادف با "دانش"" ،حرفه"" ،علم"" ،فنون"،
"ورزشها"" ،هنر"" ،آموختن"" ،به کاربستن"" ،عقل "" ،ادب"" ،بزرگی"" ،سنجیدگی" و در حال حاضر هم "آموزش"،
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"مبادی آداب"" ،اهل مطالعه"" ،خوش مشرب"" ،آشنا با آداب و رسوم"" ،بینش و اصول و فروع دین"" ،مسائل فکری" و
"معارف اسالمی" شمرده شده است(روحاالمینی .)11 :1377 ،فرهنگ ،سازهای فکری برای تبیین ،تدوین ،تشریح و توجیه مجموعه
پیچیدهای از رفتارها ،افکار ،عواطف و ساختههای انسان است و در برگیرنده کلیه آموختهها و عاداتی است که انسان به عنوان
عضوی از جامعه کسب میکند .درست به همان شیوه که زبان در چگونگی اندیشیدن ما نقش دارد و بدون زبان تفکرات ما جز
تودهای گنگ و مبهم بیش نبوده است ،فرهنگ نیز بسترساز و متن رویش تفکرات ماست که تاثیرگذار و تاثیرپذیر است(حبیب،
.)14 :1385

-2-3رابطه فرهنگ و معماری
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انسان موجودی چند بعدی است و در هریک از ابعاد وجودی خود نیز دارای نیازها و تمایالتی است که حرکت و پویایی دائمی
را برای او رقم میزند .تحوالتی که از ابتدای تاریخ تاکنون در زندگی بشر روی داده حاکی از عرصههای گوناگون سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی است .هریک از ابعاد روحی و جسمی انسان ،امکانات و نیز خواستههایی در اختیار او میگذارند که بعضاً در سایر ابعاد نیز
تاثیر گذاشته و از آنان تاثیر میپذیرند و در نهایت از انسان موجودی منسجم میسازند که در عین دارا بودن اجزاء و ابعاد متنوع
(کثرت) واجد کلیتی یکپارچه (وحدت) به شمار میآید(بهزادپور و همکاران .)4 :1394 ،فرهنگ مهمترین عامل انسجام هویت یک
جامعه به حساب میآید .معماری به عنوان یک پدیده اجتماعی از فرهنگ نشات گرفته و بر آن تاثیر میگذارد و آینهای است از
اندیشههای انسان در رابطه با فضا ،زیباشناسی و فرهنگ جهتگیری فرهنگها همواره بر مبنای فطرت بشری و اندیشه او انجام
میشود و همین مسیر در شکلدهی به فضای زیست و پیدایش معماری موثر است .چرا که این فضا به عنوان یک نیاز بشری
مطرح است و اینگونه نیازها همواره در مسیر عقل و فطرت الهی پاسخ داده میشوند .بنابراین معماری را قبل از این که یک
تخصص فنی بدانیم یا از نظر هنری به آن بنگریم ،باید به جنبه فرهنگی آن توجه کنیم .فضای معماری بر مبنای مفاهیم فرهنگی
در عرصه زمان به رشد و تعالی میرسد و در بعد مکان تجلّی مییابد(طالبی.)2 :1395 ،

 -3-3هویت
در ادبیات عرفانی ایران ،هویت به ذات مطلق خداوند اطالق میشود .لذا معنی وجود و هستی را برمیآورد .مالصدرا که همه
موجودات را ممکنالوجود و نسبی میداند ،هویت را "هویت ساریه" و به معنای فیض رسان به دایره ممکنات دانسته است(تقوائی،
 2 :1391به نقل از سجادی .)1375 ،داوود قیصری در مقدمه فصوصالحکم ،هویت را چنین تعریف میکند« :آنچه را شیئیت شییء
به آن است به اعتبار تحقق ،حقیقت گویند و به اعتبار تشخص ،هویت گویند»(سجادی .)115 :1375 ،ریشه التین لغت هویت که
"ایدنتیتاس" میباشد و از دو بخش "ایدم" به معنای همان و "انتیتاس" به معنای وجود و در مجموع به معنای "همان موجود
بودن" است ،دو معنای ظاهرا متفاوت همسانی و تمایز را دارد؛ که این دو جنبه از هویت مکمل مفهوم آن هستند(تقوائی:1391 ،
 .)2در رابطه با مسئله هویت محیطی ،صاحب نظران مختلف عقاید خود را بیان داشتهاند و مولفههای مختلفی برای این مفهوم در
نظر گرفتهاند .به طور مثال ،لینچ برای هویت کارکردهایی مهم در نظر میگیرد که عبارتند از کارکردی که میتوان آن را
حستشخیص نامید .به عبارتی هویت به انسان قدرت تشخیص میدهد و به وی کمک میکند که بتواند محیط را بخواند و
پیشبینی کند .اگر محیط فاقد هویت یعنی حس تشخیص و تمایز باشد ،محیط قابل خواندن نیست.
ولف معتقد است که هویت محیط نتیجه کنش متقابل سه مورد است که عبارتند از:
 .1ترکیب ظاهر و کالبدی نماها؛
 .2عملکردها و فعالیتهای قابل مشاهده؛
 .3مفاهیم در محیط(دانشپور.)55 :1380 ،

 -4-3هویت در اثر معماری
موضوع هویت در اثر معماری موضوعی چالشبرانگیز است که اغلب نظریهپردازان برای تشریح آن از مفاهیم دیگری استفاده
کردهاند .برخی این مفهوم را معادل روح یا حس مکان در نظر گرفته(نوربرگ شولتز ،)43 :1387 ،گروهی آن را به عنوان شخصیت
فضا (رلف )64 :1389 ،و برخی دیگر آن را معادل معنای محیط (ابل)278 :1387 ،؛ (برودبنت)75 :1388 ،؛ (لنگ)170 :1390 ،؛
(لینچ)172 :1390 ،؛ و گروهی نیز هویت را به عنوان مشخصههای کالبدی اثر (فن مایس)15 :1384 ،؛ (لینچ )12 :1389 ،در نظر
میگیرند .تعدادی از نظریهپردازان ،هویت را به عنوان زیر مجموعه معنا یا حسمکان در نظر گرفته (لینچ )172 :1390 ،و گروهی
دیگر روح و معنای مکان را به عنوان زیر مجموعه هویت ذکر میکنند(رلف .)64 :1389،با اینکه این تعاریف با یکدیگر تفاوتهایی
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دارند ولی همه آنها ویژگیهای خاصی را توضیح میدهند که باعث میشود محیطی از محیط دیگر متفاوت باشد و به هر کدام
معنایی شاخص میدهد.
هویت با معنای یک اثر معماری ،محصول تعامل و کنش متقابل اجتماعی میان فرد و آن اثر بوده که بر مبنای تعامل میان
ویژگیهای اثر و تصویر ذهنی مخاطب شکل میگیرد .هویت و معنای یک اثر معماری دارایی سلسله مراتبی است که از
قابلیتهای موجود در آن و میزان ارتباط میان اثر و مخاطب پدید میآید و میتوان آن را در چهار سطح معنایی شامل معنای
ابتدایی و شکلی ،معنای کاربردی ،معنای نمادین و رجوعکننده و معنای احساسی و عاطفی طبقهبندی کرد .با این وجود هویت و
معنای یک اثر به صورت کلیتی واحد و یکپارچه بر مخاطب اثر میگذارد(سلیمانی و همکاران.)10 :1392 ،

 -5-3بحران هویت در شهر
بحران هویت که گاهی از آن به "بیهویتی" نیز تعبیر میشود ،درواقع به تقابل هویت یک پدیده با هویت مورد انتظار یا
هویت مطلوب از آن پدیده اشاره دارد .بسیاری از فضاها یا عناصر یا حتی بخش وسیع توسعههای شهری معاصر ،به بیهویتی
متّصف میشوند .در کنار این توصیف ،تقریباً همه بافتهای تاریخی شهرها ،علیرغم همه اشکاالتشان ،بافتهای باهویت نامیده
میشوند .مروری اجمالی بر ویژگیهای آنها و مقایسه این ویژگیها با یکدیگر ،نشان میدهند که اصلیترین مراتب "بیهویتی"
در زمینه هویت تاریخی و هویت فرهنگی بروز نمودهاست(نقیزاده.)53 :1393 ،

بنابر تعریفی که پال الیور از معماری بومی دارد ،معماری بومی آنگونه از معماری است که از درون جوامع رشد میکند و طی
زمان خود را با شرایط اجتماعی و اقلیمی و فناوری سازگار میسازد و تکامل مییابد و با ارزشها ،اقتصاد و شیوههای زندگی
فرهنگهایی که مولد آنها هستند سازگار میباشند و یا به طور خالصه معماری بومی ،معماری مردم و معماری توسط مردم و نه
برای مردم است(نورمحمدی .)19 :1388 ،در این تعریف یکی از شاخصههای معماری بومی ،مشارکت مردم در ساخت اینگونه از
معماری قابل مالحظه است و همچنین توجه به ارزشها و همسازی آن همراه با طبع طبیعت است .در جایی دیگر راپاپورت نیز
اینگونه معماری بومی را تعریف میکند" :این نوع مسکن بومی تجلّی آنی ارزشهای در حال تغییر و نیز تصویرخانه و جهانبینی و
شیوه زندگی است و حاصل مجموعهای از موقعیتهاست"(راپاپورت .)26 :1388 ،این نوع از معماری نیز هم بر فرهنگ تاثیرگذار
است و هم از فرهنگ تاثیر میپذیرد .تمامی بناها و آثار برجای مانده از گذشته که در اقلیم و جغرافیای مشخصی ساخته شدهاند،
گواهی تمامی مشخصههای مختص همان منطقه بودهاست .البته که در بسیاری از نقاط مختلف با آب و هوای مشابه ،ممکن است
آثار معماری متفاوت باشد .در نتیجه میتوان اظهار داشت که معماری بومی تنها از جغرافیا تاثیر نمیپذیرد.
عوامل موثر بر شکلگیری معماری بومی:
 -1فرهنگ :اعتقادات ،باورها ،آیینها ،دین و مذهب؛
 -2طبیعت :اقلیم و جغرافیا؛
 -3اقتصاد :تامین معیشت و انواع آن؛
 -4اجتماع :ساخت قبیلهای ،طایفهای و همگن و ناهمگن بودن اجتماع.

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد1

 -6-3معماری بومی

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4معماری بومی مازندران
بناهای خطه شمالی ایران به دلیل برخورداری از آبوهوای معتدل و مرطوب توانسته پذیرای فرمهایی باشد که به بهترین
صورت ممکن با طبیعت به تعامل و تعادل رسیدهاند .در معماری بومی مازندران هر جزء ،جزئی از کل منسجم است که در تعامل با
هم ایفای نقش میکنند .مصالح بومآورد ،شیوههای طراحی و ساخت ،ارتباط بناها با یکدیگر و با بستر خود نشاندهنده تعادل و
پایداری این معماری است .معماری بومی مازندران عالوه بر هماهنگی با محیط طبیعی به ارزشهای دیگری همانند فرهنگ،
هویت ،آداب و رسوم و سلسله ارزشهای اجتماعی نیز اهمیت میدهد که این خود به ایجاد پایداری اجتماعی و فرهنگی هم کمک
میکند(سیدیان و همکاران.)2 :1392 ،
ساخت بنا در اقلیمهای مختلف مستلزم رعایت نکاتی در جهت ایجاد آسایش حرارتی در ساکنین است .عالوه بر این ،این
ساختوساز باید با طبیعت سازگاری داشته باشد .بدینمنظور ،با مطالعه بناهای اقلیم مازندران خصوصیاتی استخراج گردیده است.
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 -1-1-4برونگرایی
معماری بومی مازندران چنان با طبیعت درآمیخته و با شرایط اقلیمی از جهت بهرهگیری از کوران هوا و حداکثر استفاده از
رطوبت و ایجاد منظر مناسب ،همآوا شده است که آن را میتوان معماری "طبیعتگرا" نامید(شاهرودی و گالبچی.)5 :1386 ،

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد 1

شکل  :1برونگرایی (روستای سیفکتی

شکل  :2برونگرایی (روستای سیفکتی قائمشهر).

قائمشهر) .منبع :نگارنده.1391 ،

منبع :نگارنده.1391 ،

-2-1-4فرم غالب و جهتگیری بنا
مشکل عمده در مناطق معتدل و مرطوب مازندران ،رطوبت زیاد هوا در تمام فصلهای سال است .از این رو مهمترین عامل
ایجاد آسایش در ساختمانهای این مناطق برقراری و تداوم کوران در فضای داخلی است .لیکن مطابق با تصویر شماره  3به منظور
استفاده هرچه بیشتر از کوران طبیعی گسترش پالن در طول محور شرقی-غربی الزم به نظر میرسد(کسمایی.)203 :1382 ،

شکل  :3ارتباط کشیدگی بنا و ارتفاع برای تهویه طبیعی

شکل  :4ارتباط با زمین (روستای
سیفکتی قائمشهر) .منبع :نگارنده،
.1391

-3-1-4ارتباط با زمین
آمیزش معماری با زمین و طبیعت در مازندران هم با تبعیت از آن
همراه است و هم با بهرهوری از آن .مطابق با تصویر 4و  5به دلیل
رطوبت هوا و عمق کم آبهای زیرزمینی ،کف طبقه همکف ساختمان را
سعی میکنند حتیالمقدور باالتر از سطح طبیعی زمین اجرا کنند تا کف
بنا از نم و رطوبت زمین فاصله داشته باشد و بتوان از جریان باد که در
ارتفاع باالتر از سرعت بیشتری برخوردار است ،بهرهمند شد.
شکل  :5ارتباط با زمین (روستای سیف
کتی قائمشهر) .منبع :نگارنده.1391 ،
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 -4-1-4تهویه طبیعی
از آنجا که مشکل عمده این اقلیم ،رطوبت فراوان هوا در تمام
فصول سال است ،مهمترین عامل ایجاد آسایش در ساختمانهای این
مناطق برقراری و تداوم کوران در فضای داخلی است .به گونهای که
جریان هوا به منطقهای هدایت میشود که افراد در آن ساکن هستند.
البته اگر امکان ایجاد کوران وجود نداشته باشد ،پنجرههای بزرگ در
خنکسازی هوای داخلی هنگام عصر تاثیر بسزایی دارد .به طور کلی
اغلب بناهای سنتی ،کشیدگی شرقی-غربی دارند که بتوانند از کوران
بادهای شمالی و جنوبی حداکثر استفاده را بنمایند(سیدیان و همکاران،
.)7 :1392

تهویه
طبیعی
طرح تهویه
شماتیک
تصویر طرح
شکل :6
تهویه
شماتیک
شماره :6
ثثطبیعی.
ثثطبیعی.
طبیعیطبیعی
طبیعی تهویه

 -5-1-4بام شیبدار

شکل  :7شیب بام (روستای سیف کتی
قائمشهر) .منبع :نگارنده.1391 ،

 -6-1-4حس تعلق
حس تعلق به مکان به گونهای به پیوند فرد با مکان منجر میشود که انسان خود را جزئی از مکان میداند و بر
اساس تجربههای خود از نشانهها ،معانی و عملکردها ،نقشی را برای مکان در ذهن خود متصور میسازد .این نقش نزد
او منحصر به فرد و متفاوت میباشد و در نتیجه مکان برای او مهم و قابل احترام میشود .یک مکان به دلیل امکان
رخداد یک رابطه اجتماعی و تجربه مشترک میان افراد ،احساس تعلق و دلبستگی را شکل میدهد(پاکزاد.)12 ،1388 ،

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد1

فرم سقفها نیز متاثر از شرایط خاص اقلیمی منطقه می
باشد .به دلیل بارندگی مداوم منطقه ،سقفها به صورت
شیبدار (دو یا چهار شیب با شیب زیاد) در جهت هدایت آب
باران به خارج از ساختمان شکل گرفتهاند.

 -2-4نمونه بناهای شاخص شهر ساری
شهر ساری ،مرکز استان مازندران که دارای قدمت تاریخی میباشد ،نمونههایی از آثار شاخص معماری را در خود جای
دادهاست که در سطح شهر پخش شدهاند که عبارتند از:

 -1-2-4امامزاده یحیی
ابن بنا در مجاورت بقعه سید زینالعابدین در خیابان جمهوری شهر
ساری واقع شدهاست و از زیارتگاههای معتبر شهر و جزء آثار تاریخی
این شهر به شمار میآید .امامزاده یحیی برجی استوانهای با گنبدی
هرمی  12ضلعی به ارتفاع  17متر میباشد .این مجموعه شامل یک
بنای قدیمی(تاریخی) و یک بنای جدید(معاصر) است که همان بنای
الحاقی است که در زمان قاجار به ساختمان اضافه شدهاست که به
لحاظ ساختار ،متناسب با بنای مجاور خود نمیباشد .برجمزار امامزاده
زینالعابدین با گنبد مخروطی هشت ترک آن از لحاظ تزئیناتی ،کاشی
کاری صندوق و در چوبی نفیس همانند امامزاده مجاور خود جزو
مهمترین ابنیه تاریخی ساری به شمار میآید(دیانسورکی و
دیانسورکی .)2 ،1392 ،طراحی و ساخت این دو بنا

شکل  :8امامزاده یحیی .منبع :نگارنده.1396 ،
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 -2-2-4برجمزار زینالعابدین

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد 1

این برجامامزاده در مجاورت امامزاده یحیی ،در نزدیکی میدان
ساعت در خیابان جمهوری واقع شدهاست .عناصر عزمتگرا در نما
در برجامامزاده زینالعابدین بسیار بیشتر از برجامامزاده یحیی است،
به طوریکه علیرغم ارتفاع کم آن ،رعنایی و رخنمایی آن بیشتر از
امامزاده یحیی میباشد .امامزاده زینالعابدین نمونه شاخص مرحله
گذر از شیوه رازی به شیوه آذری است .به طوریکه بنا از دور
عظمتگرایی معماری آذری را دارد ولی از نزدیک تزئینات ریزدانه از
عظمت کلی بنا میکاهد و مطابق سبک رازی مردموار می
شکل  :9امامزاده زینالعابدین .منبع:
سازد(همان).
نگارنده.1396 ،
با وجود تمام عناصر بصری نامطلوب که در این مجموعه قرار
دارد ،اعم از ترافیک بیش از حد ،بازار دستفروشان ،استفاده از محل به عنوان پارکینگ و عرض ورودی و خروجی کم ،این بنا
مجموعهای یادمانی به حساب میآید تا فایدهگرا .در نتیجه به عنوان یکی از بناهای شاخص شهر ساری از آن یاد میشود .عالوه بر
این ،با وجود مدرسه شریفالعلما که تعداد زیادی از ساکنان ساری در گذشته در آنجا به تحصیل مشغول بودهاند ،هویت ویژهای به
این مجموعه بخشیده بودهاست که البته این مدرسه به منظور گسترش حریم امامزاده ،تخریب شد.

 -3-2-4امامزاده عباس
امامزاده عباس در (شمال شرقی) شهرستان ساری ،جاده ساری به نکا
در محله آزادگله واقع است .این زیارتگاه یکی از شاهکارهای معماری قرن
نهم هجری است .این بقعه به دلیل وجود بر سر مسیر مشهد مقدس ساالنه
میزبان میلیونها زائر حرم امام رضا میباشد .منطقه امامزاده عباس یک لبه
طبیعی برای شهر محسوب میشود و توانسته با جذب جمعیت و توریست
مذهبی باعث رشد و توسعه شهر به سمت شرق گردد .بدنه اصلی این بنا با
هشت ضلعی و بر باالی اضالع ،قرنیسهای سینه کفتری و باالی آن
کمربند هشت ضلعی و باالی آن گنبد هرمی شکل هشت ضلعی این بنا یک
قندیل طالکاری شده واقع شدهاست و ارتفاع این بنا  30متر میباشد(عشریه
و همکاران.)3 :1395 ،

شکل  :10نمای شمالی امامزاده
عباس .منبع :نگارنده.1396 ،

 -4-2-4مسجد جامع ساری
مسجد جامع ساری جزو معدود مساجد تک ایوانی ایران
است که این سبک از قدیمیترین فرمهای مساجد کشور می
باشد .این مسجد با مسجد فهرج یزد و تاریخانه دامغان همعصر
است .حیاط مسجد که در واقع هسته مرکزی بنا را تشکیل می
دهد چهار ضلعی و پوشش تمامی حیاط به وسیله آجرهایی
چهارگوش به صورت نره است که هنرمندان معمار به هنگام
آجرچینی حیاط از طرحهای هندسی لوزی شکل و یا قرینه بهره
برده اند .طراحی این مسجد به صورت دو محوری بوده و
فضاهای اصلی روی یک محور اصلی قرار دارند .در معماری
سنتی ،اصول تقارن محوری از اصول مهم طراحی بوده و به
گونهای که تمرکز در نقطهای خاص که عملکرد مهمی مانند
گنبدخانه در مسجد ،شاهنشین در کاخ و  ...داشته را به وجود
آوردهاست .البته مسجد جامع ساری چون عموماً بهوسیله مردم و
در طول دورههای مختلف ساخته میشده ،دستخوش تغییرات
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شکل  :11مسجد جامع ساری .منبع :نگارنده1396 ،

زیادی بوده؛ به گونهای که بعضی فضاها کم و زیاد شدهاست .به همین دلیل در مسجد جامع ساری نیز تقارن محوری دقیقی وجود
ندارد(قنبری سیدکالیی و خانجانیفرد .)2 :1392 ،همچنین ساخت این بنا به دست مردم ،موجب گشته است که در دورههای
مختلف بخشی از خاطرات و خوانش منطقه در اذهان عمومی باشد و با برگزاری مراسمات مهم در آن ،اهمیت این بنا را بیش از
پیش زیاد کند .به واسطه آتش سوزی سال  1397این بنا تخریب و فقط تعدادی از شبستانها باقی مانده است .پس از مدت
کوتاهی حدود چند ماه با همکاری شهرداری و استانداری و میراث فرهنگی استان مازندران این باز سازی انجام شده است.

 -5-2-4مجموعه فرحآباد

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)4 :بهــار  ،1398جلد1

مجموعه فرحآباد در فاصله  28کیلومتر از شهر ساری
قرار دارد .با توجه به مدارک موجود از دوران صفویه،
"طاهان" دهکدهای کوچک بود که پس از گسترش به
فرحآباد تغییر نام یافت تا جایی که بندری پر رونق و آباد
شد و لقب "دارالسرور" یا حتی "دارالسلطنه" را به خود
اختصاص داد .شهر قدیمی فرحآباد در سال  1020ه.ق به
فرمان شاه عباس بزرگ بنا نهاده شده و بقایای آن در
وسعتی حدود  30-40هکتار خودنمایی میکند .این
مجموعه متشکل است از :مسجد ،رباط ،کاروانسرا ،کاخ
جهاننما ،کاخ شاهعباس ،بازار ،حمام ،برج و باروها و
پلهایی که بر رودخانه بسته شدهاست .با توجه به شواهد
شکل  :12نمای مسجد فرحآباد .منبع :نگارنده.1395 ،
موجود میتوان نقشه قدیمی آن را همانند شهرهای
اصفهان و قزوین دانست(حسنزاده و فرخزاد ،2 :1396 ،به
نقل از انوری و همکاران .)1393 :مجموعه تاریخی فرحآباد که در عصر صفوی مورد طراحی و احداث قرار گرفتهاست ،از قوانین و
مدولهای طراحیهای صفویه در ساخت آن استفاده شدهاست .از آنجائیکه تمرکز معماری در آن زمان روی اصفهان و قزوین بوده
و این شهرها عمدتاً به عنوان پایتخت مورد انتخاب قرار میگرفتند ،شاه عباس منطقه مازندران که به دلیل وجود کوه و دریا اطراف
آن ،مکانی امن به حساب میآمد را به عنوان تفرجگاه و استراحت انتخاب کرده و طراحی آن را مطابق با معماری صفویه انجام
دادهاست .از جمله ویژگیهای کشیدگی رون اصفهانی آن و همچنین میدان مدفون شده آن مطابق با میدان نقش جهان اصفهان
میباشد.

 -6-2-4میدان ساعت ساری
میدان ساعت نام میدانی در مرکز شهر ساری است .این
میدان دارای برجی با ساعت عقربهای بزرگ و مجهز به
صدای ناقوس است که در سال  1380به دلیل اعتراض
مردم قطع شد .درواقع برج ساعت در سال  1309ه.ش در
زمان پهلوی اول ساخته شد .در سال  1344به دلیل خرابی
برج ،تصمیم به تخریب آن گرفته شد اما ساخت برج این
میدان در سال  1355به پیشنهاد سازمان فرهنگ و هنر
شکل  :14میدان ساعت پس از تخریب برج و احداث حوض
استان دوباره از سر گرفته شد و در سال  1357به پایان
و فواره .منبع :بنیامین خدادادی.1388 ،
رسید .محمدعلی حمیدی سازنده این برج میباشد.
خیابانهای اطراف با عرضی در حدود  12-15متر و
پیادهروها با عرضی در حدود  2/5متر در چهار جهت این میدان به شکل حرف  xقرار گرفتهاند(حسنی و حیدرنتاج.)6 :1395 ،
ارتفاع برج ساری  25متر با ویژگیهای معماری ایرانی و اروپایی بنا گردیده است .بدنه برج به  3بند تقسیم شدهاست که در بند باال
ساعتی که "میر اف نامی" (جد خاندان نعیمیهای ساری) از روسیه وارد کردهاست ،نصب شدهاست .میدان ساعت به دلیل داشتن
مرکزیت و شناسا بودن ،مهمترین مکانی بوده که به سرعت مورد شناسایی قرار میگرفته است و دارای بهترین مکانیابی است.

55

شکل  :16میدان ساعت ساری .منبع :نگارنده،
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.1396
شکل  :15برج ساعت ساری.
منبع :بنیامین خدادادی.1388 ،

 -5معرفی نمونه موردی
بوستان والیت ساری ،پارک موزهای است که با هدف ارتقا سطح فرهنگ و هنر شهروندان در شهرستان ساری و مرکز استان
مازندران با تاکید بر باغ ایرانی در مهرماه  ،1394احداث آن شروع شد .بوستان والیت در مکان پادگان سابق ساری جانمایی شده و
تعدادی از ساختمانهای دوره پهلوی که قابل مرمت بودهاند ،بازسازی و تعدادی از ساختمانهای جدید طراحی و احداث شدهاند .در
ابتدای ورود ،سر درب ورودی اصلی پارک و پس از ورود به محوطه ،قدم گذاشتن در مسیر پیاده ،روند باغ ایرانی را شاهد خواهیم
بود .آبنما و سپس آبراه در طول مسیر با متراژ  345متر تا انتهای مسیر روبرو و منتهی به آبنما بعدی ،راهنمای مسیر اصلی
پیاده است .در ادامه مسیر فضاهایی همچون  :بانک شهر ،ساختمان شورا ،ساختمان وزارت امور خارجه ،آمفی تئاتر روباز ،خانه
موسیقی ،نگارخانه (گالری) ،خانه هنرمندان(خانه معمار ،خانه علوم و نجوم ،خانه تئاتر و تور ساریگردی) ،سرای مهر ،کتابخانه
دیجیتال ،سینما ،مسجد ،خانه دانشوران استان ،گنجینه آثار تاریخی ساری ،گنجینه تاریخ طبیعی مازندران ،موزه مردم شناسی ،اتاق
مادر و کودک ،ایستگاه دوچرخه ،کالیمکس و تعدادی سرویس بهداشتی را پیش رو خواهیم داشت.
این مجموعه ،پروژه بازسازی و بازپیرایی پادگان سابق شهر ساری بودهاست .محل پروژه در دوران پهلوی پادگان ارتش بوده و
در سال  1388طبق مصوبه مجلس که تمامی مراکز نظامی باید از شهر خارج شوند به دلیل این مصوبه در سال  1390ارتش
درخواست تفکیک زمین کرد و در سال  1392پادگان به مزایده گذاشته شد و به سرمایهگذار واگذار گردید .در حال حاضر ()1397
بازسازی و بازپیرایی شده و به بوستان والیت تغییر کاربری داده است .این پروژه ،در منطقه  1ناحیه  4در ضلع جنوبی بافت مرکزی
شهر به مساحت تقریبی  7هکتار ،قرار گرفتهاست .این زمین با قرارگیری بین چهار مسیر سواره ،از شمال به میدان امام
حسین(میدان شهرداری سابق) ،از سمت شرق به بلوار ارتش ،از سمت غرب به خیابان مازیار و از سمت جنوب به میدان راهآهن
منتهی میشود.
همانطور که از معماری گذشته ایران به یادگار مانده است ،طراحی اقلیمی عالوه بر مزایای اقتصادی و زیستمحیطی ،موجب
ایجاد حس تعلق و چاشنی هویت به اماکن مختلف میشود .این برداشت در بناهای قدیمی موجود در شهر ساری به وضوح
محسوس است .این حس تعلق و هویت و فرهنگ زمانی تعریف میشود که با بردن نام یک شهر ،بنای مشخصی در ذهن ساکنین
نقش میبندند .اما امروزه به دلیل تصمیمگیریهای اشتباه و غیر تخصصی ،شمار این بناها در حال کاهش است .جدا از آنکه عناصر
هویتی تعدادی از این بناها نیز در حال از بین رفتن است .بدینمنظور با نگاهی کنکاشانه به این مسئله ،میتوان با شناسایی عناصر
هویت شهر ساری و معرفی بناهای شاخص شهر ،به حس تعلق و هویت ساکنین کمک شایانی کرد .در این مطالعه بعد از معرفی
بناها ،شاخصههای مختص شهر ساری و اقلیم مازندران در مجموعه بوستان والیت معرفی و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

است .این یافتهها حاکی از آن است که آثاری از المانهای اقلیم مربوطه در این مجموعه رعایت شده است که در این مطالعه به
برخی از آنها پرداخته میشود.

 -1-5موزه
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موزهها ،موسسههایی برای جمعآوری و نمایش عمومی هر
نوع مجموعه ،بهویژه مجموعههای نادر و یا دارای ارزش
آموزشی و فرهنگی هستند(هریس .)740 :1917 ،موزهها در هر
شهری از جمله اماکنی هستند که مستقیماً ارائهدهنده فرهنگ و
هویت یک شهر به حساب میآیند .بنای موزهها جزء اولین
مکانهایی هستند که عالوه بر ساکنین ،مورد توجه مسافران و
توریستها قرار میگیرند .از این رو سعی شدهاست تا تمامی
المانهای فرهنگی و اقلیمی در آن رعایت شود.
شکل  :17نمای موزه .منبع :نگارنده.1396 ،
مجموعه بوستان والیت دارای  4موزه (موزه فرهنگ بومی،
موزه تاریخ ساری ،موزه مهر و سکه و موزه اسناد و نسخ خطی) میباشد .در این مجموعه سعی شدهاست تا کلیات و جزئیات بنا،
متناسب با فرهنگ و اقلیم منطقه اجرا شود .هریک از این موزهها (که مشابه هم اجرا شدهاند) ،دارای چوبکاری حاشیه سقف
معروف به "سرشیر" است که در این موزهها مشخصاً به صورت "سه سرشیر" اجرا شدهاست .این چوبکاری از جمله تزئینات
خانههای قدیمی منطقه محسوب میشدهاست؛ بدینصورت که با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ،فرم این چوبکاری ها از
سرشیر تا سه سرشیر متفاوت بودهاست .عالوهبر این جنبه کاربردی هم داشتهاند؛ بدینصورت که از نفوذ باران از سقف به جداره
داخلی جلوگیری میکردند.
بنا به طراحی اقلیمی این بناها ،تمامی ساختمانهای
این مجموعه کشیدگی شرقی-غربی داشتهاند .کشیدگی
شرقی-غربی یا همان رون کرمانی منجر به ایجاد
پنجرههایی در در دو وجه شمالی و جنوبی شده که این
پنجرهها کوران و تهویه طبیعی را بهدنبال خواهند داشت.
همچنین برای نقش جلو پنجره تمام بازشوهای موزهها
در این مجموعه از نقوش سنتی و طرحهای همراه با
گرههای چینی استفاده شدهاست .این طرحها در خانههای
قدیم اقلیم ،با مصالح چوبی که از جمله مصالح بومآورد
شکل  :18چوبکاری حاشیه سقف ،سهسرشیر سقف
منطقه به حساب میآمد و با استفاده از شیشههای رنگی
موزه .منبع :نگارنده.1396 ،
اجرا میشدهاست؛ اگرچه که در این مجموعه همان طرحها
با الهام از همان پنجرهها ،با مصالح فلزی در جلوی پنجره
اجرا شدهاست .دیگر عنصر معماری اقلیم مازندران که در این مجموعه رعایت شدهاست ،اجرای سقف شیبدار میباشد .این منطقه
به دلیل عوامل جوی و جغرافیایی و بارشهای فراوان ،نیاز به مهار
آب در ساختمانها دارد .در نتیجه از سقف شیبدار به منظور هدایت
آب به زمین استفاده میشود.

 -2-5خانههای سازمانی
بوستان والیت در گذشته کاربری نظامی داشته و دارای
ساختمانهایی با عنوان خانههای سازمانی برای کارکنان
بودهاست .کاربری این بناها با توجه به طراحی مجدد مجموعه
شکل  :19طرح روی پنجره نمای موزه.
تغییر یافته و هریک از این ساختمانها محتوایی فرهنگی را
منبع :نگارنده.1396 ،
ارائه میدهند که عبارتند از خانه موسیقی ،تور ساریگردی،
خانه علوم،خانه معمار ،خانه گفتوگو ،نگارخانه ،سرای مهر و کتابخانه دیجیتال؛ که با توجه به معماری اقلیمی و
57

فرهنگی ،بازپیرایی شدهاند .البته برخی عناصر اقلیمی در این بناها رعایت شدهاست که برونگرایی از جمله آنها می
باشد که نتیجه آن اجرای بالکن در طبقه دوم میباشد .همچنین سقفهای شیبدار به منظور مهار آب باران اجرا شده
و همچنین برای اجرای آن از سفال استفاده شدهاست .تعدد در بازشوها و پنجرهها همانطور که در تصویر دیده میشود
بیانگر وجود تهویه طبیعی در این بناهاست .در استان مازندران بنا به شرایط طبیعی و اقلیمی (آب و هوای معتدل
خزری) وجود کوران باد و هوا به آسایش حرارتی هرچه بیشتر منجر خواهدشد .در این بناها نیز اجرای طرح گرهچینی
در جلوی پنجرهها دیده میشود.
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شکل  :20شیب سقف موزه .منبع :نگارنده،
.1396

شکل  :21نمای خانههای سازمانی .منبع:
نگارنده.1396 ،

نتیجهگیری
با نگاهی اجمالی به تاریخ میتوان دریافت که قسمت عظیمی از برداشتی که از نحوه تفکر و زندگی ساکنین یک منطقه می
شود ،مبتنی بر معماری بناهای مختص هر تاریخ میباشد .وجود تاریخ در بدنه بناها و همچنین حضور عناصر بومی در عصرهای
مختلف ،به شهر حس تعلق میدهد .درواقع این تاریخ از درون جامعه و طی زمان طوالنی بهوجود میآید و خود را با شرایط
اقتصادی و اقلیمی منطبق میسازد .متاسفانه امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر نحوه زندگی ،نه تنها آثار برجای مانده ،بلکه
حضور فرهنگ و هویت نیز در بناهای تازهساخت کمرنگ شده است .در این مطالعه عالوه بر تعریف هویت و شناسایی شهر و
عناصر اقلیمی موجود در بناهای مختلف این منطقه و همچنین بررسی بناهای شاخص شهر ساری ،به بررسی عناصر اقلیمی و
هویتی مجموعه بوستان والیت پرداخته شدهاست .این مطالعه میکوشد تا هویت بومی استان مازندران از جمله برونگرایی ،فرم
غالب و جهتگیری بناها ،تهویه طبیعی ،فرم سقف ،تزئینات و سایر موارد را در نمونه موردی ،مورد تحلیل قرار دهد .با مطالعه این
مجموعه دریافت شد که بناهای موجود مثل موزهها و خانههای سازمانی و نقوش موجود در این بناها در عناصر مختلف بناها از
شاخصههای اقلیمی و فرهنگی الهام گرفتهاند که از جمله آن جهتگیری بنا ،عناصر مهار آبهای باران و استفاده از مصالح بومآورد
و تزئینات موجود در بناهای گذشته است.
نتایج حاکی از آن است که با زنده کردن عناصر اقلیمی و فرهنگی در بناهای جدید ،میتواند به هویت شهر انسجام بخشید؛
که نمونه بارز آن را میتوان در مجموعه بوستان والیت مشاهده کرد .محققان و تصمیمگیران و همچنین تصمیمسازان میتوانند با
مطالعه پژوهشهای مشابه روند بهبود حس تعلق شهر را بهبود ببخشند.
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