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چکـیده
فضاهای عمومی زیرمجموعهای از فضاهای شهری محسوب میشوند که وجه اشتراک مهم آنها تعامالت اجتماعی افراد
میباشد که ضرورت شکلگیری تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی بر اساس سیاستهای نوین شهرسازی در جهت
افزایش امنیت و اعتماد عمومی میباشد .در شهر کازرون بهطورکلی و در محله گنبد این شهر بهطور تخصصی این
تعامالت زیاد به چشم نمیخورد که به نظر میرسد این نارسانی معلول عدم طراحی مناسب فضاهای عمومی که به اجتماع
مردمی کمک کند ،میباشد .در پژوهش حاضر که در گروه مطالعات کاربردی و از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد که
پرسشنامهها تکمیل و با نرمافزار  spssآنالیز شدهاند .در انتها پس از بررسی نتایج معلوم شد که برای شکلگیری فضای
فعال اجتماعی ضمن توجه به مؤلفههای جامعهشناسی ،از مؤلفههای کالبدی نیز باید استفاده کرد .از جمله مؤلفههایی که
میتواند به سرزندگی فضا کمک کند رعایت مقیاس انسان–فضا ،توجه به مبلمان شهری و رؤیت پذیری عرصههای
همگانی میباشد.

واژگـان کلـیدی :فضاهای عمومی ،تعامالت اجتماعی ،طراحی شهری ،شهر کازرون

 -1کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران؛ عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
 -2دانشجوکارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد (نویسنده مسئول) hossein.kazeroon@gmail.com
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 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 2پیاپی ،)5 :تابستان 1931

با توجه به اینکه امروزه فضای شهری کارکردی اجتماعی دارد ،وجود فضاهای عمومی شهری ،ضرورتی اساسی در برنامههای
توسعه شهری هستند که این امر حکایت از نقش این فضاها در تقویت وجه فرهنگی-اجتماعی شهر دارد" .فضاهای عمومی
شهری" را میتوان عرصهای دانست که داستان زندگی جمعی در آنها گشوده میشود و مکانی نه صرفاً کالبدی ،برای ایجاد
تعامالت اجتماعی و مراودات شهروندی را فراهم میکند ،چنانچه بهزعم بسیاری از اندیشمندان فضاهای عمومی شهر مؤلفهای
اساسی در بهبود و افزایش میزان سرمایه اجتماعی در ساختار شهر به شمار میرود []00؛ بنابراین فضای شهری بستر شکل¬گیری
و تقویت ارتباطات اجتماعی در جهت برقراری حس امنیت و اعتماد در فضای عمومی است و از طرفی دیگر مکانی مهم برای
شکل¬گیری مراسم آیینی است که کمک شایانی به برقراری روابط اجتماعی و زندگی جمعی میکند .حضور مثبت افراد در این
فضاها ،حس تعلق و روحیه تعاون را افزایش میدهد .انسان در فضای شهری به دنبال مکانی جهت آسودن ،آزادسازی فشارهای
روحی-روانی و تعامالت اجتماعی است .در جهت پاسخگویی به این نیاز ،طراحی فضاهای عمومی مابین و ارتباط دهنده محالت،
باید از چنان جذابیتی برخوردار باشد تا به افزایش ارتباطات متقابل و مناسبات اجتماعی بین ساکنان یاری نماید .طراحی صحیح و
پیشبینی فعالیتهای زنده و جاذب منجر به تشدید استفاده از فضای شهری ،تقویت ارتباطات اجتماعی ،افزایش حس تعلق افراد به
محیط میشود و احساس مسئولیت آنها را در بهره¬برداری از فضا تقویت مینماید.
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فضاهای عمومی بر شکلگیری تعامالت اجتماعی در محله انتظام شهر کازرون به انجام
رسیده است و در این مسیر سؤاالتی مانند اینکه چگونه میتوان افراد را به استفاده از فضاهای جمعی تشویق نمود و اصوالً چه
ویژگیهایی از فضاهای شهری در برقراری یا افزایش تعامالت اجتماعی مؤثر است؟ و نهایتاً آیا فضاهای عمومی محله کیفیت الزم
در راستای برآورده ساختن نیازهای اجتماعی ساکنان خود دارد یا خیر ذهن نگارنده را مشغول خودساخته است .پیش از آغاز
پژوهش ،مشاهدات میدانی نگارنده که حاصل یک سال سکونت در این محله است ،حاکی است به نظر میرسد محله فاقد فضاهای
عمومی با کیفیت جهت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ساکنان باشد و از سویی با طراحی مناسب و استفاده از نظرات ساکنین در
طراحی میتوان افراد را به استفاده از فضاهای جمعی تشویق نمود .با این پیش زمینه احتماالً ویژگیهایی مانند خوانایی فضا،
جذابیت ،سرزندگی ،شفافیت و امنیت میتواند در برقراری یا افزایش تعامالت اجتماعی مؤثر باشد .وجود چنین فرضیه¬ها و سواالت
متناظر با آن ،نگارنده را متقاعد به انجام این پژوهش ساخته است.

 -2روش تحقیق
تحقیق پیش رو در گروه مطالعات کاربردی و از نوع توصیفی -تحلیلی قرار میگیرد .با توجه به ماهیت پژوهش ،دادههای مورد
نیاز به طرق مختلف مطالعات اسنادی (شامل کتب ،مقاالت ،پایان نامهها ،آمارنامهها و گزارشها) عموماً در بخش چارچوب تئوریک
و مطالعات میدانی (شامل پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده عینی و  )...خصوصاً در بخش آزمون یافتهها در نمونه موردی گردآوری شده
است .یافتههای حاصل از مطالعات نظری با مدل مکان دیوید کانتر 0ترکیب شد به این مفهوم که معیارهای استخراجی ،مشابه مدل
مکان در قالب سه مؤلفه کالبد ،عملکرد و معانی جمعبندی و براین اساس یافتهها برای آزمون روی نمونه موردی مناسبسازی
گردید .باتوجه به تخمین جمعیت ساکنین و حاضران در محدوده مورد مطالعه ،حجم نمونه با سطح اطمینان  85درصد و احتمال
خطای  5درصد و با فرض اینکه  51درصد جمعیت پاسخ یکسانی بدهند  595نفر تعیین گردید .روش نمونهگیری برای انجام
مصاحبه ها و تکمیل پرسشنامه به روش تصادفی ساده و مابین افراد حاضر در محدوده صورت گرفته است؛ نظر به تخصصی بودن
برخی مفاهیم مورد استفاده در پرسشنامه و درنظر گرفتن سطح تحصیالت افراد پاسخگو ،عمدتاً پرسشنامهها به شیوه پرسشگر فعال
تکمیل گردید به این مفهوم که سواالت برای پرسششوندگان خوانده شده و درصورت وجود ابهام یا نیاز به توضیح بیشتر،
توضیحات تکمیلی توسط پرسشگر ارائه و نهایتاً پاسخ فرد ثبت میگردید .در پژوهش حاضر به منظور دستیابی به علل و عوامل
موثر در شکلگیری تعامالت اجتماعی از پرسش نامهای با  35گویه در قالب درجهبندی لیکرت و بهصورت پنج درجهای (خیلیزیاد
تا خیلیکم) ،بهره گرفته شد .برای کمیسازی پاسخها به درجه بندیها امتیازاتی از یک تا پنج داده شد و تجزیه و تحلیل اطالعات
با کمک نرم افزار آماری تحلیل دادههای اجتماعی ( SPSSنسخه  )33به انجام رسید.

 -0برای مطالعه بیشتر درخصوص مدل مکان مراجعه کنید به اکبری ،محمد ( ،)0585نگامی به مفاهیم مکان از منظر نظریات؛ انتشارات
اندیشگان ،تهران.
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 -3چارچوب نظری
 -1-3مفاهیم فضا
مفهوم فضا از مفاهیم سهل و ممتنع است به این مفهوم که اگرچه غالب افراد به راحتی آنرا درک میکنند اما این واژه سخت
به تعریف تن در می دهد و صاحبنظران مختلف در پاسخ به چالش تعریف این مفهوم موارد مختلفی را بیان کردهاند .برخی همچون
ارسطو آنرا مجموعهای از مکانها و زمینهای پویا برای اغراض کیفی دانسته و برخی آنرا مقولهای عام میدانند که تمام هستی
جهان را پر میکند [ .]7در مطالعات متعدد پیرامون فضا ،مشاهده میکنیم تعریف این مفهوم در بسیاری از منابع همارز با مفاهیم
مکان و محیط ارائه شدهاست؛ درحالیکه در برخی منابع فضا را گسترهای باز و انتزاعی میبینیم ،مکان بخشی از فضاست که به
وسیله شخصی یا چیزی اشغال شده و دارای بار معنایی است [ .]53به زعم دیوید هاروی اگرچه ماهیت فضا در تحقیقات اجتماعی
هنوز مبهم مانده ،اگر مفهوم فضای مطلق را درنظر بگیریم ،شی فینفسهای دارای موجودیتی مستقل از ماده محسوب میگردد
[ .]50همانطور که مشخص است ،برخی از جبریون فضا را تعیینکننده روابط انسانی میدانند ،برخی فضا را بعد مادی و برخی
معتقدند فضا امکانات و محدودیتهایی ایجاد میکند که مردم بر اساس معیارهای فرهنگی خرد آن را انتخاب میکنند [ .]00به-
هرتقدیر با عنایت به این موضوع که تاکنون پژوهشهای بنیادین متعددی درخصوص مفاهیم فضا انجام شده ،تنها بخشی از این
مفهوم که عبارتست از فضای عمومی شهری و بستر زمینهای انجام این پژوهش را مهیا میسازد ،سوژه مطالعات ما قرار
خواهدگرفت.

ما فضاهای عمومی را بخشی از فضاهای موجود در شهر میدانیم که محدود به لفاف فضایی شهر بوده و حضور در آن برای
عموم شهروندان آزاد است؛ چنین فضایی متولی و مالک شخصی نداشته و شهروند برای تردد در آن متحمل پرداخت هزینه نخواهد
شد .برخی از صاحبنظران معتقدند این فضاها در پی بروز بحرانهای اجتماعی و شهری (بیمعنا شدن ارزشها ،انزوا طلبی گروههای
اجتماعی و خشونتهای رفتاری) در اروپا از سال  0891مورد توجه قرار گرفت .طراحان معتقد بودند این فضاهای عمومی موجب
تشویق روابط اجتماعی و توسعه احساس تعلق به مجموعهای مشترک برای شهروندان خواهد شد [ .]39در واقع در فضاهای
عمومی روابطی بین افراد شکل میگیرد که میتوانند همدیگر را درک کنند و با هم مرتبط شوند .فضای عمومی مکانی است که در
آن میتوان تجربه نسلهای پیشین را نیز تجربه کرد؛ در همان خم کوچه که نسلهای پیشین ایستاده بودند و به همان مکان
کالبدی نگاه میکردند که ما نیز نگاه میکنیم .همین را میتوان به نسلهای آینده نیز که ممکن است تجربیات مشابهی را از
طریق استمرار فضایی و سازمانی داشته باشند ،تعمیم داد .بنابر این فضای عمومی یعنی زمینه مشترکی که مردم در آن بتوانند
فعالیتهای عملکردی و آئینی را که منجر به پیوند بینشان میشود ،انجام دهند [.]50
فضاهای عمومی فضاهایی هستند که افراد و گروههای مختلف اجتماعی در آن سهیم اند ،این فضاها محل تبادل افکار و
اطالعات و مکانی برای شکلگیری شبکههای اجتماعی هستند [ .]33چنین فضاهایی بیش از آنکه تنها یک فضا باشند یک
تجربهاند که نتیجه چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروههای مختلف ،دریافت حس هویت جمعی ،عزت نفس ،ارتقاء
مهارتهای جمعی و مشارکت اجتماعی خواهد بود .چنین تعبیر و تفسیری از فضاهای عمومی در رابطه با حباب اجتماعی انسانها
از ارسطو تاکنون همواره مورد توجه شهرسازان و نظریهپردازان شهری بوده و هست [ .]05فضاهای باز عمومی ،چنان که لینچ بیان
میکند امکان انگیزش و انتخاب آزاد میان رفتارها ،حرکتها و اکتشافات بعدی را برای تعداد معنیداری از مردم و شهروندان فراهم
میآورد؛ در فضاهای عمومی فرصت آن وجود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شده و برخوردهای ازپیش تدوین نیافته به-
وقوع پیوسته و افراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم اختالط پیدا کنند [.]6
فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها و بهنوعی تبلور ماهیت زندگی جمعیاند ،یعنی جاییکه شهروندان در
آن حضور دارند [ .]61از دیدگاه توماس کوهن 0فضای شهری را میتوان بستری محاط شده به وسیله عناصر شهری دانست که در
آن روابط و فعالیتهای اجتماعی متبلور شده و شکل مییابند .اسموند در سال هزار و نهصد و شصت و شش نخستین بار واژههای
فضای مردمگریز و مردمگرا را مطرح نمود .به زعم وی فضاهای شهری مردمگرا فضاهایی هستند که مردم را دور هم جمع
مینمایند و برعکس آن فضاهای شهری مردمگریز ،مردم را از هم دور میکنند [ .]09هال در مبحث تعامالت جمعی در فضا،
فضاها را به دو دسته محیطهای اجتماعپذیر و محیطهای اجتماعگریز دستهبندی نمود [ .]36لنگ ،فضای مردمگریز را فضای
بازدارنده ارتباطات اجتماعی بین مردم و فضای مردمگرا را تشویق کننده به مکث ،توقف و ایجاد تعامل معرفی کرد[ .]5وی در
ارتباط با فضاهای مردمگرا ،مفهوم مکان پذیرا را مطرح میکند و آن را محیطی میخواند که بتواند تجربه انسان را بهبود بخشد،
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 -2-3فضاهای عمومی

1 - Thomas Cohen
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دارای مقیاس انسانی بوده ،بستر رفتارها و فعالیتهای متنوعی گردد و توانایی پذیرش رفتارهای دلخواه شهروندان را داشته باشد
[.]06
کارمونا 0فضاهای عمومی امروز را به عنوان قلمروهای عمومی میداند که این قلمروها به «مکان و محیط زندگی اجتماعی»
اطالق میشوند [ .]58وی برای فضای شهری دو بعد کالبدی و اجتماعی (فعالیت) قائل است که به واسطه فعالیتها و اتفاقاتی که
در این فضاها و مجموعهها رخ میدهد ،میتوان آنها را عرصههای عمومی اجتماعی -فرهنگی نامید [ .]35بعد اجتماعی به این که
مردم چگونه از فضا استفاده میکنند برمیگردد ،رابطه بین فضا و بستر اجتماعی آن به صورت یک فرایند دو طرفه است که در آن
مردم و جوامع فضاها را بهوجود آورده و تغییر میدهند؛ درحالی که این مردم خود به طرق مختلف تحت تاثیر این فضاها قرار دارند.
تعامالت اجتماعی میتواند در فضا شکل بگیرد و همچنین توسط شکل فضا مورد تهدید قرار گیرد و یا فضا واسطهی انجام برقراری
روابط اجتماعی گردد [ .]58باتوجه به تعدد ادبیات موجود در زمینه فضاهای عمومی و تعامالت اجتماعی در این فضاها ،جهت پرهیز
از اطاله ی کالم ،خالصه دیدگاه برخی صاحبنظران مطالعه شده و معیارهای موجود در عرصه همگانی که از نظر ایشان در برقراری
تعامالت اجتماعی مؤثر است ،در قالب جدول ذیل تلخیص و تدوین گردید .جدول شماره  0پژوهشهای مطالعه شده پیرامون
عرصههای عمومی با رویکرد تعامالت اجتماعی را معرفی و معیارهای مورد بررسی در آن را نمایش میدهد.
جدول  -۱پژوهش ها درمورد فضاهای عمومی و معیارهای مؤثر در برقراری تعامالت اجتماعی (منبع :نگارنده برپایه
یافتههای مطالعات نظری)
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پژوهش
منصوری
مدنی پور

سال
0580
0580

کشفی و دیگران
دانشپور و چرخچیان
بهزادفر و طهماسبی
شجاعی و پرتوی
راست بین و همکاران
کرمونا و همکاران
نعیمی و همکاران

0580
0596
0583
0580
0580
3101
0585

مفاهیم و معیارها
تشویق روابط اجتماعی -توسعه احساس تعلق به محیط
درگیری افراد با تجربه نسلهای پیشین -کالبد خاطرهانگیز -استمرار فضایی و
سازمانی -فعالیتهای آیینی
تبادل افکار و اطالعات -شبکههای اجتماعی
دریافت حس هویت جمعی -مشارکت اجتماعی
امکان انتخاب آزاد میان رفتارها -انگیزش -تعامالت پیشبینی نشده
فعالیتهای اجتماعی -فضاهای مردمگرا و مردمگریز (اسموند )0866
مقیاس انسانی -پذیرش رفتارهای دلخواه شهروندان
بعد کالبدی -بعد اجتماعی (فعالیت) -عرصههای فرهنگی
مردمساالری -خودباوری -قانونگرایی

استفان کار 3به تحقیق روی کارکرد و طراحی عرصههای عمومی میپردازد .کار ،مکان سوم را معرفی میکند و معتقد است
فضاهای عمومی بیرونی ،در ذهن مخاطبان بمثابه مکانی برای فراغت از چالشهای روزمره جلوه میکند؛ بنابراین شهروند در این
عرصه با دیگران آزادانه و دلخواه به تعامل میپردازد؛ خرید و فروش میکند ،غذا میخورد ،پیادهروی و دوچرخهسواری میکند و یا
هر فعالیت دیگری که در چارچوب عرف و هنجار باشد بصورت دلخواهانه قابلیت انجام خواهد داشت .پس عرصههای عمومی
معنادار ،دموکراتیک و پاسخگو به نیازهای فردی هستند .کنشگران در عرصه عمومی و در جریان تعامالت اجتماعی ،ارضای
نیازهای شخصی را دنبال خواهند کرد .همچنین پنج نیاز اساسی مردم را که در عرصه عمومی باید به آن پاسخ گفت چنین
میشمارد :راحتی ،آسودگی ،مشارکت غیرفعال با محیط ،مشارکت فعال ،اکتشاف [ .]56مفهوم تعامل اجتماعی به عنوان عنصر پایدار
فضای شهری معطوف به مجموعهی پویشها ،گرایشها و نگرشهایی است که بر پایهی عقالنیت جمع ،باورهای مردمساالری،
خودباوری ،خردگرایی و قانونگرایی است [ .]38تعامالت اجتماعی در کاملترین تعریف خود ،در فضاهای شهری به منصهی ظهور
میرسند ،از اینرو میتوان فضای شهری را مکان ظهور تعامل اجتماعی قلمداد نمود و اینچنین است که فضای شهری عالوه بر
تأثیر پذیرفتن در شکلگیری خود از تعامالت اجتماعی ،به آن شکل میدهد و از اینروست که فضای شهری به واسطهی محتوی
شکل دهندهی خود ،مرکز نمادین پایداری ارزشهای مردمی است که به بیان قدرت خویش میپردازند و آن را در فضا متبلور
میسازند []07؛ بنابراین همانطور که دیدیم عرصههای همگانی و تعامالت اجتماعی سازوکاری هوشمند و بافت درهم تنیدهای
دارند که میخواهیم بصورت دقیقتر این کنش و واکنشهای دوسویه را مورد بررسی قرار دهیم؛ پس خوب است در این قسمت به
مفهوم تعامالت اجتماعی نگاه دقیقتری داشته باشیم.
1 -Mathew Carmona
2 - Stephan Carr
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 -3-3تعامالت اجتماعی
انسان موجودی بهشدت اجتماعی است و چنانکه تاجبخش اشاره میکند بدون هیچ شکی نیازمند به داشتن روابط اجتماعی و
درواقع در سطح اعلی آن ارضاء تعامالت اجتماعی است؛ تنها در چنین شرایطی انسان خواهد توانست به حیات اجتماعی خود ادامه
دهد [ .]8محیط شهری و محدوده زندگی شهروندان دائماً پذیرای فعل و انفعاالت اندیشیده یا غیراندیشیده مابین کاربران خود
خواهد بود؛ بنابراین لزوم توجه به سطح عالی تعامالت اجتماعی در عرصههای عمومی اجتنابناپذیر است؛ اما از آنجا که پیچیده-
ترین کنشها نیز در همین تعامالت اجتماعی بین انسانها ایجاد میشود ،انسان در نهاد خود ،پذیرای تمام انسانهای دیگر است
اما در گذر زمان ،قرار گرفتن در جامعه و به علت کسب تجربیات مختلف به میزان زیادی این باورها در وی دچار تغییرات و
دگرگونیهایی میشود و فیلترهایی برای نوع تعامالت اجتماعی خود تخصیص میدهد .زندگی انسان بدون تعامالت و روابط
اجتماعی غیرممکن خواهدبود ،همچنانکه عدم ارضاء برخی نیازها همچون نیازهای اولیه برای او زندگی را سخت و غیر قابل
پذیرش میکند [ .]5تعامالت اجتماعی به مانند یکی از کلیدیترین مفاهیم علوم اجتماعی و تشکیل دهنده یکی از بنیانهای
فرهنگی جوامع نوین در کنار عناصری مانند عقالنیت و حاکمیت قانون ،در میان اندیشمندان علوم اجتماعی جایگاه ویژهای به خود
اختصاص داده است []31؛ به بیان دیگر ،تعامالت اجتماعی یا «سرمایههای اجتماعی »0بهعنوان جوهر و بنیان جامعه از طریق
فرایند ایجاد ارتباط و اعتماد در جامعه مانع ازخودبیگانگی و رشد فزاینده انحرافات اجتماعی گردیده و از طریق ایجاد ارتباط در میان
افراد ،تعامالت اجتماعی حاصل میشود [.]58

چنانکه گیدنز 3بیان میکند تعامالت متقابل چهره به چهره پایه اصلی کنشهای اجتماعی است و در بطن این تعامالت شیوه-
های ارتباط کالمی یا انتقال مفاهیم بصورت غیرکالمی را خواهیم داشت [ .]0گافمن در دستهبندی متفاوت دیگری دو نوع کنش
اجتماعی را شناسایی مینماید .معیارهای دستهبندی وی سطح توجه افراد دخیل در کنش اجتماعی به رفتار و حاالت یکدیگر است.
دسته نخست ،کنش متقابل غیر کانونی زمانی رخ میدهد که افراد ،اطالع از حضور یکدیگر را به نمایش میگذارند .در این حالت
مردم پیوسته درحال برقراری ارتباطات غیرکالمی از طریق اداها و حاالت چهرهشان هستند؛ اما کنش متقابل کانونی هنگامی رخ
میدهد که افراد مستقیماً به آنچه دیگران میگویند یا انجام میدهند ،توجه داشته باشند .گافمن 5هر نوع کنش متقابل کانونی را
یک مراوده میداند که حاکی از کنار گذاشتن بیاعتنایی مدنی است و بخش بزرگی از زندگی روزانه ما را تشکیل میدهند [ .]0یکی
دیگر از عوامل محیطی مؤثر بر تعامل اجتماعی ،تعداد افراد موجود برای تماس در یک محدوده فضایی است .مجاورت فضایی از
مهمترین تعیینکنندههای روابط آنی افراد است ،ولی حضور عدهای زیاد در فضایی بسیار کوچک میتواند منجر به ادراک روان-
شناختی ازدحام شود [ .]0از اینرو فضاهای باز شهری به عنوان یک قرارگاه رفتاری ،نقشی مهم در تأمین نیاز اجتماعی افراد ،تعامل
مردم با یکدیگر و توسعه روابط فردی و اجتماعی دارند .وجود فضاهای دنج و خصوصی برای مالقاتها و صحبتهای چهرهبهچهره
افراد با یکدیگر با توجه به شرایط سنی ،جنسی و اجتماعی و ایجاد فضاهایی برای ارائهی مهارتهای فردی و گروهی میتوانند به
عنوان قرارگاههای رفتاری مؤثر در ایجاد ارتباطات اجتماعی باشند [.]08
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 -1-3-3انواع تعامل اجتماعی

 -2-3-3تأثیر محیط بر تعامالت اجتماعی
طراحی شهری برای محیط اهمیت ویژهای قائل است و علت اصلی آن ،تأثیری است که محیط برروی تعامالت و رفتارهای
اجتماعی افراد میگذارد .انسان در محیط شهری حضور مییابد و با فعالیتها و برقراری تعامالت اجتماعی به کالبد آن محیط،
پویایی و زندگی میبخشد .محتوای یک محیط میتواند تعیینکننده نقش آن محیط در شهر باشد .به عبارتی تا زمانی که
شهروندان فرصتی برای برقراری روابط اجتماعی با سایر افراد در یک محیط نیابند و تعاملی برقرار ننمایند ،آن محیط نقش خود را
به عنوان فضای شهری ایفا نکرده است.
درک رابطه بین جامعه و محیط در طراحی شهری کلیدی میباشد .اولین ایدهای که باید مدنظر قرار بگیرد ،اصل قطعیت تأثیر
معماری بر محیط است که بیان میدارد محیط فیزیکی تأثیر تعیینکنندهای بر رفتار انسانی دارد .با نفی عامل بودن انسان ،فرض
میشود که رابطهی بین انسان و محیطش یک فرایند یک طرفه است .انسانها منفعل نمیباشند ،مردم بر محیط خود اثر میگذارند
و آن را تغییر میدهند ،همانطور که فضا بر آنها تأثیر میگذارد و آنها را تغییر میدهد؛ بنابراین یک پروسهی دوطرفه است.
اگرچه عامل فیزیکی تنها عامل تأثیرگذار نبوده و یا عامل تأثیرگذار غالب بر رفتار انسانها نمیباشد ،فرصتهایی را که محیط به
1 - Social Capital
2 - Anthony Giddens
3 - Goffman
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وجود میآورد به شکل روشنی بر آنچه مردم میتوانند و یا نمیتوانند انجام دهند اثر میگذارد؛ بنابراین رفتار انسان به شکل ذاتی
بستگی به موقعیت داشته و ناشی از فرم فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی و میزان درک انسان از محیط است [ .]01آلتمن نقطه مقابل
مشارکت اجتماعی را اجتماعگریزی ،بیمیلی افراد به معاشرت و همیاریهای اجتماعی ناهنجاریهای رفتاری و بیتفاوتی به
عرصههای جمعی دانسته و این عوارض را ناشی از زندگی پر سرعت و فقدان فضاها و مکانهای جمعی ،مناسب از دیگر سو قلمداد
میکند [ .]55محیط برای مخاطبان خود بهمنزله واسطهای است که امکان آشنایی و برقراری ارتباط با افراد جدید را فراهم میآورد
که هرچه این ارتباطات بیشتر و پابرجاتر باشد ،محیط در ایفای نقش خود بهتر عمل کرده است .درواقع به هر میزان که تعامل میان
انسان و محیط قویتر باشد ،محتوای اجتماعی محیط باالتر رفته و مطلوبیت محیط ارتقاء خواهد یافت.
هریک از نظریهپردازان در بیان خصیصههای فضاهای با کیفیت شهری که بستر تعامالت اجتماعی باشند ،مفهوم خاصی را به-
کار گرفتهاند که بعضاً بر جنبههای خاص از ویژگی چنین فضاهایی اشاره دارند؛ اپلیارد هدف غایی طراحی شهری را خلق
محیطهایی که روابط اجتماعی و رفتاری را تعریف کند و بیشترین تناسب را با آن محل داشته باشد و بتواند حس آسایش را بپروراند
[" .]51کالن" به حس اکتشاف و جنبه رازآمیزی در شهر و فضاهای شهری ضمن یکپارچگی در کلیتی منسجم توجه میکند و
هدف طراحی شهری را ارتقای کیفیتهای اجتماعی و زندگی اجتماعی شهروندان و همچنین لزوم توجه هماهنگ به فرم و ساختار
شهر و عوامل انسانی میداند [ .]00زوکر 0مفهوم توقفگاه روانی را به معنای گرههای اجتماعی طراحی شده ابراز میدارد که جامعه
را به معنای واقعی به اجتماع و نه صرفاً به تجمعی از افراد تبدیل میکند [ .]66آلتمن طراحی محیطهای تأثیرپذیر را راه حل کاربرد
نظریههای روانشناسی محیط در شهرسازی میخواند و آن را پاسخگویی به گرایشهای متغیر افراد میداند؛ محیطی که هم
تأثیرپذیر باشد هم نظارت بر تعامالت اجتماعی را ممکن سازد؛ و مهمترین هدف طراحی را خلق محیطهایی میداند که بیشترین
پیوند را با رفتار استفادهکنندگان داشته و ارتقا دهنده حس مکان در شهروندان باشد [ .]53وایت بر تمرکز طرحهای شهرسازی بر
انسان و رفتارهای انسانی به جای تمرکز بر مسایل ترافیکی ،اقتصادی و با توجه صرف به مسایل زیباییشناسانه و فرم شهری تاکید
میکند .وی ضمن تأکید بر فضاهای مردمگرا ،مفهوم زندگی خیابانی را مطح کرده است .در نظر وایت ،فضای مردمگرا به جایی
اطالق میشود که مردم در آن ساعتها باهم حرف میزنند یا خداحافظیهای طوالنی مدت دارند؛ فضایی که مردم در آن آسوده
باشند و برای حضور از آن استقبال کنند [" .]60گاسلینگ" تغییر پارادایمها و ارزشها در دیدگاه نسبت به شهر را برای ارتقای
تعامل اجتماعی در فضاهای شهری با محوریت شهروندان ضروری میداند [ .]05به اعتقاد جین جیکوبز که از دید جامعهشناسانه به
شهر مینگرد ،شهر یک ارگانیسم اجتماعی متشکل از واحدهای زنده است ،تراکم و اختالطی از فعالیتها و ساختمانهای گوناگون
به اضافه شلوغی و جنب و جوش مردم؛ از اینرو او خواهان توقف تفکیک فعالیتها است و معتقد است با فراهم آوردن عرصههای
بالقوهای از امکان برقراری روابط متقابل اجتماعی و گسترهای از رفتارهای گوناگون میتوان به مراکز شهری معنا بخشید .گاتمن
نیز شهر را به مثابه پدیدهای اجتماعی و سیاسی با جریانهای همزمان سه عنصر "تعداد زیادی مردم ،محیط مصنوعشان و ترکیبی
از الگوهای زندگی" میداند [ .]37آنچه از مجموع مطالعات و بررسیهای این پژوهش بر میآید این است که فضای شهری ،مکانی
است برای احیای زندگی جمعی شهروندان و فراهم آوردن زمینهای برای برقراری تعامالت اجتماعی آنان ،فصل مشترک تمام
پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه ،ما را به این نتیجه میرساند که یکی از اصلیترین رسالتهای فضای شهری ،ارتقاء
مراودات اجتماعی افراد به منظور رشد کیفی این فضاهاست .چراکه تحقق این مهم به موازات افزایش سرمایه اجتماعی در یک
فضای شهری ،الزمه مطلوبیت شهر بوده که درنهایت منجر به مطلوبیت زندگی شهروندان نیز خواهد شد.

 -1-2-3-3تأثیر کالبد بر تعامالت اجتماعی
همانطور که در ابتدای مقاله پیش رو گفته شد ،فضا برای تعیّن محیطی خود نیازمند ظرف کالبدی است .درواقع الزاماً باید
محیطی فیزیکی و محصورکننده وجود داشته باشد تا محیط غیرفیزیکی و محصورشده خود را هویت فضایی بخشد؛ بنابراین عرصه-
های عمومی اجباراً تحت تأثیر شدید محیط کالبدی خود هستند .صاحبنظران مختلفی درخصوص اهمیت کالبد بر حالوهوای عرصه
محاطی خود صحبت کردهاند بگونهای که امروزه تالش برای کتمان این رابطه کامالً بیهوده بوده ،تأثیر و تأثّرات عرصه عمومی و
محیط کالبدی آن قویاً بدیهی است .چنانکه عدهای بر اصل محصوریت کالبدی تأکید دارند و حتی پا را فراتر نهاده ،محیط کالبدی
را در رابطهای مستقیم با تعامالت حادث در فضای شهری میدانند ([ .)]63[ ،]65[ ،]01برخی روانشناسان محیطی هم تعامالت
اجتماعی را شدیداً تحت تأثیر محیط کالبدی میشناسند ([ .)]59[ ،]09[ ،]55[ ،]56[ ،]57بنابر آنچه گفته شد و چنانکه مطالعات
پیرامونی ما برای این پژوهش نشان میدهد محصوریت کالبدی ،سبک معماری ،تخلخل فضایی ،جنس مصالح ،سایهاندازی ،فرم
هندسی ،پالت رنگی ،جدارههای فعال و بسیاری موضوعات دیگر ،معیارهای کالبدی تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی در عرصههای
عمومی هستند که منجر به پدید آمدن فضاهای شهری خواهند گردید.
1 - Paul Zucker
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 -2-2-3-3تأثیر کارکرد بر تعامالت اجتماعی

 -3-2-3-3تأثیر ادراک معانی بر تعامالت اجتماعی
همانطور که جک نسر 0معرفی می کند منظر ذهنی ارزیابانه شهروندان از اتفاقات و مشاهدات در عرصه عمومی تأثیر واضحی
بر تصمیم ایشان برای حضور یا عدم حضور در محیط خواهد داشت [ .]57مطالعات ادراکی در دهه هفتاد قرن بیستم میالدی
بتدریج اهمیت خود را بر محیط عملکردگر ای آن دوران اثبات نمود و به زعم گلکار در دوران ادراکی طراحی شهری با پژوهشهای
متعدد صاحبنظرانی مانند لینچ مواجه هستیم [ .]30کوین لینچ در مطالعات خود تلویحاً بیان میدارد بار خاطراتی موجود در محیط
خواه بصورت عناصر کالبدی و خواه درقالب کانونهای فعالیتی ،بعنوان نقاط لنگرگاهی و نشانههایی در تصویر ذهنی شهروندان از
محیط ثبت خواهد شد .در وهله بعد فرد با مراجعه به این تصویر ذهنی دست به گزینش و انتخاب برای حضور یا ترک فضای
شهری خاصی خواهد زد [ .]50بسیاری از وقایع موجود در عرصه عمومی به ذهن بیننده خاطراتی از گذشته ،مفاهیمی از امروز یا
تصوراتی از آینده متبادر خواهد ساخت که تماماً به نحوه رفتار شهروند در فضا یا برداشت وی در قالب ادراک معانی محیطی مرتبط
خواهد بود .پس واضح است موضوعات ادراکی بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تعامالت اجتماعی افراد در محیط مؤثر خواهد بود.
یکی از مهمترین ایفاگران نقش در تعامالت اجتماعی عرصه عمومی ،خود افراد بعنوان ذینفعان و ذینفوذان این مسئله هستند؛
بنابراین ادراک فرد از اینکه تا چه میزان محیط به وی اجازه حضور ،ایفای نقش و رنگ تعلق بخشی خواهد داد ،باعث میشود فرد
در ارزیابی ذهنی شخصی برچسب محیط دوستانه و اجتماعپذیر یا محیط غیردوستانه و اجتماعگریز نسبت به عرصه عمومی الصاق
نماید .مسلماً میزان تعامالت اجتماعی سازمند در محیطهای شهری که از سوی کاربران حضورپذیر تلقی گردد بیشتر خواهد بود.
تنوع وقایع ،تنوع دالیل و تنوع رفتاری در فضاهای اجتماعپذیر ،برای سایرین دالیلی متنوع از نظر جلب توجه ذهنی ایجاد خواهد
نمود و دانسته یا نادانسته ذهن افراد را درگیر خود خواهد ساخت .در چنین محیطی سطح تعامالت اجتماعی بهطور معنیداری
افزایش خواهد یافت .مطالعات ما نشان میدهد عواملی مانند احساس تعلق به مکان ،خاطرهانگیزی ،ادراک هویت ،معانی انضمامی،
امنیت ،سرزندگی ،حضورپذیری و بسیاری موارد دیگر ،فاکتورهای ادراکی محیط و مؤثر بر سطح تعامالت اجتماعی در عرصههای
همگانی خواهد بود.
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اجتماع شهری به مفهوم گروه شهروندان با اغراض متفاوتی در عرصه شهری حضور مییابند .اگر به نظریات مازلو و دیگر
روانشناسان اجتماعی رجوع کنیم ،مشاهده میشود همواره برآوردن نیازها اصلیترین دلیل افراد برای حضور در عرصه عمومی است.
به خاطر داشته باشیم گفتیم انسان موجودی اجتماعی است پس تصور شهروندی بدون ارتباط با سایرین دور از ذهن مینماید.
عملکردهای محیطی و فعالیت های موجود در فضای شهری دلیلی کافی و واضح برای حضور شهروندان در آن ایجاد میکند؛ در
جریان این حضور افراد ،تعامالت و کنشهای فرد با دیگران اتفاق میافتد که درحقیقت تعامالت اجتماعی شکل میگیرد .سوای
هنجارمند یا ناهنجار بودن این فعالیتها و شیوههای بروز آن که رفتار نامیده میشود ،عملکردهای موجود در فضای شهری سوژه
پژوهشهای متعددی قرار گرفته که تمامی آنها نهایتاً بر تأثیرگذاری فعالیتها روی تعامالت اجتماعی صحّه گزاردهاند .یانگل در
پژوهشهای دقیق خود روی عرصههای همگانی ،فعالیتهای موجود در محیط را کامالً مؤثر بر تعامالت اجتماعی میشناسد .وی
فعالیتها را در سه گروه فعالیتهای اجباری ،فعالیتهای اختیاری و فعالیتهای اجتماعی دستهبندی مینماید .وی معتقد است
فعالیتهای اختیاری بدان دلیل که وابستگی شدیدی به کیفیتهای محیطی دارند و همچنین فعالیتهای اجتماعی بدان دلیل که
الزاماً نیازمند حضور اجتماعی فعال و مشارکت کننده در رویداد هدف دارد ،در شهرسازی و دانش طراحی شهری از اهمیت ویژهای
برخوردار هستند [.]05
جان لنگ فعالیتهای محیطی را بواسطه اشکال متفاوت بروز آن واجد اهمیت میشمارد .برخی رفتارها موجبات کنش و
واکنشهای حساب شده یا غیراندیشیدهای با دیگران را فراهم میکند .درحقیقت درون عرصه همکانی غالباً اتفاقات غیرمنتظره و
جذابی مشاهده میشود که میتواند زمینه صحبت فرد با دیگران در آن خصوص را ایجاد کند [ .]08ویلیام وایت ،در پژوهشهای
خود از طریق تصویربرداری و مشاهدات میدانی به ثبت رفتارهای افراد در محیط شهری اقدام مینمود [ .]65جین جیکوبز هم
بعنوان یک منتقد شهری ،همواری خیابان ها را بواسطه دراختیار قراردادن عملکردهای محیطی که دلیل حضور افراد در عرصه
عمومی را فراهم میکند ،مورد تحسین و ستایش قرار میداد .جیکوبز به فعالیتهای شبانه ،نظارت اجتماعی و بازه زمانی گستردهتر
برای فعالیتهای موجود و نهایتاً مبحث کاربریهای مختلط اشاره میکند []07؛ بنابراین چنان که دیدیم و مطالعات جنبی ما برای
پژوهش حاضر نشان داد ،اختالط کاربریها ،تنوع فعالیتی ،فعالیتهای شبانه و  30ساعته ،سازگاری فعالیتها ،فعالیتهای اولیه و
ثانویه (پشتیبان) ،نظارت اجتماعی ،مشارکت مدنی و بسیاری موارد دیگر ،فاکتورهای مؤثری در برقراری و غنای تعامالت اجتماعی
درون عرصههای عمومی هستند.

1 - Jack Nassar
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 -3-3-3جایگاه تعامالت اجتماعی
سکونتگاههای شهری قبل از مدرنیسم ،فضاهای عمومی مانند میدانهای شهری و بازارها ،به عنوان عرصهای جهت
ارتباطات اجتماعی بودهاند و درحقیقت مکانهایی متشکل از فعل و انفعاالت اجتماعی تعداد زیادی از مردمانی که این تعامالت را
امکانپذیر میساختند ،قلمداد میشدهاند [ .]55عالوه بر این ،فضاهای باز در ایجاد حس اعتماد و اطمینان به مردم کمک میکرده و
باعث افزایش حس همبستگی و تعلق در مردم میشوند .درحقیقت این فضاها فراتر از مکانی صرفاً برای حضور منفعالنه هستند.
پاکزاد ( )0598با تفکیک قائل شدن بین فضای عمومی و فضای شهری ،تنها آن دسته از فضاها که قابلیت وقوع تعامل و برقراری
تعامالت اجتماعی را دارند در درجهای باالتر و بهعنوان فضاهای شهری ارزیابی میکند .در مطالعهای که روی بیش از هزار فضای
عمومی شهری در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است ،نشان داده شد که چهار عامل اساسی در سنجش مطلوبیت کیفی
وضعیت فضاهای عمومی شهری از اهمیت بیشتری برخوردارند ( .)www.pps.orgاین عوامل عبارتند از :دسترسی و به هم
پیوستگی ،آسایش و منظر ،کاربریها و فعالیتهای اجتماعپذیر .همچنین هانا آرنت [ ]50قلمرو عمومی را عامل اصلی برونگرایی و
زندگی سیاسی و عمومی میداند .پاول زوکر [ ]66میدان حوزه عمومی را عامل تبدیل جامعه به اجتماع و نه صرفاً محل تجمعی از
افراد میداند .جین جیکوبز [ ]09پیادهروها را عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجتماعی میداند .ویلیام وایت [ ]60بر نقش
اجتماعی فضاهای شهری تأکید میکند .اولدنبرگ ( )0898عرصههای عمومی شهرها را به عنوان مکان سوم (خانه و محل کار را
مکان اول و دوم میداند) تعریف میکند [ .]30محمد نقیزاده با بررسی دیدگاههای صاحبنظران مختلف ،الگوی مفهومی تحقیق
خود را بصورت زیر و با گروهبندی در مؤلفههای سهگانه عملکردی ،معنایی و کالبدی ارائه میدهد .در هر گروه شاخصها و
معیارهای موردنظر به تفکیک و تفصیلی بیان گردیده است( .نمودار )0
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 -4-3-3فاکتورهای مؤثر بر تعامالت اجتماعی
همانگونه که پیشتر گفته شد پیرامون موضوع تعامالت اجتماعی در عرصههای عمومی صاحبنظران متعددی اظهارنظر کرده و
به بیان یافتههای تحقیقشان درقالب معیارهای چندگانه پرداختهاند .در این پژوهش بسیاری از این تحقیقات مطالعه گردید و
فاکتورهای مؤثر ایشان استخراج شد .می خواهیم معیارهای مکشوفه را با مدل مکان دیوید کانتر تلفیق کنیم .بدینگونه که
معیارهای مذکور در قالب سه مؤلفه کالبد ،عملکرد ،تصورات دستهبندی خواهند شد .هدف ما این است ابتدا وضعیت این سنجهها را
در متغیر وابسته میزان تعامالت اجتماعی بررسی کنیم و براساس چنین سنجش وضعیتی بتوانیم به ابزارهای دقیقی برای طراحی
عرصههای عمومی در نمونه موردی نائل شویم؛ بر این پایه ،یافتههای تئوریک این تحقیق در قالب الگوی پیشنهادی ما بصورت
زیر جمعبندی و تدوین میگردد .این الگو پایگاه عملیاتی پژوهش قرار میگیرد و در ادامه مبنای تدوین پرسشنامه برای برخورد
عینی با وضعیت نمونه موردی قرار میگیرد( .جدول )3
جدول  -2فاکتورهای مؤثر بر تعامالت اجتماعی در عرصههای عمومی (منبع :نگارنده برپایه یافتههای مطالعات نظری)

لنارد و نارد

0885

هانا آرنت
کریستوفر الکساندر

0859
0875

کالبد

جان لنگ
یانگل
ویلیام وایت
کوین لینچ
استفان کار
پورتا و رنه

0897
3115
0891
0861
0883
0873

عملکرد

جین جیکوبز

0866

خیابانها و پیادهروها ،امنیت ،تعامالت اجتماعی ،اختالط کاربری ،تخلخل
جداره ،فعالیتهای شبانه ،جداره فعال
تعامل اجتماعی ،دلبستگی به مکان،
مالقاتها ،فعالیتهای پشتیبان ،فعالیتهای 5گانه ،کالبد پیرامونی،
مسئولیتپذیری ،زندگی اجتماعی
خوانایی ،خاطرهانگیزی ،نقشانگیزی ،منظره
دموکراتیک ،پاسخگویی ،راحتی ،آسودگی ،مشارکت فعال ،اکتشاف
پایداری کالبدی،
همهشمولی ،تداوم سکونت ،عزت نفس ،هویت ،خاطرهانگیزی ،شخصی-
سازی ،حضورپذیری
برونگرایی ،زندگی سیاسی و عمومی
مالقاتهای غیررسمی

تصورات
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معیارهای ذکر شده
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دیاگرام  -۱عوامل مؤثر در ارتقاء تعامالت اجتماعی []03

همانطور که پیشتر گفته شد و جدول باال هم نشان میدهد ،متغیرهای بسیار زیادی در تحقیق حاضر مورد اشاره قرار گرفت و
هر یک از صاحبنظران بنا به دیدگاه شخصی ،جزئیات زیادی را در طراحی محیطی درنظر گرفتند؛ اما مسلماً سنجش تمامی این
معیارها بصورت جداگانه نیازمند زمان و دقت بسیاری است؛ لذا در این تحقیق با هدف تسهیل سنجش و سهولت تهیه ابزار بررسی
(پرسشنامه) در مشاهدات میدانی ،سعی کردیم معیارهایی که اندکی با یکدیگر همپوشانی دارند و یا میتوان در یک سوال مورد
پرسش قرار گیرد را با یکدیگر ادغام و تحت نام یک کیفیت فراگیرتر مورد کنکاش قرار دهیم؛ بنابراین ازسویی سعی گردید تمامی
معیارهای مکشوفه بعنوان متغیر مستقل مورد پوشش قرار گیرد و از سوی دیگر با پرسشنامهای سروکار داشته باشیم که گویههای
3

کمتری دارد و پرسش شوندگان نسبت به مشارکت در تکمیل آن تمایل بیشتری نشان میدهند .باتوجه به موارد گفتهشده ،جدول
ذیل را درقالب سه مؤلفه کلی تشکیل داده و متغیرهای مستقل پژوهش را بصورت ذیل گروهبندی نمودیم.
جدول  -0گروهبندی معیارهای عمده در تلفیق با مدل کانتر (متغیرهای مستقل پژوهش) (منبع :نگارنده)
مؤلفه کالبد

مؤلفه عملکرد

مؤلفه تصورات

محصوریت -تعیّن فضایی -کفسازی-
جداره فعال -تخلخل بدنه -سبک
معماری -مصالح

اختالط کاربری -مشارکت مدنی-
فعالیتهای شبانه -قرارگاه رفتاری-
نظارت اجتماعی

خاطرهانگیزی -خوانایی -امنیت-
حضورپذیری -سرزندگی -راحتی-
پایداری -دلبستگی به مکان

برمبنای جدول  ،5پرسشنامهای دارای  33معیار و  35گویه یا سواالتی که معیارهای را رصد میکنند ،تدوین گردید و در ادامه
ابزار گردآوری دادههای پژوهش قرار خواهد گرفت .اکنون با مشخص شدن چارچوب عملیاتی پژوهش ،وقت آن فرا میرسد تا با
محدوده نمونه موردی و دادههای مورد سنجش آن آشنا شویم؛ لذا در ادامه به معرفی و تدقیق محدوده خواهیم پرداخت.

 -4دادهها
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پرسشنامه تحقیق حاضر در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه و صاحبنظران شهرسازی قرار گرفت و با تأیید ایشان بلحاظ
محتوایی روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین این پرسشنامه در گروه کوچکی بعنوان مرحله پیشپژوهش به آزمون
گذاشته شد و از این طریق روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت .همچنین با کمک نرم افزارهای آماری ،آزمون آلفای
کرونباخ روی پرسشنامه ابزار تحقیق اجرا شد و با کسب رقم  15950که نشانگر روایی قابل قبول پرسشنامه است ،با اعتماد باالیی
میتوانیم ابزار سنجش این پژوهش را در جامعه نمونه بکار گیریم و نتایج را درصورت نیاز به جامعه آماری تعمیم دهیم.

منبع :حقوقی ،الهه ( .)۱031پروژه پایانی کارشناسی ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون

شهرستان کازرون از شهرستانهای غربی استان فارس است که از جنوب به شهرستان فراشبند ،از غرب به استان بوشهر ،از
شمال به شهرستان ممسنی و از شرق به شهرستان شیراز محدود میباشد .این شهرستان با مرکزیت شهر کازرون ،دارای 0161
کیلومترمربع وسعت و فاصله آن تا شیراز  050کیلومتر است .این شهرستان منطقهای است کوهستانی که دشت کازرون و دریاچه
پریشان حد فاصل دو رشته کوه آن واقع شده و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا  753متر است .طبق آخرین سرشماری انجام شده
در سال  0581جمعیت شهر کازرون برابر  037٫539تن و جمعیت شهرستان برابر  350٫710نفر میباشد .نژاد اکثریت مردم کازرون،
همانند مردم ایران ،از نژاد پارسه یا (پاراسواژ) شعبهای از نژاد آریاست که تقریباً  5هزار سال پیش از میالد از مسکن اصلی خود به
ایران و فارس آمدهاند .واژههای محلی و آداب و رسومی که نسل به نسل حفظ کردهاند نشانگر این واقعیت میباشد .اکثریت مردم
این شهرستان مسلمان شیعه هستند .شهر کازرون از چند محله قدیمی تشکیل شده :محله آهنگران ،محله پایین (مصلی) ،محله
باال (علیا) ،محله گنبد (گنبز) ،محله کوزهگران ،محله بازار ،محله امامزاده ،محله چهابی و چند محله دیگر که در حواشی شهر به
مرور زمان بوجود آمده است ،مثل سعادتآباد ،محله قرچه (گل شوزکی) ،کوی الزهرا (محله باغ آسیایی) ،فرهنگشهر و چند محله
دیگر که همه این محلهها به هم چسبیدهاند و شهر را به وجود آوردهاند .به همراه چند شهرک به نامهای انتظام ،پردیس و شهید
بهشتی و چند شهرک دیگر.
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 -5یافتهها
آمار توصیفی دادههای حاصل از پرسشنامه در پژوهش حاضر نشان میدهد باتوجه به تصادفی بودن انتخاب پرسششوندگان
 %53/0پاسخدهندگان به پرسشنامه مرد و مابقی زن بودهاند .این آمار نمیتواند بطور قطع قابل تعمیم به کل جمعیت حاضر در
محدوده باشد اما با تخمین مناسبی میتوان اعالم کرد نظر به اینکه تعداد زنان حاضر در عرصههای عمومی محدوده اختالف
زیادی با مردان نداشته است احتماالً محدوده از امنیت نسبتاً مناسب و حداقلی از کیفیتهای محیطی برخوردار بوده است .در ادامه
میتوان نتیجه گرفت درصورت ارتقای کیفیتهای محیطی موجود ،این آمارها روند اصالحی به خود خواهند گرفت.
اگرچه در قالب پرسشنامه ،سن افراد پاسخگو برداشت شده بود اما ما این اعداد را در سه گروه نوجوان ( ،)5-08جوان ()31-08
و سالخورده (بیشتر از  )51طبقهبندی نمودیم .مشاهدات نشان میدهد  %09پاسخ دهندگان در گروه نوجوان %67 ،در گروه جوان و
نهایتاً حدود  %05جامعه نمونه در گروه سالمند بودهاند؛ بنابراین نظر به اختالف زیاد و پراکندگی در اعداد ،بصورت حدودی میتوان
حدس زد احتماالً محدوده مورد مطالعه در وضع موجود تسهیالت و شرایط کافی برای برقراری همه شمولی یا حضور گروههای
آسیبپذیر سنی را دارا نیست .در بخش ارائه راهکارها تالش خواهد شد تاحد امکان با جانمایی تسهیالت محیطی گوناگون و
طراحی مناسب عرصههای همگانی ،شرایط حضور همه گروهها فراهم گردد.
دادهها نشان میدهد حدود  %93پاسخ دهندگان دارای تحصیالت لیسانس و کمتر هستند و مابقی دارای تحصیالت تکمیلی
بودهاند .اگرچه این اعداد نشانگر موضوع معنیداری در جامعه آماری نیست اما بههرتقدیر آموزندگی محیطی بعنوان یکی از
زیرمعیارهای پاسخگویی محیط در بخش راهکارها مورد مداقّه قرار خواهد گرفت.
آمار استنباطی و تحلیل دادههای حاصل از پژوهش نشان میدهد در بخش همبستگی برمبنای آزمون پیرسون ،تمامی
متغیرهای مستقل وارد شده در مدل از معنیداری قابل قبولی با متغیر وابسته تعامالت اجتماعی برخوردار هستند؛ اما دادهها نشان
میدهد به ترتیب متغیرهای حضورپذیری ،کاربری مختلط ،امنیت ،سرزندگی ،قرارگاههای رفتاری و جداره فعال بیشترین ارتباط
مؤثر را با میزان برقراری تعامالت داشتهاند؛ بنابراین از سویی این متغیرها در مدل وزن بیشتری گرفته و کنترل یا بهبود آن از
اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود و از سوی دیگر سایر متغیرها نیازمند اقدامات سازندهای هستند تا میزان تأثیرگذاری آنها نیز
افزایش یابد .نتایج آزمونهای رگرسیون خطی برای متغیر امنیت نشان میدهد درخصوص این کیفیت در محدوده مطالعاتی مابین
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کوی کارگران بعنوان یکی از محدودههای جدید و درحال تکمیل شهر کازرون به مساحت تقریبی  75هکتار در موقعیت
جغرافیایی حاشیه ای شهر کازرون قرار گرفته است .بنابه اطالعات شبکه بهداشت شهرستان کازرون جمعیت این محدوده حدود
 6911نفر تخمین زده شده که البته با قرارگیری تعدادی از کاربریهای با عملکرد شهری ،جمعیت غیرساکن حاضر در محدوده را
نیز باید به این میزان اضافه نمود.
محدوده مطالعاتی در وضع موجود بصورت صددرصدی تکمیل نبوده و همین موضوع از سویی برای امنیت محیطی بعنوان
تهدید محسوب میگردد؛ از سوی دیگر بواسطه روبهرشد بودن ،هنوز فرصت انجام اقدامات اصالحی و اعمال تغییر شکلهای جزئی
در ویژگیهای کالبدی محیط وجود دارد و از این دیدگاه میتوان فرصتهای متعدد توسعه را برای آن شناسایی کرد .در وضع
کنونی ساکنین این محدوده عمدتاً جوانان و مهاجران روستا -شهری هستند که با پتانسیلهای موجود میتوان بدنبال جذب طبقه
خالق و بهره گیری از الگوهای اجتماعی سازنده ایشان بود .از سوی دیگر در این محدوده ،روحیه روستا شهری باعث شده تمایل به
زندگی آپارتمانی و انزواگزینی مانند بقیه قسمتهای شهر پررنگ نباشد؛ بنابراین میتوان با تقویت تعامالت اجتماعی که بلحاظ
فرهنگی هم پتانسیلهای آن در اختیار است نسبت به اصالح محدوده اقدام نمود.
پیاده روها و معابر کوی کارگران در وضع موجود بصورت کامل کفسازی نشده و احتماالً همین عدم کفسازی یکی از عوامل
مؤثر در سطح پایین همهشمولی در عرصههای همگانی آن بوده است .نظر به اینکه محدوده از ارتفاع  790535در باالترین بخش تا
 60358متر در پایینترین قسمت ،شیب عمومی حدود  %655را نشان میدهد ،الزامی است نسبت به طراحی کفسازی مناسب با
خاصیت همهشمولی و پاسخگو به نیازهای اقلیمی اقدام شود .شهر کازرون با حداقل حدود  511روز آفتابی در سال جزو مناطق گرم
و مرطوب اقلیمی محسوب میگردد؛ بنابراین شایسته است اکنون که فرصت الحاق اقدامات کالبدی وجود دارد ،از طریق سایبانها،
رواقها و سایهاندازیها کیفیت آسایش اقلیمی عرصههای همگانی مدنظر قرار گیرد.
گفتیم محدوده موردنظر جزو توسعههای جدید شهر کازرون محسوب میگردد و بدیهی است عرصههای عمومی این محدوده
برای حاضران چندان خاطره انگیز نباشد .بعبارت دیگر اگرچه انتظار یادآوری خاطرات تاریخی گذشته را از فضاهای عمومی محدوده
نداریم اما از طریق عملکردها ،فعالیتها و طراحی کالبدی فرصت ایجاد محیطی خاطرهانگیز برای آینده را خواهیم داشت .اگرچه
توسعههای جدید و فرهنگ شهرسازی موجود در سطح شهرستان به سمت ساخت و سازهای مدرنیستی گرایش دارد اما میتوانیم با
ارائه و اتخاذ الگوهای معماری مناسب به سمت سبک معماری بومی و مناسب فرهنگ و شرایط کنونی جامعه حرکت کنیم.
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پاسخدهندگان اجماع چندانی وجود ندارد و درحالیکه از دید برخی پاسخدهندگان وضعیت امنیت بسیار مطلوب ارزیابی شده اما عده-
ی زیادی نیز وضعیت امنیت محدوده را چالش برانگیز توصیف کردهاند .دادههای مربوط به متغیر تعیّن فضایی عرصههای همگانی
نشان میدهد مجموعاً ساکنین محدوده چندان به این موضوع توجه نکردهاند و آن را موضوعی قابل تأمل ندانسته اند .نتایج آزمون-
های آماری روی دادهها نشان میدهد در مؤلفه کالبدی نیازمند اقدامات جدی و راهکارهای طراحانه متعددی هستیم تا از آن طریق
بتوانیم وضعیت کیفی عملکرد و ادراکات در محدوده مطالعاتی را باال ببریم.
مشاهدات میدانی و برداشت حاصل از پرسشنامه نشان داد در محدوده کوی کارگران کازرون اگرچه فضاهای عمومی قابل
استفاده برای شهروندان موجود بود و کاربران از این عرصهها استفاده مینمودند و البته تعامالت اجتماعی هم در محدوده به چشم
می خورد اما این فضاها نتوانسته بود کیفیت مطلوب و موردانتظار از یک عرصه همگانی را فراهم نماید و چنان که ضعف در برخی
کیفیتها را شاهد بودیم میتوانیم مدعی باشیم محله فاقد فضاهای عمومی باکیفیت است و این به معنی تأیید اولین فرض پژوهش
درخصوص نمونه مطالعاتی خواهد بود .از سوی دیگر یافتههای مطالعات تئوریک ما نشان داد همواره یکی از عمده عوامل مؤثر در
ارتقای تعامالت اجتماعی ،گروههای شهروندی و اجتماعهای محلهای بعنوان کنشگران اصلی این جریان هستند و بسیاری از
کیفیتها در ارتباط مابین این افراد شکل خواهد گرفت؛ پس میتوان گفت تنها از طریق استفاده از نظرات سازنده ساکنین میتوان
نیازهای ایشان را برطرف کرده و افراد را به استفاده از فضاهای جمعی تشویق نمود .چیزی که دومین فرض پژوهش حاضر قرار
گرفته بود .همچنین یافتههای بررسی نظرات اندیشمندان و تئوریهای مرتبط با عرصه عمومی نشان داد کیفیتهای محیطی از
قبیل خوانایی ،محصوریت ،سرزندگی ،جذابیت ،تخلخل فضایی ،کاربری مختلط ،امنیت و بسیاری موارد دیگر در ارتقای میزان
تعامالت اجتماعی افراد در عرصههای عمومی مؤثر است و این اثرگذاری از طریق مشاهدات میدانی در نمونه موردی هم مورد تأیید
قرار گرفت و میتوان گفت سومین فرضیه پژوهش نیز مورد تأیید قرار میگیرد.

 -6نتیجهگیری
باتوجه به موارد بررسی شده متوجه خواهیم شد یک فضای عمومی برای آنکه بتواند برای مردم جذابیت داشته باشد باید
ویژگیهایی داشته باشد که از جمله آنها میتوان به مواردی مانند کفسازی مناسب ،محصوریت مناسب ،دسترسیهای مناسب و
ورودی های دعوت کننده ،طراحی مناسب جداره ،مبلمانهای مناسب ،طراحی جداره و موقعیت قرارگیری آن در شهر اشاره نمود.
عالوه بر موارد کالبدی اشاره شده موارد روانی تأثیرگذار نیز وجود دارند که سبب محبوبیت یک فضای عمومی میشوند از جمله این
موارد میتوان به :احساس امنیت ،محصوریت فضا ،سرزندگی ،انعطافپذیری ،خاطرهساز بودن ،قابلیت استفاده توسط همه اقشار
جامعه (همهشمولی) ،اکتشاف ،حس تعلق ،ایجاد هویت ،خلق رویدادهای اجتماعی و ...اشاره نمود؛ بنابراین جهت خلق یک فضای
عمومی موفق باید تمامی این موارد را درنظر گرفته و آنها را در طراحی خود استفاده نماییم .همچنین در طراحی فضاها باید به
فرهنگ و تاریخ شهری که طراحی در آن صورت میگیرد توجه نمود و اقلیم را نیز درنظر گرفته و با توجه به شرایط آب و هوایی از
عناصر متنوعی جهت بهتر شدن فضا استفاده نمود .یافتههای پژوهش حاضر تلویحاً این موضوع را نمایانگر است که تعامالت
اجتماعی در عرصههای عمومی در مفهومی فراگیر از پدافند غیرعامل ،بعنوان عاملی مثبت ارزیابی خواهد شد.0
هدایت ،کنترل و بهرهبرداری از عواقب تعامالت اجتماعی در عرصههای همگانی ،در پژوهشهای مختلفی [ ]3بعنوان یکی از
چالشهای پیش روی مدیریت شهری قرار گرفته و در برخورد با این شرایط گزینههای تئوریک مختلفی از قبیل اقدامات حکمروایی
مطلوب شهری راهکارهای خود را ارائه دادهاند.
باتوجه به موارد گفته شده ،ماحصل پژوهش حاضر ،ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامالت اجتماعی در عرصههای عمومی
کوی کارگران شهر کازرون است .این راهکارها تحت عنوان اصول طراحی و در سطح راهبردهای طراحانه ،دستورکاری برای توسعه
آینده در اختیار ذی نفوذان توسعه شهری و شهرسازان قرار خواهد داد .امید است نظر به عدم تکمیل محدوده و باقی بودن فرصت-
های توسعه ،از توسعه نااندیشیده و لجام گسیخته این محدوده جلوگیری گردد .با طراحی استراتژیک یک محدوده کوچک در سطح
یک شهر بزرگ و رهنمونی این محدوده به سمت موفقیت ،الگوی مناسبی از اجرای یک طرح پایلوت برای سایر توسعههای شهری
در اختیار قرار میگیرد که بمثابه کاتالیست توسعه ،نواحی پیرامونی را به شکل قابل قبولی توسعه خواهد بخشید.
در ادامه نتایج حاصل از تحقیق بصورت راهکارهای توسعه محدوده کوی کارگران ارائه میگردد.
 رعایت دقیق محصوریت و کنترل طراحی ظرف فضایی قابل تشخیص تنوع استفاده از مبلمان شهری و کاربرد اثاثیه شهری تجمعپذیر ،مقاوم دربرابر رفتارهای وندالیستی ،پاسخگو به سالیقشخصی کاربران
 - 0برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به اکبری ،محمد ( .) 0587جایگاه پدافند غیرعامل در شهرسازی؛ همایش پدافند غیرعامل کالبدی ،تبریز،
شهریور 87
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آسایش اقلیمی و پاسخگویی به الزامات طراحی بومگرا ،کنترل نور و سایه
کنترل فرم هندسی فضا و لحاظ تسهیالت کالبدی برای به حداکثر رسانی تنوع استفاده (نشستن ،نظاره و )...
رؤیتپذیری عرصههای همگانی از درون تودههای کالبدی ،کنترل جداره فعال و مدیریت تخلخل بدنه
رعایت مقیاس انسانی ،حس راحتی و جذابیت برای کاربران در طراحی
درنظر گرفتن همه شمولی و قابلیت استفاده برای گروههای مختلف سنی -جنسی
اختالط کاربری ،کاربریهای ریزدانه و درنظر گرفتن فعالیتهای پایه و پشتیبان
گوناگونی سبک معماری در کف ،بدنه ،سقف و سکانسبندی عرصهها
تشویق و فرصتسازی برای بروز فعالیتهای متنوع ،با تأکید بر فعالیتهای اجتماعی (نمایشگاههای خیابانی ،اجرای
موسیقی ،بازارهای موقتی و )...
تقویت روابط شهروندی و امکاندهی به مشارکت همگانی در مدیریت فضاها
تقویت هویت عرصهها و تالش برای برندسازی مکان شهری همزمان با اقدامات تبلیغاتی
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
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تبیین شاخصهای شهر خالق در خیابان ابوطالب مشهد با استفاده از
مدل AHP
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چکـیده
شهرها همواره مکانی برای ابداع ،نوآوری و خالقیت هستند .تنوع و ظرفیت بسیار باالی عوامل مکانی و فضایی در محیط
شهری باعث تنوع زیاد شاخصهای ضروری برای احراز خالقیت در مناطق شهری میشود .درواقع شهر خالق محیط
مساعدی برای تربیت خالقیت انسانی است که زمینه پژوهش خالقیت ساکنین خود را فراهم میآورد .هدف از این
پژوهش ،ارزیابی شاخصهای شهر خالق در خیابان ابوطالب مشهد میباشد .در راستای رسیدن به هدف فوق از روش
توصیفی–تحلیلی استفاده مینماییم .طبق بررسیهای انجام شده بهمنظور شناسایی ،ارزیابی و رتبهبندی عوامل مؤثر
شاخصها و زیرشاخصهای شهر خالق  ،از تحلیل سلسله مراتبی  AHPاستفاده گردید که تعداد  88پرسشنامه در اختیار
کارشناسان ،خبرگان و مردم قرار گرفت و در نهایت  8شاخص اصلی و  48زیرشاخص رتبهبندی شدند .نتایج این رتبهبندی
نشان میدهد عوامل ساختار بالغ هماهنگ با رفتار خالق بیشترین تأثیر در میزان خالقیت خیابان ابوطالب را داشته است و
در بین زیر شاخصها اختالط کاربریها ،شکلگیری اجتماعات و ...نیز بیشترین میزان اثرگذاری را داشته است و در نهایت
راهکارهایی در جهت بهبود و ارتقاء دیگر شاخصهای شهر خالق در خیابان ابوطالب ارائه گردیده است.
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 -1مقدمه
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شهرها مرکز ثروت ملل هستند اما در قرن جدید ماهیت تولید ثروت و توسعه تغییر کرده و زیربنای آن ایده و تبدیل آن به
تولید و خدمات است؛ اما از سوی دیگر با روند جهانیشدن و به وجود آمدن فرهنگی واحد و تضعیف فرهنگ بومی ملل نیاز به تنوع
فرهنگی بهشدت احساس میگردد .شهرها فضاهای ظرفیت هستند و همیشه چرخهای حرکت ،تمرکز و هدایت انرژی خالق بشر
بودند (ابراهیمزاده  )6:4182امروزه بسیاری از شهرهای جهان با چالشهای بسیاری در حوزههای مختلف شهری مانند کاهش
فرصتهای شغلی ،اجرای طرحهای نوآورانه ،گسترش مسائل مدیریت و مسائل مشارکتی مواجه هستند .عواملی که یک بار با
توسعه شهرها ،حملونقل و مجاورت با مواد خام شکل یافته بودند اهمیت کمتری دارند .در حال حاضر مشکالت و معضالت جدید
در دستور کار شهرها افزایش یافته است که تا حدودی نتیجه فروپاشی ریتم های متروک قدیمی از زندگی و کار بر اساس کارخانه
و ادره می باشد .در هر دوره ای از گذار دست کم این نیاز حاد وجود دارد که فراتر از فرضیات و روش های کار به ارث برده شده،
عمل و فکر گردد (حسنی و همکاران .)640:4180 ،خالقیت بازتاب های زیادی در مطالعات شهری و منطقه ای به دست آورده
است و مفاهیم جدیدی همچون «طبقه خالق»« ،صنایع خالق»« ،محیط خالق» و «شهرخالق» را به ادبیات برنامه ریزی افزوده
است.خالقیت شهری می تواند به عنوان نوعی چتر در نظر گرفته شود؛ مفهمومی که شامل ابعاد مختلف خالقیت از خالقیت
اقتصادی و اجتماعی تا خالقیت و نوآوری تکنولوژیکی میشود .بنابراین خالقیت شهری به تمام مفاهیم دیگر خالقیت همچون
«طبقه خالق« ،صنایع خالق»« ،محیط خالق» و «شهرخالق» اشاره دارد .با این حال ،خالقیت شهری بیشتر بر ارتباط درونی بین
خالقیت و فضای شهری تمرکز کزده است (کالنتری .)088:4180 ،خیابان ابوطالب با توجه به پتانسیل های خاص اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی نسبت به دیگر خیابان های اطراف خود از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.کاربری های موجود در این خیابان
سبب ایجاد اقتصاد فعال و پویا گردیده است .حال در این مقاله به بررسی شاخص های شهر خالق در خیابان ابوطالب مشهد
میپردازیم.

 -2مبانی نظری
 -1-2ادبیات تحقیق
شهر خالق :تعریف شهرخالق بسیار فراگیر است .به نظر می رسد شهر خالق با بخش های هنری که شهرها را زنده و پویا
می سازند و به آن ها ارزش واقعی می بخشند .شهر خالق مکانی برای رشد و نمو خالقیت ها است .منزلی برای خالقیت های
هنری ،نوآوری های علمی و فناورانه و صدای رسای فرهنگ های رو به رشد است .شهری که همه پتانسیل های خالق خود را
جامه عمل میپوشاند و پرچمدار فعالیت های فرهنگی و توسعه ای است .شهر خالق یک شهر نیرومند از لحاظ یادگیری ،فرهنگی و
بین فرهنگی می باشد .در این شهر هر شهروند به استفاده از ظرفیت های علمی ،فنی ،هنری و فرهنگی خود اطمینان خاطر دارد
(حسنی)640:4180 ،

نمودار شماره  -1تصویر کلی یک شهر خالق :مکان ،فرهنگ و اقتصاد (،8002ژحدحچآ)

اصول اولیه شهرهای خالق:
 انعطاف پذیری :توانایی داشتن نگاهی متفاوت به محیط و رفتار متناسب با آن. ابتکار :توانایی به کارگیری راه حل ابتکاری برای مشکل دیرین. خطرپذیی :توانایی قبول پیادمدهای شکست -رهبری :توانایی یک شخص برای هدایت شهر( .مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد)00:4180 ،
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مدل شهر خالق بر اثرات و پیادمدهای محصور کننده خالقیت و اینکه چگونه کیفیت عقاید میتواند در راستای اصل خالقیت
عمل کند ،تمرکز می کند .در نمودار زیر چارچوب شکل گیری شهر خالق آمده است:

شاخص
•انعطاف پذیری
•ابتکار
•خطرپذیری
•رهبری

•بسترهای
دانش
•صنایع با
فناوری باال
•بسترهای
اجتماعی
•هنر و فرهنگ

زیرساخت

• مردم
•بنگاه های
اقتصادی
•فضاهای
جغرافیایی
•پیوندها و
ارتباطات
•چشم انداز و
آوازه

ارکان

اصول حاکم بر شهر خالق :به طور کلی شهر خالق از بهم آمیختگی سه عنصر مکان ،انسان و سرمایه گذاری حاصل شود.
ایده شهر خالق بر این باور است که باید بر عنصر مکان ،خارج از صنعت و به عنوان محیطی که کیفیت زندگی انسان را باال می
برد ،تاکید کرد بر این اساس بر شهر خالق اصولی حاکم است که مهم ترین آن ها را میتوان مطابق نمودار زیر نشان داد (عباسی،
)0:4182
شکوفایی خالقیت

گسترش تنوع و
کثرت

سرمایه گذاری در
اکوسیستم خالق

پرورش خالقیت و
پاداش برای آن

ارزش ریسک
پذیری

اصالت بخشی

سرمایه گذاری در
ساخت و کیفیت
مکان

از میان برداشتن
موانع خالقیت

تضمین حق
خالقیت

مسئولیت پذیری
برای تغییر جامعه

سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 7331

نمودار شماره  -8چارچوب شکل گیری شهر خالق

نمودار شماره  -3اصول حاکم بر شهر خالق

شاخص های ارزیابی شهر خالق:
 پایه مناسبی برای بازسازی اقتصاد پویا و خالق شهر شامل  :فراهم بودن شرایط کار پویا و منعطف که باعث حضورجمعیتی متنوع و متخصص از انواع مهارت هارا می طلبد  ،وجود داشته باشد.
 ساختار اقتصادی مبتنی بر مولفه های رشد خالق و هماهنگ با برنامه های خالق (خدمات  ،فرهنگی  ،شرکت هایفناوری نوین و)...باشد.
 توانایی جذب استعدادهای خالق ومستعد برای تثبیت رشد فزاینده اقتصاد شهر خالق  :در این راه تنوع فضایی برایشکوفا ساختن خالقیت و نوآوری از نکات اصلی در رسیدن به موفقیت هستند.
 فضای شهری که اجازه شکل گیری اجتماعات و فضاهای عمومی جهت شناسایی استعداد های جوان و خالق را پدیدآورد.
 ساختار بالغ شهری که با رفتارهای خالق هماهنگ باشد :بررسی گذشته شهرها نشان میدهد شهر هایی که قابلیتهماهنگی با فعالیت های روز دنیا را دارند  ،در بهترین موقعیت قرار میگیرند.
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 ساختار مستحکم اجتماعی که برای مردم و شرکت های جذاب بوده و برای رشد اقتصادی شهر مناسب بوده و باعثدرون زایی روز افزون شهر شود.
 فضای شهری که امنیت و آرامش را به شهروندان القا کرده و از نظر شاخص های اجتماعی و اقتصادی همچونتخلفات قطبی شدن شهر و فقر در سطح مطلوبی قرار گیرد.
 در شهر خالق میبایست همه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری خالق ایجاد شود ؛ تا بستر و زمینه ی مناسببرای کشف ،ایجاد،پرورش و جذب ایده های خالق فراهم گردد و شرایط توسعه و تداوم ایده ها و خالقیت های افراد به
وجود آید .
تحلیل سلسله مراتبی  : AHPروش های ارزیابی چند معیاره کاربرد وسیعی در همه علوم از جمله در شهرسازی پیدا کرده اند.
از بین این روش ها ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  AHPیکی از روش هایی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .یکی از
محدودیت های جدی  AHPاین است که وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم ،یعنی معیارها ،زیر معیارها و گزینه ها را در
نظر نمیگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله مراتبی و یکطرفه فرض میکند .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ابتدا مسئله یا
موضوع مورد نظر را به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل میکند که در ان عناصر تشکیل دهنده این ساختار که اجزا تصمیم نیز تلقی
میشوند ،مستقل از یکدیگر فرض شده اند .بنابراین یکی از محدودیت های جدی  AHPاین است که وابستگی های متقابل بین
عناصر تصمی م ،یعنی وابستگی معیارها  ،زیرمعیارها و گزینه ها را در نظر نمیگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله مراتبی و
یکطرفه فرض میشود ".این فرض ممکن است در بعضی موارد صادق نباشدو در چنین شرایطی نتیجه روش  AHPممکن است
موجب برعکس شدن رتبه ها شود .یعنی با حذف گزینه ای ممکن است نتیجه رتبه بندی گزینه ها تغییر کند .بنابراین باید در
استفاده از روش  AHPاندکی محتاط بود زیرا کلیه مسائل و مشکالت برنامه ریزی لزوما دارای ساختار سلسله مراتبی نیستند( ".
زبردست )48،4180 ،فرآیند تحلیل شبکه ای چون حالت عمومی  AHPو شکل گسترده آن است بنابراین تمامی ویژگی های
مثبت آن از جمله سادگی ،انعطاف پذیریری ،به کار گیری معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان  ،و قابلیت بررسی سازگاری در
قضاوت ها را دارا بوده و مضافا میتواند ارتباط پیچیده (وابستگی های متقابل و بازخورد) بین و میان عناصر تصمیم را با بکارگیری
سختار شبکه ای بجای ساختار سلسله مراتبی در نظر بگیرد ( زبردست.)60،4180 ،
تولید خدمات تجاری ،تغذیه و رستوران ها

ساختار اقتصادی مبتنی بر رشد خالق

فراهم بودن شرایط کار پویا
برنامه های خدماتی و فرهنگی

مولفه های رشد خالق هماهنگ با
برنامه های خالق

شرکت های فناوری نوین

اقتصاد پویا و خالق

بانکداری بین المللی
توانایی جذب استعدادهای خالق و
مستعد

بنگاه های کوچک
خالقیت صنعتی و دانش بنیان
فضاهای شهری خالق

ساختار بالغ هماهنگ با رفتارهای خالق

شکل گیری اجتماعات

شهر خالق

اختالط کاربری ها

ساختار بالغ شهری

فضاهای عمومی

ایجاد فضاهای مکث و پویا

ساختار مستحکم اجتماعی

مشارکت در مدیریت شهری
مشارکت مردمی و مدیران

استفاده از پیشنهادات مردم در اداره امور
بستر سازی برای مشارکت (امنیت روانی)
استفاده آسان از اینترنت توسط همه شهروندان

زیرساخت های سخت افزاری و نرم
افزاری خالق

کیوسک های اطالع رسانی
دسترسی به عابربانک ها و دفاتر پیشخوان دولت

نمودار شماره  - 4چارچوب نظری
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تکنولوژی ارتباطی

 -3روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی-تحلیلی استفاده شده است .روشهای
گردآوری اطالعات در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز  ،روش کتابخانه ای و روش میدانی میباشد که
اطالعات اساسی جهت تجزیه و تحلیل و امتیاز دهی از پرسشنامه کارشناسان  ،خبرگان و مردم  ،اطالعات آن مستخرج شده است
که بر این اساس از  88نفر در امتیاز دهی معیارها و زیر معیارهای شر خالق پرسش به عمل آمده است .جهت رتبه بندی شاخص
های شهر خالق در خیابان ابوطالب از پرسشنامه های کارشناسان از تکنینک تحلیل سلسله مرتبی  AHPدر نرم افزار expert
 choiceمورد استفاده قرار گرفته است.

 -1-3معرفی محدوده مورد مطالعه
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بلوار ابوطالب مشهد در منطقه  6مشهد قرار دارد .محور ابوطالب فصل مشترک  0محله میباشد که عبارتند از محله حضرت
ابوطالب،محله موسوی قوچانی ،محله عامل و محله شهید مطهری که محور مورد مطالعه به طول  4048متر میباشد ،و بوستان
حجاب هدایت یکی از بزرگترین بوستانهای مشهد و بیمارستان تخصصی چشم خاتماالنبیاء بهترین بیمارستان تخصصی چشم در
منطقه ،از جمله مکان های قابل توجهی هستند که در این بلوار قرار دارند .رستوران رضایی ،اداره پست منطقه  ،8هتل صبا و شهر
کتاب هم در این منطقه قرار دارند؛ که در نقشه شماره  4نمایش داده شده است.

نقشه شماره  -1معرفی محدوده

 -4یافته های تحقیق
عوامل اصلی و شاخص ها و زیر شاخص های شهر خالق توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی گردید که اطالعات
به دست آمده از نرم افزار مقایسات دو به دویی و نمودار مربوط به این رتبه بندی می باشد  ،که به طور خالصه در جدول شماره
( )4به همراه وزن نهایی زیر شاخص ها ( ضرب وزن شاخص ها در وزن زیر شاخص ها ) آورده شده است.
براساس نتایج بدست آمده میتوان شاخص هاو زیرشاخص های موثر شهر خالق در خیابان ابوطالب را طبق وزن شاخصها
وزن نهایی زیر شاخص ها ،رتبه بندی نمود  .این رتبه بندی در جداول شماره ( )6قابل مشاهده می باشد.
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جدول شماره  -1وزن دهی نهایی کلیه زیر شاخص ها

سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 7331
جدول شماره  -8وزن نهایی زیر معیارها
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 -5نتیجه گیری
طبق اطالعات به دست آمده و جداول نشان داده شده رتبه بندی های صورت گرفته از طریق تحلیل سلسله مراتبی AHP
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مشخص گردید .پس از آن شاخص های شهر خالق در خیابان ابوطالب مشهد که  8شاخص بودند بین یک تا  8رتبه بندی گردید
و شاخصی که بیشترین تاثیر را دارا بودند مشخص گردید .در انتها  48زیر شاخص وزن دهی شده براساس درجه اهمیت طبق
جدول شماره ( )0رتبه بندی شده شدند .براین اساس شاخص ها و زیرشاخص های موثر بر خالقیت خیابان ابوطالب شناسایی شد و
در نهایت افزایش خالقیت در خیابان ابوطالب باتوجه به شاخص ها و زیرشاخص هایی که وزن و امتیاز آن ها از اهمیت کمتری
برخوردار است  ،اما مهم و ضروریست  ،پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.
 بسترسازی مناسب در جهت پیوند سازمان های آموزش عالی  ،پژوهش و فناوری با تولید و کسب و کار در خیابانابوطالب مشهد
 تزریق کاربری های جذاب و خالق در خیابان ابوطالب تامین فضای م ناسب در خیایان ابوطالب برای انجام امور مرتبط با خالقیت شهری و تدوین گروه های مختلف سنی ومهارتی شهروندان  ،افزون بر جلب مشارکت نخبگان علمی ،شهروندان خالق و حمایت از افراد ،گروه ها و نهادهایی که
دارای خالقیت های در راستای حل مسائل شهری و ارتقای کیفیت محیط شهر.
 استفاده از نور (خیابان نور) در هنگام شب و استفاده از انرژی تجدید پذیر در تامن انرژی آن برا جذب گردشگر بهره گیری از دیدگاه دانشگاهیان و افراد نخبه و حمایت از تبادل اطالعات آن ها با مراکز علمی دنیا بستر سازی و اعتماد سازی زمینه های سرمایه گذاری  ،سرمایه داران خارجی و داخلی بستر سازی و فراهم آوردن محیط هایی جهت مدیریت  ،حمایت و بازاریابی منحصر به فرد ایده ها و اختراعاتشهروندان و استفاده آن در خیابان ابوطالب
 برگزاری جشنواره و رخداد های فرهنگی به مناسبت های مختلف به موجب افزایش شادی و نشاط درخیابان ابوطالب استفاده از صنایع دوستدار طبیعت و انرژی سبز و تجدید پذیر جایگزین انرژی های آلوده کننده طبیعت و انژری هایتجدیدناپذیر
 اختصاص دادن فضاهایی در جهت آشنا شدن از مذاهب و فرهنگ های مختلف در جهت بهبود و ارتقا تعامالتاجتماعی و فراهم آوردن محیطی باز و راحت برای تمامی مذاهب و فرهنگ های مختلف
 ایجاد جذابیت های بیشتر در جهت پیاده روی مردم و ساکنین با استفاده از تکنولوژی های روز و ایده های جوانان درخیابان ابوطالب
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 8331

بررسی روند تغییرات و توسعه فیزیکی کالنشهر اهواز با تأکید بر
شاخصهای اجتماعی ،شهری و محیطزیست

بهمن

بهادری1

تاریخ دریافت89/10/01 :
تاریخ پذیرش89/10/16 :
کد مقاله35202 :

چکـیده
شهر اهواز در خالل سالهای  0220تا  0283بیشترین تغییرات فیزیکی را در سطح شهر داشته و باعث اشغال و جایگزین
شدن زمینهای کشاورزی و تبدیل این زمینها به کاربری مسکونی و صنعتی و غیره شده است .در این مطالعه سعی بر
این است که تغییرات به وجود آمده بین سالهای  0220تا  0283با استفاده از تصاویر عکسهای هوایی و نرمافزارهای
سنجش از دور و  GISمورد ارزیابی قرار گیرد .نتایج حاکی از آن است کاربریهایی همچون پارکینگ ،مذهبی ،نظامی و
انتظامی ،اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی ،کارگاههای کوچک ،تأسیسات و تجهیزات شهری به ترتیب بیشترین تغییرات را در
شهر اهواز داشتهاند .همچنین جهت سنجش اثرات زیستمحیطی گسترش شهری از تکنیک دلفی بهره گرفته شد .نتایج
نشان داد که تغییرات آب و هوایی ،کاهش سطح تولید زمینهای کشاورزی ،کاهش تنوع محصوالت ،تخریب منابع،
آلودگی گرمایی و آلودگی آبوهوا ،مهمترین اثرات زیستمحیطی گسترش شهری محسوب میشوند.

واژگـان کلـیدی :رشد فیزیکی ،تصاویر ماهوارهای ،GIS ،شهر اهواز

 -8دانشجوی دکترای جغرافیا  ،دانشکده جغرافیا و زمین شناسی ،دانشگاه ملی ایروان b.bahadori88@gmail.com
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امروزه افزایش سریع جمعیت و توسعه شهرها و محدودیت منابع طبیعی ،چنان مشکالتی را برای انسان به وجود آورده که امر
برنامهریزی بهعنوان یک ضرورت برای همه کشورها تلقی میشود .تخلیه روستاها ،گسترش شهرها و گرایش به زندگی شهرنشینی
با توجه به مسائل خاص خود بهویژه در کشورهای جهان سوم از چنان پیچیدگیهایی برخوردار است که بیتوجهی به آن بر
مشکالت اقتصادی  ،اجتماعی آنان خواهد افزود .ازاینجهت برای دستیابی به یکروند توسعه متعادل ،مطالعات و پژوهشهای
جغرافیایی هم میتواند راهگشا باشد.
شهر ،سکونتگاه اصلی جوامع فرهنگی و صنعتی محسوب میشود .شهر محل کار ،تحصیل ،استراحت و تفریح شهروندان است.
بستری است ،جهت ارتباطات متقابل مردم ،ایجاد ساختهای فرهنگی جوامع ،و پیوند انسانها که در اغلب موارد تمدن ساز بوده
است .در این محیط ،مجموع کنشها و واکنشهای بین افرا و گروهها ،نیازمند فضاهای تعریفشده و تخصیص یافتهای است که
باید کمیت و کیفیتی مناسب با کارکرد خود داشته باشد .توسعه شهری در دهههای قبل ،چنان بوده که منجر به ایجاد عدم تعادل در
چگونگی استفاده از زمینهای شهری شده و روستاها را به شهر و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ تبدیل کرده است .این امر
برنامه ریزان را ملزم ساخته به این ناسازگاریها پاسخ دهند و آنها را متوجه این وظیفه سنگین نموده که الزم است امنیت ،آسایش
و رفاه ساکنان را با هر برنامهای که میتوانند ،از تأثیر این ناسازگاریها برهانند ،لذا آنها باید همواره در تالش باشند برنامههای
دقیقتر و متناسب با شرایط مکان و زمان تهیه کنند .جهانی که در آن زندگی میکنیم دائماً در حال تغییر و تحول میباشد.
بهطورکلی عوامل مؤثر در تغییر و تحول پدیدهها و عوارض سطح زمین را میتوان به دودسته طبیعی و انسانی دستهبندی کرد.
عوامل طبیعی و انسانی در مکانها و شرایط متفاوت بر روی پدیده ها و عوارض سطح زمین تاثیرات متفاوتی دارند .بسته به اینکه
عوامل مذکور با چه شدتی تاثیر گذار باشند روند و شکل تغییرات فرق خواهد کرد .در برخی شرایط عوامل طبیعی و انسانی در تغییر
و تحول یک پدیده یا یک عارضه دست به دست همدیگر می دهند ،و در برخی موارد اثر هم را خنثی می کنند.
جوامع شهری کنونی ،برخالف سکونت گاه های ساده و کوچک گذشته که تحلیل مشکالت و مسائل شان به صورت دستی
امکان پذیر بود؛ ساختار پیچیده ای دارند و الزمه مدیریت آنها استفاده از ابزار نیرومندی جهت جمع آوری ،ذخیره سازی و تجزیه
اطالعات انبوه است .بدون شک سیستم اطالعات جغرافیایی یکی از فن آوری های الزم جهت انجام این امر مهم به شمار می رود.
سیستم اطالعات جغرافیایی که تکنیکی نیرومند برای تبدیل حجم زیادی از داده های مکانی به اطالعات مفید می باشد،اما فاقد
اطالعات مکانی به صورت کافی و ایستا است (کوهکن .)0290 ،در مقابل سنجش از دور ،تکنیکی نیرومند برای گردآوری مجموعه
داده های چند زمانی است .اما بین جمع آوری داده ها و استفاده از آنها وقفه وجود دارد .بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که
دسترسی به پتانسیل کامل این دو تکنیک امکانپذیر نخواهد شد مگر آنکه ،این دو با هم جمع گردند و حتی بعضی از این هم فراتر
رفته اند و موفقیت سنجش از دور را به طور کلی در گرو توانایی آن در خدمات دهی به سیستم اطالعات جغرافیایی میبینند.
تصاویر ماهواه ای و سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاز جمله ابزارهای قدرتمندی هستند که جغرافیدانان و برنامه ریزان
شهری را در انجام تحقیقاتشان یاری می دهند و کاربرد تصاویر ماهوارهای در شناسایی وضع موجود مناطق جغرافیایی و چشم
اندازهای ساخته دست انسان و بهره گیری از امکانات الزم بر کسی پوشیده نیست .شهر جایی است که مرکز کلیه فعالیت های
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تلقی شده و اغلب ساکنین آن از طریق اشتغال در فعالیت های صنعتی و یا خدماتی امرار
معاش می کنند .گرچه قسمت عمده شهرها را مناطق مسکونی تشکیل می دهد ،اما بخشهای دیگری چون خدمات و فضای سبز
نیز در آنها دیده می شود .مناطق داخل شهر را از نظر نقش به بخشهای مسکونی ،صنعتی ،خدماتی ،فضای سبز و نظایر آن تقسیم
می کنند .تمامی این عارضه های شهری و به عبارتی عارضه های مربوط به انسان با استفاده از معیارهای مخصوص خود در روی
تصاویر ماهواره ای شناسایی میشوند و اطالعات بسیار زیادی درباره موقعیت و اندازه هر کدام از پدیده های شهری استخراج می
گردد که به امر برنامه ریزی شهری کمک شایانی می نماید.
در مقیاس های گسترده زمین به عنوان یک منبع در نظر گرفته شده و کاربری زمین به عنوان کاربری منابع می باشد و لیکن
در مقیاس های شهری به جای اینکه زمین را از دید توان تولیدی خاک و غیره ارزیابی کنند بیشتر روی توان استفاده از رویه خاک
جهت استقرار فعالیت های گوناگون به کار می برند .با استفاده از نقشه کاربری های زمین می توان به ویژگی های اصلی مناطق
پی برد.
به همان اندازه که نقشه های کاربری و پوشش اراضی ،در برنامه ریزی ها از اهمیت خاصی برخوردارند ،آگاهی از تغییر و
تحوالت کاربری های اراضی در طول یک دوره زمانی خاص نیز اهمیت دارد .سنجش از دور کاربردهایی در آشکارسازی و بازیابی
تغییر به کمک داده ها و نیز کاربرد هایی در بررسی تغییرات کاربری اراضی وغیره داشته است .استفاده از داده های تصاویر ماهواره
ای به دلیل داشتن اشراف کلی بر پدیده ها و منابع زمین و ثبت ویژگی های پدیده ها و گرفتن اطالعات الزم از آنها توسط موج ها

و یا طیف های الکترومغناطیسی و یا انعکاس پدیده ها توسط سنجنده ها ،و در نهایت تجزیه و تحلیل توسط نرم افزارها و سخت
افزارهای کامپیوتری ،در سراسر کشورهای جهان با استقبال زیادی روبرو گردیده است.
در سال های اخیر رقابت فزایندهای میان شهرهای مختلف برای کسب فرصت های توسعه و جذب سرمایه های اقتصـادی،
اجتمـاعی در جریان است .در این رقابت جهانی ،کیفیت فضاها و طراحی شهری به عنوان فاکتور کلیدی جهت ارزیابی شهرها
محسوب مـی شـود  .بـر این اساس مولفه های کیفیت طراحی شهری شامل سه مولفه کیفیت عملکردی ،کیفیت تجربی-زیبایی
شناختی و کیفیـت زیسـت محیطـی می باشند .از میان این سه مولفه ،مولفه زیست محیطی با توجه به بحران های اکولوژیکی
کنونی از جمله مصرف بی رویه منابع طبیعی اتمام پذیر ،آلـودگی هوا و منابع آبی و خاکی ،در نهایت گرمایش زمین و غیره اهمیت
ویژه ای می یابد .این مولفه در بعد خرد آن در بر گیرنده مقوالتی همچون تنظیم اقلیم خرد فضاهای شهری (آفتاب ،جریان هوا،
سایه گیری وغیره) و در بعد کالن دغدغه پایداری زیست محیطـی را داشـته و بـا کیفیـت تعادل مبتنی بر اکولوژی شهری و
چگونگی استفاده از منابع طبیعی اعم از زمین ،آب وغیره در رابطه با طرح های شـهری سـرو کـار دارد  .این پژوهش در پی آن
است تا با مطالعه اصول و مبانی مرتبط با شهرسازی اکولوژیکی ،به ارائه ابعاد توسـعه اکولوژیـک شـهری بپـردازد ،بنابراین پایان
نامه حاضر می تواند برای محققانی که قصد مطالعه در زمینه های اکولوژی شهری ،طراحـی فضـا ی شـهری پایـدار و توسـعه
اکولوژیک دارند مورد استفاده قرار گیرد.

شهر اهواز یکی از کالن شهرهای کشور می باشد .وسعت شهر اهواز در محدوده قانونی شهری  333کیلومتر مربع و محدوده
خدماتی  211کیلومتر مربع و محدوده استحفاظی  980کیلومتر مربع میباشد .این شهر دارای  9منطقه شهرداری است که هر یک
دارای سه یا چهار ناحیه میباشد .بر اساس نتایج سرشماری  0260شهر اهواز  058هزار و  936نفر جمعیت داشته است .این جمعیت
در سال  0250به  910هزار و  891نفر و سرانجام در سال  0290به  890هزار و  600نفر رسیده است(سرشماری عمومی نفوس و
مسکن .)0290 ،الزم به ذکر است که طبق آخرین برآورد در سال  ،0281جمعیت شهر اهواز بیش از  0میلیون و  001هزار نفر می
باشد .در واقع بیشترین رشد این شهر بین سال های  0200تا  0290بوده است و علت آن هم جنگ تحمیلی  9ساله بین ایران و
عراق ومهاجرت وسیع شهرها و روستاهای مناطق جنگ زده ومهاجرین جویای کار سایر شهرهای استان واستان های همجوار بوده
است .حال بر طبق این فرضیه می توان گفت که شهر اهواز در خالل این سالها بیشترین تغییرات فیزیکی را در سطح شهر داشته و
باعث اشغال و جایگزین شدن زمین های کشاورزی و تبدیل این زمین ها به کاربری مسکونی و صنعتی وغیره شده است .در این
رساله سعی بر این است که تغییرات بوجود آمده بین سال های  0220تا  0283با استفاده از تصاویر عکس های هوایی و نرم افزار
های سنجش از دور و  GISمورد ارزیابی قرار گیرد.
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 -2بیان مسئله

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
ظهور تصاویر ماهواره ای منابع جدیدی از اطالعات را برای مراجع و افراد درگیر در مدیریت شهری ایجاد کرده است .اکنون
نقشه کشی در مقیاس های  0: 0111تا  0:30111به وسیله سنجنده هایی از قبیل سیستم پانکروماتیک ( spotبا دقت  01متر) و
 IRSهندی ( با دقت  0/9متر) ،تقریبا امکان پذیر شده است .ماهواره  Ikonosتصاویری را با دقت یک متر تهیه نموده که نقشه
کشی در مقیاس  0:01111را عملی می سازد .به وسیله ابزارهایی از این قبیل ،انعکاس تغییرات کاربری اراضی شهری در سراسر
جهان در  01الی  31سال آینده با دقت فزاینده ای امکان پذیر خواهد شد .این امکانات در بسیاری از نواحی شهری در حال رشد
سریع به خصوص در کشورهای توسعه نیافته ،جایی که گزینه های منابع اطالعاتی به دلیل فقدان منابع ،محدود می شود ،اهمیت
نسبتاً زیادی دارند .از دیگر موارد اهمیت و ضرورت پژوهش فوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -0بررسی تغییرات ساختار شهری اهواز شامل منطقه مسکونی ،بخش صنعتی  ،فضای سبز و شبکه ارتباطی.
 -3بررسی تغییرات بخش مرکزی محدوده شهری طی روند تاریخی بین سال های  0220تا  0283شمسی.
در نهایت اینکه با توجه به ویژگی های خاص تصاویر ماهواره ای ،بررسی و مطالعه بر روی تصاویر در سال های مختلف می
تواند در شناسایی و مطالعه نحوه تغییرات ساختارها و الگوها در سال ها و زمان های مختلف و همچنین برنامه ریزی برای حال و
آینده شهر اهواز از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
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در سال های  0891و  0881رشد صنعت و  GISبا هم همسو شده بود .اواخر قرن  31سرعت رشد در انواع سیستم ها محکم
تر شد .و در نهایت یک رشد آزاد با منبع باز (از طریق اینترنت) برای  GISایجاد گردید مثل  Grass GISو  Quantun GISکه
در دامنه ای از سیستم عملی حرکت می کند .در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:
محمودی زاده ( )0295رساله کارشناسی ارشد با عنوان کاربرد داده های ماهواره ای چند زمانه در محیط  GISبا هدف
تغییرات کاربری اراضی شهر تبریز ارائه کرد این پروژه برای مدل سازی توسعه فیزیکی شهر تبریز از نظر تغییرات کاربری تصاویر
چند زمانه سنجنده به همراه نقشه های رقومی به کار گرفته شده که در نتیجه تغییرات قابل مالحظه ای در کاربری اراضی ایجاد
شده است .محمد حسین رضایی مقدم ( )0299در مقاله طبقه بندی محدودیت های مورفولوژیکی توسعه شهر با استفاده از
 DEMماهواره ای و  GISشهر اهر ،مناطق مستعد توسعه شهر اهر را بر مبنای داده های مورفولوژی سطح زمین طبقه بندی
کرده و در نهایت نتایج مطالعه به گونه بصری ارائه شده است .نتیجه اینکه بخش غالب مناطق مسکونی در مراحل آتی توسعه شهر
اهر در مناطقی با محدودیت های مورفولوژیک با درجات متفاوت واقع خواهد شد .علی اصغر رحیمیون در سال  0250با انجام
تحقیقی در مورد باقر شهر تهران ،ابتدا از نظر طبیعی و انسانی آن را مورد ارزیابی قرار داده و سپس کاربری اراضی شهری را در
بخش های مختلف شرح می دهد و با استفاده از داده های رقومی و نقشه های رقومی اقدام به تحلیل این منطقه کرده است وی
اقدام به ایجاد نقشه های مادر ،برنامه ریزی ،نقشه های کمکی و نقشه های پایه تحلیلی نموده است ،و سپس با استفاده از نرم
افزارهای جغرافیایی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و در نهایت نقشه های گزینه برای توسعه مسکونی باقر شهر را ارئه داده است.
علی جهانی به بررسی روند توسعه و تغییرات شهر تهران بین سالهای  0260تا  0256با استفاده از داده های ماهواره اسپات پرداخته
است .این تصاویر از شهر تهران که مساحتی بالغ بر  2611کیلومتر مربع را می پوشاند به سال های 56-50-52-50-0260
مربوط میشوند و قدرت تفکیک آنها  01متر و  31متر می باشد و زمان تصویربرداری اوایل تیر و خرداد می باشد .در ابتدا ایشان از
روش بهبود کیفیت تصاویر استفاده کرده است و سپس نسبت به تفکیک و استخراج آنها اقدام نموده است .شبکه ارتباطی که در
زمره عوارض خطی قرار می گیرد به روش ( )digital on screenاستخراج گردیده است .در ادامه برای تحلیل از نرم افزار
 ESI/Paceو محیط  Spanاستفاده کرده و در نهایت نقشه های کاربری برای برنامه ریزی ارائه شده است .و نیز انواع کاربری
های ارتباطی ،فضای سبز ،مسکونی ،غیر مسکونی ،زراعی  ،باغات و زمین های باز را تحلیل کرده است .ضیائیان ( )0885در پایان
نامه دکتری خود با عنوان روش های رقومی برای آشکارسازی تغییرات در نواحی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور،
ابتدا از لزوم استفاده از این روش ها برای شهرها ،شهرک ها و غیره بحث کرده و علل افزایش مشکالت در شهرها که ناشی از امر
مهاجرت ،افزایش رشد جمعیت شهر وغیره بوده ،صحبت به میان آورده است .در این رساله از داده های ماهواره ای چند زمانه ،چند
طیفی استفاده نموده و بر روی شهر مدرس هند تحقیق شده است .طیف زمانی این تحقیق از آوریل  82تا آوریل  80و  80با
استفاده از داده های ماهواره  IRSهند و سنجنده  LIS IIبوده است .در نهایت به تحلیل تغییرات کاربری اراضی و پوشش اراضی
پرداخته اند که از پیشروی آب دریا به سمت نواحی ساحلی در منطقه ای در حدود  01کیلومتر در ماورا نواحی ساحلی ماهیگیری در
یک دوره  31سا له پی برده اند که این مکان را به عنوان مکان جاذب برای توریست در آورده است و در نهایت نتیجه گرفته اند که
بیشترین تغییرات در نواحلی خط ساحلی مدرس بوده است.
بین سالهای  0981تا  0830پاتریک گدس بیش از همه در مورد مفاهیم اکولوژی شهری به نظریه پـردازی و پژوهش
پرداختـه اسـت  .در این دوره نظریات مربوط به هماهنگی و وابستگی بین شهر و ناحیه در شهر و استفاده از زمین های شهری
مـورد توجـه قـرار گرفـت  .عقاید پاتریک گدس در زمینه لزوم هماهنگی زندگی اجتماعی در شهرها به شدت نظر تئوریسین های
شهری را به خود جلـب کـرد و جنبه های مختلف اکولوژی شهری بیش از پیش اعتبار یافت (بابایی فروشانی .)0280 ،دنباله
مطالعات پاتریک گدس به وسیله محققین معروف این رشـته نظیـر مارک جفرسن ،پاتریک ابرکرومبی و لوئیز مامفورد ادامه می
یابد و مسیرهای تازه ای در مطالعات شـهری و اکولـوژی شـهری نشـان داده می شود (بهادری.)3106 ،
اکولوژی شهری پیش شرطی است که شهرها با به کار گیری مفاهیم آن بتوانند محیطی متناسب بـرای زنـدگی شـهروندان
خـود عرضـه نماینـد و پیشـرفت هـای تکنولوژی فقط همراه با اکولوژی قادر خواهد بود در خدمت شهر قرار گیرد .و این هم
امروزه در شهرهای بزرگ و ثروتمنـد دنیـا کـه قـادر بـه تأمین هزینه های مترتب آن هستند پس از آزمایش های متعدد به مرحله
عمل در آمده است (بهادری.)3105 ،

 -5روش تحقیق
به دلیل اینکه هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به نیاز های است که شهر اهواز جهت برنامه ریزی نیاز دارد تا از طریق
مطالعه عکس های هوایی و ماهواره ای و تحلیل  GISیک برنامه ریزی متناسب با تغییرات آن را انجام دهیم ،پژوهش فوق از
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 -6خصوصیات بوم شناسی و جغرافیای طبیعی محدوده شهر اهواز
شهر اهواز مرکز استان خوزستان است و با مساحت تقریبی  333کیلومتر مربع و محدوده خدماتی  211کیلومتر مربع و محدوده
استحفاظی  980کیلومتر مربع  ،بزرگترین شهر این استان است .شهر در  20درجه و  31دقیقه عرض شمالی و  09درجه و 01
دقیقه طول شرقی واقع شده است و در جلگهای با ارتفاع  09متر از سطح دریا قرار دارد .شهر اهواز از شمال به شهرهای شیبان،
ویس ،مالثانی ،شوشتر ،دزفول و شوش ،از شرق به شهرستان رامهرمز ،از غرب به شهر حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب
به شهرهای شادگان ،ماهشهر ،خرمشهر و آبادان محدود میگردد .موقعیت شهر اهواز در استان خوزستان و کشور ایران در شکل
0نشان داده شده است.
شهر اهواز به استثنای ارتفاعات کارون (با حداکثر 031متر ارتفاع) و رودخانه کارون (با حداکثر  6متر عمق) از خصوصیات
عمومی اراضی جلگهای با شیب بسیار مالیم حدود  61سانتیمتر در هر کیلومتر از شمال به جنوب تبعیت میکند .این شهر در دو
سوی رودخانه کارون یعنی در نیمه شرقی و غربی آن واقع شده است .ارتفاع بخش غربی از حداقل  01متر تا حداکثر  31متر نسبت
به سطح دریا تغییر می کند .به طور کلی بلندترین نقطه بخش غربی در شمال سه راه سوسنگرد با  31متر ارتفاع قرار گرفته است.
اراضی کیانپارس ،شمال بلوار قدس ،کوی راه آهن و امانیه بیشترین مناطق مرتفع بخش غربی هستند .در بخش شرقی کارون
مرتفع ترین قسمت آن با حداکثر 031متر ارتفاع قرار دارد که به صورت محوری در امتداد جنوب شرقی به شمال غربی آن واقع
شده است .این ارتفاعات بخش شرقی منطقه کارون را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است .دامنه های شمالی این کوه
دارای  21متر ارتفاع است که از ارتفاع آن بین جاده بهبهان ،شهرک نفت و فرودگاه تدریجا کاسته می شود و در منطقه فرودگاه به
 05متر می رسد.
بخشهای جنوبی ارتـفاعات کارون نسبت به دامنه های شمالی آن شیـب بیشتری دارند و در فاصله کوتاهی از  21متر به 09
متر کاهش می یابند و این روند همچنان ادامه داشته و در کوی سپیدار به اراضی تعاونیهای کارگران شرکت نفـت ،کارکنان
صنـایع فـوالد ،فرهنـگیان و مجتمع صنایع فوالد منتهی میشود و به حداقل ،یعنی حدود  00متر ،کاهش مییابد .به جز ارتفاعات
کارون ،بلندترین مناطق بخش شرقی شامل آسیا آباد ،کوی بهروز ،کوی ابوذر ،زویه و حصیرآباد است( .بهادری. )3106 ،

سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 8331

نوع تحقیقات کاربردی است .روش گردآوری اطالعات شامل مطالعات کتابخانهای ،میدانی و داده های عکس های هوایی و
سنجش از دور می باشد .داده های مورد نظر از طرح های جامع و تفصیلی شهری ،آماده سازی زمین ،نتایج سرشماری عمومی
نفوس و مسکن ،سالنامههای آماری وغیره تهیه شده است .دادههای سنجش از دور مورد نیاز که به صورت رقومی مورد نیاز می
باشد از طریق مرکز سنجش از دور تهیه شده است .از آنجایی که تکنیک سنجش از دور در مناطق وسیع شهری کاربرد دارد و در
پروژه های کوچک تر ضعیف عمل می کند ،و از آنجایی که در بافت مرکزی شهرها که دارای تراکم زیاد ساختمان و بلندی
ساختمان می باشد به صورت ناقص تر عمل می کند و نیز به دلیل این که خروجی این تکنیک باید با پدیده های دنیای واقعی
مورد مقایسه قرار گیرد ،لذا ناگزیر از انجام مطالعات میدانی نیز می باشیم .در این رساله بیشتر بر روی مشاهده میدانی کار شده
است .تا اینکه نتایج داده های ماهواره ای را با واقعیات زمینی مقایسه کنیم .با توجه به اینکه داده های به دست آمده به صورت
داده های رقومی می باشد ،لذا باید به وسیله نرم افزار های سنجش از دور و  GISمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .به طور کلی از
نرم افزار های Geomatica P.C.I, Arc GIS, Arc view, Auto cad, Excell ،و غیره استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق کل شهر اهواز تا محدوده رسمی آن در سال  0283می باشد و مدت زمان بررسی این تغییرات 09
سال و از سال  0220تا سال  0283شمسی می باشد .در این تحقیق از دو نوع نقشه توپوگرافی  0:01111و نقشه های
رقومی 0:30111استفاده شده است .جهت تحلیل های مربوط به ویژگی های زمین ساختی و زمین شناسی محدوده مورد مطالعه از
نقشه های زمین شناسی در مقیاس های کوچک و متوسط مانند0:301111و0:011111و در مقیاس بزرگ و کاربردی مانند
0:30111و 0:01111وزارت نفت استفاده شده است .تصاویر مورد استفاده در این بررسی از ماهواره لندست IRS ،و اسپات می
باشند .جهت بررسی محدوده رودخانه کارون از ابتدای شهر اهواز تا انتهای محدوده شهری آن از عکس های هوایی سال 0220
استفاده می شود .این عکس ها اسکن شده و سپس زمین مرجع شده و در نهایت جهت تغییرات کاربری اراضی محدوده شهر اهواز
مورد استفاده قرار گرفته است.
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شکل  :a -1موقعیت جغرافیایی شهر اهواز در استان و کشور  :bاطالعات ارتفاعی شهر اهواز  :cنمایش شیب شهر
اهواز  : dزمینشناسی شهرستان اهواز (منبع :نگارنده)

 -7یافته های تحقیق
 -1-7بررسی نواحی و اهداف عملکردی شهر اهواز
پراکندگی جمعیت و توزیع فضاهای مسکونی درشهراهوازبه تفکیک مناطق :بررسی تراکم کلی جمعیت در سطح مناطق شهر
نشان میدهد که متراکمترین مناطق شهر در مرکز و جنوب شرقی شهر قرار گرفته اند .مناطق  5 ،0و  6باالترین تراکم را در سطح
مناطق اهواز دارند .تراکم این مناطق بین  08نفر در هکتار تا  006نفر در هکتار است .مناطق همجوار آنها یعنی مناطق  2و 0در
مرتبه بعد قرار داشته و تراکم آنها حدوداً  00نفردرهکتار است .سایر مناطق تراکم جمعیتی کمتر از  01نفر در هکتار دارند.
توزیع فضاهای تجاری در سطح مناطق اهواز :مساحت اراضی اختصاص یافته به کاربری تجاری در مناطق اهواز حاکی از آن
است که عمده فعالیت های تجاری در مرکز شهر متمرکز شده است و مرکز شهر حدود  ٪20از فعالیتهای تجاری را به خود
اختصاص داده است .در ردههای بعدی مناطق  6و  0بیشترین میزان این کاربری را به خود اختصاص داده اند .حدود  ٪30از فعالیت
تجاری در منطقه شش و عمدتاً به صورت فعالیتهای تعمیرگاهی در مجاورت جاده خرمشهر واقع شده است .همچنین حدود ٪ 05
این فعالیت در منطقه  0و عمدتاً در مجاورت بلوار آیت اهلل بهبهانی به صورت فعالیتهای انبار داری و تعمیرگاهی واقع شده است.
توزیع فضاهای آموزشی در سطح مناطق اهواز :از این نظر مناطق  9 ،5 ،2و  3در میان سایر مناطق وضعیت بهتری از حیث
سرانه های آموزشی دارند و سرانه آموزشی این مناطق بین  3/28الی  3/12مترمربع است .مناطق  6 ،0 ،0و  0در رده بعدی قرار
داشته و سرانهای بین  3مترمربع الی  0/01مترمربع دارند .در میان مناطق شهر اهواز ،سرانه فضای آموزشی مناطق  6و  0از متوسط
سرانه آموزشی شهر اهواز به میزان  0/95مترمربع بسیار پایینتر و حاکی از کمبود سطوح آموزشی در این مناطق است ) شکل .( 0
نحوه توزیع اراضی با کاربری مذهبی در سطح مناطق شهر اهواز :میزان مساحت و سرانه اراضی اختصاص یافته به کاربری
مذهبی نشان می دهد که منطقه یک  ٪ 22از کل مساحت مذهبی شهر را به خود اختصاص داده است .مناطق  9و  5باحدود  06و
 ٪01و مناطق  6و  3با  1/00و  1/00مترمربع از سرانه نسبتاً پایینی برخوردارند.
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توزیع کاربری درمانی در مناطق شهر اهواز :تقریباً بیشترین سطح فضاهای درمانی در مناطق  0و  2واقع است .از این حیث
سرانه این کاربری در این مناطق  3/05و  3/03مترمربع است که باالتر از میانگین سرانه این کاربری در شهر اهواز به میزان 0/09
مترمربع است .در میان سایر مناطق شهر اهواز ،مناطق  0و  6با  1/03و  1/30مترمربع کمترین میزان سرانه درمانی را دربردارند.
توزیع فضاهای ورزشی در مناطق شهر اهواز :بررسی مساحت اراضی با کاربری ورزشی در سطح مناطق اهواز نشان میدهد که
بیشترین سطح این کاربری در منطقه  0واقع شده است .به نحوی که حدود  ٪ 23سطح فضای ورزشی شهر به این منطقه
اختصاص دارد .سرانه فضای ورزشی در این منطقه  0/8مترمربع است که نسبت به سرانه شهر با  3/20مترمربع از رقم باالیی
برخوردار است .علی رغم آنکه منطقه  0بیشترین سطح این کاربری را به خود اختصاص داده است ،بیشترین سرانه ورزشی با 3/33
متر مربع به منطقه  9تعلق دارد که  ٪ 30از مساحت کل این کاربری را در شهر به خود اختصاص داده است .مناطق  2و  5با سرانه
 0/02و  0/10مترمربع از سرانه نسبتاً مطلوبی برخوردارند.
توزیع فضاهای اداری در سطح مناطق شهر اهواز :نگاهی به میزان مساحت و پراکنش کاربری اداری در مناطق شهر نشان می
دهد که بیشترین فعالیت های اداری شامل ادارات دولتی ،دفاتر کار و شرکت ها در محله امانیه متمرکز است .بعد از این منطقه،
منطقه  0بیشترین میزان کاربری اداری را داراست ،که عمدتاً در مجاورت دانشگاه شهید چمران متمرکز میباشند.

توزیع کاربری صنعتی در مناطق شهر اهواز :منطقه  9در امتداد خیابان امام خمینی و خط راه آهن سراسری عمده ترین محل
تمرکز صنایع سنگین در شهر اهواز به حساب میآید ،به نحوی که سرانه این کاربری در این منطقه  02/60 ،مترمربع است که با
میانگین شهر به میزان  01/59مترمربع فاصله زیادی دارد .در رده بعدی منطقه  6قرار دارد که سرانه این کاربری در این منطقه
 00/80مترمربع است .کمترین میزان سطح و سرانه فعالیت های صنعتی در میان مناطق ،به منطقه  0و  0با  3/01الی 1/00
مترمربع تعلق دارد.
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توزیع فضاهای سبز در سطح مناطق اهواز :سرانه فضای سبز در مناطق شهر از  20/35مترمربع (منطقه  )2تا  1/5مترمربع
(منطقه  )6متغیر می باشد .کمترین میزان سرانه فضای سبز در سطح شهر اهواز به مناطق  6و  5با  1/5و  3/2مترمربع تعلق دارد
(شکل  .)0در میان مناطق شهراهواز وزن فضای سبز تنها در مناطق  2و  9بیشتر از یک (شهر) است و سهم این کاربری در میان
سایر مناطق بسیار پایین تر از شهر است.

توزیع اراضی بایر در مناطق شهر اهواز :بیشترین اراضی ساخته نشده در مناطق  0و  9قرار گرفته است .به نحوی که سرانه
فضای بایر در این مناطق با  306/6مترمربع و  003/65مترمربع چندین برابر سرانه این کاربری در شهر اهواز ( 06/59مترمربع)
است .منطقه مرکزی شهر (منطقه یک) با سرانه  6/60مترمربع از کمترین اراضی بایر و ساخته نشده در بین مناطق اهواز برخوردار
است.
توزیع اراضی تأسیسات و تجهیزات شهری در مناطق شهر اهواز :بیشترین سطح و سرانه این تأسیسات و تجهیزات شهری به
منطقه  2با سرانه  01/90مترمربع تعلق دارد منطقه  0با سرانه  8/02مترمربع در رده بعدی قرار دارد .هم چنین مناطق  3و  5با
 0/15مترمربع و  3/00مترمربع در ردههای بعدی قرار دارند.
رشد دینامیک محدوده شهر اهواز بر مبنای اطالعات حاصله از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی :افزایش جمعیت و
پیشرفت فناوری سبب گردیده است تا بشر جهت رفع نیازهای بیانتهای خود اقدام به تخریب طبیعت و تغییر نوع پوشش طبیعی
نماید .از طریق تصاویر ماهوارهای چندزمانه میتوان نوع کاربری اراضی و نیز شدت تغییرات کاربری اراضی را مشخص و پیامدهای
مربوطه را در محیط مورد بررسی قرار داد .الیه های اطالعاتی دقیق و مطمئن را می توان با تکنیک های سنجش از دور
( )Remote Sensingتهیه نمود و سیستم اطالعات جغرافیایی ( )Geographic Information Systemبه عنوان یک
تکنیک رایانه ای با استفاده از الیه های اطالعاتی موجود ،مدیریت این الیه ها و تلفیق آن ها با یکدیگر را برای نیل به اهداف
مذکور و توسعه و احیای منابع طبیعی به عهده دارند ( لطیفی و همکاران – به نقل از حسینی توکل و همکاران (،606،)0280
.)0296
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روند شکل گیری و گسترش فیزیکی شهر در فاصله زمانی  0852تا  :3102هسته اولیه شهر اهواز در ابتدا در شرق رودخانه
کارون شکل گرفته است و توسعههای بعدی آن به سمت غرب روخانه ادامه یافته است .همان گونه که از نقشه برگرفته از عکس
هوایی سال ( 0852شکل  )3استنباط میشود ،تمرکز بافت شهری در مرکز آغاز شده اما محدودههایی مجزا نیز به سمت شمال
شرقی و جنوب غربی رشد کردهاند .لذا رشد بافتهای شهری به دلیل خم رودخانه در هر دو سوی آن دیده میشود .به تدریج
فاصله گرفتن گستره های جدید سکونت و فعالیت در اطراف هسته مرکزی شهر و به دور از رودخانه بستری را برای گسترش شهر
به صورت متمرکز فراهم کرده است  .به همین دلیل است که اهواز به صورت خطی در امتداد رودخانه رشد نکرده است بلکه شبکه
معابر آن در بسیاری از قسمتهای شهر از رودخانه فاصله گرفتهاند .پیدایش شهر در ابتدا تحت تأثیر شرایط اقلیمی و محیطی بوده
است و به صورت ارگانیک شکل گرفته است .اما در دورههای بعدی رشد شهر ،بافتهای شطرنجی و نیمهمنظم نیز به اطراف آن
اضافه شده است .در حال حاضر تمرکز فعالیتهای تجاری در محدوده بافت قدیم شرق رودخانه و تراکم باال و فشردگی آن پهنهای
اگرچه فعال اما نابسامان را شکل داده است ،اما در غرب رودخانه به واسطه آنکه توسعه شهر از ابتدا بر اساس طرحی از پیش تعیین
شده بود ،نظم بیشتری را در بافت شهری شاهد هستیم.
در حد فاصل سالهای  0852تا (0881شکل  )3گسترش شهر در اطراف محورهای شهری پیش رفته است .در این دوره
کارخانجات و صنایع در تعیین جهت رشد شهری تأثیر بسزایی داشتهاند .رشد شهری در امتداد مسیرهای اصلی شهری جهات
توسعه شهر را از اطراف رودخانه دور کرده و به اطراف گسترانده است .در این دوره گسستگیهایی که حد فاصل بافتها و
کانونهای شهری وجود داشت کم کم از بین رفته و بین محدودههای مختلف شهر پیوستگی و اتصال برقرار شده است .در فاصله
سالهای  0881تا ( 3110شکل  )3نیز رشد شهری بیشتر در جهت پر شدن فضاهای خالی حد فاصل بافتهای شکل گرفته جهت
یافته است و پس از سال  3110نیز دوباره شهر به سمت اطراف و حاشیه در حال رشد است و در اطراف محدوده قانونی تغییراتی در
حال وقوع است(بهادری.)3106 ،

شکل  :a -2روند توسعه شهر تا پیش از سال  :b 3791روند توسعه شهر حد فاصل  3791تا  :c 3771روند توسعه
شهر حد فاصل  3771تا (2112منبع :طرح جامع شهر اهواز)

 -2-7جمع بندی نتایج حاصل از تغییرات محدوده شهر اهواز در بین سالهای 1773تا 2113
دراین بخش تغییرات محدوده شهر اهواز درچهار تصویر ماهواره ای سالهای  3110 ،0881 ،0852و  3102همراه با نمایش
نقشههای محدوده شهر تهیه شده و نتایج آماری به دست آمده از تفسیر آنها بررسی می شود .برای کاربری سال  0852از تصاویر
ماهواره لندست سنجنده  MSSباقدرت تفکیک مکانی  05متروبرای کاربری سال  0881از تصاویرماهواره لندست سنجنده TMبا
قدرت تفکیک مکانی21متراستفاده شده است و برای سالهای  3110و  3102ازتصاویرماهواره لندست سنجنده  ETMبا قدرت
تفکیک مکانی  21متراستفاده شده است .شکل  5تغییرات محدوده شهر اهواز بین سال های0852تا3102را نمایش می دهد
(بهادری .)3106 ،وسعت محدوده شهر اهواز در بین سالهای  0852تا  3102و درصد اختصاص یافته ازکل محدوده مورد مطالعه
برای هر سال درشکل  9نمایش داده شده است .وسعت محدوده شهر اهواز در بین سالهای  3110تا  3102تغییر محسوسی نداشته
است و با  361002کیلومتر مربع بیشترین مساحت را نسبت به سالهای دیگر دارد و پس از آن سال  0881میالدی با مساحتی بالغ
بر  09902کیلومتر مربع در رتبه دوم قرار دارد .در نهایت سال  0852با مساحتی برابر با  029003کیلومتر مربع و درصد اختصاص
یافته  %06در رتبه سوم قرار دارد .با توجه به نمودار باال می توان نتیجه گرفت که با توجه به ازدیاد جمعیت ،رشد شهرنشینی در بین
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سالهای  0852تا  3102نزدیک به دو برابر افزایش داشته است که علل و عوامل مختلفی مانند زاد و ولد و شهرنشین شدن
روستاییان جنگ زده ،مهاجرین شهرهای جنگ زده و خیل مهاجرین جویای کار ازسایرشهرهای استان و استان های همجوار به
کالنشهر اهواز دارد (بهادری.)3106 ،

شهراهوازسال :d 2112تغییرات محدوده شهراهوازسال(2131منبع :نگارنده)
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شکل  :a -1تغییرات محدوده شهر اهوازسال 3791ن :bتغییرات محدوده شهراهوازسال 3771ن :cتغییرات محدوده

شکل  :4درصد اختصاص یافته محدوده شهر اهواز در بین سالهای  3791تا (2131منبع :نگارنده

 -3-7ارزیابی حالت اکولوژی شهر اهواز بر مبنای اطالعات تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی
نتایج روش شاخص پوشش گیاهی 𝟏 𝐈𝐕𝐃𝐍

شاخص پوشش گیاهی راهمان طورکه درفصل چهارم به عنوان روش کارتوضیح داده شد ،برای ماهواره ای است که از ماهواره
لندست مربوط به سالهای  3110 ،0852،0881و  3102انجام داده شد .نتایج بدست آمده درنقشه های ( )2-0( ،)3-0( ،)0-0و (-0
 ) 0نشان داده شده است .تمامی تصاویردرسه طبقه بدون پوشش گیاهی،تراکم ضعیف پوشش گیاهی وتراکم خوب پوشش گیاهی
دسته بندی گردیده است .شاخص نرمال شده اختالف پوشش گیاهی که نشان دهنده وضعیت لحظه به لحظه و دراز مدت پوشش
گیاهی در منطقه است.
نتایج حاصل از تفسیر شاخص پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه سال  :0852با تفسیرنقشه شاخص پوشش گیاهی
درمحدوده شهر اهوازدرسال  0852که در شکل  0نشان داده شده است وسعت طبقه های مختلف) و درصد اختصاص یافته به
هریک ازطبقه ها در شکل  0مشخص گردیده است.
باالترین مساحت شاخص پوشش گیاهی درسال  0852به طبقه تراکم ضعیف گیاهی باوسعت  3009هکتار اختصاص دارد و
طبقه بدون پوشش گیاهی باوسعتی برابربا  209هکتار و طبقه تراکم خوب پوشش گیاهی با مساحت  39هکتار ،دیگرطبقات این
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محدوده راتشکیل می دهند .توجه به شکل  0نیز درصد اختصاص یافته به هر طبقه را نشان می دهد (بهادری 2.)3106 ،نتایج
حاصل ازتفسیرشاخص پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه سال 0881
با تفسیر شاخص پوشش گیاهی درسال 0881که در شکل  0نشان نشان می دهد که طبقه تراکم ضعیف پوشش گیاهی
بیشترین وسعت از فضای سبز منطقه را در سال 0881میالدی به خود اختصاص داده است و طبقه بدون پوشش گیاهی بخش
کوچکی از منطقه مورد مطالعه رادر بر می گیرد .با توجه به شکل  0نیز میتوان دریافت که به ترتیب بیشترین درصد مساحت
منطقه مورد مطالعه اختصاص به تراکم ضعیف پوشش گیاهی با  %55وبعدازآن طبقه تراکم خوب پوشش گیاهی با  %09و طبقه
بدون پوشش گیاهی  %0ازمنطقه را به خوداختصاص می دهند.
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شکل :a -2شاخص پوشش گیاهیNDVIسال  3791براساس تصویرماهواره لندسـ

سـندنده MSSو درصـد طبهـه

های مختلف شاخص NDVIدرمطالعه کیفی فضـای سـبنمنطهه موردمطالعـه درواحدهکتاردرسـال  :b 3791شـاخص
پوشــش گیــاهی NDVIســال 3771براســاس تصــویرماهواره لندسـ

ســندنده TMو درصــد طبهــه هــای مختلــف

شــاخص NDVIدرمطالعــه کیفــی فضــای ســبنمنطهه موردمطالعــه درواحدهکتاردرســال  :c 3771شــاخص پوشــش
گیــاهی NDVIســال  2112براســاس تصــویرماهواره لندســ

ســندنده  ETMو درصــد طبهــه هــای مختلــف

شاخصNDVIدرمطالعه کیفی فضای سـبنمنطهه موردمطالعـه درواحدهکتاردرسـال  :d 223 2112شـاخص پوشـش
گیــاهیNDVIســال  2131براســاس تصــویرماهواره لندســ

ســندنده ETMو درصــد طبهــه هــای مختلــف

شاخصNDVIدرمطالعه کیفی فضای سبنمنطهه موردمطالعه درواحدهکتاردرسال ( 2131منبع :نگارنده)

نتایج حاصل ازتفسیرشاخص پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه سال :3110با تفسیر شاخص پوشش گیاهی درسال  3110که
در شکل  0نشان می دهد که طبقه تراکم ضعیف پوشش گیاهی درسال  3110میالدی بیشترین مساحت و درصد منطقه رابه
خوداختصاص داده است و طبقه تراکم خوب و بدون پوشش گیاهی از نظر مساحت و درصد اختصاص یافته ازمنطقه مورد مطالعه به
خود ،رتبه دوم و سوم قراردارند (بهادری.)3106 ،
نتایج حاصل ازتفسیرشاخص پوشش گیاهی منطقه موردمطالعه سال  :3102تفسیر شاخص پوشش گیاهی درسال  3102در
شکل  0نشان می دهد که باالترین مساحت شاخص پوشش گیاهی  NDVIدر محدوده مورد مطالعه به طبقه بدون پوشش گیاهی
وطبقه تراکم ضعیف پوشش گیاهی با مساحتی برابر با  016600هکتار در رتبه دوم قرار دارد و طبقه تراکم خوب پوشش گیاهی
بخش کوچکی ازمنطقه موردمطالعه رابه خوداختصاص می دهد .همین نتایج درمورد درصد اختصاص یافته ازمحدوده موردمطالعه به
هریک ازطبقه های شاخص پوشش گیاهی نیزصدق می کند(بهادری .)3105 ،هریک ازطبقات تراکم با طبقه متناظر خود درچهار
مقطع زمانی مورد مطالعه ،در شکل  6مقایسه شده است که نشان میدهد درگذر زمان تغییرات طبقه تراکم خوب پوشش گیاهی ابتدا
روندی به شدت صعودی در بین سالهای  0852تا 0881داشته و سپس روندی نزولی با شیب تند بین سالهای  0881تا 3110
پیداکرده و از سال  3110تا  3102روندی صعودی را با شیب تند طی کرده است .دربازه زمانی سالهای  0852تا  3102میالدی،
تغییرات طبقه تراکم ضعیف پوشش گیاهی ابتدا روندی نسبتا صعودی داشته وسپس به روندی نزولی بین سالهای 0881تا 3110
33

پیداکرده و از سال  3110تا  3102به شدت روندی رو به افزایشی را داشته است .به طوری که درسال  0852وسعت این طبقه از
حدود  3005هکتاربه حدود 0166هکتاردرسال  3102رسیده است .روند صعودی تغییرات وسعت بدون پوشش گیاهی درفاصله
سالهای  0852تا  3102نیز نشان می دهد که افزایش طبقه مذکور از حدود  209هکتاردرسال  0852به حدود 30156
هکتاردرسال  3102می باشد که این تغییرات روندی نزولی را تا سال  3110داشته است و در فاصله زمانی  3110تا  3102این روند
به شدت افزایش پیداکرده است (بهادری.)3106 ،
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جمع بندی نتایج مربوط به شاخص پوشش گیاهی ازسال  0852تا  :3102بابررسی شکل  6و همچنین نمودارهای صفحات
قبل مشخص می شود که طبقه تراکم باالی پوشش گیاهی روندی افزایشی داشته که با توجه به بازدیدهای میدانی درمنطقه،
مشخص شد که این طبقه در برگیرنده پارک های ساحلی و فضای سبز شهری به منظور رفاه ساکنین شهر اهواز بوده است .شایان
ذکراست که دربازه زمانی  0852تا  0881تراکم باالی پوشش گیاهی روندی به شدت صعودی داشته که می توان آنرا به سالهای
پرآبی مرتبط دانست و پس از آن در بازه زمانی  0881تا  3110روندی به شدت نزولی داشته که یکی ازعلل این روند نزولی را می
توان مرتبط بااین مسئله دانست که تاریخ برداشت تصاویر ماهواره ای موجود در این بررسی ،فصل تابستان است و دیگر این که در
بین سالهای 0881تا  3110یک دوره خشک سالی وجود داشته است .با بررسی طبقه تراکم ضعیف پوشش گیاهی می توان به روند
صعودی تغییرات دراین منطقه ،دراین طبقه پی برد .همچنین طبقه تراکم ضعیف پوشش گیاهی دربین سالهای  0852تا 0881
روندی افزایشی راداشته و پس از آن در بین سالهای  0881تا  3110روندی نزولی را طی کرده که با توجه به آنچه پیشترگفته شد
به سالهای خشک سالی برمی گردد (بهادری .)3106 ،طبقه بدون پوشش گیاهی شامل اراضی مسکونی ،اراضی مستعد برای رشد و
توسعه می باشد .یکی ازعلل افزایش طبقه بدون پوشش گیاهی توسعه و آبادانی پس ازسال های جنگ تحمیلی بوده است که منجر
به مهاجرت ساکنین مناطق جنگ زده و مهاجرین سایرشهرهای استان و استان های همجوار به شهراهوازشده است و افزایش
جمعیت و متعاقب آن افزایش رشد و توسعه شهری به منظور ایجاد مناطق مسکونی ،کارخانجات وامکانات رفاهی شهر اهواز در بین
سالهای  0852تا  3102می باشد.

شکل  :a -6روندتغییرات طبهه تراکم خوب پوشش گیاهی دربررسی تغییرات کیفی فضای سبنمحدوده شـهر اهـواز b

:روندتغییرات طبهه تراکم ضـعیف پوشـش گیـاهی دربررسـی تغییـرات کیفـی فضـای سـبنمحدوده شـهر اهـواز : c
روندتغییرات طبهه بدون پوشش گیاهی دربررسی تغییرات کیفـی فضـای سـبنمحدوده شـهر اهـواز  :dرونـدتغییرات
شاخص پوشش گیاهی محدوده شهردربین سالهای  3791تا ( 2131منبع :نگارنده)

نتایج حاصل از تغییرات کاربری اراضی بین سالهای  0800تا  :3102با توجه به آمار و اطالعات مربوط به جمعیت در گزارش
عملکرد ساالنه شهرداری اهواز( ،)0296مساحت کاربری های مختلف شهری در شکل  9آمده است.تغییرات مساحت کاربری اراضی
اجتماعی از  ./19هکتار در سال  0800به  ./89هکتار در سال  3102رسیده است .کاربری اراضی اداری از  012هکتار به  222هکتار
در سال  3102افزایش یافته است .در واقع افزایشی معادل  321هکتار در این بخش شهر اهواز داشته است.
32
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کاربری اراضی انبار از  03هکتار به  003هکتار در سال  3102نشان دهنده افزایش قابل توجه این بخش می باشد.این افزایش
به علت صنعتی شدن شهر اهواز و نیاز به فضاهای انباری فراوان در سطح شهر بوده است .کاربری اراضی تاریخی بدون تغییر و
 0/82هکتار بوده است .کاربری آموزش عالی از  08/80هکتار در سال  0800به  206هکتار در سال  3102رسیده است .این
افزایش قابل توجه به علت احداث و تاسیس دانشگاه های آزاد اسالمی ،پیام نور ،علمی کاربردی ،غیر انتفاعی و غیر دولتی و توسعه
دانشگاه های شهید چمران و جندی شاپور بوده است .کاربری آموزشی از  30هکتار درسال  0800به  095هکتار در سال 3102
رسیده است که نسبت به کاربری آموزش عالی مقدار کمتری افزایش یافته است .با مقایسه این دو کاربری می توان نتیجه گرفت
که در سال های اخیر توجه بیشتر به توسعه و گسترش فضاهای آموزش عالی بوده که علت این امر می تواند رشد جمعیت جوان و
جویای تحصیالت دانشگاهی در شهر اهواز و کشور ایران دانست.
زمین های بایر در شهر اهواز در سال  0800از  35/60هکتار به  9600هکتار در سال  3102رسیده است .افزایش محدوده
قانونی و خدماتی ،افزایش حریم شهر و توسعه و گسترش فیزیکی شهر اهواز از جمله دالیل این افزایش بوده است .همچنین تغییر
کاربری اراضی از کشاورزی و باغات به سایر کاربری ها از جمله مسکونی از دیگر دالیل افزایش این بخش از کاربری های اراضی
بوده است .کاربری باغات شهر از  ./03هکتار به  31/60هکتار در سال  3102رسیده است .با توجه به رشد و توسعه فیزیکی شهر
اهواز این میزان رشد کاربری باغات بسیار کم بوده است .در واقع بیشتر باغات اطراف شهر اهواز با افزایش و رشد فیزیکی این شهر
تغییر کاربری داده و به سایر کاربری ها تبدیل گردیده اند.
شهر اهواز در بحث کاربری اراضی پایانه حمل و نقل و مسافربری افزایش قابل توجهی داشته است .بطوری که از 52/25
هکتار در سال  0800به  093هکتار در سال  3102رسیده است .احداث ترمینال های مسافربری اتوبوس ،تاکسی ،قطار و فرودگاه از
جمله دالیلی بوده اند که سبب این افزایش شده است .در بخش تاسیسات و تجهیزات شهری با توجه به افزایش محدوده شهری
اهواز مساحت این کاربری ها از  6/20هکتار در سال  0800به  302/0هکتار در سال  3102رسیده است .کاربری تجاری از 02
هکتار به  81/39هکتار در محدوده زمانی مورد مطالعه رسیده است.
در نهایت اینکه بطور خالصه کاربری های جهانگردی و پذیرایی ،در حال ساخت ،درمانی ،ساختمان های مخروبه ،سایر
مختلط ،صنایع سنگین ،فرهنگی ،کارگاه های کوچک ،مجتمع مسکونی ،مختلط تجاری اداری ،مختلط مسکونی – تجاری ،مذهبی،
مسکونی ،نظامی – انتظامی و ورزشی به ترتیب از ،8 ،30 ،./01 ،08/06 ،3/89 ،6/15 ،003/85 ،./05 ،8/05 ،00 ،30/20 ،02/31
 ،3120/10 ،201و  23/55هکتار مساحت در سال  0880به ،020 ،00/05 ،0002/50 ، ./63 ،002 ،006/92 ،080/82 ،00/56
 3006/05 ،2080/58 ،91/02 ،018/00 ،5/90 ،050/50و  099/53هکتار مساحت در سال  3102رسیده است .بیشترین تغییرات و
افزایش کاربری اراضی در بخش های نظامی – انتظامی ،مسکونی و صنایع سنگین بوده است .از جمله دالیل این امر می توان به
صنعتی شدن شهر اهواز ،جنگ تحمیلی و گسترش پادگان ها و مراکز نظامی و نیروهای انتظامی در شهر اهواز ،توسعه بخش
مسکن نسبت به  31سال قبل و رونق ساخت و ساز مسکونی بعد از جنگ تحمیلی  9ساله عراق علیه ایران و مهاجرت از شهر ها و
روستا های مناطق جنگ زده و مهاجرین جویای کار ازشهرستان های استان واستان های مجاور و غیره اشاره کرد.
کاربری رودخانه بدون تغییر بوده است و مساحت آن در سال 0800و  3360/80 ،3102هکتار بوده است .البته حریم رودخانه
دچار تغییراتی شده است و باغات و فضای سبز اطراف آن تغییر کاربری داده و عمدتا به کاربری مسکونی تبدیل شده است (شکل
.)5
کاربری فضای سبز از  23/30هکتار در سال  0800به  550/63هکتار در سال  3102رسیده است که نشان دهنده افزایس این
بخش از کاربری های شهری اهواز بوده است .مساحت و پوشش گیاهی کنونی مناطق مختلف شهرداری و اندازه متوسط استاندارد
سطح پوشش گیاهی که به میزان  ٪ 00مساحت محدوده مورد مطالعه و همچنین سرانه  06مترمربع پوشش گیاهی برای هر نفر
می باشد(شکل .)5

:فضای سبن شهری اهواز در سال  :d3722فضای سبن شهر اهواز در سال  2131میالدی (منبع :نگارنده(
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شکل  :a -9حریم رودخانه شهر اهواز در سال  3722میالدی  : bحریم رودخانه شهر اهواز در سال  2131میالدی c

2013

اجتماعی

انبار

آموزش عالی

باغات

پارکینگ

تاسیسات و تجهیزات شهری

تعمیرگاه

در حال ساخت

رودخانه

سایر مختلط

فرهنگی

کارگاههای کوچک

مختلط تجاری  -اداری

مذهبی

نظامی  -انتظامی

شکل  -8تغییرات کاربری اراضی شهر اهواز بین سال های  3722تا  2131میالدی (منبع :نگارنده)

 -3-7سنجش اثرات زیست محیطی خزش شهر بر اراضی زراعی
در این بخش از پژوهش جهت سنجش اثرات زیست محیطی گسترش فیزیکی شهر اهواز ،پرسشنامه ای تهیه و در اختیار
کارشناسان قرار داده شد .با توجه به اینکه گسترش شهری ،اثرات زیادی بر زمین های زراعی محدوده شهر دارد ،از تکنیک دلفی
بهره گرفته شد .مرحله اول دلفی در رابطه با اثرات زیست محیطی گسترش شهری ،که به صورت پرسشنامه باز در اختیار  01نفر از
متخصصان و کارشناسان مربوطه قرار گرفت .در مرحله دوم از مدل تکنیک دلفی ،تمامی نظرات مرحله اول که به صورت کامالً باز
انجام گرفته بود تمامی نظرها و دیدگاه ها دسته بندی شده تا در مرحله دوم به صورت پرسشنامه کامالً بسته مطرح گردد ،در این
مرحله شاخص ها در قالب  00گویه ،به صورت طیف لیکرت (مقایس  0درجهای) در اختیار کارشناسان و متخصصان گذاشته شد
(جدول.)8
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جدول  -3اثرات زیس

محیطی گسترش شهری

)Mean(5

ردیف
8
01
00

ردیف
0
3
2
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تغییر در سیستم هیدرولوژی

0/53
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0

تغییرات آب و هوایی

0/80
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5
9

کاهش فضای سبز روستا
افزایش خطر سیالب

0/51
0/00
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شاخص
0/08
فرسایش خاک
0/00
کاهش توان اکولوژیکی
0/00
افزایش زباله ها و ضایعات
بر هم خوردن فرم طبیعی زمین و
0/00
ارتفاع آن (شیب)
0/90
کاهش بازده محصوالت
کاهش سطح تولید محصوالت به
0/80
دلیل کاهش زمین کشاورزی
0/80
کاهش تنوع محصوالت
(منبع :یافته های پژوهش)0289 ،
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در حد فاصل سالهای  0852تا  0881گسترش شهر در اطراف محورهای شهری پیش رفته است .در این دوره کارخانجات و
صنایع در تعیین جهت رشد شهری تأثیر بسزایی داشته اند .رشد شهری در امتداد مسیرهای اصلی شهری جهات توسعه شهر را از
اطراف رودخانه دور کرده و به اطراف گسترانده است .در این دوره گسستگیهایی که حد فاصل بافتها و کانونهای شهری وجود
داشت کم کم از بین رفته و بین محدودههای مختلف شهر پیوستگی و اتصال برقرار شده است .در این دوران در کنار جهات و
چگونگی توسعه مطلوب شهر نظیر محدوده طراحی شده کیانپارس ،توسعههای نامطلوب نیز مانند حاشیهنشینیهای حصیرآباد ،و
اتصال تدریجی آنها به شهر را شاهد هستیم .شهر از بخشهای جنوبی خود به روستاهای اطراف پیوند خورده است و زاغهنشینی
رشدی فزاینده داشته است .در فاصله سالهای  0881تا  3110نیز رشد شهری بیشتر در جهت پر شدن فضاهای خالی حد فاصل
بافتهای شکل گرفته جهت یافته است و پس از سال  3110نیز دوباره شهر به سمت اطراف و حاشیه در حال رشد است.
بررسی تحوالت جمعیتی اهواز در سه دوره آماری  50 ،00و  90نشان میدهد که خط شهر مورد عمل مرکز آمار ایران در
سرشماریهای تغییراتی نداشته است .بر اساس نتایج سرشماری  0200شهر اهواز  058هزار و  930نفر جمعیت داشته است .این
جمعیت در سال  0250به  910هزار و  891نفر و سرانجام در سال  0290به  890هزار و  000نفر رسیده است .الزم به ذکر می
باشد که طبق آخرین برآورد جمعیتی در سال  0281جمعیت شهر اهواز به بیش از  0میلیون و  001هزار نفر رسیده است .با توجه
به آمار فوق می توان نتیجه گرفت که زیرساخت های توسعه شهری متناسب با رشد جمعیت در دوره موردنظر نبوده و نیازمند توجه
وی ژه و توسعه متوازن شهری بین مناطق مختلف هستیم و همانگونه که در فصل  0نیز اشاره شد علت عمده این رشد سریع
جمعیت ،مسئله جنگ و مهاجرت اجباری به مرکز استان بوده و مربوط به رشد طبیعی ناشی از زاد و ولد نمی باشد.
در بررسی شاخص پوشش گیاهی طبقه تراکم ضعیف پوشش گیاهی بیشترین وسعت از فضای سبز منطقه رادرسال 0881
میالدی به خود اختصاص داده است و طبقه بدون پوشش گیاهی بخش کوچکی از منطقه مورد مطالعه را در بر میگیرد .در
مجموع بیشترین درصد مساحت منطقه مورد مطالعه اختصاص به تراکم ضعیف پوشش گیاهی با  55درصد وبعدازآن طبقه تراکم
خوب پوشش گیاهی با  09درصد و طبقه بدون پوشش گیاهی % 0ازمنطقه را به خوداختصاص می دهند .طبقه تراکم ضعیف
پوشش گیاهی درسال  3110میالدی بیشترین مساحت و طبقه تراکم خوب پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی ازنظرمساحت و
درصد اختصاص یافته ازمنطقه موردمطالعه به خود،رتبه دوم وسوم قراردارند .در سال  3102باالترین مساحت شاخص پوشش
گیاهی  NDVIدرمحدوده موردمطالعه به طبقه بدون پوشش گیاهی وطبقه تراکم ضعیف پوشش گیاهی در رتبه اول و دوم
قراردارند و طبقه تراکم خوب پوشش گیاهی بخش کوچکی ازمنطقه مورد مطالعه رابه خود اختصاص می دهد.
یکی ازعلل افزایش طبقه بدون پوشش گیاهی اجرای برنامه های توسعه  0ساله ،وجود منابع نفت و کشف منابع گازی ،سرمایه
گذاری در بخش های انرژی استان و توسعه وآبادانی استان پس ازسال های جنگ تحمیلی بوده است که منجربه مهاجرت شهر ها
و روستاهای مناطق جنگ زده و مهاجرین سایر شهرهای استان و استان های همجوار به کالنشهراهواز شده است.افزایش جمعیت
و متعاقب آن افزایش رشد و توسعه شهری سبب ایجاد مناطق مسکونی ،ایجاد وتوسعه کارخانجات ،ایجاد وتوسعه راه ها ،توسعه
بخش صنایع ،توسعه بخش مسکونی ،گسترش فضاهای تجاری و توسعه امکانات خدماتی–رفاهی در شهراهواز بین سالهای 0852
تا  3102شده است .با بررسی روند فوق می توان نتیجه گرفت که با توجه به وضعیت خاص اقلیمی شهر اهواز نیازمند توجه ویژه
ای به توسعه ،حفاظت و مراقبت از سطوح سبز ،فضای سبز و کمربند سبز شهر هستیم.
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بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری اهواز نشان می دهد که بیشترین تغییرات و افزایش کاربری اراضی در بخش های
نظامی – انتظامی ،مسکونی و صنایع سنگین بوده است .از جمله دالیل این امر می توان به صنعتی شدن شهر اهواز ،جنگ تحمیلی
و گسترش پادگان ها و مراکز نظامی و نیروهای انتظامی در شهر اهواز ،توسعه بخش مسکن در  00سال اخیر و رونق ساخت و ساز
مسکونی بعد از جنگ تحمیلی  9ساله ایران و عراق اشاره کرد .کاربری فضای سبز از  23/30هکتار در سال  0800به 550/03
هکتار در سال  3102رسیده است که نشان دهنده افزایس این بخش از کاربری های شهری اهواز بوده است .مساحت و پوشش
گیاهی کنونی من اطق مختلف شهرداری و اندازه متوسط استاندارد سطح پوشش گیاهی که به میزان  ٪ 00مساحت محدوده مورد
مطالعه و همچنین سرانه  00مترمربع پوشش گیاهی برای هر نفر می باشد(شکل  .)5می توان این چنین نتیجه گرفت که دو پدیده
صنعتی شدن و جنگ تحمیلی اثرات قابل توجه ای در زمینه های گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،بافت شهری و فضای
شهری از خود به جای گذاشته است .عالوه بر این دو مورد فوق تاثیرات منفی زیادی در محیط زیست شهری داشته اند.
نتایج این تحلیل های اکولوژیک نشان می دهد که برای ایجاد تعادل در مرکز شهر و سایر محالت نیازمند نگهداری فضای
سبز مناطق اطراف شهر ،حاشیه رودخانه کارون و باغات و فضای سبز داخل شهر اهواز می باشیم .همچنین درصد باالتر فضای
سبز به ترتیب متعلق به مناطق  9 ،2و  0و  3شهر اهواز می باشد .تخریب عناصر مهم زیست محیطی سبب عواملی فراوانی
همچون ،ورود بیش از حد مجاز فاضالب خانگی ،بیمارستانی و صنعتی به کارون ،عدم توجه به اکوسیستم جانوری و گیاهی موجود،
عدم توجه به کیفیت آب و چگونگی استفاده از آن ،دخالت در وضعیت طبیعی و ارگانیک لبه کارون و بستر رود ،ساخت و ساز غیر
اصولی در محدوده کارون ،عدم بازبینی شرایط زیست محیطی کارون بعد از فروکش سیالب های عظیم ،آلودگی کناره و بستر
کارون و عدم الیروبی به موقع و منظم ،وجود جنگل های خود رو در بستر روخانه،تغییرات اقلیمی سالیان اخیر وکاهش بارندگی وبه
تبعه آن کاهش دبی رودخانه کارون در سال های اخیر شده است .با توجه به مطالب فوق ،نتیجه می شود که عدم توجه جدی
مدیریت شهری به مباحث زیست محیطی در عصر حاضر در تمامی زمینه ها از جمله مطالعه و بررسی میدانی و کتابخانه ای و
تحلیل و بررسی داده های بدست آمده از مطالعات و پی بردن به نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی مناسب جهت رفع نقاط ضعف و
برطرف نمودن کمبودها از جمله علل عمده ایجاد مشکالت فعلی در زمینه های زیست محیطی و اکولوژی شهری می باشند.
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Investigation of Changes and Physical Development Process of Ahwaz
Metropolis with Emphasis on Social, Urban and Environmental Indicators
Abstract:
During the years 1955 to 2013, the city of Ahwaz has had the most physical changes in the city,
causing the occupation and replacement of agricultural land and the conversion of these lands
into residential and industrial facilities, and so on. In this study, attempts have been made to
evaluate the changes that occurred between 1955 and 2013 using aerial imagery and remote
sensing software and GIS. The results indicate that the most significant changes in the city of
Ahvaz have been made within the land uses such as parking, religious spaces, military and law
enforcement, social, educational, cultural, small workshops, facilities and urban equipment areas.
Delphi technique was also used to measure the environmental impacts of urban expansion. The
results showed that climate change, reduction of agricultural land production, reduced product
diversity, resource degradation, heat pollution and climate pollution are the most important
environmental impacts of urban expansion.
Keywords: Physical growth, Satellite images, GIS, Ahwaz city

33

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 4331

واکاوی مفهوم خاطرهانگیزی در تداوم دلبستگی مکانی در بازار
تاریخی تبریز

احد بهشتی اصل ،1محمدرضا ابراهیمی ،*2علی

عزیزی3

تاریخ دریافت89/10/10 :
تاریخ پذیرش89/10/10 :
کد مقاله00013 :

چکـیده
مفهوم دلبستگی به مکان به همراه ویژگیهای طراحانه محیط بهعنوان یک اصل اساسی در رضایتمندی مکانی ،حفاظت
خودانگیخته و عالقه به بازدید مجدد محیط ،از مفاهیم کلیدی خاطرهساز میان انسان و مکان ،در ارزشآفرینی و تقویت
ادراک بصری بافتهای تاریخی شهری است .لیکن امروزه ،جایگاه ویژه این موضوع و ابعاد ماهوی آن با در نظر گرفتن
تمایالت توسعه شهرها به سوی کالبدی شدن؛ به خوبی مورد کاوش قرار نگرفته و سبب گشته آنچه فضای شهری عرضه
میدارد؛ با آنچه شهروند در رشتههای خاطرهای و هویتی خویش ،طلب میکند در تعارض قرار گیرد .در نوشتار حاضر که
برآمده از پژوهشی است مستقل ،بهمنظور تبیین تأثیر هویت مکانی خاطرات جمعی در ارتقای حس دلبستگی و تداوم رشته
های خاطرهای یکی از ساختارهای هویتبخش شهری تبریز یعنی بازار تاریخی آن ،به برخی از خألهای علمی و معرفتی
موجود در این زمینه با طرح دو پرسش پاسخ داده شده است0 :ـ مؤلفههای چیستی و چگونگی فرآیند شکلگیری
دلبستگی مکانی در ادراک بصری محیط کدام میباشند؟ 3ـ خاطرهانگیزی و انباشت رشتههای خاطرهای مکان چگونه بر
ارتباط شهر و شهروندان و تبلور افراشتهای معنایی مکان اثر میگذارد؟ برای نیل به پاسخ پرسشها ،این مقاله با رویکرد
پدیدارشناختی و با کاربست روش مورد پژوهی ،به ارائه مفاهیمی چون حس تعلق ،هویت ،مکان و خاطره پرداخته و نقش
آنها را بر کیفیت ادراک شهروندان از فضای شهری ،در چهارچوب نظام معماری ایرانی تبیین نموده است .نتایج پژوهش
نشــان میدهد؛ ویژگی ناملموس و هویت نهفته میراث معماری بازار تاریخی تبریز در ارتباط با بستر فرهنگی شهر ،با
ایجاد تعلقخاطر و تجسد آن در یک رشته خاطرهای ،مبدل به الگوی ذهنی در بازشناخت مکان و خوانایی محیط شده و
موجد حس دلبستگی مخاطب با محیط آن ،گشته است.
واژگـان کلـیدی :خاطرهانگیزی ،هویت مکانی ،حافظه تاریخی ،تعلق مکانی ،رشتههای خاطرهای

 -4گروه ساختمان و معماری ،دانشکده فنی و حرفهای پسران تبریز ،دانشگاه فنی و حرفهای آذربایجانشرقی ،ایران.
 -2گروه ساختمان و معماری ،دانشکده فنی و حرفهای پسران تبریز ،دانشگاه فنی و حرفهای آذربایجانشرقی ،ایران
(نویسنده مسئول) Mr.ebrahimi@hotmail.com
 -3گروه ساختمان و معماری ،دانشکده فنی و حرفهای پسران تبریز ،دانشگاه فنی و حرفهای آذربایجانشرقی ،ایران.
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دلبستگی به مکان [در تقابل با مفهوم فضای انتزاعی] ،از مفاهیم مهم در ارتقاء کیفیت محیطهای انسانی و شکلگیری
پایههای فعالیت در محیط است( )0که بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد رابطه انسان و مکان( ،)3به بیان رابطه پایداری و عملکردی
انسان و مکان پیرامونش میپردازد ( .)0( )shamai, 1991: 347-358در روند شکلگیری دلبستگی به مکان همچنین خاطره-
انگیزی آن ،دو عنصر انسان و مکان از طریق عنصر سوم تعامل انسان و مکان به لحاظ شناختی ،عاطفی و عملکردی ،وارد یک
فرآیند می گردند که در این فرایند زمان بهعنوان عامل چهارم قابل طرح است .بر این منوال ،مکان زمانی معنا پیدا میکند که
درکی حسی در بستری از عناصر کالبدی ،ارتباطات و نیز زمان ،از آن صورت گرفته و تصویری ذهنی از خود بجای گذاشته باشد.
با تکیه بر این رویکرد ،انسان و مکان دارای شاخصههای همانندی ،همچون خاطره و هویت هستند (حبیبی .)08 :0091،این در
حالی است که بررسی وضعیت بافتهای تاریخی شهرهای کشور و تحوالتی که در طی چند دهه اخیر تاکنون رخ نموده ،مبین این
نکته است که در سرزمین ما ،مفهوم شهر امروزی و تلقی ما از کیفیت معمارانه آن بکلی با معنی و مفهوم شهر در گذشته فرق کرده
است ( )0و این دوگانگی زبان عالم معماری سنتی با زبان معماری روز ایران؛ موجب نوعی دیر فهمی یا سخت فهمی مضامین و
مفاهیم در حوزه انگیزش تجربه ذهنی رشتههای خاطرهای و ارتقاء کیفیت معمارانه و هویت مکانهای شهری شده است .بر این
اساس و برای مقابله با این رویه ،ایجاد هویت و حس مکانی که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود می آید ،امری
ضروری به نظر میرسد .بدین صورت که هویت مکان شهری ،منجر به دلبستگی و وابستگی شهروندان گشته و تأثیر زیادی در
احساس تعلق خاطر شهروندان خواهد داشت( .)0چراکه؛ پیوستگی و تداوم حیات شهری همواره در اندر کنشی با خاطره انگیزی
حیات هر روزه پدید می آید .بر این اساس و با در نظر گرفتن این مهم و اینکه محیط و فرهنگ بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ چنین
مستفاد میشود؛ معنایی که محیط در کنار ویژگیهای کالبدی ساختههای انسان به انسان القاء مینماید ،دربرگیرنده اصول و
ارزشهای فرهنگی و جهانبینی هویتساز جامعه بوده و در نهایت منجر به شکلپذیری محیط از عوامل مذکور میشود ( .)6با این
تفسیر ،بازار تاریخی تبریز نشانهایی از این بازنمود میباشد .مکانی خاطرهای ـ بدلیل ماهیت اجتماعی ـ که در آن ،محیط خود را در
پوشش مضامین ملموس و افراشتهای معنایی نشان میدهد؛ و عالوه بر نگاهداشت اصالت یک بافت قدیمی بر تفکیک فضایی
کالبد قدیمی و حتی بافت معاصر شهر صحه میگذارد؛ در عین حال امکان ادراک در بعد فیزیکی یا بصری افراد را نیز فراهم می-
سازند .بدین جهت است که چنین فضاهایی سبب رونق حیات اجتماعی و فرهنگی شهر شده و به تبع آن اساسیترین نیاز انسان،
یعنی نیاز به زندگی اجتماعی همراه با خاطرهانگیزی و انباشت رشتههای خاطرهای و کنش متقابل را مرتفع نموده؛ چنین فضاهایی
امکان کالبد یافتن اندیشهها ،بروز رفتارهای اجتماعی و شکلگیری مشارکت مردمی را تسهیل مینمایند .بر این مبنا ،نوشتار حاضر
قصد دارد با هدف ارزیابی تاثیرپذیری ادراک فضایی محیط مشتمل بر حس تعلق و دلبستگی مکانی از حس مکان با کاربست
هویت و خاطرهانگیزی مکان ،ضمن تاکید بر مولفه معنایی آن و پاسخ به پرسشهایی که پیشتر ذکر شد ،برای رفع بخشی از این
خأل معرفتی ،در قلمروی محدود و معطوف به تبیین تأثیر هویت مکانی بازار تاریخی تبریز در ارتقای حس دلبستگی و تداوم رشته-
های خاطرهای آن بصورت موردپژوهی ـ حصول برخی اطالعات ،از طریق مطالعات و برداشتهای میدانی میسور خواهد شد ـ،
بحث مستدلی را ارائه نماید .برای این منظور ،ابتدا مقوله حس مکان ،حس دلبستگی و تعلق مکانی و چگونگی درک آن توسط
مردم مورد بررسی قرار گرفته و به ارتباط آن با فضاهای شهری پرداخته و سپس ،آن را در یک فضای شهری نمونه (بازار تاریخی
تبریز) ،مورد کاوش قرار داده است.

 -2پیشینه پژوهش
آنچه که از نظر مرور ادبیات موضوع ،بطور صریح در مورد حس تعلق به مکان ،خاطرهانگیزی و هویت مکانی قابل ادعا می-
باشد آن است که در دوره معاصر ،پژوهشگران حوزه مطالعات معماری اقبال کمتری برای مطالعه و بررسی عالمانه به نسبت اهمیت
و تاثیر گذاری این موضوع از خود نشان دادهاند و شمار تحقیقاتی که به طور کامل به این بحث پرداخته باشند در خور توجه نمی-
باشد .لکن پژوهشهایی با موضوعات مرتبط از جمله :هویت مکان ،حس مکان ،دلبستگی و تعلق مکانی و  ...بیشتر به چشم می-
خورد که در ذیل تعدادی از عناوین بیان میگردد.
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تعاریف ارائه شده در سالهای اولیه شکلگیری مفهوم دلبستگی مکانی ،آن را بهعنوان محصول؛ یعنی «احساس دلبسته
شدن» در افراد و یا گروه ها ،میدید .با گسترش مطالعات و با اهمیت یافتن چگونگی و چرایی دلبسته شدن به مکانها ،فرآیند و
دالیل شکلگیری دلبستگی به مکانها نیز بهعنوان ابعاد جداییناپذیر مفهوم دلبستگی مکانی مورد مطالعه قرار گرفتند3116: 01( .
 .)Waxman,لکن ،مدل های متأخر از ابعاد دلبستگی مکانی با گسترش مطالعات ،انتقاداتی بر مدل دو بعدی دلبستگی مکانی و به
تبع آن پیشنهاداتی مبنی بر ابعاد مغفول این فرآ یند ارائه شد .دو رویکرد کلی در این انتقادات غفلت از بعد جمعی و نقش اجتماع و
کم اهمیت شمردن محیطهای طبیعی میباشد .محققانی که بر بعد اجتماعی  -فرهنگی مکان تمرکز بیشتری داشتند بر نیاز به
درک زمینه اجتماعی در پیوندهای مکانی ،شامل تعامالت اجتماعی که منجر به شکلگیری معنای مکانها میشود ،تأکید میکنند
(.)Raymond et al., 3101: 030

 -3مبانی نظری

سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 4331

جدول  -1اهم تعاریف ارائه شده از سوی برخی نظریهپردازان حوزه مکان ،مأخذ :نگارندگان
تعاریف ارائه شده
سال
نظریه پرداز
مفهوم دلبستگی مکانی میزان پیوندپذیری آن
1969 & 2003
Bowlby& Giuliani
معرفی جنبههای مختلف حس مکان
1976
Relph
ترابظ زمان و فضای شهری و موثرات آنها بر همدیگر
1981
Mumford
واکاوی خاطرات جمعی در بستر شهر
1984
Rossi
گونهشناسی حس مکان
1991
Shamai
ارائه مدل مکان
1997
Canter
بررسی راهبردهای هویتسازی و دستکاری حافظه جمعی در مکان
1997
Huyssen
خاطرهانگیزی شهرها
1999
Benjamin
حوزههای دلبستگی مکانی و هویت مکانی
2001
Hernandez
بررسی ابعاد دلبستگی به مکان در محیطهای شهری
2004
Kyle
دلبستگی مکانی و پیوندهای انسانی با محیط
2008
Lewicha
بررسی بعد اجتماعی ـ فرهنگی مکان
2010
Raymond
واکاوی چارچوب مشارکتی در تحلیل مولفههای موثر در خاطرهانگیزی محیط شهری
2010
Hurley
تحلیل سیاستهای شهری در زمینه تعامل هویت و خاطرات شهری
2010
Busa

بیان ویژگی ناملموس و هویت نهفته میراث و درک ویژگی ذاتی و درونی در ارتباط با بستر فرهنگی در ایجاد تعلق خاطر و
درک ارزش ذاتی هویت ،تفاوتهای کوچک و بزرگی است که سبب بازشناخت یک مکان و خوانایی محیط میشود و حس
دلبستگی محیط را بوجود میآورد .لذا ،ارزشها و صیانت از آنها در حفاظت از عوامل بسیار مهم ،جهت گسترش فرهنگی و
هویتبخشی در جوامع خواهد بود و هویت رابطه تنگاتنگی با ارزششناسی و دلبستگی مخاطب با محیط خواهد داشت که در
حفاظت مکان بایستی مد نظر قرار گیرد .بر این مدار ،فضای شهری بستری است که حیات مدنی در آن جریان مییابد و رویدادها و
حوادث در آن رخ میدهند()Tschumi,1994: 153؛ رویدادها و حوادثی که حیات مدنی را به حیات واقعهای تبدیل کرده (حبیبی،
 )06 :0019و سبب میشوند تا خاطره شکل بگیرد و ذهن محل انباشت خاطرهها شود .لذا درک فرآیند شکلگیری و انتقال
خاطرات جمعی با نفوذ در محتوای فضاهای عمومی شهری در ترکیب با بستر کالبدی محقق میشود .رویدادها و تعامالت انسان
است که فضا را خاطرهانگیز کرده و همپیوند با تجارب پیشین و آتی او قرار میگیرد و در این حالت است که پدیدهای به نام خاطره
جمعی شکل میگیرد که در گذر زمان در ذهن شهروندان مانده و جزئی از هویت مشترک جامعه خواهد شد؛ بنابراین ماهیت
اجتماعی خاطره ضمن آنکه ارتباط آن با فضای شهری را آشکار میکند ،به این مسئله اشاره دارد که بستر شکلگیری خاطرات
جمعی باید محل وقوع تعامالت اجتماعی باشد ،لذا واضح است که شکلگیری خاطرات (خاطرهانگیزی مکان) در قلمرو
سکونتگاههای جمعی یعنی شهر امکانپذیر است .به عبارتی میان هویت شهری و خاطره جمعی که دارای ماهیت اجتماعیاند و
فضاهای شهری که همواره بستر تعامالت اجتماعی مردم شهر بوده است؛ روابطی متقابل وجود دارد .دلبستگی به مکان نیز ،رابطه
نمادین ایجاد شده توسط افراد نسبت به مکان است که معنای احساسی ،عاطفی و فرهنگی مشترکی به یک فضای خاص میدهد و
مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به محیط است (آلتمن و لو .)0883:008 ،دلبستگی به مکان یک بعد از کلیت حس مکان و
وابستگی عاطفی مثبت است که بین فرد و مکان توسعه می یابد (استدمن )030 : 3110 ،08؛ و نتیجه اعتقادات و احساسات مثبتی
است که فرد در فرایند تعامل با مکان و معنا بخشی به آن خلق می کند (رابیستیان و میلی پار  .)06 : 01 ،0883در نهایت ،بر
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مبنای ادبیات موصوف ،این نوع نگرش در فرآیند ادراک بصری شهروندان باعث بوجود آمدن نوعی احساس هویت یا این-
همانی( )Identityفرد با فضا و محیط خویش در شهر میگردد .بگونهای که انسان هویت خویش را در هویت محیط جستجو
نموده یا اینکه آن چنان ارزش و احترامی برای عوامل هویتی محیط قائل میشود که در پی آن سعی در استحاله مختصات هویتی

خویش به سمت کسب مختصات هویت محیط مینماید(نمودار شماره.)0
عوامل موثر در پایداری حس مکان

عوامل معنایی مکان

نقاط همانندی
خاطرات
نمادها و نشانهها
رخدادهای تاریخی
هویت و اصالت

عوامل کالبدی مکان

عوامل فعالیتی مکان

تناسب فعالیتی
تنوع فعالیتی
تداوم زمانی
قوانین فعالیتی
تسهیالت

انعطاف پذیری و دسترسی
کیفیت بصری
عوامل طبیعی
آسایش
امکانات و کیفیت ساختاری
محصوریت

عوامل اجتماعی مکان

حریم شخصی
تعامل اجتماعی
خلوت
امنیت
رفتارها

سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 4331

معنا

عقاید و ارزشهای
اجتماعی-
فرهنگی فردی یا
گروهی

معانی موجود در مکان

معانی موجود در ذهن انسان

ادراک معنادار مکان

بعد شخصی

متاثر از:
* نگرشها
* ارزشها
* فرهنگ
* احساسات و ویژگیهای فردی
* ادراک شخصی
* ارزش گذاری فردی
* هویت فردی

بعد اجتماعی

بعد فیزیکی

متاثر از:
* فعالیتها
* ارتباطات و برخوردهای
اجتماعی
* فرهنگ
* هویت جمعی
* ویژگیهای جنسیتی
* مسایل اقتصادی و سیاسی

متاثر از:
* ساختار کالبدی و اجزای
آن
* ویژگیهای فضایی
* گونهها و ویژگیهای
متمایز مکان
* شخصیت مکان
* فرهنگ

ادراک معانی
آنی  -ابتدایی

ادراک معانی کارکردی
ادراک معانی ارزشی
ادراک معانی نشانهای و نمادین

فداکاری برای مکان حضور در مکان یکی شدن با اهداف مکان دلبستگی به مکان تعلق به مکان آگاهی از قرارگیری در مکان بی تفاوتی نسبت به مکان
حس مکان

نمودار :1عوامل مکانی موثر در ایجاد حس دلبستگی به مکان ،مأخذ :نگارندگان
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 -4انگارههایی از مفهوم حس مکان و حس تعلق و دلبستگی

 -1-4مفهوم خاطرهجمعی و حافظه تاریخی
خاطره ممکن است جمعی یا فردی باشد .هر چه تعداد افرادی که قادر به یادآوری خاطره هستند ،افزایش یابد ،خاطره از قلمرو
فردی خارج شده و به حوزه جمعی وارد میشود .واژه خاطره جمعی که برای اولین بار توسط موریس هالبواکس در سال  0830در
کتاب "چارچوب اجتماعی خاطره" بکار رفته است ،به معنی خاطراتی است که گروهی از انسانها در آن سهیم بوده ،آن را به
دیگران انتقال داده و در شکلگیری آن دخالت دارند .او در این مطالعه بر ماهیت اجتماعی خاطره تاکید دارد و دالیل اجتماعی بودن
خاطره را اینگونه بیان میکند :اول ،خاطره دارای محتوای اجتماعی است زیرا اغلب خاطرات یک فرد ،در حضور دیگران و در محل
زندگی جمعی شکل گرفتهاند .دوم ،برای به یاد آوردن و گرامی داشتن خاطرات از نقاط مرجع زمانی و مکانی استفاده میشود که
جنبه اجتماعی دارند؛ مانند روزهای سال و مراسم و سنتهای مربوط به آن .سوم ،انسانها خاطرات را در کنار هم یا با هم به یاد
میآورند .به همین دلیل خاطره جمعی را خاطره اجتماعی نیز مینامند .خاطرات اجتماعی ممکن است به وقایع مربوط شوند که در
طول زندگی ،یا حتی قبل از تولد فرد رخ دادهاند و به تاریخ یا خانواده ،گروههای قومی ،منطقه ،یا جهان تعلق دارند .در مورد دوم،
آنچه به یاد میآید ،به تجارب شخصی فرد بستگی ندارد ،بلکه به سنتهای شفاهی ،نقل روایتها و انگیزه شخصی کشف وقایع
گذشته مربوط میشود( .)Lewicka, 2008بر این اساس؛ فضای شهری بستری است که حیات مدنی در آن جریان مییابد و
رویدادها و حوادث در آن رخ میدهند()Tschumi,1994؛ رویدادها و حوادثی که حیات مدنی را به حیات واقعهای تبدیل کرده
(حبیبی )0019 ،و سبب میشوند تا خاطره شکل بگیرد و ذهن محل انباشت خاطرهها شود .لذا درک فرآیند شکلگیری و انتقال
خاطرات جمعی با نفوذ در محتوای فضاهای عمومی شهری در ترکیب با بستر کالبدی محقق میشود .رویدادها و تعامالت انسان
است که فضا را خاطرهانگیز کرده و همپیوند با تجارب پیشین و آتی او قرار میگیرد و در این حالت است که پدیدهای به نام خاطره
جمعی شکل میگیرد که در گذر زمان در ذهن شهروندان مانده و جزئی از هویت مشترک جامعه خواهد شد؛ بنابراین ماهیت
اجتماعی خاطره ضمن آنکه ارتباط آن با فضای شهری را آشکار میکند (گذر از فضا به مکان) ،به این مسئله اشاره دارد که بستر
شکلگیری خاطرات جمعی باید محل وقوع تعامالت اجتماعی باشد ،لذا واضح است که شکلگیری خاطرات (خاطرهانگیزی مکان)
در قلمرو سکونتگاههای جمعی یعنی شهر امکانپذیر است .خاطرههای جمعی در واقع مجموعهای از حافظههای فردی و گروهی
است که تصور جمعی را از خاطره شخصی جدا میسازد .تصویر ذهنی مشترک ،غالباً ساختار باورهایمان را بهعنوان یک اجتماع،
درباره گذشته ،اهداف ،آرمانها و آینده شکل میدهد .بر این اساس ،خاطره جمعی میتواند بهعنوان یک عنصر بنیادی برای شکل
دادن به هویت ملی ،محلی ،مدنی و مشترک در نظر گرفته شود .بر این منوال ،دریافتن ارزش خاطرهای مشترک از طریق یادمان-
های گذشته و شناسایی عناصر گذشته و رشته خاطرهای آنها؛ میان سیمای کالبدی و ساختار ذهنی ساکنان آن ،رابطهای مستقیم و
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شناخت یک مکان ،پدیده ای اجتماعی است ( )Lang, 1994: 291همچنین ،از شروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مکان.
هویت یک مکان ،آمیزهای است خاص ،از روابط اجتماعی که دارای دو وجه اصلی در ادراک ماهوی و مادی است .لذا قلمرو با یک
مکان ،هویت روانشناختی مییابد و با احساس مالکیت و ترکیب کالبدی به صورت نماد در میآید [و واجد مطلوبیت دانسته می-
شود] ( .)Pastalan, 1970: pp.88-101از سویی دیگر ،حس مکان که برآیند ارتباط انسان و مکان و ادراک روحی و روانی فرد
از محیط است؛ باعث شخصیت و هویت دادن به مکان همراه با یک کنش متقابل و دو طرفه جهت تامین حس تداوم است ( )1که
حاصل از دریافت عمومی جامعه بوده و میتواند ضامن ایجاد تعلق خاطر در افراد ،در نهایت به ثبات و ماندگاری شهر در ذهن
شهروند منجر شود ( .)Hague, 2005:6حس مکان ،زمانی بیشتر آشکار میشود که به دالیلی ریتم معمول زندگی به هم بخورد،
مثالً هنگامی که مکان به دلیل وقوع جنگ یا سوانح طبیعی تغییر یابد .مفهوم حس مکان ،ماهیت مکان را مشخص میکند و در
مکانهایی یافت میشود که دارای کاراکتری مشخص و متمایز هستند ( .)Partovi, 2008با پی بردن به نوع رابطه میتوان
خواســتههای انسانها را سنجید و در طراحیها از آنها بهره گرفت (جدول شماره  .)3حس مکان در رویکردهای مختلفی چـون
پدیدارشناسی و روانشناسی محیطی ،تفاسیر مختلفی را برانگیخته است .از دیدگاه پدیدارشناختی ،مهمترین مفاهیم مرتبط در بیان
حس مکان ،تجربه مکان در بستر محیط ادراکی و شخصیت آن است؛ بنابراین حس مکان به معنای ویژگیهای غیر مادی یا
شخصیت مکان است که معنای نزدیک به روح مکان دارد (فالحت )09 : 1385 ،و اینگونه در ذهن متبادر مینماید که میان هویت
شهری و خاطره جمعی که دارای ماهیت اجتماعیاند و فضاهای شهری که همواره بستر تعامالت اجتماعی مردم شهر بوده است؛
روابطی متقابل وجود دارد .بر این منوال؛ متمایز شدن خصوصیات یک مکان از مکانی دیگر میتواند ضامن ایجاد تعلق خاطر در
افراد نهایتاً به ثبات و ماندگاری شهر در ذهن شهروند منجر شود .چنین احساسی در گستره سیال آموزههای ذهنی "احساس تعلق
به مکان" نامیده میشود ( .)9بر این مبنا ،در این پژوهش ،هم به لحاظ چارچوب نظری و هم به لحاظ روش تحلیل ،رویکرد
پدیدارشناختی مالک عمل قرار گرفته است.
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قوی برقرار میکند؛ بنابراین ،سیمای کالبدی و مکانهای شهر ،تبلور ساختارهای ذهنی ساکنان آن یا مشخص کننده روش فکری
آنها در محور زمان است ( .)Stringer,1975در واقع ،حافظه تاریخی و جمعی همان امتداد تاریخی است؛ که بر بستر فضا حرکت
میکند؛ به عبارت دیگر محور زمان در رابطهای پیوسته با محیط فضایی قرار میگیرد و به نوبه خود آن را تغییر داده و بر آن
معناگذاری ،نمادگذاری و نشانهگذاری میکند .مکانهای شهر نامگذاری میشوند و تحولی که این نامها در طول تاریخ به دالیل
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیدا میکنند تا اندازه زیادی حافظه تاریخی یک پهنه را مشخص میکند(فکوهی.)0090 ،
نامی که بر مکانهای یادمانی شهر گذاشته میشود ،ممکن است در طول زمان و به دالیل گوناگون تغییر کند ،اما این ،به هیچ وجه
نبای د به معنی از میان رفتن حافظه تاریخی آنها و شهر باشد ،چراکه کمرنگ شدن نام آنها به نوعی از بین بردن مستندات تاریخی و
به خطر انداختن هویت آن مکان است (جدول شماره.)3
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جدول شماره :2ارزیابی عناصر خاطرهساز در مکان (مأخذ :اسمعیلیان.)181 :1931 ،
معیار سنجش
مولفههای شکل دهنده
عناصر خاطرهساز در مکان
نشانههای طبیعی ،عناصر طبیعی موثر در
بستر طبیعی
شکل بافت ،دیدهای ویژه ،شرایط اقلیمی
کالبد مکان
منظر شهری ،بافت ،عناصر نشانهای ،نقاط
بستر انسانساخت
مکث و تاکید
اعیاد و جشنها ،مراسم مذهبی و ویژه ،عامل
فعالیت فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی،
حرکت ،تعامالت چهره به چهره ،گذران
فعالیت و رویداد در مکان
اجتماعی ،تفریحی و روزمره زندگی
اوقات ،تعامالت جمعی
همخوانی تصویر ذهنی افراد با وضع موجود
مکان ،تداوم تاریخی ادراکات فضا در بستر
هویت و حس تعلق
معنای مکان
زمان
تاریخچه خاص آن مکان و نام مکان
تداعی معانی

 -2-4مفهوم خاطرهجمعی در بازار ایرانی
مفهوم خاطره جمعی در بازار ایرانی پس از شکلگیری کالبدی مانند بازار که برآمده از هویت ملی ما ،فعالیت و تعامالت
اجتماعی است .خود مکان عنصری هویت ساز برای انسان هویت پرداز میشود .بازار ایرانی بهعنوان یک مکان بهعنوان چارچوبی
فضایی ،نهتنها زمینه وقوع رویداد و خاطره را فراهم میکند .بلکه به حفظ خاطرات جمعی میانجامد ،وقوع رویداد در فضای بازار
ایرانی ،به شکلگیری تصاویر ذهنی برای افراد میانجامد از سوی دیگر این رویداد به فضا معنا میبخشد .در بازار ایرانی با توجه به
ویژگیهای معماری و ارزشهای فضایی ،فرد میتواند تعامالت اجتماعی برقرار کرده و اوقاتی را به خوشی سپری کند ،فضا را
احساس کند و به ادراک محیط نائل آید ،درنتیجه این فعالیتها ،تجارب و خاطرههاست که حس مکان و هویت ما پدیدار میشود.
انسان و مکان دارای شاخصهای همانندی همچون خاطره و هویت هستند .در واقع برای تعریف از مکان تنها نمیتوان به ابعاد
بصری آن توجه کرد بلکه مکان ماهیتی پویا ،عمیق و زنده است .انسان میتواند هویت پرداز یک مکان باشد و مکان میتواند یک
هویت انسانساز باشد و این دو برای یکدیگر الزم و ملزوم هستند .در بررسی میزان هویت بخش بودن و خاطرهانگیزی فضای
بازار ،سبک معماری و نماهای سنتی بازار ،برنامهها و جشن های فرهنگی و مراسم سنتی و اصیل ایرانی و تمایل به مشارکت مردم
در آنها و وجود فضاهایی مانند چهارسوقها جهت برخورد و تعامالت اجتماعی(اجتماع پذیری) نقش مهمی را ایفا میکند فضاهای
خاص بازار که سبب تعامالت اجتماعی میشوند و جشنها و مراسمات باستانی و سنتی از عوامل موثر بر هویت بخش بودن و
خاطرهانگیزی و حس تعلق بازار فضای بازار بودهاند(حبیبی.)08 :0091،

 -5نظام پایداری در بازار تاریخی تبریز

جدول شماره :9جلوههای صناعت سنتی در پایداری معماری بازار تبریز ،مأخذ :نگارندگان
هندسه مجموعه
 چند مرحلهای بودن توسعه کالبـدیمجموعه بازار تبریز
 همپیوندی مجموعههای مختلف ترکیب فشرده ،منسـجم و شـبکهایی بازار همراه با تداوم و ریتم
 اســتفاده از احجــام منــتظم جهــتمرتفع نمـودن خاصـیت کـاربردی در
کالبــد و مفهــومی در ادراک فضــایی
بازار

تنوع واحدهای معماری
 تمرکز بر روی راسـتههـایاصلی در ادوار توسعه
 دســـتهبنـــدی کـــاربردیواحــدهای معمــاری (نظــام
صنوف)
 تعریــف و تحدیــد نحــوهپــراکنش واحــدهای مختلــف
معماری

هنجارهای نیارشی
 امتزاج قـوام یافتـه عناصـرسازهای و آمـودی در سـاختار
بازار
 نیارش نه تنهـا بـه معنـایمقاوم بودن بلکه ماندگاری

آرایگان معماری
 ایجاد انتظامی مشـخص وانطبــاقی محســوس جهــت
انســـجام و یکپـــارچگی در
دریافــت کیفیــت معمارانــه
کالبدی
 تنــوع در ادراک بصــری ازمحیط توسط مخاطب
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شاکله و هیئت کلی مجموعه بازار تبریز بهعنوان یکی از عناصر معتبر شهری ،با مدیریت معمارانه منظم و کارآمد؛ کانون شکل
گیری و گسترش فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی در بستر شهر بوده است؛ اما نکته تأمل برانگیز در این فرآیند،
نبوغ معماران در طراحی عناصر محیطی بازار تبریز بهعنوان ،عامل متمایز کننده آن از سایر بازارهای شهرهای ایران میباشد .این
ویژگی تحت عنوان پایداری در حوزه معماری در یک سیر تحول تاریخی ،منجر به عمق و شدت تأثیر این بازار در حیات اجتماعی،
فرهنگی و تاریخی در سطوح مختلف محلی ،ملی و بینالمللی و ماندگاری این کارکردها تا زمان معاصر میباشد .موضوعی که خود
جلوهای ممتاز از خرد و انعطافپذیری معماری ایرانی است .این بازار در طی این سالها ضمن حفظ همبستگیاش با اصناف و
قشرهای مختلف جامعه شهری و جلب اعتماد آنها به حفظ و حرمت ارزشهای نهفته در آن و درک الگویی از تحقق گونهای از
مشارکت ،براساس نیروهای هم افزاینده مردمی و محلی ،توانسته با تکیه بر خصوصیات کالبدی و نمادین خود و واقعهها و حادثه-
های جاری در آن ،هویتبخش و مؤجد بازخوانی خاطرات فردی و جمعی در اذهان افراد و جامعه شهری بوده و افزون بر آن،
عنصری پیشگام در هدایت نقشهای اقتصادی و فرهنگی و هویتبخشی به شهر گشته و تجدید حیات آن موجب رونق به سراسر
شهر میشود .از اینروی اتکا بر ریشههای عمیق یک چنین نظامات پایدار ،جزو میراثهای فرهنگی بازار تبریز محسوب میگردد.
همچنین ،بازار تبریز در بعد اجتماعی با محتوای تاریخی اش ،تداعی معانی مطلوب جامعه را موجب گشته و با تعدد اشکال معمارانه،
در نهایت با وحدت معنایی و فضایی به رغم تنوع بصری خود ،تجلیگاه هنر و اندیشه و تدبیر ایرانی و انطباق با محیط؛ در جهت
رفع نیازهای انسانی به مطلوبترین شکل عرض اندام مینماید بر این مبنا ،ایجاد حس مکان در بافت با زنجیرهای از تعلقات
وابسته به آن سبب ایجاد یک حس اجتماعی مشترک میگردد که به نوعی با احساس مالکیت همخوان است (شعله.)33 :0090 ،
این چنین است که این بازار ،از گذشته تاکنون در یک رشته خاطرهای تبدیل به الگوی ذهنی در بازشناسی تبریز معاصر شده است.
بسیاری از رویدادهای تاریخی ،اجتماعی و سیاسی شهر در این مکانها وقوع یافتهاند و این موجد تداوم حافظه تاریخی شهر و
مردمانش بوده است .بر این منوال در مجموعه بازار تبریز عالوه بر تولید و گردش کاال و سرمایه ،آنچه که حیات این شیوه سنتی
اقتصاد را حفظ کرده ،همان انتظام فضایی در سازمان کالبدی ـ فرهنگی و در عین حال پیچیده بازار میباشد(جدول شماره.)0

 -1-5ویژگیهای مؤثر بر خاطرهجمعی در بازار تبریز
بازار تبریز بر خالف بازارهای قدیمی ایران دارای یک بافت گسترده شطرنجی با عملکرد تجاری ،مذهبی و خدماتی منطبق با
شبکه دسترسیها در چهار جهت میباشد .با آنکه بافت قدیم و به ویژه عنصر بازار در گذشته دور بهعنوان یک سیستم قوی و در
عین حال منسجم عمل مینمود لیکن شروع عملیات اجرایی شهرسازی مدرن که عمدتاً درصدد توسعه صرف شبکههای ارتباطی
بود ،تضعیف فرم و عملکرد آن را به بار آورده است .لکن به دلیل نقش بسزای کارکردی ،اجتماعی و اقتصادی و ...آن هنوز نیز از
میزان نفوذ و تاثیرگذار باالیی برخوردار است .عمده ویژگیهای این بازار که موثر در حفظ و نشر خاطرهانگیزی و نشر آن میشود به
شرح زیر میباشد:
الف) ویژگیهای کالبدی :ویژگی های کالبدی مؤثر بر خاطره جمعی در بازار تاریخی تبریز عبارتنداز :یکپارچگی و تداوم بازار به
داخل فضاهای شهری که زمینهساز ارتباط فرد با محیط بازار میگردد .فضاهای مکث و توجه به خلوت در بازار تبریز به صورت
سلسله مراتبی وجود دارد .فضاهایی نظیر چهارسوها و تیمچهها و حیاطها و مراکز فرهنگی امکان ایجاد قرارگاههای رفتاری را در
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بسیاری از فضاها ایجاد کرده است .همچنین تضاد درون و بیرون بازار بسیار زیاد است بطوریکه جدارههای خارجی برخالف جداره-
های داخلی ساده و فاقد تزئینات است و بر این مبنا ،فرد به محض ورود به بازار فضاهای متفاوتی را تجربه میکند.
ب) ویژگیهای کارکردی :ویژگیهای کارکردی مؤثر بر خاطره جمعی عبارتنداز :وجود فضاهای جمعی و فعال بودن بازار در
بسیاری از مراسمها و مناسبتها منجر به شکلگیری رویدادهای منظمی در طول سال در بازار میگردد .بسیاری از فضاهای بازار
ایرانی در ایام مختلف سال جهت برگزاری مراسمها تغییر کاربری میدهند و شاهد وجود فضاهای انعطافپذیر در داخل بازار می-
توان بود ،ایجاد زمینههای مشارکت مردم در بسیاری از برنامهها و فعالیتها زمینه ایجاد تعلق و این همانی با محیط و خلق خاطره
جمعی را فراهم مینماید.
ج) ویژگیهای ادراکی :ویژگی های ادراکی مؤثر بر خاطره جمعی عبارتنداز :وجود عناصر نمادین و مذهبی در مسیر بازار که
منجر به ایجاد حس جهتیابی و خلق خاطرهها در طول راسته میگردد .توجه به هویت و ارزشهای فرهنگی همخوان با مردم،
محیط را برای حضور مهیا مینماید و منجر به خلق مکانهای معنادار میگردد.
بر این مدار ،بازار تبریز ضمن حفظ و بیان تاریخ گذشته ،حافظ ارزشهای فرهنگی جامعه نیز میباشد .این مجموعه ضمن
حفظ سنتهای دیرین که به یقین خود بهعنوان عناصر پایداری این سازه زیبا میباشد ،همواره بهعنوان فضای شهری موثر در حیات
شهری ایفاء نقش نموده است (تقیزاده)69 :0099 ،؛ اما نکته مهمی که تذکر آن ضرورت دارد این است که شهر دارای سازمانی
متعادل متشکل از ساختارهای همپیوند اجتماعی  -مکانی و نمادین است (فالمکی .)308 :0091،این نوع نگرش باعث بوجود آمدن
نوعی احساس هویت یا اینهمانی )(Identityفرد با فضا و محیط خویش در این شهر میگردد .بگونهای که انسان هویت خویش
را در هویت محیط جستجو نموده یا اینکه آن چنان ارزش و احترامی برای عوامل هویتی محیط قائل میشود که در پی آن سعی در
استحاله مختصات هویتی خویش به سمت کسب مختصات هویت محیط مینماید .بدین جهت است که فضاهایی که سبب رونق
حیات اجتماعی و فرهنگی شهر شده و به تبع آن اساسی ترین نیاز انسان ،یعنی نیاز به زندگی اجتماعی و کنش متقابل را مرتفع
خواهند نمود ،چنین فضاهایی امکان کالبد یافتن اندیشهها ،بروز رفتارهای اجتماعی و شکلگیری مشارکت مردمی را تسهیل می-
نمایند(جدول شماره.)0
جدول شماره  :4وجوه انواع روابط در پایداری و تداوم خاطرهانگیزی در ساختار بازار تبریز

تصویر :2وجود تداوم در معماری بازار تبریز برای

تصویر :1ارتباط زنده و پویای کالبد و کارکرد بازار

برآوردن هدفهای مرکب ساختمانی ،روانی ،متافیزیکی و

تبریز با فضای شهری (مأخذ :دانشیان.)1988 ،

آرایشی -تزیینی (مأخذ :نگارندگان).

تصویر :4مراسمات مذهبی در بازار تبریز -تقویت
اجتماعات محلی پایدار با ارتقای رفتارهای جمعی (ماخذ:
نگارندگان).

11

تصویر :9پویایی شاکله اقتصادی بازار تبریز در حیات
شهری (ماخذ :دانشیان)1988 ،

 -6نمودهای تجلی تعلق روحی -روانی(خاطرهانگیزی) در بازار تبریز
تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز ،ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی ،هیجانی و اجتماعی بوده و هست و در قالب
دو نوع رابطه روحی  -روانی و اخالقی تعریف میگردد .به دیگر سخن ،تعلق افراد به بازار ،حاصل ارتباط درونی ،تصورات ذهنی،
خصوصیات محیطی و مبانی فرهنگی و اعتقادی ساکنان آن میباشد .امری که از یک سو ،ریشه در تجربههای ذهنی افراد نظیر؛
وقایع ،سنت ،تاریخ ،فرهنگ ،اعتقاد ات ،اجتماع و  ...دارد و از سوی دیگر برگرفته از بسترهای عینی و بیرونی در محیط ،نظیر نوع
طراحی ،سازماندهی بازار ،کالبد و  ...می باشد .لذا میتوان اینگونه بیان نمود که بازار سنتی آنجایی است که عالوه بر فعالیت
اقتصادی ،رشد اجتماعی و نیازهای روان شناختی ،به رفع نیازهای جمعی و فردی شهروندان بپردازد .این امر ،توجه معماران و
شهرسازان ،به تنوع نیازهای انسانی را در طراحی محیط طلب مینماید و نیازمند بینشی همه جانبه پیرامون نحوه ارتباط میان
مفاهیم گذشته ،حال و آینده فضای مورد طراحی میباشد تا زمینه های تحقق تعلق اجتماعی و مکانی  ،فراهم گردد .در مجموع ،به
نظر میرسد نکات زیر بتواند در ایجاد حس تعلق به مکان در مجموعه بازار موثر واقع شود:
 .0افزایش حس تعلق اجتماعی از طریق انتقال صحیح باورها و تعهدات دینی در عرصههای عمومی
 .3وارد نمودن شهروندان به صحنه های فعالیت اجتماعی و متعاقب آن ایجاد خاطره جمعی

تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز ،ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی ،هیجانی و اجتماعی بوده و هست و در قالب
دو نوع رابطه روحی  -روانی و اخالقی تعریف میگردد .به دیگر سخن ،تعلق افراد به بازار ،حاصل ارتباط درونی ،تصورات ذهنی،
خصوصیات محیطی و مبانی فرهنگی و اعتقادی ساکنان آن میباشد .امری که از یک سو ،ریشه در تجربههای ذهنی افراد نظیر؛
وقایع ،سنت ،تاریخ ،فرهنگ ،اعتقادات ،اجتماع و  ...دارد و از سوی دیگر برگرفته از بسترهای عینی و بیرونی در محیط ،نظیر نوع
طراحی ،سازماندهی بازار ،کالبد و  ...میباشد .لذا میتوان اینگونه بیان نمود که بازار سنتی آنجایی است که عالوه بر فعالیت
اقتصادی ،رشد اجتماعی و نیازهای روان شناختی ،به رفع نیازهای جمعی و فردی شهروندان بپردازد .این امر ،توجه معماران و
شهرسازان ،به تنوع نیازهای انسانی را در طراحی محیط طلب مینماید و نیازمند بینشی همه جانبه پیرامون نحوه ارتباط میان
مفاهیم گذشته ،حال و آینده فضای مورد طراحی می باشد تا زمینههای تحقق تعلق اجتماعی و مکانی ،فراهم گردد.

نتیجهگیری
هدف از نگارش این مقاله ،تالش در حصول معرفت ،در ادراک حس تعلق مکان و دلبستگی به آن در حافظه جمعی شهر،
بهمنظور تبیین تأثیر هویت مکانی خاطرات جمعی در ارتقای حس دلبستگی و تداوم و ماندگاری رشتههای خاطرهای یکی از
شاهکارهای هنری و معماری بافت سنتی ایران ،یعنی بازار تاریخی تبریز است .بر این مبنا ،با بررسی موشکافانه در دقایق مستور در
کاربستهای به وجود آورنده معنا در مکان ،با رویکرد پدیدارشناختی به ارائه مفاهیمی چون حس تعلق ،هویت ،مکان و خاطره
پرداخته شد .بر این منوال روشن گردید؛ مکان قرارگیری بازار بهعنوان گرانیگاه شهر با ایراد پاسخ به نیازهای کالبدی و غیرملموس
شهر و شهروندان همواره نمودی خاص داشته و در ارتباط با نقطه عطف ورود به بافت قدیم در شهر تبریز ،توانسته است چون
گذشته نقش خود را با معنایی امروزین با تکیه بر ایجاد نوعی نظم و کیفیت فضایی است که موجد بازتعریف قلمرو و ارتقای هویت
بافت شده است؛ بازیابد.
بنابراین ،هر نوع مداخل ه شهرسازانه در این محدوده ،در جهت ارتقاء پایداری مجموعه در فضاهای شهری ،نقطه حرکتی است
برای دمیدن روح تازه به هسته تاریخی در ارتباط با توسعههای جدید شهر .این اقدام موجد نوعی پایداری فضایی ـ اجتماعی خواهد
بود که در آن فضاهای شهری معنای خود را در بعد زمان باز مییابند و مکانهایی را میسازند که محل بروز انواع فعالیتهای
اجتماعی و شکلگیری خاطره های جمعی است .لیکن این ساماندهی زمانی موفق خواهد بود و به شهر غنا و تنوع میبخشد؛ که با
تکیه بر یک پیوند نامرئی و متقابل شهروندان و دلبستگیهای آنان به مکان و ارزشهای فرهنگی و بصری منتج از آن و احساس
تعلق به مکان در بستر شهر ،صورت گیرد .در این فرآیند وجود سه عامل بستر کالبدی ،فعالیت و رویداد در مکان و معنا و هویت آن
مکان از عوامل اساسی در شکلگیری خاطرات و تبدیل آن به جزیی از فرهنگ جامعه شهری ،در ساختار بازار تبریز است .بر این
منوال ،امکان ایجاد و تداوم روی دادن فعالیت در یک مکان عامل پایه در شکلگیری و انتقال خاطرات جمعی است و به نوعی
حضور این عامل بدون وجود بستر کالبدی که امکان رخداد را فراهم سازد بیمعنا خواهد شد .لذا ارتباط متقابل این سه عامل در
شکلگیری و تکرار و ذکر خاطرات جمعی از این مکان و به صورت کلی بافتهای تاریخی مؤثر میباشد .برای دستیابی به چنین
مراکز سرزندهای ،تعریف دوبارهای از همپیوندی شهر با هسته و ساختار کهن آن الزم است تا امکان تداوم و تغییر متکی بر ساختار
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تاریخی را فراهم آورد و در پیوند با دیگر کانونهای فعالیتی شهر ،نقش آن را در چارچوب توسعه متوازن شهر تعریف کند .البته
شایان ذکر است که این قبیل عناصر و مجموعه های معمارانه لزوماً و تنها به لحاظ فیزیکی واجد اهمیت نیستند ،بلکه ممکن است
بخشی ،تداعی کننده یک عملکرد یا واقعهای تاریخی باشد؛ به عبارت دیگر در احیاء این عناصر ،فرآیند تبلور معانی در اشکال
مختلف بروز میکند و بازیابی خاطرههای جمعی نیز معنا مییابد .در واقع با مفاهیم نهفته در نظام فضایی بازار و به برکت قلمرو
استحاله تمثیلی ،گذر از یک عرصه به عرصه دیگر به آسانی امکانپذیر است .گذری آرام و موزون که نیازمند گذرگاهی است که به
ما امکان میدهد تا تداوم سلسله مراتب را حفظ کنیم؛ این گذر مستلزم زبان نمادین تمثیلها و نشانههاست .روشن است که؛ آینده
فضاهای عمومی شهری ایران ارتباط مستقیم با خاطرات جمعی و مفاهیم خاطرهساز مکان خواهد داشت لذا ،برنامهریزی مدیریت
شهری در این ارتباط میتواند نقشی مهم در ارتقا کیفیت و زندگی شهری در فضاهای عمومی داشته باشد .از اینروی اتکاء بر
ریشههای عمیق یک چنین نظامات پایدار ،همراه با ویژگی ناملموس و هویت نهفته میراث معماری در بازار تاریخی تبریز ،در ارتباط
با بستر فرهنگی شهر با ایجاد تعلق خاطر و تجسد آن در یک رشته خاطرهای ،مبدل به الگوی ذهنی در بازشناخت مکان و خوانایی
محیط شده و موجد حس دلبستگی مخاطب با محیط آن ،گشته است؛ جزو میراثهای فرهنگی شهر محسوب میگردد.
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پینوشت
.)4336 ، (دانش پایه و همکاران: به.ک.ـ برای مطالعه بیشتر ن4
 نسبی و تاریخی که هرگز به طور کامل از میان نمیرود و نامکان هیچگـاه بـه طـور کامـل ت ـ، فضایی است هویتساز،ـ مکان2
.)Canter,1977(نمییابد
Shamai, (  دلبستگی به مکان و تعهد به مکان میباشد، دارای سه مرحله اصلی تعل به مکان، ـ شامای معت د است حس مکان3
 زمانی به حیات شهری و اجتماع گره میزنـد-) که میزان پایداری و ماندگاری اثر را با تکیه بر حس تعل مکانی1991: 347-358
.و یک تجربه مثبت از مکان را بوجود میآورد
 بایـد از آن بـه عنـوان، ـ عناصر معمارانه بافت قدیم شهرهای ایرانی دارای آنچنان بار معنایی و مفهومی بوده که بیهیچ تردیدی1
 به عبارتی دیگر اصالت آن را با ایـن مفهـوم کـه معمـاری بافـت از ابعـاد.اصیلترین و زیباترین جلوه هنر و صناعت سنتی یاد کرد
. درمییابیم، به ابعاد پنهان رسیده و رفتار خودآگاه و ناخود آگاه انسان را دربر میگیرد،ظاهری گذشته
.(Dovey, 1999) : به.ک.ـ برای مطالعه بیشتر ن4
.)Canter,1977:173( :ک به. ـ برای مطالعه بیشتر ن6
.(Proshansky, 1978: 147( :ک به. ـ برای مطالعه بیشتر ن4
.)Lang, 1994: 291( :ک به. ـ برای مطالعه بیشتر ن1
.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
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بررسی اندیشههای جهانی در شیوه مداخله در بافتهای مسکونی
کم برخوردار داخل شهر
(با مقایسه دو محله در ایران و اسپانیا)
حسن رضایی ،1سحر

مظلومی*2

تاریخ دریافت89/10/01 :
تاریخ پذیرش89/10/01 :
کد مقاله06601 :

چکـیده
در گذشته شکلگیری بافتهای شهری با توجه به نیازهای زمانی -مکانی و شاخصههای فرهنگی -هویتی دوره خود بوده
و طبعاً این شکلگیری در زمان خود هویت مشخصی داشته است ،ولی با گذشت زمان و به وجود آمدن تکنولوژیهای
نوین و پیشرفت انسان بهسوی زندگی ماشینی ،این بافتها که زمانی خود زیستگاههای بافت شهری بودهاند مبدل به
بافتهای فرسوده گردیدهاند ،بافتهای فرسوده به قسمتی از شهر اطالق میگردد که ارزشهای زندگی شهروندی آن
کاهش یافته و ساکنین آن از شرایط زندگی در محل خود رضایت نداشته و نیازهای اساسی آنان (نیازهای خدماتی و
فرهنگی) برآورده نمیگردد .این فرسودگیهای طبیعی عناصر و اجزای شهری در صورت عدم بهسازی بهموقع ،در اوقات
بحران اثرات مخرب شدیدی بر انسان و محیط در پی خواهد داشت و آنجا که تحقق عدالت اجتماعی ،ایجاد و شکلگیری
محیطزیست امن و مطلوب از اهداف کالن چشمانداز کشور است ،میطلبد با نگاهی ویژه به بهسازی و نوسازی این
بافتها توجه نمائیم؛ اما پیشینه توجه به بافتهای قدیمی شهرها در سطح جهانی طی دهههای اخیر اشکال مختلفی به
خود گرفته است ،ظهور و بروز نظریات توسعه کالبدی و احیاء بافتهای فرسوده غالباً از سوی اندیشمندان به نامی مطرح
گردیده است ،شایسته است این نظریات ارزشمند در روند اجرایی این کار (بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده) منعکس
گردد .پژوهش حاضر در نظر دارد که با بررسی آراء و نظریات مختلف محققین بنام در این عرصه ،روند اجرایی این
نظریات را در عمل نیز مورد بررسی قرار دهد و همچنین با تطبیق دو نمونه موردی از مداخله در بافتهای فرسوده در
تهران و مادرید ،روشی مؤثر در انتخاب شیوه مداخله مناسب در بافتهای مسکونی کم برخوردار داخل شهر ارائه شود.

واژگـان کلـیدی :بهسازی ،نوسازی ،بافت کم برخوردار

 -0استادیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
 -2دانشجو کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده هنر و معماری ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران (نویسنده مسئول)
mazloomi.sahar@yahoo.com
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از نیمه دوم قرن  08به بعد دخالت در بافتهای قدیمی شهرها به انواع و انحاء مختلف در کشورهای اروپایی رواج یافت که
سرمنشأ آنها دو کشور فرانسه و انگلستان بود و تجارب این دو کشور سرمشق بسیاری از کشورهای جهان و بهویژه اروپاییها در
گزینش استراتژیهای احیاء بافتهای قدیم گردید حالآنکه در آن زمان مداخله در بافتهای کهن شهری در ایران معنای چندانی
نداشت همزمان با شروع دوران معاصر و دگرگونی نظام و ساختار اقتصادی کشور و نیز روابط روزافزون با کشورهای خارجی و
بهتبع آن تأثیرپذیری از آنها تغییر در سازمان کالبدی کشور کلید خورد ،دولت قاجار به دنبال ایجاد نمادی از رشد و توسعه درصدد
دگرگونی شهرها بهخصوص پایتخت خود ،تهران برآمده و در حقیقت از این دوران به بعد مداخله در بافتهای کهن شهری در ایران
معنی پیدا کرد ،ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافتهای شهری است که به سبب قدمت و یا فقدان
برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکلگیری آن بافت به و جود آمده ،از طرف دیگر با مطرح گشتن نظریات اندیشمندان حول سه
محور عمده بهسازی ،نوسازی و بازسازی بهعنوان توسعهای که سالمت انسان و نظام اکولوژیکی را در بلندمدت بهبود میبخشید و
هدف اصلی آن تأمین نیازهای اساسی ،بهبود و ارتقاء سطح زندگی برای همه ،حفظ و اداره بهتر اکوسیستمها و آیندهای امن و
سعادتمندتر میباشد( .سلطانی )0082 ،این پژوهش باجمع آوری دیدگاه ها ،اندیشه ها و تجربیات جهانی از یکسو و نارسایی ها و
مشکالت موجود درسیاست گذاری ها و برنامه ریزی بافتهای کهن در کشور از سوی دیگر و بکارگیری روش مناسب برنامه
ریزی ،سعی در یافتن و تدوین روش مناسب جهت مداخله در بافتهای کهن شهری دارد .نتایج مورد انتظار این پژوهش عبارت اند
از -0 :جمع بندی اندیشه ها و تجربیات جهانی در امر مداخله دربافت های فرسوده شهری و استخراج مهمترین اصول کاربردی
آنها  -2جمع بندی سیاست ها وبرنامه هایی که تا کنون در ایرانو جهان در مواجهه با بافت فرسوده اتخاذ شده اند و استخراج
مهمترین مشکالت و تنگناها .این مقاله که حاصل مشاهدات عینی و تحقیقات کتابخانه ای است به صورت تحلیلی – توصیفی به
تشریح موضوع پرداخته و قصد دارد با ارائه نتایج کاربردی راه حلی عملی در راستای نیل به اهداف پایداری و بهسازی و نوسازی
بافت های کم برخوردار داخل شهر ارائه نماید.

 -2مبانی نظری
 -1-2بافتهای کم برخوردار
ریشه لغوی واژه کم برخوردار :برخوردار در فرهنگ فارسی عمیدبه معنای بهره مند ،کامیاب ،بهره ور ،مستفیض
تعریف واژه بافت های کم برخوردار :بافتهای کم برخوردار به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میشود که به
دلیل فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تاسیسات و خدمات و زیرساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از
ارزش مکانی ،محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند؛ بافتهای کم برخوردار به سبب فرسودگی در کلیت با یکدیگر ویژگیهای
مشترکی دارند(حسینی  -0091شفایی و مهندسین مشاور شاران  – 0091جهانشاهی  -0092حبیبی  0096و همکاران).
تعریف گونه های بافت های کم برخوردار :در یک تقسیم بندی کالن میتوان بافتهای مختلف شهری را از نظر کیفی به چند
دسته اصلی تقسیم بندی نمود:
 بافت های قدیم و واجد ارزش تاریخی که معموالً عمری بیش از  91سال دارند. بافت های کم برخوردار که فرسوده شده و فرسودگی آنها یا از بابت کالبد است و یا از بابت فعالیت و بخشهای قابلتوجهی از شهرها با عمری بیش از  01سال را شامل میشوند
 بافتهای حاشیه ای یا غیررسمی نوعی دیگری از بافتها هستند که به صورت خودجوش ساخته شده اند و بخشی ازشهرهای عمدتاً بزرگ و یا شهرهای میانی بسیار مهاجرپذیر را تشکیل میدهند .با گسترش شهرهااین نواحی درون
مناطق شهری قرار میگیرند .به طور کلی این بافتها از ارزشهای تاریخی یا شهرسازی بی بهره اند.
 بافتهای جدید شهری که محصول دهه های اخیر (کمتر از  01سال) بوده و درآیندهای نه چندان دور به تدریج بهجرگه بافتهای فرسوده خواهند پیوست
همچنین بافتهای کم برخوردار (بافت های فرسوده) به سبب عوامل مؤثر در فرسوده بودن دارای ماهیتهای متفاوت
میباشند .این بافتها را در چهار گروه زیر قرار میدهند:
 بافتهای دارای میراث شهری بافتهای شهری (فاقد میراث شهری) -بافتهای حاشیه ای(سکونتگاه غیررسمی)

-

بافتهای روستا شهری :این بافتها در اثر گسترش شهرها و پیوستگی کالبدی روستاهای اطراف شهر به محدوده
شهری ایجاد میشوند( .حسینی  -0091شفایی و مهندسین مشاور شاران -0091حبیبی  0096و همکاران)

 -2-2انواع مداخله های شهری
تعریف بهسازی :در این نوع مداخله اصل بر وفاداری به گذشته و حفظ آثار هویت بخش درآنهاست ،فعالیت بهسازی با هدف
استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود و تقویت جنبههای مثبت و تضعیف جنبههای منفی از طریق حمایت ،مراقبت ،نگهداری،
حفاظت ،احیا ،استحکام بخشی و تعمیر صورت میگیرد .دخالت در این بافتها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث
فرهنگی است ،بهسازی شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است ،در
کوتاه مدت صورت میپذیرد .در واقع بهسازی زمانی صورت میگیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده باشد
و میتواند شامل این موارد باشد :حفاظت ،جلوگیری و ضمانت ،استحکام بخشی ،بهبود و سازماندهی

تعریف بازسازی :دراین نوع مداخله نه تنها هیچ الزامی برای حفظ گذشته وجود ندارد بلکه باهدف ایجاد شرایط جدید زیستی و
کالبدی ـ فضایی و از طریق تخریب ،پاکسازی ،دوباره سازی صورت میپذیرد .بازسازی زمانی صورت میگیرد که در بنا ،مجموعه
و یا فضای شهری ،فرسودگی به صورت کامل ایجاد شده باشد .فرسودگی کامل معموال بر اثر فرسودگی فعالیت و کالبد توامان
صورت میپذیرد .این امر معموال برای ایجاد حیات جدید در سازمان فضایی فرسوده به کار میرود .فرآیند بازسازی معموال با
اقدامات زیر تعریف میشود :تخریب ،پاکسازی ،آواربرداری ،دوباره سازی .با توجه به موارد اشاره شده ،بافتهای شهری و عناصر
انسان ساخت فضاهای شهری ،به مرور زمان دچار فرسودگی و تخریب میگردند و به همین دلیل پایدار نگه داشتن کالبدهای
شهری نیازمند مداخالتی در راستای اصالح و بهسازی وضع موجود هستند ،بنابراین از سوی مدیران و برنامه ریزان شهری باید
اقدامات منطقی در راستای مدیریت ،بهبود و سازماندهی اساسی مشکالت و مسائل مربوط به بافتهای فرسوده شهری صورت
گیرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این بافتهای فرسوده ،قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی در شهرها را تا
حد زیادی پایین آوردهاند و پدیدههایی چون ناکارآمدی نظام جابجایی ،فقر شهری ،بحران ایمنی و تاب آوری پایین در برابر بالیا،
گسترش آسیبهای اجتماعی ،افت منزلت مکانی و بحران هویت و همچنین بحرانهای زیست محیطی شده است .لذا باید از طرح
موجود استقبال و ورود دولت به این موضوع مهم را تقویت کرد و با بیان اشکاالت و ارائه راهکارهای تقویت طرح ،شرایط را برای
بهبود وضعیت زندگی ساکنان این مناطق مهیا کرد( .شماعی ،پوراحمد )0081

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 8531

تعریف نوسازی :در این نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و برحسب مورد از مداخله
اندک تا تغییر را میتواند شامل گردد .فعالیت نوسازی باهدف افزایش کارآیی و بهرهوری ،بازگرداندن حیات شهری به بافت میباشد
و ازطریق نوکردن ،توانبخشی ،تجدید حیات ،انطباق ،دگرگونی صورت میپذیرد .فعالیت نوسازی با هدف افزایش کارآیی و
بهرهوری ،بازگرداندن حیات شهری به بافت است و از طریق نو کردن ،توان بخشی ،تجدید حیات ،انطباق و دگرگونی صورت
میپذیرد .نوسازی زمانی انجام میشود که فضای شهری ،مجموعه و یا بنا از کارکردی مناسب و معاصر برخوردار بوده ولی
فرسودگی نسبی کالبدی فضایی سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده است .نوسازی اقداماتی را شامل میشود که عبارتند از
تجدید حیات ـ انطباق ،به روز کردن ـ تبدیل ،دگرگونی ـ حفاظت ـ احیاء ـ تعمیر

پیشینه ضرورت نوسازی بافت های کم برخوردار داخل شهر:
 ارتقاء بهره وری شهر ،به معنی استفاده از همه منابع و امکانات به نفع توسعه شهر. جلوگیری از توسعه افقی شهر با توجه به توسعه روزافزون شهرها هر روزه بیشتر با توسعه افقی شهر و طبعاً فرسودگیبیشتر بافتها مواجهیم که دخالت در ساختار آنها را گریزناپذیر میکند.
 مقاوم سازی در برابر زلزله های احتمالی پیشگیری از جابجایی بیرویه جمعیت ،با توجه به فرسودگی بافت و جلوگیری از متروکه شدن آنها -ایجاد عدالت اجتماعی ،مقابله با فقر ،خدمت رسانی مطلوب شهری (حسینی )0091
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 -3پیشینه
 -1-3پیشینه شیوه مداخله در بافت های کم برخوردار از دیدگاه نظریه پردازان
بررسی و تحلیل نظریه ها ،اندیشه ها ،شیوه ها ،سبک ها و الگوهای متفاوت مداخله در بافت های فرسوده و قدیمی و سازماندهی
شهری ،امکان دستیابی به راهکارهای مناسب برای زمان برای برنامه ریزان شهری فراهم می آورد .طبق جدول شماره  0که
نمایش داده میشود ،دیدگاه های صاحب نام ترین اندیشمندان جهانی در زمینه مداخله در بافت های فرسوده کهن شهری گردآوری
گردیده اند .این دیدگاه ها در حول سه محور عمده بهسازی ،نوسازی وبازسازی قرار دارد.
جدول  -1دیدگاه نظریه پردازان حول سه محور بهسازی ،نوسازی وبازسازی در بافت های کم برخوردار داخل شهر

0
2
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0
0
1
6
1
9
8

دوره
-0909
0918
-0908
0811
-0906
0800
-0900
0810
-0910
0800
-0910
0802
-0910
0801
-0991
0861
-0981
0881
-0800
0891
-0809
0890

نظریه پرداز
اوژن ویوله لودوک
(فرانسوی)
جان راسکین (انگلیسی)

(ماخذ حبیبی ،مقصودی )1931
شیوه و کالم
کاربری پیشنهادی
بهسازی –
گنجینه ای
نوسازی-بازسازی
تداوم کاربری تاریخی-
بهسازی
معاصر سازی

بهبود کالبد بدون دخالت مستقیم بارز

کامیلو بوییتو
(ایتالیایی)

معاصر سازی

بهسازی  -نوسازی

کامیلو سیت (اتریش)

تداوم حیات کالبدی –
تاریخی

بهسازی  -نوسازی

بهبود کارکرد با احترام به کالبد قدیم

لوکا بلترامی (ایتالیا)

تداوم کاربری تاریخی-

بهسازی  -بازسازی

بهبود کالبد مو به مو

باتریس گدس
(اسکاتلندی)

در درون برنامه ریزی
شهری مطرح می شود

بهسازی  -نوسازی

گوستاوجیوانی (ایتالیا)

احیای بافت زنده

بهسازی -نوسازی

لوکوبوزیه (سویسی)
لوتیس مامفورد

منطقه بندی بر اساس
عملکرد اصلی شهر
بر اساس کاربری طرح
آزمایشی

حفظ کالبد تاریخی –بهبود محیط
شهری –بهبود شرایط زیست
بهبود عملکرد با احترام به کالبد زنده و
پویا

بازسازی

بهبود کارکرد با تخریب کالبد

بهسازی  -نوسازی

پاسخ به نیازهای معاصر

لودویکو کوارونی
(ایتالیا)

معاصر سازی

کوین لینج (آمریکایی)

بر اساس طراحی منظر
شهری

بهسازی  -نوسازی

02

0800

لئوناردوبندلو (ایتالیا)

معاصرسازی

بازسازی

00
00

0800
0801

ریچارد راجرز (ایتالیا)
رنزو پیانو (ایتالیا)

مختلط و غیرعملکردی
مختلط و غیر عملکردی

نوسازی -بازسازی
بهسازی  -نوسازی

00

احیا کالبد به دنبال آن بهبود کارکرد

بهبود کارکرد

بهسازی -نوسازی

01

هدف مداخله

بهبود عملکرد با احترام به کالبد زنده و
پویا
حس تداوم در کالبد بافت قدیم
بهبود کالبد و بهبود در شرایط زیست
ساکنان
خلق فضاهای خدمات رسان
تدوین طرح های انعطاف پذیر

در سیر تکاملی تفکر باز زنده سازی بافت های تاریخی ،صاحب نظران بسیاری نقش موثر داشته اند .این نظریه ها مهمترین
پشتوانه نظری اقدامات اجرائی مربوط و حتی سمینارهای مختلف هستند همانگونه که سیر مصوبات سمینارها از عملکرد گرایی به
واقع گرایی و از مداخله در تک بنا ها به مداخله در کلیه شهر منجر گردید ،نظریات نیز چنین بوده اند .برای مثال اوژن ویوله لودوک
همراه با لزوم تخریب بازسازی ،زیبا سازی به حفظ تک بنا هایی با ارزش به شیوه ای موزه ای معتقد بود .پس از وی جان راسکین
مرمت محتاطانه تاریخی را با دیدی کامال فرهنگ گرا مطرح می سازد .لوکابلترامی نیز با همین دیدگاه بازسازی مو به مو را
پیشنهاد می نماید .امل کامیلوسیته با اعتقاد به مرمت تاریخی تعلق و ارزش پذیری بنا را از محیط ارجح دانسته و مخالف حذف
عناصر محیطی و تخریب بافت است پس از وی کامیلوبویی تو برای اولین بار نظریه معاصر سازی بافت ها را با تزریق محتوای
جدید در اشکال قدیم مطرح نمود( .نوری )0091
36

 -2-3پیشینه شیوه مداخله در بافت های کم برخوردار درایران
در ایران روند نوسازی مراکز شهری در ادوار مختلف تاریخی نمایانگر الگوهای مختلفی اعم ازجراحیهای شهری مثله کردن
بافت قدیمی شهر (مداخله ی اولیه در بافت های شهری و احداث خیابانهای عمود بر هم در دوره ی رضا شاه -تا نوسازی بزرگ
مقیاس دوره محمد رضا شاه) و  -الگوهای نوسازی -بهسازی در بعد ازانقالب اسالمی بوده است (رهنما) روند احیای بافتهای قدیم
شهری در ایران پس از انقالب چشمگیرتر از قبل از انقالب بوده و در قالب طرحها ،قوانین و برنامه های عمرانی دنبال شده است،
که هر کدام از این تالش ها متاثر از شیوه ی نگرش و شرایط حاکم بر آن دوره ی زمانی بوده است (نراقی) این تالشها در  6محور
اصلی به شرح جدول شماره  2خالصه شده است(ایزدی)
جدول  -2روند احیا بافت قدیمی شهرها بعد از انقالب
اهداف
الگوی انتخابی

0

-0060
0060

روان بخشی

2

-0068
0060

طرح بهسازی
بافت های
شهری

0

-0010
0068

محورهای
فرهنگی –
تاریخی

0

-0010
0010

نوسازی و
بازسازی

1

-0016
0010

بافت های
مسئله دار
شهری

6

-0091
0016

عمران و
بهسازی شهری

1

-0091
0081

بازآفرینی پایدار
محدوده و
محالت هدف
شهری

-

آغاز اولین طرح ها بعد از انقالب به منظور مرمت بافت های تاریخی شهرها با طرح
روان بخشی
یعنی باز پس دادن فرهنگ زندگی محله ای به یک محله یا قسمت از آن
ایجاد شبکه دسترسی
پذیرش مسئولیت توسعه بافت ها توسط وزارت مسکن شهرسازی
تهیه طرح های بهسازی با راه اندازی گروه ای امانی تحقیقاتی برای  02شهر

-

بافت های کهن با پیکره ی شهر
جایگزینی برنامه ریزی جامع به جای برنامه های موضعی
اعالم بافت های شهری شهرهای اصفهان –شیراز همدانو کرمان بهعنوان شهرهای
فرهنگی –تاریخی اصلی کشور
توجه به الگو ساختاری بافت کهن و ارائه الگویی برای پیوند استخوان بندی قدیم به
شالوده جدید شهر
گسترش اقدامات ساخت و ساز مسکن در محالت درون شهر
برنامه ریزی تملک این اراضی
شروع برنامه دوم توسعه اقتصادی
توجه به توسعه درونی و تأمین مسکن و عمران شهری باعث توجه موضعی به بافت
کهن گردید.
تاسیس شرکت عمران و بهسازی شهری که فعالیت های خود را در حوزه های بافت
های کهن که بخش اعظم محدوده مرکزی شهر را تشکیل می دهد و بافت های
فرسوده ،نابسامان ،بی هویت (مساله دار)

-

پیش نگری و پیشگیری از گسترش محدوده ها و محله های نابسامان شهری
تحقق ارتقای فرهنگ شهروندی ،مشارکت و همکاری نهادهای محلی
ارتقای کیفیت ،ایمنی و پایداری ساخت و ساز و برخورداری ساکنان از زیرساخت ها و خدمات
مطلوب
بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت اشتغال
تحقق سبک زندگی پایدار در اقدامات احیا ،بهسازی و نوسازی شهری

-

-

-
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ردیف

دوره

 -3-3تاریخچه تجارب عملی مداخله در بناها و بافت های تاریخی در جهان
بعد از جنگ جهانی دوم ،موضوع بازسازی و احیای مرکز شهرهای تاریخی که در اثر جنگ آسیب دیده بود ،مطرح شد و مورد
بحث قرار گرفت .از سوی دیگر احتیاج فوری به بازسازی و فقدان امکانات مالی الزم ،بحث های نظری بهسازی و حفاظت بافت
های تاریخی را به بعد از سال ها موکول کرد (حبیبی و پوراحمد) .مرمت شهری در آغاز نوسازی و بازسازی – در قرن بیستم تا به
امروز شش دوره خاص را از سرگذرانیده است که هر دوره بنا به شرایط زمانی خود دارای معنا و مفهومی روشن بوده و سرشت زمانه
خویش را بازگو میکند .این شش دوره عبارتند از(حبیبی و مقصودی):
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-

-

-

-
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-

دوره اول :دهه  0811میالدی ،دههای که عمدتاً با بازسازی و نوسازی پس از جنگ جهانی دوم رویارو میباشد .که هر سه
معنای خود کاربست مییابد .بازسازی شهری است ،در این دوره مفهوم اصلی بازسازی مو به مو؛ بازسازی نوگرایانه در قطع
کامل با گذشته؛ بازسازی نوپردازانه با نگاه به گذشته و باتاکید بر آینده.
دوره دوم :دهه  0861میالدی ،این دهه عمدتاً با بازخوانی اقدامات نوگرایانه و نوپردازانه دهه پیشین ونقد آنها تشکیل میگیرد،
نبود و یا کمبود حیات مدنی و اجتماعی در اقدامات بازسازی شهری متمرکز (باز زنده سازی یا تجدید حیات شهری) سبب
میگردد که مفهوم مرمت شهری در دوره گردد ونگاه از بازسازی دقیقاً کالبدی به نوسازی اجتماعی ،فرهنگی معطوف شود.
دوره سوم :دهه  0811میالدی ،در این دهه با شناخت موقعیتها ،امکانات و ارزشهای نهفته در بافتهای کهن شهری ،تسخیر
مجدد این بافتها از سوی شهرداریها و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت؛ توانمند سازی این بافتها سبب می گردد تا
اقشار کم توان اقتصادی مستقر در این بافتها مجبور به ترک آنها شده و بافت های کهن مرمت شده در اختیار توانگران شهر
قرار گیرد ،مفهوم مرکزی مرمت شهری در این دوره است.
دوره چهارم :دهه  0881میالدی ،در این دهه تسخیر مجدد بافت های کهن فراموش شده یا از توسعه شهری بازمانده و با
فرسودگی کالبدی و کارکردی کامل در دستور کار قرار میگیرد ،این امر با توسعه دوباره بخشیدن به این بافتها یا در دستور کار
توسعه قرار دادن آنها را آغاز می گردد.
دوره پنجم :دهه  0881میالدی ،این دهه اصوالً با بازنگری در همه زمینه ها ی علمی ،فلسفی و هنری همراه است ،به همین
سبب نگاه به نوسازی و مرمت شهری نیز با بازنگری در مورد آنچه در دهه های پیشین رخ داده همراه می گردد .مداخله های
ناشی از این نگاه ،با در نظر داشتن گذشته و با ملحوظ داشتن هویتهای تاریخی دورههای متفاوت ،تولید هویتی جدید متناسب
با شرایط زندگی امروزین(معاصر سازی شهری  )2را در دستور کار خود قرار داده اند .مفهوم مرکزی مرمت شهری در این دوره
چارچوبی نو را در فرایند دگرگونی های شهری تدارک می کنند ،که بر اساس مرمت شوهری مفهومی جامع پیدا می کند،
مفهومی که بهبود و توان بخشی یافت های کهن را در همه ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار می دهد.
دوره ششم :آغاز قرن بیست و یکم میالدی ،در این دوره اصوال با مفهوم هم زیستی ،هم نشینی وگفتگوی مسالمت آمیز
سبکها و فرهنگ ها آغاز میشود .با این حرکت مفهوم مرمت شهری نیز تعریفی جدید مییابد ،تعریفی که در آن وجوه فرهنگی
و هنری ایجاد محیطهای سرزنده ،پویا و جذاب شهری غلبه پیدا میکنند ،در دهه پیشین مرمت شهری ،احیای کالبد ،اقتصاد و
وضعیت اجتماعی ساکنان رامورد نظر قرار داده و زمینه را برای پرداخت فرهنگی و هنری بافتهای کهن در آغاز دهه اول قرن
بیست و یکم میالدی در پی دگرگونی بنیادی «نوزایی شهری» آماده کرده بود.

 -4-3تاریخچه اقدامات مداخله ای انجام شده درجهان
نحوه مداخله و برخورد با بافت قدیم در بین کشورهای مختلف با توجه به شرایط حاکم سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آنها بوده
است؛ اما در عین حال ،در بعضی اصول و روشها مشترک اند .هدف ازارائه و تبیین تجارب سایر کشورها و یافتن الگوها و شیوه
های مناسب است که با شهرهای ایران انطباق بیشتری دارد و از طرف دیگر با بررسی تجارب گوناگون درباره مداخالت شهری به
ویژ ه سازماندهی بافت های فرسوده و قدیمی ،امکان دست یافتن به نگرش و دیدگاه جامع تر را فراهم می آورد .پس به اجمال ،به
ذکر تجربیات کشورهای منتخب با جمع بندی اقدامات آنان در شهرهای مختلف پرداخته می شود:
جدول  -9تجربیات جهانی در زمینه مداخله در فضاهای کهن شهری (شماعی  ،1931روشنعلی و حکیم )1931
کشور
اندونزی

-

-

شیوه
برنامهریزی

بهبود شرایط
اقتصادی
ساکنان از طریق
آموزش و
توانمند سازی

بهبود شرایط
اجتماعی
ساکنان از طریق
آموزش و
توانمند سازی

بهسازی
کالبدی
تأمین خدمات
و زیرساختها

شیوه اقدام

نقش چشمگیر مدیریت
شهری
موفقیت پروژه در جذب
اقشار فقیر

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

کالبدی

حمل و نقل

مشارکت
گروه های
مردمی در
پروژه

بهسازی
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کشور
پاکستان
ونزوئال
انگلیس
فرانسه

حفاظت کامل از
بافتهای کهن با اعطای
نقش جهانگردی

افزایش در
آمد شهر
از طریق
جذب
گردشگری

جلوگیری ازشورش
های
اجتماعی ساختن شهر
با
شخصیت

تقویت
بنیه
اقتصادی
شهر

ارتقای
سطح
زندگی

کم رنگ
کردن
ارزشهای
فرهنگی

سوئد

معاصر سازی
و احیای
حیات در
فضاهای کهن

ساماندهی
فعالیت
های
تجاری و
تفریحگاه
ها

حفظ
ساکنان
بافت قدیم

ایتالیا
اتریش

طراحی شهر
بر اساس نیاز
ساکنین

تقویت
صنعت
گردشگری

حفظ
ساکنان در
بافت

آلمان

توجه به
بعد
تاریخی و
فرهنگی

افزایش
فضای
سبز در
بافت قدیم

شناخت
محور
های
هویتی و
فرهنگی

تقویت
فضاهای
شهری و
عمومی

تأکید
براستفاده
حمل و نقل
عمومی
اولویت
حرکت
برای عابر
پیاده
کندکردن
حرکت
سواره
و گسترش
مسیرهای
پیاده

برنامه
ریزی در
مقیاس
شهر و
منطقه
برنامه
ریزی
براساس
نیاز و
مشارکت
مردم
فرآند
برنامه
ریزی
شهری
تقسیم شهر
به 5منطقه
برنامه ریزی

بازسازی-نوسازی

حفظ ابنیه
موجود تا
حد ممکن

حفظ ابنیه
موجود تا
حد ممکن

تاکید
براستفاده از
حمل و نقل

تفکیک
عملکردهای
اصلی شهر

بهسازی-
نوسازی

حفاظت ازبافت کهن
باال بردنمعیارهای
زیستی

حفظ
ساکنان
بافت قدیم

حفظ
ارزشهای
تاریخی بافت
قدیم

حفاظت از بافت
تاریخی
شهر

باال بردن
میزان
دسترسی با
تخریب بافت

تبیین دقیق
کاربری های
بافت کهن

بهسازی  -نوسازی

حفظ
ساکنان
موجود

حفظ
نقش و
هویت
فرهنگی
شهر

آرام سازی
عبور و مرور
احداث
راه

توجه به حق
مالکیت افراد
با
شرط
مشارکت
اجتماعی

بازسازی-نوسازی

سرمایه
گذاری
تنها از
طریق
نهادهای
دولتی

جابجایی
جمعیت

حفظ
ارزشهای
فرهنگی
و
بومی

نظارت بر
طراحی و
معماری،
حفظ بدنه
خارجی
دگرگونی
وسیع،
یکباره و
قهرآمیز
در بافت
انجام
مداخالت
محتاطانه
در
مجموعه
های
تاریخی

-

شیوه
برنامهریزی

-

-

-

أمین
زیرساخت
های
شهری

شیوه اقدام

ارتقا کیفیت زندگی،
ارتقا مشارکت اجتماعی،
کوشش برای تمرکز
زدایی.
موفقیت پروژه در جذب
اقشار کم درآمد به
عنوان گروه هدف

بهسازی

-

-

-
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افزایش فرصت های
اقتصادی و همچنین
بهبود موقعیت اقتصادی
و اجتماعی زنان

تأثیرات مثبت
اجتماعی

تأمین
زیرساخت ها

مشارکت
گروههای
مردمی در
پروژه،
تقاضای
محور بودن
پروژه

بهسازی

هدف اصلی
اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

کالبدی

حمل و نقل

بهسازی  -نوسازی

اهداف و مالحظات

بازسازی
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بهسازی  -نوسازی  -بازسازی

جلوگیری
از
جابجایی
ساکنان

توجه به
بناهای
تاریخی

بهسازی
بناهای
باارزش

جداکردن
مسیرهای
سواره از
پیاده

برنامهریزی
موضعی

ترکیه

ایجاد چهره
فرهنگی و
احیای چهره
شهر

تقویت
اقتصاد شهر با
گردشگری

خروج ن
بافت قدیم
از اقشار
کم در آمد

نقش
فرهنگی
شهر
قدیم

خروج
مشاغل
مزاحم از
بافت قدیم

ایجاد
توقفگاه در
شهر درون
شهر قدیم

سوریه

حفظ
خصوصیات
شهر کهن

تاکید بر
جهانگردی
و
گردشگری

تثبیت
جمعیت

تاکید بر
نقش
تاریخی

تخریب
فضاهای
بی ارزش

توسعه شبکه
معابر پیاده

کشور

شیوه
برنامهریزی

شیوه اقدام

احیای
خانه های
مسکونی
با ارزش

آرام سازی
رفت وآمد

هدف اصلی

هلند

توسعه شهر از
درون و برون

آمریکا

احیای هویت
و نقش
فرهنگی

تملک
ساختمانها
ی قدیمی،
ساخت و
فروش آنها
از طرف
دولت
کسب
درآمد و
بازگشت
سرمایه

اجتماعی

فرهنگی

کالبدی

باال بردن
کیفیت
زندگی
ساکنان
شهر

حمل و نقل
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بهسازی-
نوسازی

برنامهریزی
برای
شهر قدیم
در ارتباط
با شهر
تعین
نقش شهر
قدیم در
کل شهر

بازسازی

توسعه هر
چه
بیشتر
گردشگر
ی

برنامه
ریزی بر
اساس
منطقه
بندی های
انجام شده

بهسازی-
نوسازی

اهداف و مالحظات
اقتصادی

66
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در حال حاضر عوامل بسیاری در به نتیجه نرسیدن و نامناسب بودن مداخالت بافت های فرسوده نقش دارند .برای مثال
میتوان به عوامل زیر اشاره نمود:
 از لحاظ کالبدی (وسعت حوزه مداخله طرح) از لحاظ مدیریتی (نارسایی قوانین جاری  -عدم توزیع ارزش افزوده  -نظام عامل ناآشنا  -تحقق ناپذیری یا دوره زمانیبسیار طوالنی)
 از لحاظ مالی (شرایط ناپایدار اقتصادی کشور) از لحاظ مشارکتی (غیبت شهروندان)از لحاظ کالبدی :در اکثر قریب به اتفاق طرح های نوسازی در ایران محدوده ای بسیار وسیع به وسعت ده ها هکتار انتخاب
شده و سرمایه ای عظیم به تملک قطعات زمین در بافت ریزدانه مراکز قدیمی اختصاص یافته است .این امر از یکسو توان مالی
مجریان را در آغاز راه به شدت کاهش داده واز سویی دیگر تخریب و ویرانی گسترده ای را در بافت رو به زوال مراکز شهری
موجب شده است( .عندلیب )0091
از لحاظ مدیریتی :تحقق طرحهای نوسازی که از یکسو با پیچیدگی های ناشی از حقوق مالکیت و از سوی دیگر با فعل و
انفعاالت گسترده مالی مواجه است ،به قوانین ویژه ای نیاز دارد و این امر درحالی است که هنوز در کشور قوانین متناسب با
پیچیدگی های موضوع تدوین و تصویب نشده است(عندلیب )0091
برای مثال کشور پاکستان جهت برطرف نمودن این مشکل ،در روند نوسازی بافت های فرسوده خود با مدیریتی مناسب،
فرصت های اقتصادی جدیدی را برای ساکنین به وجود آورد که این امر مانع از تخلیه بافت و باعث سهیم شدن ساکنین در ارزش
افزوده نوسازی گردیده است .همچنین کشور اندونزی د ر همین راستا مدیریت شهری در جذب اقشار فقیر بهعنوان گروه هدف
نقش چشمگیری داشته است .افزایش زمان اجرای طرح ها و عدم انعطافپذیری آنها ،از عوامل اصلی کاهش بازدهی طرح است.
بسیاری از طرح های شهری کشورمان بنا به دالیل مختلف در وره زمانی طئالنی اجرا می شوند .طی این دوره نیاز مردم ،مسائل
اجرایی ،ضمانت اجرایی طرح دستخوش تغییر می گردد و حتی پس از اجرای طرح نیز اهداف اولیه آن تأمین نمیشود.
از لحاظ مالی :در ایران شرایط بگونه ای است که بر اثر تملک اراضی به وسیله مجریان ،قیمت زمین در محدوده مداخله به
شدت افزایش می یابدو تورم نیز مزید بر علت شده و فشار مالی فوق العاده ای را بر طرح های بهسازی و نوسازی تحمیل می کند؛
اما همانطور که در تجارب فوق ذکر گردید در اکثر کشورهای یاد شده مدیریت شهری طوری برنامه ریزی شده بود که شرایط را

جهت سرمایه گذاری کم دولتی و شراکت مالی بخش خصوصی وساکنین فراهم آورده ،لذا بازگشت اقتصادی طرح برای اقشار کم
درآمد و ساکنین ،قابل توجیهمی ساخت.
از لحاظ مشارکتی :در ایران ،فرض بر اجرای طرح ها به صورت اقدامات اقتدارگرا و متمرکز بوده است .در بهترین حالت با
فروش اوراق مشارکت ،مردم در طرح ها مشارکت داده شده اند ،در حالیکه روح ساکنان محله های قدیم ،خاطره و احساس تعلق
آنها می تواند در فرآیند تحقق طرح های بهسازی و نوسازی نقش مؤثری را ایفا نماید( .عندلیب  )0091اما در اکثر پروژه های
یادشده حفظ و تکیه برحس تعلق ساکنین مانع از تخلیه بافت و تشویق آنهابه حضور در مراحل اجرای طرح (مشارکت مردمی) شده
است.

 -5-3تاریخچه اقدامات مداخله ای انجام شده در ایران

شهر

مشهد
0

کرمان

0

اصفهان

0

تهران

2

جدول  -4سابقه مداخله در بافت های فرسوده شهری ایران(شماعی) 1385،
برنامه های بهسازی و
اهداف
مشکالت
طرح و سال تهیه
نوسازی شهری
 توسعه حرم امام رضاتجمیع بافت ونوسازی با تراکم
طرح بهسازی و مشکالت ترافیکی:
 تجهیز هسته مرکزیباال ،تغییر کاربری اراضی به نفع
بافت  -آلودگی های زیست محیطی
نوسازی
شهر
کــاربری اقــامتی و تجــاری،
فرسوده پیرامون  -نامناسب بودن کاربری اراضی
 ایجاد فضاهای گذارکاهش نسبت کاربری مسکونی،
حرم امام رضا - -پایین بودن ارزش اقتصادی
 احداث شـبکههـای جدیـدایجاد زیرساختهای مناسب
زمین های بافت اطراف حرم
سال 0010
حلقوی
پاالیش عملکردی فضاهای
توسعه بناهای مسکونی ،تجاری
قدیمی بودن ساختمانها شبکه
شهری ،سازماندهی اراضی
و اداری به صورت انبوه،
معابر ضعیف ناچیز بودن سرانه
ناکارآمد ،برقراری ارتباط
طرح بزرگراه
اختصاص سهم ویژه به کاربری
فضای سبز
جنوب و شمال ،کاهش
نواب -سال 0012
های مختلف
عدم کارآیی فضاهای شهری
مشکالت ترافیکی
ایجاد محور فرهنگی و توسعه
طرح راهبری برای فرسودگی تدریجی کالبدی
دو مرکز محله ،مداخله گام به
تنوع فعالیت ها
محله مهاجرت ساکنان بومی نارسایی
بهسازی
گام در شش قطعه بافت،
ایجاد محورهای مورد نیاز
سال های خدماتی افزایش فقر و
جویباره-
بهسازی محیطی و تعریض
رونق خدمات مورد نظر
ناهنجاری های اجتماعی
0010
معابر
ضعف شبکه های حمل ونقل،
تقویت مرکز شهر ،ساماندهی ایجاد تعاونی های ساخت وساز،
مشکالت ترافیکی ،فرسودگی
احیای بافت قدیم
خدماتی ،بهسازی ارزشهای ایجاد سازمانهای بهسازی و
کرمان سال  0016ساختمانها ،آلودگی های زیست
نوسازی ناحیه تاریخی
فرهنگی – تاریخی
محیطی
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بررسی سیر اقدامات انجام شده در بافتهای تاریخی و کهن شهری ایران ،نشان دهنده فراز ونشیبهایی چه در زمینه
سیاستگذاری و چه در نحوه و نوع اجرا ست .تا پیش از دوره  0261-0291ه .ش اقدامی بهعنوان مداخله در بافت کهن وجود
نداشته و در مجموع به دلیل دگرگونی های بسیار جزئی در شهرها ،بافت تاریخی و کهن بی معنا بوده است .پس از این دوران کم
کم مداخالتی صورت می گیرد که بسیار ناچیز و کم اثر است .اولین نقطه عطف در اوج مداخالت انجام شده حکومت رضا شاه
است .وی توانست انگاره های مورد نظر خود را ،هر چند مورد انتقاد ،به مدد اقتدار دولتی جامعه عمل بپوشاند .پس از این روزگار
دیگر هرگز چنین سرعت و وسعتی درمداخالت مشاهده نگردیده است .نقطه عطف بعدی ،دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی تا
پایان جنگ ایران و عراق است که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بافتهای کهن نه تنها به دست فراموشی
سپرده شد بلکه به دلیل اسکان جمعیت جنگ زده و مهاجر ،بیشتر به سوی زوال پیش رفت؛ اما با پایان جنگ و بروز مشکالت
بافت مرکزی شهرها ،بار دیگر نگاه دولتمردان وبرنامه ریزان به این مناطق جلب گردید و بدین ترتیب در دوران تدوین و اجرای
برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،نقطه عطف جدیدی به وجود آمد .در این دوران مشکلبافتهای فرسوده به
آنچنان معضلی تبدیل می شود که کالن ترین برنامه های کشور به آن می پردازند .البته به دالیل متعددی ،انگاره های مورد نظر
آنان به تحقق نمی پیوندند .در ادامه با توجه به بستر تاریخی مداخالت انجام شده در بافتهای شهری ایران ،به صورت فشرده به
بررسی برخی از تجربیات صورت گرفته در سطح شهرهای کشور خواهیم پرداخت.
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کاشان

8

طرح تفضیلی بافت
قدیم شهر یزد سال
0010

وسعت زیاد فضاهای مخروبه،
عدم ضوابط و مقررات
ساماندهی ،تعمیر فضاهای
خدماتی و دسترسی

احداث گذرگاهها ،ایجاد فضای
سبز ،تعریض معابر

احیای بافت شهر
کاشان سال 0010

عرض کم معابر ،نارسایی
خدمات ،وسعت فضاهای
مخروبه

رفع نارسایی خدماتی و
طراحی معابر ،بدنه سازی و
کف سازی

ایجاد فضای سبز در سطح
عرصه های ملکی ،ایجاد فضای
سبز

اردبیل

9

بهسازی بافت قدیم
شیراز سال 0069

کاهش مطلوبیت سکونتی ،رواج
بزهکاری اجتماعی ،نابودی
ارزشهای فرهنگی

بهسازی ناحیه تاریخی و
توسعه تاسیسات شهری
ساماندهی کاربری های
شهری
بهسازی و حفاضت بافت
قدیم ،بهبود محیط کالبدی
شهر تاریخی ،توسعه شهر از
درون ،احیای محورهای
فرهنگی

احداث مراکز بهداشتی و حمام،
بازسازی مراکز مذهبی و
فرهنگی ،اصالح شبکه معابر

حیات بخشی بافت
قدیم سال 0010

عرض کم معابر ،نارسایی
خدماتی ،فرسودگی بخش
مرکزی

خرید ،تملک و تخریب و
نوسازی بافت ،احداث
واحدهای کوچک

تعریف معابر و توسعه دسترسی
ا ،احداث واحد تجاری و ادراری

شوشتر

1

شیراز

1

طرح و سال تهیه

مشکالت

یزد

شهر

اهداف

برنامه های بهسازی و
نوسازی شهری

ساماندهی بافت
قدیم شوشتر سال
0011

فرسودگی زیاد و متروک شدن
ناحیه تاریخی شهر فرسایش آثار
و ابنیه تاریخی عرض کم معبر
کاهش جمعیت و تخلیه
فضاهای قدیم شهر

حفاظت و صیانت از بافت با
ارزش و واحدهای با ارزش
ساختمانی –توزیع متناسب
کاربری ها بر اساس ساختار
بنا و مجموعه های شهری

تعریف معابر اصلی ،دسترسی
مناسب به بناهای با ارزش،
توسعه سیما سازی شهری،
سرمایه گذاری توسط مالکان و
بخش های دولتی

 -4تطبیق نمونه موردی در الوپیز ،مادرید،

اسپانیا8

الواپیز محله ای فقیر نشین بود که فعالیت های پرخطر و جرائم در آن گسترش یافته بود  1قطعات ،با ایجاد ساختارهای جدید
بر روی آنچه در گذشته خانه باغ بودند و همچنین با استفاده از ایجاد ارتفاع در ساختمان ها متراکم شده بود تپولوژی ساختمان به
صورت خانه های آپارتمانی با دسترسی عمومی منتهی به حیاط های داخلی مشخص می شود .آنها کوراالس نامیده می شوند و از
ابتدا پایین ترین سطح زندگی در اسپانیا بود آنها شرایط بسیار بدی داشتند و برای سطوح پایین جامعه در نظر گرفته شده بودند
طبقه همکف برای دادو ستد ،میخانه ها و همچنین کارگاه صنایع دستی و خلق یک فضای تولیدی مورد استفاده قرار می گرفت
باید توجه کرد که بعد از پیدایش آن ،شکل فضای عمومی تغییر نکرده است خیابان ها مانند ابتدا برای رفت و آمد وسایل نقلیه و
پارک کردن نامناسب باقی مانده اند عالوه بر آن ،با اینکه خیابان ها تغییر نیافته اند ،لکن ارتفاع ساختمان ها افزایش یافت و ورود
نور خورشید و هوای تازه به خانه های داخلی تقریبا غیر ممکن بود بنابر این معموال شرایط زندگی برای سالمت مضر است.

 -0این نوشتار ترجمه مقاله
) ،criteria in Lavapies, Madrid (spainنوشته ماریان سیمون روجو است

_Strategies for housing regeneration in city centres. An opportunityto incorporate bioclimatic
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شکل  -1آفتاب تنها در تابستان به بعضی از خانه های درونی می رسد و حیاط های داخلی کوچک را بیش از حد گرم
می کند

 -1-4روش های مداخله

 -2-4بهبود فضاهای عمومی و ساختمان های عمومی
پس از این ،با در نظر گرفتن فرسودگی تدریجی مرکز تاریخی در سه حوزه (دولتی –منطقه ای و محلی) چندین موافقتنامه
برای بهسازی امالک ساخته شده مسکونی و شهری امضا کردند .در سال  0881الواپیز بهعنوان منطقه ای در اولویت بهسازی،
مورد طراحی قرار گرفت ،منطقه ای یکدست فرسوده که قسمتی از یک محله تاریخی است پروژه بهبود محیط شهری مشترک با
cohesion Fundsمورد سرمایه گذاری قرار گرفته بودند .بعد از آن پروژه برای میدان ها یا خیابانها – فضاهای مهم شهری –
با استفاده از منابع عمومی توسعه یافته اند .به وسیله این طرح های معمارانه ،عناصر بیرونی ساختمان های بهسازی و همچنین
تاسیسات فرسوده ،در موافقت با شرکت های تلفن – گاز – برق و غیره نوسازی شده اند.
هدف از کارهای بر روی فضای عمومی ،معرفی طرح جدید شهری که نیازهای انسانی را بهتر تأمین کند از طریق بهبود
دسترسی –بهبود ترافیک سواره –کاشت درختان کوچک با آبیاری قطره ای ،ایجاد مکان هایی برای استراحت عابرین پیاده ،انطباق
زیست محیطی و کیفیت زیبایی شناسانه معابر در راستای جذاب ساختن آنها برای عابرین پیاده غیر ساکن به منظور افزایش
فعالیت های تجاری است .بسیاری از خیابان ها با اقدامات شهرسازی بهبود یافته و بخش هایی خیابان ها ،برای عملکرد بهتر برای
عابرین پیاده بهسازی شده اند .فرمول دیگر برای عمل ،بهسازی معابر دو طرفه در پوشش پروژه های شهری بوده است ،زیرا برخی
از این خیابان ها که به مناطقی برای بهسازی منتهی می شود و نقاط کانونی برای افراد بی خانمان هستند را در بر میگیرند آنچه
مورد انتقاد قرار گرفته ،آن است که بیشترین مداخالت مذکور در فکر صنعت گردشگری بوده .نه در فکر اهل محل و همسایه ها،
کسانی که قدر داشتن تسهیالت بیشتر و تجارب محلی را بهتر می دانند و آنها هدایت کنندگان واقعی برای ایجاد مکانی زنده ،نه
مکانی شبیه موزه با منظره هستند
از سوی دیگر مالکان و مستاجران بلوک های مسکونی ،ساختمان هایشان بهسازی کرده اند (اما در وسعت کم) با استفاده از
کمک های مالی خصوصی که  11تا  61درصد بودجه برای کمک هزینه در نظر گرفته شده بود .اگر چه مشوق های مالیاتی و
یارانه ها وجود داشت  ،اهداف محقق نشد و تعداد با اهمیتی از ساختمان های فرسوده مرمت نشده بودند .مالکیت بسیار ریز است و
خیلی زیاد تغییر میکند .روند پروژه بهسازی را کند میکند .یافتن روش هایی برای بهبود شرایط بدون خروج ساکنان بومی اصال
آسان نیست .مداخالت یکپارچه می توانست را حل هایی بهینه ای را به وسیله توزیع مجدد زمین و تجدید اندازه ئر ساختمان ها،
هدایت کند .ابعاد واحد های مسکونی و حیاز های داخلی می تواند بهبود یابد و فضای مورد نیاز راهرو ها کاهش یابد .بدین روش
آفتاب ،روشنایی و شرایط تهویه ،بدون کاهش مساحت کلی ساختمان بهبود خواهد یافت .عامل کلیدی برای تضمین بازدهی،
بهسازی است.

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 8531

در دهه  ،01طرح جامع ( 0800بیگادور) ،مسیر ها و حتی میدان هایی را مد نظر قرار داده ،درون بلوک ها را حذف می کرد.
این ایده عملی نشد ولی فراموش هم نشده بود .پیشنهادی توسط طرح جدیدی در سال  0881داده شد که با عنوان (پادیاوهای
آسمانی) (حیاط های داخلی آبی) شناخته می شد مسیر موازی با نمای ترسیم شده و اگر عملی می شد کوراالس و شکل سنتی را
درون بلوک های منظم منتقل می کرد مانند آنهایی که در مناطق الحاقی و توسعهای هستند .در اواخر دهه  ،11اوضاع تغییر کرد و
طرح های حمایتی – نه فقط برای الواپیز ،بلکه برای مرکز و ملحقات تاریخی – مورد توافق قرار گرفتند.
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شکل  -2پیشنهاد برای c/ lavapies 40

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 8531

بهعنوان نتیجه ای از سازماندهی مجدد فضاها در منطقه مداخله مساحت حیاط ها داخلی به  91متر مربع افزایش یافته است
همراه با یک حیاط مرکزی  010متر مربعی که بهبود شرایط واحد های مسکونی درون مناسب است 12 .متر مربع از راهرو ها
حذف شده و شرایط دسترسی ایمن بهبود یافته است .بعد از مداخله ،هر واحد مسکونی پنجره هایی رو به حیاط مرکزی بزرگ و
یک حیاط کوچک دیگر دارد  .به طور که اتاق ها می توانند دارای بازشو های ورودی و خروجی قرار گرفته در دو منطقه با
فشارهوای مخالف هم باشند

 -5تطبیق نمونه موردی در محله عودجان ،تهران ،ایران
با توجه به اصول مطرح شده و تجربه نواب ،پروژه محله عودالجان به گونه ای متفاوت با نواب طراحی شد .هدف اصلی از
طرح محله عودالجان ،حفظ ساکنان اصیل بافت و جلوگیری از مهاجرت آنها و نیز جذب جمعیت جدید است .قبل از شروع طراحی
ویژگی های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ساکنان و همچنین گونه های سنتی مسکن در این محله به دقت مطالعه شد .تأثیر این
مطالعات در طراحی مسکن های جدید بدین صورت بود:
 .0ساخت مسکن های جدید با اندازه ها متنوع با توجه به سطح اقتصادی خانوارها
 .2استفاده از گونه های سنتی در طراحی مسکن های جدید
 .0توجه به محرمیت و در نظر گرفتن فضاهای مورد نیاز و مورد عالقه ساکنان از جمله حیاط ،فضای سبز
 .0رعایت استانداردهای طراحی مسکن (میریز)0090 ،
به طور کلی گونه های سنتی مسکن در این محله را می توان طبق جدول  1طبقه بندی نمود:
جدول  -1الگوهای مختلف موجود در بافت تاریخی محله عودالجان تهران (طرح منظرشهری محله عودالجان )1931

از آنجا که این گونه ها بر اساس ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ساکنان ،عالیق آنها و نیزویژگی های اقلیمی محدوده
شکل گرفته اند ،بهره گیری از آنها در طراحی الگوهای جدید مسکن الزم و ضروری مینماید .پیشنهاد الگوی شکل گیری توده
وفضا در بناهای مسکونی محله عودالجان ،با توجه به الگوهای موجود در این با فت تاریخی ،ضوابط و مقررات طرح های فرادست
مرتبط ،شرایط اقلیمی منطقه و محدودیت ها و امکانات اقتصادی ،ویژگی های سکونت و روند آتی آن در این محله ،صورت گرفته
است.
الگوی شماره  1در واقع همان گونه شماره ) (1در نتایج ارزیابی وضع موجود محله می باشد و با الگوی امروزی مسکن
مطابقت دارد .این الگو بیشتر مناسب قطعات شمالی جنوبی می باشد .در قطعاتی که تعداد طبقات بیش از  2مدنظر باشد ،استفاده از
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این الگو بر دیگر الگوها مانند حیاط مرکزی ارجحیت دارد .الگوی شماره  2در واقع همان گونه شماره ( )0در نتایج ارزیابی وضع
موجود شکل معرفی شده در بخش جریان تحوالت الگوی مسکن ،مطابقت دارد . Lمحله میباشد و با الگوی این الگو در صورتی
که از طریق بدنه جنوبی و شرقی نورگیری نماید ،گزینه مناسبی است .الگوی شماره  3در واقع همان گونه شماره ( )0ر نتایج
ارزیابی وضع موجود محله می باشد که توده به شکل در سه جبهه قطعه ،قرار گرفته است .استفاده از این الگو در قطعاتی با
تناسبات  Uصورت مربع و مساحت بیش از  211مترمربع و تعداد طبقات حداکثر  0گزینه مناسبی می باشد .الگوی شماره  0در واقع
همان گونه شماره ( )1در نتایج ارزیابی وضع موجود محله می باشد .استفاده از این الگو جایگزین الگوی حیاط مرکزی به منظور
زندگی به شیوه سنتی و مناسب خانواده های گسترده می باشد( شایان ذکر است بر اساس مطالعات صورت گرفته در حال حاضر نیز
تعداد فراوانی خانواده به صورت جمعی و خویشاوندی در یک خانه زندگی می کنند )الگوی شماره  1استفاده از الگوی حیاط مرکزی
به منظور حفظ هویت بافت تاریخی محله عودالجان پیشنهاد می گردد که بهتر است در قطعات متوسط و درشت دانه(حداقل
مساحت  011مترمربع )و کوتاه مرتبه( حداکثر  2طبقه طراحی گردد)عزیزی )0092
جدول  -6الگوهای پیشنهادی در طرح منظر شهری محله عودالجان تهران (معاونت طرح و توسعه نوسازی)1936 ،

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 8531

شکل  -9محله عودجان ،تهران
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جدول  -1تطبیق شیوه های مداخله در دو نمونه اسپانیا  -ایران

محدوده
اسپانیا مادرید-الوپیز

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 8531

ایران تهران-عودالجان

خصوصیات شهر

اهداف
اصلی

محله ای فقیر
نشین که فعالیت
های پرخطر و
جرائم در آن
گسترش یافته بود

بهبود
وضعیت
مسکن

مقصدی برای
مهاجرت و
همچنین برای
افراد جایگزین
دیگر و دسته ای
از روشنفکران

تاریخ محله به
ابتدای تاریخ
تهران بازمیگردد؛
از زمانی که
تهران یک قریه
کوچک بیشتر
نبوده ،محله
عودالجان وجود
داشت.

تأمین رفاه
و
آسایش
ساکنان و
همچنین
تأثیر
گذاری بر
منظر
شهری

حفظ ساکنان
اصیل بافت و
جلوگیری از
مهاجرت آنها و
نیز جذب
جمعیت جدید

اجتماعی

اقتصادی

ساخت
مسکن های
جدید با اندازه
ها متنوع با
توجه به سطح
اقتصادی
خانوارها

فرهنگی
توجه به بعد
تاریخی،
فرهنگی و
زیست بومی

بهبود شرایط
قابلیت سکونت
و رعایت
شرایط قانونی

بهسازی

استفاده از گونه
های
سنتی در طراحی
مسکن های
جدید

بهره گیری از
الگوها تاریخی
موجود در بافت
و الگوهای
جدید مسکن

بهسازی

 -6جمعبندی
با استناد به انگاره های نظری پژوهش و استناجات صورت گرفته از اندیشه های جهانی از یک سو و مشکالت و نارسایی
های برنامه ها و طرحهای مداخله در بافتهای کهن شهری ایران از سوی دیگر و به مدد مدل سیستماتیک برنامه ریزی روش
مقتضی مداخله در بافت های کهن شهری ایران ارائه می گردد.

گام
شناخت

اهداف اصلی

تعین هدف نهایی
اقتصادی
اجتماعی
فرهنگی
کالبدی
اقتصادی

راهبردها و سیاست ها

اجتماعی
فرهنگی
زندگی مدنی
هویت مدنی
امروزی بودن
دسترسی
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اهداف و مالحظات

شیوه
برنامهریزی

شیوه
اقدام

جدول  -3مدل سیتماتیک برنامه ریزی (کالنتری) 1385،
محتوی و تعریف
بررسی نقش شهر کهن در کل شهر ومنطقه
بررسی امکانات و محدودیت ها
سایر اطالعات مورد نیاز طرح
امروزی سازی بافت و احیای زندگی مدنی با در نظر داشتن نقش بافت در شهر و منطقه فرهنگی
پویایی و خودکفایی اقتصادی بافت کهن
احیا و تقویت زندگی اجتماعی در بافت کهن
حفظ و احیای هویت فرهنگی در بافت
ایجاد محیط مطلوب شهری دارای  4شاخص :زندگی مدنی ،هویت مدنی ،امروزی بودن،
دسترسی مناسب
ایجاد مراکز اشتغال محلی ،رونق صنایع دستی ،گسترش جهانگردی
توجه به نیازهای ساکنان :افزودن کاستیها ،امروزی سازی خدمات شهری ،رفع بزه کاریها و مزاحمت
ها
شناخت و ارزیابی عناصر هویتی و باز زنده سازی آنها
تخریب ابنیه و فضاهای کامال بی ارزش و استفاده از اراضی آزاد شده حاصله در ایجاد فضای سبز
و تاسیسات شهری ،بهبود وضعیت محیط زیست شهری
هماهنگی نماهای کهن و جدید ،شناسایی اماکن و فضاهای با ارزش و بهسازی و نوسازی آنان
اعطای کارکرد جدید در توافق با ماهیت بنا یا فضا ،ایجاد فضاهای جدید شهری برای جلوگیری از
فرسودگی کارکرد بافت ،امروزی سازی و در صورت نیاز تغییر کامل درون ابنیه مسکونی ،ایجاد
تاسیسات زیرساختی امروزی ،زدایش کاربریهای ناسازگار
انتقال کاربریهای ترافیک زا تا حد ممکن ،طراحی شبکه پیاده با دسترسی هدایت شده به مسیر

گام
مناسب
ارائه طرح مداخله
ارزیابی طرح
ارائه برنامه اجرایی
اجرا و ارزیابی اجرا

محتوی و تعریف
های سواره عمومی ،محدود ساختن حجم ،سرعت و زمان های تردد سواره ،ایجاد تسهیالت
توقفگاهی عمومی در خارج از بافت یا سازمان یافته در درون بافت کهن
به دلیل تفاوت ماهوی در مکان های گوناگون ،در الگوی کلی قابل بحث نمی باشد
اصول و محورهای طرح نهایی ،با فهرستی از هدف ،سیاستها و استراتژی های اولیه طرح و در
سطح کالن برنامه ریزی کنترل می گردد .هر گونه تمایزی نیازمند بازنگری است.
شامل :مجریان طرح و مشارکت هر کدام ،بودجه مورد نیاز طرح و محل کسب آن ،زمان بندی
اجرایی و ضمانت اجرایی طرح (شفاف بودن سیاستهای مداخله ،نقش جامعه تخصصی
شهرسازی در تدوین قوانین ،وضع قوانین تشویقی)
مطابق با شاخصهای ارزیابی طرحهای اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.
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با توجه به مطالب مطرح گردیده در پژوهش فوق می توان اینگونه عنوان داشت که طراحی مسکن در بافت های کم برخوردار
داخل شهر ،از آنجا که با اقشار سطح پایین جامعه روبرو هستیم ،توجه ویژه ای را میطلبد .بحث مسکن تنها از دیدگاه کالبدی قابل
بررسی نیست ،بلکه عوامل بسیاری در تدوین گونه های مسکن مؤثر هستند .ازجمله عوامل اقتصادی ،مدیریتی ،اجتماعی ،معماری
و شهرسازی که هر یک به نحوی بر تدوین گونه های مسکن تأثیر می گذارند .در این بین روند بهسازی و نوسازی بافت های کم
برخوردار داخل شهر می تواند بهعنوان عاملی موثر در این راه تلقی شود و طبعا بهره گیری از تجربیات جوامع مختلف می تواند
بسیار سودمند باشد ،آگاهی از بینش ها و نظریات متخصصین امر و بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این مقوله می تواند
در تدوین روش مناسب جهت مداخله در بافت های کم برخوردار مفید واقع گردد ،بررسی تجربیات حاصله در این کشور و مدلهای
به وجود آمده با در نظر گرفتن فرهنگ و اقلیم ایران می تواند در فرآیند برنامه ریزی جهت احیا بافت و بناهای فرسوده کم
برخوردار در ایران مورد استفاده قرار گیرد و به نوعی ،با حفاظت از بناهای ارزشمند و حفظ هویت و فرهنگ ملی به راهکارهایی
جهت ایجاد آرامش و آسایش و احقاق حقوق شهروندی ساکنین این محدوده های شهری دست یافت ،در این بین الزم است
دستگاههای اجرایی و متولیان خدمات شهری با دیدی تخصصی و کاربردی به این مقوله توجه نمایند تا با حفظ اصالت ،هویت،
فرهنگ و کرامت انسانی و بناهای تاریخی و بافت های فرسوده ،پایداری و زندگی را در این محدوده شهری ایجاد نمایند .جدول
فوق مدل برنامه ریزی مداخله در بافتهای کهن شهری ایران را تشکیل می دهد این مدل قابلیت اجرایی در پروژه های مختلف را
داراست بازگشت پذیری و خطی نبودن آن احتمال خطاهای احتمالی را کاهش می دهد همه جانبه نگر بودن آن نیز امیدواری جهت
توسعه همه جانبه بافتهای کهن ،در تعامل با بافتهای جدید را به وجود می آورد.

منابع
 .0حسینی ،سیدجواد  ،مشارکت پایدار مردمی در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری ،وزارت مسکن و شهرسازی،
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ،شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق ،انتشارات سخن گستر
0091
 .2شفایی ،سپیده و مهندسین مشاور شاران ،راهنمای شناسایی و مداخله در بافت های فرسوده ،ناشر شرکت ایده پردازان فن و
هنر 0091
 .0حبیبی ،کیومرث ،بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری ،انتشارات دانشگاه کردستان ،سنندج0096،
 .0جهانشاهی ،محمد حسین ،بافت های فرسوده مشکل ساز شهری ،جستارهای شهرسازی ،شماره  ،0بهار 0092
 .1شماعی ،علی و پوراحمد ،احمد ،بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا ،انتشارات دانشگاه تهران0081،
 .6سید محسن حبیبی –مقصودی ،کتاب مرمت شهری ،موسسه انتشارات دانشگاه تهران ،هشتم0081 ،
 .1نوری ،محمد ،طرح ساماندهی بافت قدیم زنجان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران0091 ،
 .9مدیا حکیم ،فاطمه روشنعلی ،مقاله بررسی تجارب موفق بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در جهان ،اولین همایش
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 20،آذرماه 0091
 .8عندلیب ،ع ،.حاجی علی اکبری ،ک .0091 .دفاتر نوسازی بافت های فرسوده ،جلد هفتم
 .01عندلیب ،ع .0091 .دفاتر نوسازی بافت های فرسوده ،جلد سوم.
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رفیعی ،م .0090 .حق مسکن در ایران :سیاستهای تأمین مسکن برای گروههای خاص .فصلنامه اقتصاد مسکن ،شماره  01و
06
سازمان نوسازی شهر تهران .0091 .برنامه جامع نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران.
سازمان نوسازی شهر تهران .0091 .طرح منظر شهری محله عودالجان میانی
می ریز ،ع .0090 .قانون تملک آپارتمانها و مدیریت بهره برداری از مجموعه های مسکونی .نهمین همایش توسعه مسکن
در ایران ،جلد اول ،وزارت مسکن و شهرسازی.
عزیزی ،م .م .0092 .تراکم در شهرسازی :اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری .انتشارات دانشگاه تهران.
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .0091 .آیین نامه طراحی ساخنمانها در برابر زلزله استاندارد  2911ویرایش سوم ،تهران

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)9 :تابستان (مرداد) 8361

مروری بر مفهوم تابآوری شهری

کریم حسین زادهی دلیر ،1مهرداد محمدیان ،2رؤیا

سرداری3

تاریخ دریافت89/30/30 :
تاریخ پذیرش89/30/30 :
کد مقاله09288 :

چکـیده
تابآوری این روزها به دغدغه مهمی برای شهرها تبدیل شده است؛ بهطوریکه توجه و پرداختن به آن در شهرهای
خصوصاً بالخیز حائز اهمیت است .با وجود اهمیت این موضوع؛ اما مدیریت شهری در پرداختن به آن ضعیف بوده و بعضاً
در هنگام وقوع حوادث شهرها خسارات بیشتری را متحمل میکنند .در دورانی از شهرسازی به سر میبریم که اکولوژی
کره زمین بهطور فزایندهای تحت تأثیر فعالیتهای انسانی قرار گرفته است .با توسعه شهرنشینی ،شهرها به مراکز توجه
تبدیلشدهاند و تقاضا برای منابع طبیعی و توجه به تأثیرات محیطی جهانی آنها افزایش یافته است .فعالیتهای
شهرسازی و برنامهریزی شهری موجب افزایش فشار بر طبیعت و تضعیف تابآوری آن شده است که اغلب پیامدهای
مخربی برای شهرها و ساکنان آن در پی داشته است .با توجه به مواردی مثل طوفانها و سیلهای اخیر در نقاط مختلف
جهان ،گرمتر شدن ،آلودگی هوا و همچنین افزایش هزینههای انرژی ،کاهش ذخیره آب و مواد غذایی نیاز فوری به
فعالیت و اقدام تأثیرگذار ضرورت یافته است .به همین دلیل ،بسیاری از شهرها اقداماتی در زمینه احیای طبیعت انجام
دادهاند و از فعالیتهای پایدار حمایت کردهاند .در واقع ،در دو سه دهه اخیر ،فرصت مناسبی برای توسعه پایدار جهانی
ایجاد شده است .در این میان ،تابآوری و پایداری اهداف اصلی شهرهای آینده خواهند بود .عواقب جبرانناپذیر حوادث
طبیعی و آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی شهرهای معاصر موجب شده تا مفاهیم پایداری و تابآوری تا حد
زیادی به هم مرتبط شوند .روش تحقیق حاضر بهصورت توصیفی -تحلیلی مبتنی بر یافتههای سایر محققین میباشد؛ و
هدف این پژوهش تبیین مفهوم تابآوری شهری میباشد.

واژگـان کلـیدی :شهر ،تابآوری ،تابآوری شهری ،ابعاد تابآوری

 -8استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
 -2استادیار گروه جامعه شناسی ،واحد خلخال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خلخال ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،واحد تبریز دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،ایران

96

 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)9 :تابستان (مرداد) 8361

در دهههای اخیر ،افزایش جمعیت جهان بهخصوص در مناطق شهری بهعنوان یک پدیده مهم ،پیچیدگیها و مشکالت زیادی
را در زمینههای مختلف ایجاد کرده است .در این میان ،مخاطرات بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات در حوزههای برنامهریزی و
طراحی شهری به جهت مدیریت بحران و خطرپذیری ،کاهش ریسک و آسیبها ،افزایش ایمنی و کیفیت زندگی میباشد .در واقع
شهر بهعنوان بستر وقوع حوادث دارای اهمیت زیادی است؛ ازاینرو برنامهریزی ،شناخت فضاهای شهری و طراحی مناسب آن
راهی است بهسوی برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان در سه بُعد پیشگیری ،مقابله و اقدامات پس از بحران؛ بنابراین در برخورد
با بحرانها در برنامهریزی و طراحی شهری توجه به اصل انعطافپذیری بهعنوان یکی از عوامل خلق فضای شهری باکیفیت و
تابآور ،فضا را قادر میسازد تا گزینههای متعددی را در هر زمان جهت مقابله و کاهش خطرپذیری و اثرات بحران به شهروندان
ارائه نماید( .فالح و همکاران .)0000 :0280 ،واژهی تابآوری نخستین بار در مباحث مدیریت سوانح از سال  2330در همایش
هیوگو مطرح شد ( .)UN- ISDR, 2005بهتدریج این مفهوم ،در هر دو بعد نظری و عملی کاهش خطرهای سوانح ،جایگاه
باالتری یافت و در ابعاد مختلف جامعهی تابآور ،معیشت تابآور ،زیست بوم تابآور و  ...مطرح شد)Buckle, et al, 2001( .
تابآورى شهرى یک مفهوم نسبتاً جدید در مطالعات شهرى و شهرسازى است )Jabareen, 2014(.تابآورى برگرفته از نظم و
انضباط بیولوژیکی است ،که توانایی ارگانیسم یک سیستم براى مقاومت در برابر یک شوك ،فاجعه و بیمارى و بهبود یافتن از آن
تعیین میگردد )Arefi 2011; Folke et al. 2010( .در نتیجه به صورت کلی تعریف تابآورى یا "انعطافپذیرى" شهرى را از
ﭼشمانداز بحران شهرى به توانایی یک منطقه یا نظام شهرى جهت مقاومت در برابر سیل گستردهاى از شوك و تنش میتوان
تعبیر کرد  )(Agudelo-Vero et al, 2012ﭼراکه امروزه فضاهاى شهرى به بهترین وجه میتوانند نقش مراکز زندگی جمعی را
ایفا کنند (ﭼراغی و همکاران .)02 :0082 ،مطالعات انجام شده در دنیا نشان میدهد که آسیبپذیرى گروههاى مختلف مردم ساکن
در نواحی خطرخیز شهر ،بسته به سطح زندگی و وضعیت اجتماعی و فیزیکی آنها در نقاط مختلف متفاوت است (محمدی سرین
دیزج و احدنژاد روشتی )0080 ،و آسیبهاى ناشی از آن همواره عالوه بر غافلگیرى مسﺌوالن ،هزینههاى زیادى را تحمیل کرده و
قابلیت بسیار باالیی براى تبدیل شدن به انواع دیگر آسیبها اعم از سیاسی ،اقتصادى و فرهنگی را دارا میباشد .همچنین ،بنا به
میزان و زمینﺔ آن میتواند جهتهاى متفاوتی به خود بگیرد .امروزه ،تحلیل و افزایش تابآورى و در مقابل کاهش آسیبپذیرى در
برابر مخاطرات طبیعی به حوزه مهم و گستردهاى در حیطﺔ برنامهریزى و مدیریت مخاطرات تبدیل شده است (قدیرى و همکاران،
)0 :0083؛ آسیبپذیرى بر حسب مبانی متفاوتی مانند درجه زیان و آسیب حاصل از یک پدیده بالقوه آسیبرسان ،وضعیت و
موقعیت اجتماعی  -اقتصادى ( Wisner et al, 2004و خصیصهاى از یک سیستم زوجی انسانی  -محیطی تعریف شده است.
در مجموع ،امروزه بر مبنای نگرش ترکیبی در تحلیل و کاهش آسیبپذیرى بر نقش متقابل جامعه و طبیعت تأکید میشود.
( ;Cutter et al, 2002; ISDR, 2004: 14; UNDP, 2004, Birkmann, 2005 & 2006; Galopin, 2006
 .)Adger, 2006بنابراین ،آسیبپذیرى نباید در بین افراد ،گروهها و یا فضاى خاصی از جوامع و یا منطقه تمرکز یابد .امروزه
پژوهشهای بیشتری در راستای ارزیابی این سطح از برنامهریزی صورت می گیرد .هدف از این مقاله تبیین مفهوم تابآوری
شهری و مؤلفههای آن براساس دیدگاههای محققین در این زمینه است.

 -2مفهوم تابآوری
تابآوری در فرهنگ لغات ،توانایی بازیابی ،بهبود سریع ،تغییر ،شناوری ،کشسانی و همچنین خاصیت فنری و ارتجاعی ترجمه
شده است )Dictionary, Merriam-Webster( .در اینکه کلمه تابآوری مربوط به کدام حوزه علمی است بحث وجود دارد.
برخی آن را مربوط به حوزه بوم شناسی و برخی دیگر آن را متعلق به فیزیک میدانند .واژه تابآوری ،اغلب به مفهوم بازگشت به
گذشته به کار میرود که از ریشه التین " "Resilioبه معنای " برگشت به عقـب" گرفته شـده اسـتKelin et al, ( .
 )2003:102اصطالح تابآوری دارای سابقه بسیار طوالنی است و کاربرد آن حداقل به یک قرن قبل از میالد برمی گردد2300( .
 ,)Alexanderاین واژه برای اولین بار در فیزیک و ریاضیات در جهت تشریح قابلیت برخی از مواد خاص برای برگشت به شکل
عادی خود ،هنگام جابجایی ،مورد استفاده قرار گرفت )Norris et al,2339: 021( .اما مفهوم تابآوری در دوران مدرن دهه 13
به نظریه تﺌوری سیستمی بر میگردد و اولین بار با کار کرافورد استنلی هولینگ آغاز شد .هولینگ ( ،)Holling,0810تابآوری را
بهعنوان معیاری از تداوم سیستم و توانایی آن در جهت جذب تغییر و تحول و حفظ ارتباط بین گروههای جامعه در سیستمهای
مختلف اکولوژیکی تعریف میکند .از آن زمان ،این اصطالح تقریباً از طریق تمام رشتهها ،زبانها و نهادها و همچنین شهرها و
مناطق مختلف به کار گرفته و اجرا شده است )Garschagen 2300( .امروزه تابآوری به جای اینکه تنها بهعنوان یک مفهوم با
یک تعریف بیان شـود ،بهعنوان شیوه تفکر شناخته شده است )Folke, 2006: 254( .تفکر تابآوری به شکل قابل انعطافی
امروزه بهعنوان یک رویکرد در رشتههای مختلف استفاده میشود )Brand & Jax, 2007:2( .امروزه مفهوم تابآوری وارد حوزه
07

برنامهریزی با جهت گیریهای مختلف (اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،مدیریتی و )...شده است ،اگرﭼه بیشتر توجه آن هنوز هم در
مورد مسائل زیستمحیطی متمرکز است و بخش وسیعی از اکتشافات آن به مدیریت کاهش خطرات زیستمحیطی مانند زلزله،
سیل ،طوفان و گرم شدن کره زمین اختصاص یافته است )Pizzo,2300( .باتوجه به موارد فوق میتوان بیان کرد که مفهوم
اصطالح تابآوری مکرراً بازتعریف شده و از طریق ابعاد اکتشافی ،استعاری و هنجاری توانایی ،توسعه پیداکرده است:013( .
 )Pickett et al,2330بهطوریکه ادگر (  )Adger,2333در نظامهای اجتماعی ،کارپینتر و همکاران ( )Carpenter et, al,2330
در نظامهای انسانی -اجتماعی ،لیبل و همکاران ( )Lebel etal, 2006در نظامهای اجتماعی -اکولوژیکی ،برنﺌو و همکاران
( )Bruneau et al,2330در مدیریت سوانح کوتاه مدت ،پیکت و همکاران ( )Pickett et al,2330در نظامهای اجتماعی-
اقتصادیی آن را به کار گرفتند .همچنین تابآوری از مهمترین سرفصلهای پژوهشی درزمینه دستیابی به پایداری است.
( )Perrings, 2006: 418در جدول ( )0برخی از تعاریف تابآوری شهری آورده شده اند.
جدول ( )1تعاریف تابآوری شهری توسط محققین مختلف
تعاریف تابآوری

محقق

Allenby & Fink
)(2005

قابلیت یک سیستم برای حفظ عملکرد و ساختار آن سیستم در برابر تغییرات داخلی و خارجی است.

)Perrings, (2006

توانایی سیستم برای مقاومت در برابر شوکهای زیستمحیطی بدون از دست دادن ظرفیت تخصیص منابع
کارآمد آن سیستم است.

)Liu et al. (2007

قابلیت حفظ ساختار و عملکرد پس از اختالالت برای توسعه مستمر است.

)Hamilton (2009

توانایی بازیابی و ارائهی عملکردهای اصلی خود از زندگی ،تجارت ،صنعت ،دولت و اجتماع در برابر
مصیبتها و سایر خطرات است.

)Leichenko, (2011

توانایی مقاومت در برابر یک آرایه وسیعی از شوك و تنش است.

Desouza & Flanery
)(2013
Lu and Stead
)(2013
& Bull, Castellacci,
)Kasahara, (2014

توانایی جذب ،انطباق و پاسخگویی به تغییرات در سیستمهای شهری است.
توانایی یک شهر برای جذب اختالل و حفظ عملکرد و ساختار آن است.
توانایی یک سازمان برای انطباق با تغییرات در محیط اقتصادی و نهادی آن است.
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)Walker et al. (2004

ظرفیت یک سیستم برای جذب اختالل و سازماندهی مجدد درحالیکه تحت تغییر بوده و بهمنظور حفظ
اصل همان تابع ،ساختار ،هویت و بازخورد است.

 -3خصوصیات یک جامعه ی تابآور
امروزه برای درك ویژگیها و خصوصیات جوامع تابآور مطالعات زیادی صورت گر فته است برای نمونه کای مطالعهای با
عنوان شناسایی مطلوبترین است استراتژیهای بهبود تابآوری اکولوژیکی در برابر سیل در مناطق آسیبپذیری اکولوژیکی انجام
داد )Caia, et al, 2011( .هر ﭼند او در این پژوهش تنها به بررسی عوامل سیالب در یک منطقه کوﭼک پرداخت اما به این
نتیجه رسید که مسائل مدیریت در تابآوری بسیار حائز اهمیت است اوالً :توانایی تحمل شوكها و ضربههای وارده از یک خط به
گونهای که آن خطها تبدیل به سانحه نگردند (بنابراین احتمال شکست را کاهش دهد) ثانیاً :توانایی برگشت به عقب پس از سانحه
(بنابراین بتواند عواقب شکست را کاهش دهد) ثالثاً :امکان و فرصت برای تغییر و پذیرش پس از سانحه (بنابراین زمان مورد نیاز
برای بهبودی و همچنین مقدار آسیبپذیری را کاهش دهد) برای ایجاد سکونتگاههای تابآور با تاکید بر نقش مدیران محلی اشکال
مختلف سرمایه نقش دارند که سرمایه اجتماعی با تاکید بر مولفههای اعتماد شبکهها و هنجارها یکی از انواع سرمایههای تاثیرگذار
است سرمایه اجتماعی تاریخچهای بس طوالنی و نامحسوس در میان علوم اجتماعی دارا است اولین کسی که این اصطالح را به
کاربرد هانی فان بود بعدها جیم کلمن نقش شرکت اجتماعی را در شکل گیری فرهنگ و تعلیم و تربیت شرح داد سرمایه اجتماعی
مفهومی بود که مدتی از مباحث دور ماند بعد از آن جین جاکوب در اواخ دهه دوباره آن را مطرح ساخت سپس لوری در دهه  13و
کلمن در دهه  93آن را به تفصیل شر ح دادند .همچنین پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی تحقیقاتی در این مورد به عمل آورد.
( )Woolcock, 2001سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد برجسته تحقیقاتی علوم اجتماعی است؛ این اصول اجتماعی باعث تقویت
افراد و گروهها میشود .)Bourdieu, 1980( .سرمایه اجتماعی ،عضویت در گروهها و انجمنها است که از این طریق اهداف
گروهی مثل دموکراسی ،مشارکت و توسعه اجتماعی را تقویت میکند )Putnam, 2002( .پوتنام مدعی است که شرکت در
اجتماع مانند شبکههای رسمی و شبکههای غیررسمی جامعه ،مرکز اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی استPutnam, Bowling, ( .
08

 )2000سرمایه اقتصادی ،انسانی ،سرمایه فیزیکی و سرمایه طبیعی هم از انواع سرمایههای دیگر هستند که در مجموع به صورت
یک سیستم در عملکرد اجتماعات تابآور تأثیرگذارند )Mayunga, 2007( .سرمایه ی انسانی بیشتر آموزش ،مهارت و دانش
مدیران محلی در برابر بالیای طبیعی را شامل میشود .آموزش و ظرفیت سازی کاهش خطرپذیری بالیا در سطح سکونتگاههای
روستایی بهعنوان یکی از اصولی است که در فرآیند و مدیریت بالیای طبیعی پیوسته باید مورد توجه قرار گیرد .سرمایهی فیزیکی
شامل مسکن ،امکانات عمومی و مانند آن است که تسهیل در ارتباطات و حمل و نقل از زیر مجموعههای آن به شمار میرود و در
نهایت سرمایه ی طبیعی هم شامل منابع طبیعی ،آب و اکوسیستم است که در این بخش باید گونههای خاص گیاهی و جانوری در
برابر بالیای طبیعی مانند سیالب محافظت شوند (شکل .)Ibd( )0
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شکل  :1درک و استفاده از مفهوم تابآوری در برابر بالیا با استفاده از رویکرد مبتنی بر سرمایه منبع
()Mayunga, 2007

در سالهای اخیر این رویکرد بسیار مورد بررسی قرار گرفته است .راه حلهای بسیار زیادی هم کشف و بررسی شده و مفهوم
تابآوری به مدیریت خطر سیل وارد شده است .در سال  0810هالینک این گونه تابآوری را مقیاسی برای نمایش مقاومت
سیستمها و توانایی آنها و برای جذب تغییر ،تعریف کرده است .پایم از این تعریف استفاده کرد :سرعتی که با آن ،سیستمی از حالت
تعادل خارج میشود و بخشی از تعادل را احیا میکند .تابآوری همچنین عبارت است از توانایی سیستم در برابر اختالالت با احیای
شرایط؛ بنابراین مخالف مقاومت (توانایی سیستم برای مقاومت در برابر اختالل) است .دیبروجین و کلیجن تابآوری را در بافت
مدیریت خطر تعریف کردهاند؛ یعنی استراتژیهای مدیریت خطر سیل که در آنها تابآوری مورد استفاده قرار میگیرد و به کاهش
تأثیر سیالب با رویکرد زندگی با سیالب به جای مقابله با آن تأکید دارند؛ بنابراین مدیریت خطر سیالب تابآور یک مدیریت خطر
سیل است که هدف آن اجازه دادن به ورود جریان سیالب در عین حال به حداقل رساندن تأثیرات آن است؛ یعنی پیامدهای سیل
باید در نظر گرفته شوند و استانداردهای ایمنی باید بر اساس کاربرد زمین و طراحی فضایی مقایسه و متمایز شوند .در کل ،زمانی
که مناطق دارای ارزشمندی کمتر ،ابتدا آسیب ببینند شرایط بهتری به وجود میآید و منطقه تابآورتر میشود .استراتژی مدیریت
خطر سیالب تابآور همچنین مقیاس کاهش تأثیرات آن (طراحی سیستمهای هشدار سیالب و طرحهای تخلیه محل) را هم در
نظر میگیرد .استراتژی تابآوری میتواند مقیاسهای تسریع روند احیای پس از وقوع سیل را نیز در بر داشته باشد؛ در این زمینه
بیمهها و قوانین جبران خسارت بسیار تأثیرگذار هستند )Bruijn, 2004( .در راستای تدوین ابعاد ،مؤلفهها ،شاخصها و متغیرهای
تابآوری در برابر بالیای طبیعی مطالعات زیادی صورت گرفته است .گیالرد" مطالعهای در سال  2331با عنوان تابآوری جوامع
سنتی در برابر بالیای طبیعی انجام داده است و به این نتیجه رسیده است که جوامع سنتی در مواجهه با بالیای طبیعی با استفاده از
ﭼهاربعد ماهیت خطر ،میزان تابآوری ،ساختار فرهنگی و سیاستهای مدیران میتوانند مقاومت نشان دهندGaillard, ( .
)Christophe, 2007

شکل  :2ویژگیهای مکانهای تابآور ()Godschalk, 2003

 -4رویکرد مفهومی تابآوری
با توجه به مفهوم کلی تابآوری و تعریفهای آن ،رویکردهای تابآوری روشی برای درك سیستمهای دینامیک ،تعامل بین
افراد و محیط ،ﭼگونگی سازگاری و انطباق جوامع با مخاطرات و سوانح طبیعی و تبیین ابعاد اجتماعی و برای درك موضوعات
مربوط به وابستگی منابع بکار برده می شود .رویکردهای مفهومی تابآوری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف) تابآوری در مفهوم پایداری؛ ب) تابآوری در مفهوم بازیابی؛ ج) تابآوری در مفهوم گذار
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شش کانتا کفله پژوهشی را در سال  2300با عنوان
«اندازهگیری تابآوری اجتماعات در برابر بالیای طبیعی بین
ساکنین سواحل در کشور اندونزی» انجام داده است .در این
پژوهش عناصر اصلی تابآوری از دیدگاه کفله شامل موارد
زیر است:
 جامعه مبتنی بر نهاد و سازمانهای آموزش دهندهداوطلب؛ و مخاطرات ،آسیب پذیری و ظرفیت
ارزیابی شده جامعه؛
 تهیه ی برنامههای کاهش خطر ،فرموله کردن وپیادهسازی آنها
 دخالت دادن زنان ،کودکان و گروههای آسیب پذیردر فرآیند تهیه ی برنامههای کاهشی؛
 ادغام برنامههای جامع و برنامه ی محلی؛ و بخشخصوصی و سازمانهای غیردولتی؛
 آگاهی جامعه در مورد خطرات کلیدی ،آسیب پذیری،ظرفیت خود و خطرات تهدید کننده در آینده؛
 پشتیبانی خارجی و سیستمهای هشدار ( Kafle,)2011

الف :تابآوری بهعنوان پایداری :رویکرد پایداری نسبت به تابآوری ،از مطالعات اکولوژیکی که تابآوری را بهعنوان توانایی
بازگشت به حالت قبل تعریف می کند ،بسط یافته است .این رویکرد ،تابآوری را به صورت مقدار اختاللی که یک سیستم قبل از
اینکه به حالت دیگری منتقل شود می تواند تحمل یا جذب کند ،تعریف می شود )Beatley and Newman, 2013( .برخی
محققان آستانه ای را فراتر از آنچه جامعه سانحه زده قادر به بازگشت به حالت عملکردی خود نیست را در نظر می گیرند ،ﭼون یک
جامعه تابآور دارای آستانه باالیی است و قادر به جذب فشار زیادی قبل از اینکه از حد آستانه اش بگذرد ،استwindle, ( .
)2011
ب :تابآوری بهعنوان بازیابی :رویکرد بازیابی از تابآوری در ارتباط با توانایی جامعه برای «بازگشت به گذشته» از تغییر یا
عامل فشار و برگشت به حالت اولیه آن است .تابآوری در اینجا معیاری است که بهعنوان زمان صرف شده یک جامعه برای
بازیابی از تغییر اندازه گیری می شود .)McEntire, 2014( .جامعه تابآور قادر به برگشت نسبتاً سریع به وضعیت قبلی است؛ در
حالیکه جامعه ای که تابآوری کمتری دارد ،ممکن است زمان بیشتری را صرف بازیابی خود کند یا اصوالً قادر به بازیابی نباشد.
(.)Madhuri, etal, 2014
ج :تابآوری بهعنوان دگرگونی :این رویکرد بیشتر در ارتباط با تابآوری اجتماعی و بهعنوان ظرفیت جامعه برای واکنش به
تغییر و به شکل سازگارانه بیان می کند که به جای بازگشت ساده به حالت قبل می تواند به معنای تغییر به حالت جدید که در
محیط موجود پایدارتر است ،باشد )Matyas and Pelling, 2015 ( .رویکرد دگرگونی به تابآوری برای درك ﭼگونگی واکنشی
که یک جامعه می تواند به شکلی مثبت به تغییر نشان دهد ،مفید است و می پذیرد که تغییر غیر قابل اجتناب است و به جای اینکه
تغییر را یک عامل فشار بداند ،آن را ﭼیزی در نظر می گیرد که جامعه به آن برای احیا به حالت اصیلی اش نیاز دارد .رویکرد
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تابآوری بهعنوان دگرگونی ویژگی دینامیک جوامع می گیرد که جامعه به آن برای احیا به حالت اصیلی اش نیاز دارد .رویکرد
تابآوری بهعنوان دگرگونی ویژگی دینامکی جوامع و تعامالت انسان -اکوسیستم را می پذیرد و مسیرهای پتانسیل ﭼندگانه درون
آنها را قبول می کند ( .)Brown, 2014در جدول ( )2انواع رویکردهای تابآوری شهری بیان گردیده است.

رویکرد
پایداری
بازیابی

دگرگونی
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جدول ( )2رویکردهای تابآوری شهری
توضیحات
این رویکرد از مطالعات اکولوژیکی که تابآوری را توانایی بازگشت به حالت قبل تعریف می کند ،تابآوری را بـه صـورت
مقدار اختاللی که یک سیستم قبل از اینکه به حالت دیگری منتقل شود می تواند تحمل یا جذب کند ،تعریف می کند
بازیابی از تغییر یا عامل فشار و "بازگشت به گذشته" این رویکرد درباره ی توانایی جامعه برای برگشت به حالت اولیـه آن
است و معیاری است که با زمان صرف شده ،یک جامعه برای بازیابی از تغییر اندازه گیری می شود.
بیشتر در ارتباط با تابآوری اجتماعی و بهعنوان ظرفیت جامعه برای واکنش به تغییر شکل سازگارانه به کـار مـی رود کـه
به جای بازگشت ساده به حالت قبل می تواند به معنای تغییر به حالت جدید باشد که در محیط موجود پایدارتر اسـت .ایـن
رویکرد بیشتر در ارتباط با سازگاری و انطباق جوامع با حوادث است .همچنـین در سیسـتم اجتمـاعی اکولوژیـک تـابآور،
اختالل یا سانحه ،پتانسیلی را برای ایجاد فرصت جهت تجربه کارهای جدید برای نوآوری و توسعه پایدار ایجاد مـی کنـد؛
که با مفاهیمی مانند نوسازی ،احیا و خود سازماندهی همراه است.
)(Maguire & Hagan, 2007; Pimm, 1984; Holling, 2004, Folk, 2006

 -5ابعاد و شاخصهای تابآوری شهری
از آنجایی که تابآوری همه بخشها و مالحظات شهری را در برمی گیرد ،ابعادی که برای این امر تعریف شده است نیز در
همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،برنامهریزی در نظر گرفته شده است که به صورت مختصر به هر یک از آنها پرداخته
میشود( .نامجویان و همکاران.)0088 ،
تابآوری اجتماعی :دومین مؤلفه بعد اجتماعی است که از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامع بدست میآید .این بعد از
تابآوری در دل خود ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،قضایی ،نهادی و اجتماعی را دارا است .یک اجتماع تابآور قادر به پاسخگویی به
تغییرات یا استرسها به شیوهای مثبت است .همچنین میتواند عملکردهای اصلی خود را علیرغم تنشهایی که وجود دارد بهعنوان
یک کلیت حفظ کند .رویکرد تابآوری اجتماعی روشی برای درك سیستمهای پویایی است که با تعامالت بین مردم و محیط
زیست در ارتباط هستند .تابآوری اجتماعی دورنمای مفیدی برای درك تصمیمات مدیریتی و تغییرات مربوط به منابع طبیعی است
بهطور خاصتر تابآوری اجتماعی با دارا بودن سه ویژگی که وجوه پاسخگویی مردم به حوادث غیرمترقبه را شامل میگردد،
شناخته میشود .این سه جنبه (وجه) عبارتند از :مقاومت ،بازیابی و خالقیت اجتماعی که از تابآوری باالیی برخوردار باشد ظرفیت
نمایش هر سه ویژگی ذکر شده در باال را نیز دارد )Maguire & Hagen, 2007:17( .مفهوم تابآوری اجتماعی به خودی خود
همان نگرانیهای مفهوم تابآوری را دارد و بعالوه بخاطر اختالف در تعریف اجتماع پیچیدگی خاصی نیز دارد .بهطور نمونه یک
اجتماع موجودیتی است که مرزهای جغرافیایی و سرنوشت مشترك دارد .جوامع از محیطهای ساخته شده طبیعی ،اجتماعی و
اقتصادی که به طرق پیچیده بر هم تأثیر میگذارند ،تشکیل میشوند .همانگونه که تابآوری میتواند در سطوح مختلف تحلیل و
درك شود تابآوری اجتماعی نیز دارای سطوحی است( .معصومی)0080 ،
تابآوری اقتصادی :در اقتصاد تابآوری بهعنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد وجوامع دربرابر مخاطرات بهطوری که آنها را
قادر به کاهش خسارات زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد تعریف میشود؛ بنابراین تابآوری اقتصادی دارای پیامدهایی بر
روی هر پنج خاصیت تابآوری است پیشبینی ،مقاومت (پایداری) ،جذب ،پاسخگویی یا انطباق و بازیابی تابآوری اقتصادی ساختار
و عملکرد پیش از شوك را حفظ خواهد کرد .در واقع تابآوری اقتصادی پیوستگی نزدیکی با استاندارد به کار رفته درخصوص
تعادل در مسیر اصلی اقتصاد دارد.
تابآوری نهادی :در این بعد ویژگیهای فیزیکی سازمانها از جمله تعداد نهادهای محلی ،دسترسی به اطالعات ،نیروها و افراد
آموزش دیده و داوطلب ،پایبندی به دستورالعملهای مدیریت بحران ،به هنگام بودن قوانین و مقررات بازدارنده و تشویقی به ویژه در
امر ساخت و ساز و مسکن ،تعامل نهادهای محلی با مردم و نهادهای دولتی ،رضایت از عملکرد نهادها و نحوه ی مدیریت یا
پاسخگویی به سوانح نظیر ساختار سازمانی ،ارزیابی میشود( .رضایی)0098 ،
تابآوری کالبدی  -محیطی (زیرساختی) :بعد کالبدی  -محیطی (زیرساختی) ،اساساً ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی
بعد از سانحه نظیر پناهگاه ،واحدهای مسکونی خالی یا اجارهای و تسهیالت سالمتی را شامل میشود .همچنین این شاخصها
ارزیابی کلی از مقدار اموال خصوصی که ممکن است در برابر خسارت دائمی و زیانهای اقتصادی احتمالی ،به شکل ویژهای آسیب
پذیر باشند در اختیار قرار میدهد .یکی از مهمترین زیرساختهای آسیبپذیر ،خانههای کم دوام هستند که به یک حادثه فاجعه بار

حساس هستند( .رضایی )0098 ،شاخصهای تابآوری پس از ایجاد میتوانند روش مفیدی را برای بررسی مکانهای مختلف و
مقایسه بین و درون هر ناحیه برای جوامع فراهم کنند الزم به توضیح است در مورد شاخصهای تبیین کننده تابآوری اتفاق نظری
وجود ندارد و هر یک از مطالعات بر اساس رویکرد خود به شاخصهای جداگانهای پرداختهاند( .رفیعیان و همکاران .)0083 ،میتوان
مجموعه این ابعاد و شاخص را در قالب جدولی منسجم ،به مانند آنچه در جدول شماره ( )0آمده است نشان داد.
جدول ( )3ابعاد و شاخص های تابآوری شهری
تابآوری اجتماعی
Hassler & Kohler, Santos Cruz et al,
& 2012 2014;Godschalk, 2003 ;Walker
;Suárez, Gómez-Baggethun, Salt, 2006
)Benayas, & Tilbury,2016
تابآوری اقتصادی
;(Eraydin & Tasan-Kok, 2012
2010) Ernstson, et al
تابآوری زیستمحیطی/زیرساخت شهری
(Walker & Salt, 2006; Godschalk, 2003
2012;The Rockefeller Foundation,
Chelliri & Colding; 2007 2014; Alberti
;;Eraydin & Tasan- & Marzluff, 2004
2016; Kok, 2012; Feliciotti et al,
)Sharifi & Yamagata, 2016
تابآوری سازمانی و نهادی
(Ernstson, et al, 2010; Barthel, et al.,
)2013; Suárez et al, 2016
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شاخص های تابآوری
ظرفیت سازگاری یا انطباق ،شاخص ارتباط یا اتصال(بخـشهـای مختلـف
سیستم اجتمـاعی) ،آسـیب پـذیری ،سـالمت خـانوار و جمعیـت ،خـدمات
فرهنــگ ،کــاهش خشــونت و نــاامنی و جــرم و جنایـت شــهری ،ظرفیـت
یادگیری و آگاهی ،تنوع طبقات اجتماعی ،خالقیـت و نـوآوری ،کـاردانی و
توانایی منابع انسانی ،سرعت پاسخگویی به موقع ،سرمایه اجتماعی
معیشت و زیست پذیری ،استراتژی هـا و سیاسـت هـای اقتصـاد شـهری،
شاخص ارتباط یا اتصال(بخش های مختلف سیستم
اقتصادی) ثروت و اشتغال ،تنوع اقتصادی
تنوع ،شاخص ارتباط یا اتصال (بخش های مختلف سیستم زیست
محیطی) ،سالمت آب و هوا و خاك ،طراحی تطبیقی(شاخص
کیفیت محیط شهری از طریق نقش طراحی و سازماندهی فضا)،
زیرساخت شهری ،خدمات اکوسیستمی( ،مدوالر) پیمانه ای بودن و قابلیت
اندازه گیری ،استحکام (مقاومت عناصر و مولفه های فیزیکی شهر مثل راه
ها و ساختمان ها) ،ظرفیت سازگاری یا انطباق ،افزونگی ،پایداری ،سـرمایه
طبیعی
مهارت ها و ساختارهای نهادی ،سیاست هـای تصـمیم سـازی و تصـمیم
گیری ،مدیریت یکپارﭼه ،تنوع سطوح سازمانی و ارتباطات میان سـازمانی/
شاخص ارتباط یا اتصال(بخش های مختلف سیسـتم سـازمانی و نهادهـا)،
ظرفیت سازگاری یا انطباق ،سرعت پاسخگویی به موقع

ابعاد تابآوری شهری

مفهوم تابآوری برای اولین بار در سال  0810توسط شخصی به نام هولینگ مطرح شد .مطابق تعاریف بیان شده توسط وی،
تابآوری معیاری از توانایی سیستم برای جذب تغییرات است در حالی که هنوز مقاومت قبلی وجود دارد .در تعریفی دقیق تر
تابآوری توانایی سیستم های تحت استرس در بازگشت به حالت اصلی و توانایی باز سامان دهی خود است .سوانح و بالیای اتفاق
افتاده در دهه های اخیر نشان می دهد که جوامع و افراد به بیشتر از هر زمان دیگری آسیب پذیر تر شده اند و اغلب توجه به
کاهش آسیب پذیری تا بعد از وقوع بالیا و حوادث اتفاق می افتد .تابآوری مفهومی است که در مواجهه با غافلگیری ها و
اختالالت معنی پیدا می کند .به عبارتی در مواجهه با سوانح و حوادث برای روبرو شدن با معضالت ،رویکرد پیش بینی در نظر
گرفته شده و در برابر مشکالت ناشناخته از رویکرد تابآوری استفاده می شود .طراحی شهری تابآور ،در بخش کالبدی ابعاد
مختلفی دارد .در بعد فرم ،وجود فضاهای شاخص و ایمن در بافت شهری ،پیش بینی فضاهای باز ﭼند منظوره ،توجه به نظام بلوك
بندی ،عدم وجود ریزدانگی بافت و … در جهت افزایش تابآوری کمک می نماید .در بعد فضا می توان به تاثیر ویژگی های فضایی
که تابآوری شهری را ارتقاء می دهد ،اشاره نمود .از جمله وجود خوانایی در محیط ،احساس تعلق خاطر و حس مکان .ﭼرا که
احساس تعلق خاطر می تواند در نوع برخورد صاحبان فضا قبل از وقوع سانحه از طریق مقاوم سازی و بعد از آن به واسطه مشارکت
در بازسازی موثرباشد .در بعد فعالیت ،تابآوری در برابر سوانح متاثر از ویژگی های مکان مانند کاربری زمین و دسترسی است.
کاربری زمین رایج ترین مسﺌله در برنامهریزی و طراحی شهری تابآور ،انعطاف پذیری و کاهش آسیب پذیری است که از توسعه
مناطق در معرض خطر جلوگیری می کند .در طراحی شهری با در نظر گرفتن مواردی ﭼون ساخت و ساز در مناطق امن ،ساخت
شبکه ای از فضای باز ،ایجاد تنوع کاربری های سازگار و انتقال کاربری های جاذب جمعیت به مناطق امن ،می توان سطح
تابآوری شهری را ارتقاء بخشید .یک شهر با تابآوری قابل قبول و همه جانبه مشخصات گوناگونی دارد .مشخصاتی از قبیل
پیروی همه جانبه از قوانین معقول ساخت و ساز ،وجود دولت های محلی فراگیر ،اختیار و قدرت الزم برای حضور مردم در تصمیم
گیری و برنامهریزی شهر ،توانایی مقابله سریع ،اجرای راهکار های بازیابی فوری و بسیاری خصوصیات دیگر؛ اما یکی از مهمترین
07

خصوصیات یک شهر تابآور ،عملکرد سرمایه انسانی در شهرهاست .سرمایه انسانی ،مهارت ،دانش و سطح اطالعات شهر را در
ارتباط با بهبود وضعیت تابآوری می سنجد .افزایش دانش و مهارت در برابر درك خطر توسط شهروندان و ارتقاء توانایی در
راستای توسعه راهبردهای کاهش خطر ،ویژگی مهم یک شهر تابآور است که الزمه آن ارائه ی آموزش همه جانبه است .در
صورت مداخله زمان بهعنوان عنصر کلیدی موثر بر کیفیت تابآوری در مفهوم تابآوری میتوان این مفهوم را در سه شکل تعریف
کرد :تابآوری آیندهنگرانه که به توسعه ظرفیتهای احتمالی مورد نیاز برای مدیریت بالیا در آینده اهتمام دارد .تابآوری همزمان
که مهارتهای مقابله همزمان شهر و شهروندان در برابر حوادث را مد نظر قرار میدهد و تابآوری گذشتهنگر که با تمرکز بر
برگشتپذیری و بهبودی پس از آسیب ناشی از بالیا قابل شناخت است.
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ﭼراغی ،مهدی؛ جعفریان ،زهرا؛ عباسی ،جواد و بدری سید علی ،)0082( ،ارزیابی اثربخشی اجرای طرح هادی روستایی در
آفرینش سکونتگاههای روستایی سرزنده مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو شهرستان زنجان ،فصلنامه ی برنامهریزی کالبدی،
سال دوم .شماره .0
رضایی ،محمدرضا ( ،)0098تبیین تابآوری اجتماعات شهری به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی(زلزله) ،مطالعﺔ موردی:
کالنشهر تهران ،رساله دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمایی دکتر مجتبی رفیعیان و علی عسگری.
رفیعیان ،مجتبی ،رضایی ،محمدرضا ،عسگری ،علی ،پرهیزگار ،اکبر و سیاوش شایان ،)0083( ،تبیین مفهومی تابآوری و
شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور ،فصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا ،دوره  ،00شماره ( 0پیاپی ،) 12
زمستان ،صص29 - 00 :
فرخ نامجویان فرخ ،رضویان ،محمد تقی ،سرور رحیم ،)0088( ،تابآوری شهری ﭼارﭼوبی الزام آور برای مدیریت آینده
شهرها ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال ﭼهاردهم ،شماره  ، 00صص80-90 :
فالح ،مسعود .محمد مسعود و اسداله نوایی ،)0080( ،نقش طراحی فضاهای شهری انعطافپذیر و تابآور در مدیرت بحران،
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی )1354-1363 ،(INDM-2014
قدیری ،محمود ،)0098( ،تبیین افتراق اجتماعی فضایی – آسیبپذیری کالنشهر تهران در برابر زلزله مخاطرات طبیعی (زلزله).
ﭼهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم .زاهدان.
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چکـیده
یکی از معضالت مهم شهرنشینی روند رو بهرشد تولید زباله میباشد .مدیریت پسماند مسئلهای است که بهدنبال پیشرفت
زندگی اجتماعی انسانها و افزایش تعامالتشان با محیطزیست شکل گرفت .محیطزیست مجموعهای بسیار بزرگ و
پیﭽیدﻩ از عوامل گوناگون است که بر اﺛر روند و تکامل تدریجی موجودات زندﻩ و اجزای سازندﻩ سﻄﺢ زمیﻦ به وجود ﺁمدﻩ
است .بنابرایﻦ در فعالیتهای انسان تﺄﺛیر میگذارد و از ﺁن متﺄﺛر میگردد .مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همﭽون
تولید زواید ،جمع ﺁوری ،حمل و نقل ،دفﻦ زباله و بازیافت ﺁن بستگی دارد ،بنابرایﻦ محدودﻩ مدیریت ایﻦ مقوله بسیار وسیع
و متغیر است ،برای چنیﻦ موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد .پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-
تحلیلی و هدفی کاربردی به بررسی نحوﻩ مدیریت پسماندهای شهری در ایران و بیان مشکالت ﺁن پرداخته است و
راهکارهایی را با توجه به نمونههای موفق جهانی بیان کردﻩ است .معرفی مدیریت پسماند در کشورهای پیشرفته از جمله
ﺁلمان و ﺁمریکا ،نشاندهندﻩ عقبماندگی ایران در ایﻦ زمینه میباشد و با توجه به حجم تولیدی زبالههای شهری ،از
ظرفیت اقتصادی ﺁن به صورت مﻄلوب استفادﻩ نشدﻩ است.
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به دنبال گسترش شهرها ،میزان ارائه خدمات به وسیله نهادهای مربوطه اعم از نهادهای حوزﻩ دولتی و حوزﻩ خصوصی افزایش
مییابد .به شکل طبیعی ،میزان ارائه خدمات شهری به شهروندان براساس درصد توسعهیافتگی ﺁن جوامع ،وضعیت مدیریت شهری
و میزان مشارکت بخش خصوصی ،گروﻩهای مردمنهاد و شهروندان متفاوت خواهد بود و براساس میزان ،نحوﻩ و کیفیت ارائه
خدمات ،شهرها قابل ارزیابی و طبقهبندی هستند .زباله یا پسماند به مجموعه مواد ناشی از فعالیتهای انسان که بهطور معمول به
صورت جامد بودﻩ و غیرقابل استفادﻩ و بیمصرف باشد ،اطالق میگردد .رشد شهرها همراﻩ با تراکم جمعیت موجب مصرف مواد
متعدد و در نتیجه ،تولید پسماند شدﻩ است .به عالوﻩ ،توسعه صنایع که خود بیتردید ناشی از شکلگیری الگوی مصرفگرایی در
جامعه بودﻩ ،سبب افزایش کمی مواد زائد از یک سو و تنوع ایﻦ مواد از سوی دیگر شدﻩ است .به ایﻦ ترتیب ،از مهمتریﻦ مسائل
شهرهای مدرن کنونی و بهویژﻩ شهرهای بزرگ ،مدیریت پسماندهای شهری همﭽون جمعﺁوری ،دفع و بازیافت ﺁنهاست .پسماندها
چهرﻩای نازیبا و نامناسب به شهرها میدهند و میتوانند به بروز بیماریهای گوناگون منجر گردند .به عالوﻩ ،پسماندها با ﺁلودﻩ
کردن ﺁب ،خاک و هوا و نیز اﺛرات گلخانهای خود خسارتهای زیادی را به سکونتگاﻩهای شهری وارد میﺁورند(اقتصاد
ﺁنالیﻦ.)6086،
در طول تاریخ بشری رابﻄه انسان با محیطزیست هموارﻩ به صورت تابعی از رفتار او با پیرامون طبیعی خود بودﻩ است .ایﻦ
رفتار طی قرون متمادی اشکال متفاوتی به خود گرفته و روز به روز بر گستردگی و پیﭽیدگی ﺁن افزودﻩ شدﻩ است .بدیﻦ ترتیب
انسانها از ﺁغاز زندگی یکجانشینی ،هموارﻩ پسماندها را به طریقی از محیط زندگی خود دور میکردند که ایﻦ کار به دلیل پاییﻦ
بودن میزان جمعیت از یک سو ،کمیت و کیفیت زبالهها از سوی دیگر دفع زبالهها را دچار مشکالتی نمیکرد و بسیاری از مواد که
زاید نامیدﻩ میشوند ،به نوعی بازیافت شدﻩ یا در اطراف سکونتگاﻩهای انسانی یا داخل ﺁنها دفع میشدند .ولی با افزایش جمعیت و
رشد و گسترش شهرنشینی ،تغییر الگوی مصرف و استفادﻩ وسیع از موادی که به ﺁسانی تجزبه نمیشوند ،عوارﺽ دفع غیر بهداشتی
و بازیافت مواد زائد ﺁشکار شد و از ﺁن پﺲ مدیریت ایﻦ مواد به صورت منسجم توسط سازمانی مشخﺺ در شهرهای جهان ﺁغاز
گردید(زیست فﻦ.)6089،
یکی از چالشهای پیشروی شهرهای ایران تامیﻦ انرژی است و ایﻦ مسئله باعث میگردد در ﺁیندﻩ نهچندان دور به کارﺁیی
پسماند در تولید انرژی بهصورت ویژﻩ پرداخته شود در صورتیکه در حال حاضر حجم قابل توجهی از منابع ارزشمند با قابلیت تبدیل
به ارزشهای پولی با دفﻦ شدن زیر خاک میرود .دفﻦ زباله بدیﻦ معنی است که خاک با ﺁلودگی همراﻩ میشود و منابع زیرزمینی
بیش از گذشته خﻄر همنشینی با شیرابههای ناشی از پسماند دفﻦ شدﻩ را تجربه خواهد کرد و عالوﻩ بر ایﻦ مشکل ،دفﻦ پسماند در
زمیﻦ فضای زیادی را اشغال میکند .اگر نگاهی به کشورهای صنعتی دنیا از جمله ﺁلمان بیندازیم خواهیم دید بیش از یک دهه
است که تبدیل زبالههای بال استفادﻩ به سوخت در ﺁلمان با اقبال مواجه شدﻩ است و فقط در نیروگاﻩ برق شهر ماگدبورگ روزانه با
سوزاندن زباله برق بیش از  53هزار واحد مسکونی را همیﻦ نیروگاﻩ تامیﻦ میکند .ﺁمارهای داخلی نشان از فاصله زیاد ایران با سایر
کشورهای پیشرفته چه در بحث تولید زباله و چه در بحث بازیافت پسماند دارد .در کشور ما باگذشت بیش از یک دهه از تصویب
طرح مدیریت پسماند و حدود  63سال از تﺄسیﺲ اولیﻦ کارخانه بازیافت کشور ،شهرهای ما هنوز به یک راﻩ حل بومی و عملی در
زمینه مدیریت صحیﺢ پسماند نرسیدﻩ اند (پارسا.)6089،
امر جمعﺁوری ،دفع ،بازیافت و اصوال مدیریت مواد زائد جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت پسماندهای ایران تفاوت فاحشی
با سایر کشورهای جهان دارد ،لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزندﻩای نیست.
درکشور ما ایران با محاسبه  933گرم پسماند سرانه ،هر روزﻩ بالغ بر  53٫333تُﻦ مواد زاید جامد تولید میشود که در مقایسه با سایر
کشورهای جهان با  282کیلوگرم پسماند هر نفر در سال در حد متعادلی قرار گرفته است ،لکﻦ ازدیاد جمعیت و توسعه صنعت
موجبات ازدیاد مواد زاید جامد و بالﻄبع تغییرات فیزیکی ـ شیمیایی ﺁنها را بوجود میﺁورد به طوریکه برنامههای جمعﺁوری و دفع
پسماند موجود جوابگوی نیازهای ایﻦ بخش از کار نخواهد بود .وجود  ۰3درصد مواد ﺁلی قابل کمپوست و بیش از  03درصد رطوبت
در پسماند های خانگی از یک سو و تفاوت فاحش ﺁب و هوا و شرایط زیست در مناطق مختلف کشور با سبک و فرهنگ منحصر به
خود از سوی دیگر خود دلیلی بر عدم استفادﻩ بیرویه از تکنولوژیهای وابسته به خارج است ،تجربه سالها رکود در عمل ﺁوردن
کمپوست و پرداخت هزینههای گزاف جمعﺁوری و دفع پسماند که تنها برای شهرهای مختلف کشور روزانه حدود  63۱بودجه
شهرداریها را تشکیل میدهد نشانگر اهمیت ایﻦ مسئله در برنامههای محیطزیست کشور است(برزن نیوز.)608۰،

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2پسماند
بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( ،)OECDپسماند عبارت است از موادی اجتناب ناپذیر ناشی از
فعالیتهای انسانی ،که در حال حاضر و در ﺁیندﻩ نزدیک نیازی به ﺁن نیست و پردازش و یا دفع ﺁن ضروری است .برنامه
محیطزیست سازمان ملل متحد ( ،)UNEPپسماند را ایﻦ گونه تعریف میکند :اشیایی که مالکشان ﺁنها را نمیخواهند ،یا نیازی به
ﺁنها ندارد ،یا از ﺁنها استفادﻩ نمیکنند و به پردازش و دفع نیاز دارند(.)Bazyaft.kermancity.ir

 -2-2پسماند شهری

 -3-2مدیریت پسماند
مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمتریﻦ دغدغههای جوامع بشری مﻄرح میباشد .افزایش روزافزون حجم پسماندها از یک
سو و تنوع و گوناگونی ﺁنها از سویی دیگر بر پیﭽیدگی شرایط و نحوﻩ جمع ﺁوری و دفع ﺁن ها می افزاید .مدیریت پسماندهای
شهری به عواملی همﭽون تولید زواید ،جمع ﺁوری ،حمل و نقل ،دفﻦ زباله و بازیافت ﺁن بستگی دارد ،بنابرایﻦ محدودﻩ مدیریت ایﻦ
مقوله بسیار وسیع و متغیر است ،برای چنیﻦ موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد(عباسی.)6090،

 -4-2اجزای سیستم مدیریت پسماند
اجزای اصلی یک سیستم مدیریت پسماند امروزی به طور کلی شامل بخشهای تولید ،جمعﺁوری ،تفکیک ،پردازش و بازیافت
میباشد(عباسی)6090،؛
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به پسماند خانگی و تجاری در مجموع ،پسماند شهری (  )MSWگفته میشود ،که معموالً کمتراز دﻩ درصد کل جریان
پسماند را شامل میشود .نود درصد بقیه عبارت است از پسماند کشاورزی ،پسماند معدنکاوی ،پسماند صنعتی و تولیدی ،پسماند
تولید انرژی ،پسماند تصفیه ﺁب و پسماند ساختوساز و تخریب .پسماند خانگی هموارﻩ مسئلهای پیﭽیدﻩ در مدیریت شهرها
بودﻩاست .به علت دامنه گستردﻩ مواد موجود در ایﻦ پسماند (شیشه ،فلز ،کاغذ ،پالستیک ،مواد ﺁلی و …) و اختالط کامل ایﻦ مواد،
مشکالت متعددی در مدیریت ﺁنها بروز میکند .همﭽنیﻦ ترکیب پسماند در فصلهای مختلف ،در مناطق جغرافیایی مختلف و از
کشوری به کشور دیگر و از شهری به شهر دیگر تغییر میکند و همیﻦ عوامل مانع از ﺁن هستند که نسخهی واحدی برای تمام
شهرها پیﭽیدﻩ شود .پسماند تجاری و صنعتی معموالً یکنواختتر و در مقادیر باالتر تولید میشود؛ بنابرایﻦسیستم مدیریتی که بتواند
پسماند خانگی را مدیریت کند ،قﻄعاً توانایی مدیریت پسماند از منابع دیگر را نیز دارد(.)Bazyaft.kermancity.ir

 -1-4-2تولید پسماند
شامل فعالیتهایی است که درﺁن مواد بیارزش یا باید دور ریخته شوند و یا برای دفع ،جمعﺁوری گردند .برای مثال پوستههای
شکالت بعد از خوردن شکالت ،ارزشی برای صاحبان ﺁن ندارند و اغلب در بیرون از منزل ریخته میشوند .از ایﻦ رو امروزﻩ با رشد
جمعیت ،مقدار زباله تولیدی نیز بسیار افزایش یافته و برای مدیریت ﺁن باید روشها و تکنولوژی های جدیدی مورد استفادﻩ قرار
گیرد.

 -2-4-2جابجایی ،تفکیک ،ذخیره و پردازش پسماند در محل تولید
ایﻦ فعالیتهای مرتبط با مدیریت پسماند تا زمانی است که ﺁنها در مخازن ذخیرﻩ برای جمع ﺁوری قرار گیرند .جابجایی
همﭽنیﻦ شامل حرکت مخازن بارگیری شدﻩ به محل جمع ﺁوری نیز میباشد .تفکیک اجزاء پسماند یک مرحله مهم در جابجایی و
ذخیرﻩ پسماند در محل میباشد .برای مثال از نقﻄه نظر مشخصههای مواد و درﺁمد ناشی از فروش مواد بازیافت شدﻩ ،بهتریﻦ محل
برای تفکیک پسماند جهت استفادﻩ مجدد و بازیافت ،تفکیک در محل تولید میباشد .خانوادﻩها را باید از اهمیت تفکیک روزنامه،
مقوا ،بﻄری ،ضایعات باغی ،قوطیهای ﺁلومینیومی و ﺁهﻦ ﺁالت بیشتر ﺁگاﻩ نمود .ذخیرﻩ در محل به علت نگرانیهای بهداشت
عمومی و مالحظات زیبایی شناختی در درجه اول اهمیت قرار دارد .مخازن بد منظرﻩ و حتی ذخیرﻩ در زمیﻦهای روباز در بسیاری از
مکانهای مسکونی و تجاری دیدﻩ میشود .پردازش در محل شامل فعالیتهایی چون متراکم سازی و کمپوست سازی از ضایعات
باغی می باشد.
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 -3-4-2جمعآوری
جمعﺁوری نه تنها شامل برداشت پسماند و مواد قابل بازیافت است ،بلکه حمل مواد به محلی که در ﺁنجا محتویات وسایل نقلیه
جمع ﺁوری تخلیه میشوند را نیز در بر میگیرد .ایﻦ محل میتواند یک ایستگاﻩ پردازش مواد ،ایستگاﻩ حمل و یا یک محل دفﻦ
باشد .در شهرهای کوچک که به محل دفﻦ نهایی نزدیک است ،حمل و نقل پسماند به عنوان یک مشکل جدی مﻄرح نیست ،ولی
در شهرهای بزرگ که مسافت حمل و نقل پسماند تا نقﻄه دفع بیش از 65مایل ( 65/20کیلومتر) است ،حمل و نقل مشکالت
اقتصادی عمدﻩای را ایجاد میکند .در مواقعی که مسافت طوالنی باشد ،از تسهیالت ویژﻩ حمل و نقل استفادﻩ میشود .جمع ﺁوری
تقریباً  53درصد کل هزینههای سالیانه مدیریت پسماند شهری را در بر میگیرد.

 -4-4-2تفکیک ،پردازش و تبدیل و تغییر پسماند
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تفکیک ،پردازش و تغییر و تبدیل پسماند ،چهارمیﻦ عنصر از عناصر موظف میباشد .بازیابی مواد جداسازی شدﻩ ،تفکیک و
پردازش اجزاء پسماند و تغییر و تبدیل ﺁن که قبالً در محل دفع و به دور از محل تولید صورت میگرفت ،درحال حاضر از طریق ایﻦ
عناصر موظف صورت میگیرد .نوع وسایل و تسهیالتی که امروزﻩ برای بازیابی پسماند تفکیک شدﻩ درمحل تولید استفادﻩ میشود،
شامل جمع ﺁوری از کنار جدول خیابان ( ،)curbside collectionمراکز دریافت دور ریز ( )Drof-off centerو مراکز خرید و
فروش دور ریز ( )Buy-back centerمیباشد .تفکیک و پردازش پسماند جداسازی شدﻩ در محل تولید و تفکیک پسماند مخلوط
شدﻩ ،در مراکز بازیافت مواد ،ایستگاﻩهای انتقال ،مراکز سوزاندن و محلهای دفع انجام میگیرد.

 -5-4-2دفع
ﺁخریﻦ قسمت از وظایف سیستم مدیریت پسماند ،دفع میباشد .امروزﻩ سرنوشت نهایی پسماند ،دفﻦ بهداشتی یا پخش در
زمیﻦ است ،خواﻩ اینکه ﺁنها به طور مستقیم از مناطق مسکونی به محل دفﻦ جمع ﺁوری و حمل شوند و یا اینکه مواد باقی ماندﻩ از
تسهیالت بازیابی مواد ( ،)MRFبقایای حاصل از احتراق پسماند ،کمپوست یا دیگر مواد ناشی از پردازش پسماند باشند .دفﻦ
بهداشتی مدرن ،تلنبار کردن نیست ،بلکه شامل کاربرد روشهای مهندسی دفع پسماند در زمیﻦ بدون ایجاد مزاحمت یا خﻄر
بهداشتی و سالمت عمومی مثل تکثیر موش ها و حشرات و ﺁلودگی ﺁبهای زیرزمینی میباشد .گزارش پیامدهای زیست محیﻄی
به منظور اطمینان از بهداشت عمومی ،زیباییشناختی و استفادﻩ ﺁتی از زمیﻦ برای کلیه مکانهای دفﻦ جدید الزامی است .همﭽنیﻦ
نوع ماشیﻦ ﺁالت و دستگاﻩهای موردنیاز باید با بافت خاک و روش دفﻦ گزینش شدﻩ ،متناسب باشد .از ماشیﻦ ﺁالت مورد استفادﻩ
در مراکز دفﻦ میتوان به بولدوزر ،انتقال دهندﻩ خاک ،گویدر ،جرﺛقیل و پرس کﻦ خاک اشارﻩ نمود.

 -5-2تاریخچه مدیریت پسماند
سیستم مدیریت پسماند شهری به معنای امروزی ﺁن ،در دهه  6803در کشورهای صنعتی پدید ﺁمد .تا دهه  ،68۰3پسماند به
عنوان دورریز نگاﻩ میشد و درایﻦ شیوﻩها معایب متعدد بهداشتی ،محیط زیستی ،اقتصادی و زیباییشناختی وجود داشت که در
سایه تحوالت تکنولوژی و افزایش ﺁگاهیهای عمومی ،سیستمهای جدید مدیریت پسماند در کشورهای صنعتی و سایر کشورهای
دنیا به تدریﺞ توسعه یافت .در ایﻦ دگرگونیها توجه به مسائل زیست محیﻄی و شرایط سیاسی و اقتصادی ﺁن ،مسائلی نظیر
صرفهجویی در مصرف مواد و انرژی و بازیافت ﺁنها از پسماند شهری به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به مرور زمان فرایند
پردازش و بازیافت پسماند جایگاﻩ کلیدیتری در مدیریت پسماند پیدا کرد .در دهه  93و  83میالدی ،مسئله «توسعه پایدار» مﻄرح
شد و صاحبنظران به ایﻦ نتیجه رسیدند که بدون لحاظ کردن سه جنبهی اقتصادی ،محیط زیستی و اجتماعی ،نمیتوان امید
داشت که منابع محدود کرﻩی زمیﻦ پاسخگوی نیازهای نسلهای بعدی نیز باشد .شروع مدیریت پسماند در ایران را میتوان
مصادف با تأسیﺲ اولیﻦ شهرداری در کشور در سال  6283دانست .بدیهی است که در ﺁن زمان در ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا،
پسماند مادﻩ ای «زائد» تلقی میشد که تنها الزم بود از محیط زندگی انسانها دور شود؛ بنابرایﻦ در نقاط پرجمعیت ایران مشکالتی
مشابه ﺁنﭽه ذکر شد به وضوح مشاهدﻩ میشد .از اوایل دهه  6063با فعالیتهایی که شهرداریها در شهرهای بزرگ برای گسترش
و توسعهی خدمات شهری ﺁغاز کردند ،نشانههایی از تحول در سیستم مدیریت پسماند در ایران مشاهدﻩ شد .پﺲ از ﺁن و تا به
امروز گرچه تالشهایفراوانی برای ارتقای شیوﻩهای مدیریتی و تشکیالتی و سازماندهی انجام گرفته است و پیشرفتهای
مشهودی در همه زمینهها مشاهدﻩ میشود ،اما هنوز با سیستمهای مدیریت پسماند درکشورهای صنعتی دنیا فاصله قابل توجهی
وجود دارد(مﻄالعات مدیریت پسماند در جهان و ایران).
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 -3پیشینه پژوهش

 -4روش و ابزار پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و از منظر هدف کاربردی میباشد .اطالعات و یافتههای پژوهش از مجموعه
مقاالت معتبر ،مﻄالعات اسنادی و کتابخانهای ،وبسایتهای تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش ،گزارشات و نظرات کارشناسان
جمعﺁوری شدﻩ است.
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سهرابی( ،)608۰در مقالهای تحت عنوان رهیافتهای مدیریت زباله و پسماندهای شهری در شهر دهلران ،به بررسی دسته-
بندی زباله ها و ﺁﺛار سوء ﺁنها به محیطزیست به ویژﻩ محیطزیست انسانی و شیوﻩهای دفع و دفﻦ صحیﺢ ﺁن و تجزیه و تحلیل
سیستم جمعﺁوری در شهر دهلران پرداخته است .صفایی( ،)608۰در مقالهای تحت عنوان بررسی تجارب موفق شهرهای مختلف
ﺁسیایی در زمینه مدیریت پسماند ،با بررسی یک دید جامع در مورد ویژگیهای جغرافیایی و اجتماعی ،نرخ تولید ،شرایط اقتصادی و
وضعیت مدیریت پسماند در  6شهر ﺁسیایی ،مجموعه ای به منظور تعییﻦ راهبردها ،اولویتها و نحوﻩ بهرمندی از تکنولوژیهای
نویﻦ در ایﻦ زمینه را در اختیار تصمیمگیران مدیریت شهری قرار دادﻩ است .حسینیجم و همکاران( ،)608۰در مقالهای تحت عنوان
سنجش اﺛر بخشی برنامههای مدیریت پسماند در مدیریت خدمات شهری ناحیه 2منﻄقه 23تهران ،به ایﻦ نتیجه رسیدند که بیﻦ
مدیریت پسماند و ابعاد ﺁن تاﺛیر و رابﻄه مثبت و معناداری با مدیریت خدمات شهری وجود دارد .همﭽنیﻦ نتایﺞ نشان داد بعد
ظرفیتسازی برای جمعﺁوری پسماند بیشتریﻦ رابﻄه و تاﺛیر و بعد انتخاب فناوریهای جدید کمتریﻦ رابﻄه و تاﺛیر را با مدیریت
خدمات شهری دارد.
مرادی بنستانی و همکاران( ،)608۰در مقالهای تحت عنوان مروری بر روشهای انجام شدﻩ مدیریت پسماند در ایران ،به مرور
روشهای مدیریت پسماند در برخی از شهرهای ایران پرداخته و معتقد است که متاسفانه کشور ایران در مقایسه با بسیاری از
کشورهای توسعهیافته عملکرد مناسبی در زمینه مدیریت پسماند ندارد بنایرایﻦ برای اصالح روشهای مدیریت پسماند به جلب
رضایت و مشارکت ذینفعان و مخاطبیﻦ مدیریت اجرایی پسماند ،افزایش میزان رضایت مخاطبیﻦ بیرونی ،افزایش سﻄﺢ ﺁگاهی
عمومی ،افزایش میزان همکاریها با سازمانهای همهدف ،ارتقاء سﻄﺢ فناوری و بهینهسازی روشها ،بسترسازی جهت مشارکت
بخش خصوصی و کاهش تصدیگری سازمانها حاصل میشود .ایرانی و پورخباز( ،)608۰در مقالهای تحت عنوان بررسی روش-
های مختلف سیستمهای مدیریت پسماندهای شهری ،به بررسی کارﺁمدتریﻦ روشهای مدیریت پسماندهای شهری ،برنامهها و
راهبردهای نویﻦ در کشورهای پیشرفته پرداختهاند.

 -5تحلیل و بررسی یافتههای پژوهش
با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور و تکیه بر اصل  53قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اهمیت حفظ محیطزیست
امروزﻩ مدیریت پسماند یکی از ضروریتریﻦ محورهای توسعه پایدار محسوب میگردد .در ایﻦ ارتباط قانون مدیریت پسماند و
ﺁییﻦنامه اجرایی مربوطه نقﻄه عﻄفی است که برای برنامهریزیهای مرتبط تهیه و تصویب گردیدﻩ است .در قانون مذکور مدیریت
اجرایی پسماند به عنوان یکی از مهمتریﻦ عوامل اجرا ،مسئول برنامهریزی ،ساماندهی ،مراقبت و همﭽنیﻦ عملیات اجرایی مربوط
به تولید ،جمعﺁوری ،ذخیرﻩسازی ،جداسازی ،حمل ونقل ،بازیافت و پردازش ،دفع پسماند و از همه مهمتر ﺁموزش همگانی و اطالع-
رسانی تعییﻦ گردیدﻩ است.

 -1-5مدیریت پسماند و توسعه پایدار
مدیریت پسماند شهری با توجه به اهمیت توسعه پایدار در جوامع شهری یکی از علوم روز به شمار میﺁید که در صورت به ﺛمر
رسیدن ﺁن می توان اﺛرات و صدمات مصرفی شدن را در ابعاد مختلف تا حد قابل توجهی کاهش داد؛ چراکه پسماندها نتیجه غیر
قابل اجتناب توسعه و مصرف بودﻩ و نبود مدیریت صحیﺢ همگام با دانش روز یکی از عوامل مهم ﺁلودگیهای زیستمحیﻄی است،
لذا میتوان بر ایﻦ اساس اهداف و اصول مدیریت مواد زائد جامد شهری به شرح زیر بیان کرد(واعظ مدنی:)6085،
 .6حفاظت از بهداشت محیطزیست
 .2توسعه کیفیت محیطزیست شهری
 .0حمایت از اقتصاد مولد و مؤﺛر
 .0تولید اشتغال و درﺁمد
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از سال  6883به بعد در کشورهای توسعهیافته دو عنصر کاهش در مبدأ و مراقبتهای پﺲ از دفع نیز به شش عنصر قبلی
اضافه شد که منجر به پیدایش نسل جدیدی از فناوری در جهان به نام «فناوریهای پاک» گردید .تولید مواد زائد بر اساس ماهیت
تمام فرایندهای مصرف ،هموارﻩ وجود خواهد داشت و به عنوان یک عنصر اساسی در مدیریت مواد زائد مﻄرح میباشد ،کاهش از
مبدأ ،با مفهوم “رﻩﺁورد” و ارمغان گسترش فرهنگ صحیﺢ مصرف در جامعه و تفکیک از مبدأ با مفهوم جداسازی اجزاء تشکیل
دهندﻩ زباله در حیﻦ تولید زباله در مراکز مختلف از جمله راهکارهای اساسی در مرحله تولید جهت حصول به هدف بهبود مدیریت
مواد زائد ،تخریب کمتر محیطزیست و صدمه کمتر به سالمت انسانی مﻄرح میباشد .در ایالت متحدﻩ ﺁمریکا و ﺁمریکای شمالی
سیاست اصلی بر بازیافت پسماندهای خشک ارزشمند ،کمپوست ،دفﻦ و تولید انرژی از ﺁن استوار است .در جامعه اروپا و ژاپﻦ
سیاست اصلی بر بازیافت پسماندهای خشک ارزشمند ،کمپوست ،زباله سوز و تولید انرژی از ﺁن استوار بودﻩ و دفﻦ پسماندهای قابل
بازیافت (مواد زائد) ممنوع میباشد .در کل اغلب کشورهای جهان برنامههای دفع خود را در راستای سیاست  R0برگزیدﻩ و ﺁنرا
توسعه میدهند .شکل زیر مراتب مدیریت پسماندهای شهری ،مورد قبول اغلب کشورهای جهان را نشان می دهد.
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شکل -1مراتب مدیریت پسماند شهری در اغلب کشورهای جهان

با نگاهی به امر توسعه پایدار ،بازیافت در رأس برنامههای دفع مواد زائد جامد قرار میگیرد .چرا که بازیافت و استفادﻩ مجدد،
استخراج از منابع و معادن طبیعی ،دفع بیرویه و ﺁالیندﻩها را در محیط تقلیل میدهد ضمﻦ ﺁنکه منابع اقتصادی ،ارتقای بهداشت و
حفاظت از محیطزیست را به دنبال خواهد داشت.

 -2-5تحلیل مدیریت پسماند در ایران
در هر مرحله از مدیریت جریان پسماند ،بازیافت ،پردازش و دفع انجام میگیرد .طراحی و پیادﻩسازی یک سیستم جامع و پایدار
مدیریت پسماند نیازمند بررسی ویژگیهای مختلف پسماند در منﻄقه (نرخ تولید ،کمیت و کیفیت ،منبع و …) و خصوصیات خود
شهر (زیرساختهای موجود ،توان اقتصادی ،توپوگرافی ،شرایط ﺁب و هوایی ،وضعیت معابر شهری ،فرهنگ و سبک زندگی مردم
و…) به صورت جزئی است.
گسترش شهرها و افزایش بیرویه جمعیت ﺁنها ،تغییر الگوی مصرف جوامع ،ازدیاد سرسام ﺁور پسماند و هم چنیﻦ نبود
روشهای علمی و مدیریتی مؤﺛر در امر تولید ،جمعﺁوری و دفع پسماندهای شهری ،ایﻦ موضوع را به عنوان یکی از معضالت
جوامع شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در ﺁوردﻩ است .به طور کلی از نظر مهندسی بهداشت ،دفع پسماند یک
مسئله عادی نبودﻩ ،بلکه یک مشکل زیستمحیﻄی میباشد ،زیرا دفع غیربهداشتی ﺁن به طور محسوسی در ﺁلودگیهای محیط و
گسترش بیماریهای واگیردار نقش اساسی دارد .تودﻩهای زشت مواد زائد ،کانالهای روباز پرشدﻩ از پسماندها و ﺁبگذرهای مسدود
شدﻩ توسط ﺁنها ،خیابانهای کثیف و پوشیدﻩ از ﺁشغال ،نشاندهندﻩ ﺁلودگی محیط در بسیاری از شهرها و شهرکها درکشورهای
در حال توسعه میباشند .ساکنیﻦ ایﻦ شهرها در معرﺽ بیماریهای منتقل شوندﻩ توسط عوامل بیماریزا و انگلهای موجود در ایﻦ
مواد زائد ،مزاحمتها و مخاطرات ناشی از ﺁن قرار دارند.
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زیانهای اقتصادی ناشی از عدم کنترل پسماند در مناطق شهری نیز قابل توجه است .در شهرهای نسبتاً بزرگ ،روزانه مقادیر
قابل توجهی پسماند خانگی تولید میشود که ایﻦ میزان زباله عالوﻩ بر هزینههای سرسامﺁور جمع ﺁوری ،حمل و دفع ﺁن ،حجم
عظیمی از مشکالت زیستمحیﻄی نگرانکنندﻩای نظیر ﺁلودگی ﺁب ،هوا و خاک ،رشد و تکثیر حشرات ،جوندگان و ناقلیﻦ بیماریها
را به دنبال داشته و از جنبههای بهداشتی -زیبایی شناختی نیز عالوﻩ بر ایجاد چهرﻩ زشت و نازیبا برای شهرها ،سالمتی میلیونها
انسان را به مخاطرﻩ میاندازد .از ایﻦرو برداشتﻦ گامهای مؤﺛر و اساسی در زمینه مدیریت پسماندها ضروری بودﻩ و میبایستی در
رأس برنامههای سازمانهای مسئول قرار داشته باشد.

از سال  6292شمسی ،از زمان تصویب الیحه بلدیه ،نظافت شهری به عهدﻩ شهرداری بودﻩ است .از اوایل سال  6283هجری
شمسی ،در شهرهای مختلف کشور شهرداریها ایجاد شدند و ارائه خدمات شهری از جمله نظافت شهری در تجدیدنظر قانون بلدیه
و وضع قانون جدید ،همﭽنان به عهدﻩ شهرداریها بود.
در ایران به رغم سابقه طوالنی سازمانهای محلی و قدمت تشکیل برخی از شهرداریها ،مدیریتپسماندهایشهری همﭽنان
به شکل سنتی بودﻩ و تا دهههای اخیر تحوالت ایﻦ امر چندان محسوس نبودﻩ است که در پیافزایش جمعیت شهرها ،کمیت و
کیفیت پسماندها ،موجب ﺁلودگیهای زیستمحیﻄی و بهداشتی برای شهروندان و نارضایتی ﺁنان گردید .در اوایل دهه  6063در
شهرهای بزرگ ،به سیستم مدیریت پسماندهای شهری توجه بیشتری شد و سازمانهای بازیافت در کالنشهرها تشکیل شدند .در
دهههای  ۰3و  ،93بازیافت مواد و انرژی از پسماند و سامان بخشیدن به مدیریت پسماندهای شهری ،موجب تجدیدنظر در قانون
قبلی و تصویب قانون شهرداریها شد .سپﺲ بهدنبال گسترش شهرها و اهمیت یافتﻦ پسماندهای شهری در اردیبهشت  6090با
تصویب قانون مدیریت پسماندها در مجلﺲ شورای اسالمی ،مدیریت پسماندها مرحله جدیدی از بهینهسازی وضعیت مدیریت
پسماندهای شهرهای کشور مانند کالنشهر تهران شد.
بر اساس ایﻦ قانون ،پسماندها به چهار گروﻩ اصلی شامل پسماندهای عادی ،ویژﻩ (بیمارستانی) ،کشاورزی و صنعتی ،تقسیم
میشوند و مسئولیت و هزینهی مدیریت پسماند به عهدﻩ تولیدکنندگان پسماند است .عالوﻩ بر ایﻦ بر اساس تبصرﻩ مادﻩ  ۰قانون
مدیریت پسماندها ،مدیریتهای اجرایی میتوانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمعﺁوری ،جداسازی و دفع پسماندها را به
اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند .اطالعات موجود نشان میدهد هر فرد تهرانی به طور متوسط ساالنه شش برابر وزن خود
پسماند تولید میکند .همیﻦ اطالعات نشان میدهد متوسط سرانهی ساالنهی پسماند تولید شدﻩ در شهر تهران  023کیلوگرم و
ارزش روزانه پسماند تولید شدﻩ در تهران  6933ریال است .سرانه تولید روزانه پسماند در جهان  253تا  033گرم است که در ایران
 633گرم و در شمال تهران  6233گرم است(ﺁمار و اطالعات خدمات شهری و محیطزیست).

سال دوم ،شماره ( 3پیاپی ،)6 :تابستان (مرداد) 8371

شکل :2مراحل مدیریت پسماند در ایران

 -3-5تجربیات جهانی مدیریت پسماند شهری و تاثیرات اقتصادی آن بر شهر
در ایﻦ قسمت به بررسی مدیریت پسماند شهری در کالنشهرهای کشورهای توسعهیافته پرداخته شدﻩ است؛ اغلب توضیحات
مربوط به کشور ﺁلمان میباشد که در ایﻦ زمینه بسیار پیشرفته میباشد و میتواند الگویی برای کشور ایران باشد.
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 -1-3-5استانبول ترکیه
استانبول شهری با  60میلیون جمعیت (با نرخ رشد  5/2درصد باالتر از کل کشور ترکیه) و تولید حدود  60333تﻦ در روز ،به
عنوان بزرگتریﻦ شهر تولید کنندﻩ پساب در ترکیه بهشمار میرود و با توجه به تخمیﻦ هزینه جمعﺁوری هر تﻦ از پسماند معادل
 0/20دالر ،مشکالت متعددی در زمینه مدیریت پسماند برای ﺁنها بهوجود ﺁمدﻩ است .از ایﻦ رو مسئولیﻦ محلی هموارﻩ جهت رفع
ایﻦ موانع در جستوجوی یافتﻦ روشهای جایگزیﻦ و تالش برای کاهش نرخ تولید پسماند بودﻩاند .بر ایﻦ اساس در چند دههی
اخیر ،عوامل متعددی مانند سازماندهی قویتر ،قانونگذاری مناسب و منابع مالی گستردﻩتر و ورود بخش خصوصی موجب پیشرفت
سیستم مدیریت پسماند در شهر استانبول گشته است.

 -2-3-5سانفرانسیسکو آمریکا
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شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای ﺁمریکا ،پایتخت اقتصادی و اداری غرب ﺁمریکا است .ایﻦ شهر با مساحت 622
کیلومتر مربع و جمعیت بالغ بر  906هزار نفر ،ﺁغازگر برنامه زیستمحیﻄی سازمان ملل متحد بودﻩاست که با تمرکز بر مسائل
محیط زیستی در ترکیب با مدیریت منابع در بعد ملی و فراملی ،شهری پیشرو محسوب میشود .همگرایی باالی میان شهروندان،
ایﻦ اجازﻩ را به مدیران میدهد تا برنامههای پیشرفته و خالقانه را در ﺁن پیادﻩ کنند .ایﻦ ویژگیها ،به همراﻩ وجود پیمانکاران قوی
در زمینه جمعﺁوری ،سیستم خدماتی کارﺁمد و همﭽنیﻦ محاسبه هزینههای انتقال ،پردازش و دفﻦ در زمیﻦ به صورت پلهای ،موجب
پیشرفت روزافزون سیستم مدیریت پسماند در ایﻦ شهر گشته است .میانگیﻦ سرانه تولید پسماند در سان فرانسیسکو ۰/6 ،کیلوگرم
در روز بودﻩ که  ۰2درصد ﺁن بازیافت میشود.

 -3-3-5آدالید استرالیا
یکی از مدیریتهای پیشرو در زمینه پسماند ،شهر ﺁدالید استرالیا است که نسبت به مسائل زیستمحیﻄی بسیار هوشمندانه
عمل نمودﻩ است .بهطوریکه در سی سال پیش با تصویب قانون ظروف ذخیرﻩ ( )CDLبرای بستهبندیهای مواد غذایی و
اختصاص مالیات مربوط به ﺁن ،اولیﻦ اقدامات را در ایﻦ راستا انجام دادﻩ است .وجود سﻄﺢ باالی فناوری در ایﻦ شهر و در نتیجه
وجود فرایندهای پیشرفته و قانونمند مدیریت پسماند در ﺁن از جمله مواردی است که نشانگر توجه ﺁنها به حفظ محیط زیست
میباشد .میانگیﻦ سرانه تولید پسماند در ایﻦ شهر  038کیلوگرم در سال برای هر فرد میباشد.

 -4-3-5برنامه مدیریت جامع پسماند شهری در آلمان
از سال  6883تاکنون ،کشور ﺁلمان با ابداع سیستم تفکیک کامل زباله در محل تولید (منازل ،کارخانجات ،هتلها ،رستورانها و
غیرﻩ) استفادﻩ مالی از زباله را ﺁغاز کرد .شرکت «سیستم دوﺁل» با پخش کیسهزبالههای زردرنگ میان تمامی منازل ،کارخانجات
و ،...اولیﻦ گام را برای تفکیک زبالههای با ارزش برداشت و با چاپ برچسب سبزرنگی روی اجناس و بستهبندیهای قابل استفادﻩ،
از مردم خواست تمام محصوالت و بستهبندیهایی که ایﻦ ﺁرم را دارند پﺲ از مصرف در ایﻦ کیسه زبالهها بریزند .از سوی دیگر،
شهرداریها نیز قرارداد بست که بعد از جمعﺁوری ،در ازای قیمت ناچیزی ،کیسهها را در اختیار ﺁنها بگذارند .شهرداریها که برای
جمعﺁوری جداگانه ،متقبل مخارج بیشتری میشدند ،با تولیدکنندگان اصلی اجناس ،دست به یکی کردند و بسیار نامحسوس ،قیمت
تمامی اجناسی که با ﺁرم سبز مشخﺺ میشدند را یک تا دو فنیگ (خردﻩ واحد پول ﺁلمان قبل از یورو) باال بردند .از ایﻦ لحظه،
زباله هر روز باارزشتر شد و مشکالت مصرفکنندﻩ را نیز هر سال چند برابر کرد .هم اکنون در ﺁلمان ،هر واحد مسکونی ،احتیاج به
فضای جداگانه برای قرار دادن حداقل پنﺞ سﻄل (پیت) بزرگ ﺁشغال دارد .شیشهها در یک سﻄل (معموالً سفید) ،مواد پالستیکی و
بهطور عمومی مواد بستهبندی در سﻄل یا کیسه زرد ،روزنامه و کاغذهای باطله در سﻄل معموالً سبز ،مواد معدنی مانند پوست میوﻩ
و گل و غیرﻩ در سﻄل قهوﻩای و باقی ﺁشغالها در سﻄل سیاﻩ قرار میگیرند .اغراق نیست اگر ادعا شود که در هر ﺁپارتمان حداقل
چهار مترمربع به محل جمعﺁوری زباله اختصاص دارد .از تمام مشکالت که بگذریم شهرداریها به ایﻦ فکر افتادﻩاند که خودشان
مستقیم وارد تجارت زباله شوند؛ زیرا جمعﺁوری زباله ،دیگر برای شرکتهای جمعﺁوریکنندﻩ ،به دلیل بحران مالی جهانی ،سودی
به همراﻩ نداشته و سود زباله خشک نیز به شدت کاهش یافته است .از ایﻦ رو شهرداریها در ﺁلمان برای حفظ محیطزیست و
حیات شهری ،اقدام به جمعﺁوری زباله و بازیافت ﺁن میکنند .کارشناسان ،پیشبینی میکنند ایﻦ امر تا زمانی که بحران مالی
جهانی به سرانجامی برسد ،ادامه خواهد داشت .شهرها یکی بعد از دیگری از سیستم دوﺁل خود را جدا میکنند و با ارائه فقط دو
سﻄل به شهروندان ،به مردم یاد میدهند که از ﺁنﭽه تاکنون در مورد تفکیک زباله ﺁموختهاند بگذرند و ﺁشغال را بهطور درست و
قابلاستفادﻩ در دو سﻄل مورد نظر بریزند .پﺲ به طور کلی میتوان اذعان نمود که ﺁلمانها خود را قهرمان محیطزیست جهان
میدانند .البته شکی نیست که ایﻦ بحث برای ﺁنها بسیار مهم است .جداسازی زبالههای خانگی ،امری بسیار مهم برای مردم ﺁلمان
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است .در هر ﺁپارتمان معموالً  5سﻄل برای  5نوع زباله وجود دارد که با رنگهای جداگانه مشخﺺ شدﻩاند .زرد برای بستهبندیها
(مانند کارتونهای قدیمی شیر) ،ﺁبی برای کاغذ و مقوای نازک ،سﻄلهای ویژﻩ شیشه در سه قسمت شیشههای روشﻦ ،قهوﻩای و
سبز و یک سﻄل برای مواد غذایی و گیاهی و سرانجام یک سﻄل سیاﻩ برای سایر زبالهها که مناسب برای افرادی هم هست که
حوصله جداسازی زبالهها را ندارند .از لحاظ تئوری و قانونی ،همه ﺁلمانیها ملزم به رساندن زبالههای خاص؛ مانند باطری و مواد
شیمیایی ،به مراکز بازیافت هستند واگر کسی ایﻦ کار را نکند مرتکب جرمی اداری شدﻩ که البته در عمل به ندرت در ایﻦ مورد،
پیگیرد قانونی رخ میدهد .بر اساس نظرسنجیها حدود 83درصد ﺁلمانها با عالقه شخصی به جداسازی زبالهها میپردازند.
در میان نمایشگاﻩهای متفاوتی که هر چند وقت یک بار در ﺁلمان برگزار میشود نمایشگاهی وجود دارد به نام «نمایشگاﻩ
اقتصاد زباله» .هدف از برگزاری ایﻦ نمایشگاﻩ ،عرضه تازﻩهای صنعت بازیافت برای بهرﻩبرداری بیشتر از زباله است.
اشتفان هارمنیگ ()Stephan Harmening؛ مدیر انجمﻦ بازیافت زباله در ﺁلمان میگوید« :گاری ﺁشغالی ،تبدیل به
تجارتخانه پیشرفتهای شدﻩ است .صنعت بازیافت زباله در ﺁلمان ،یکی از زمینههایی است که از نظر اقتصادی ،ﺁیندﻩ روشنی دارد.
بازیافت زباله در ﺁلمان از نظر کیفیت و سوددهی اقتصادی در دنیا ،حرف اول را میزند ».هارمنیگ اشارﻩ میکند «:صنعت زباله در
سﻄﺢ بیﻦالمللی در حال رشد است .ایﻦ عرصه ،ایﻦطور که تخمیﻦ زدﻩ میشود ،ساالنه تا هشتادوپنﺞ میلیارد یورو برای
سرمایهگذاری بیشتر جا دارد .موضوع بازیافت زباله ،موضوع لوکسی نیست که فقط به کشورهای مدرن و پیشرفته دنیا خالصه شود.
حفاظت از محیطزیست ،بحثی است که به تمامی کشورها ربط پیدا میکند ».رقابت در ایﻦ عرصه ،خالقیت شرکتها و
سرمایهگذارن را بیشتر کردﻩ است .هر روز ،دستگاﻩها و روشهای تازﻩتری برای بازیافت زباله وارد بازار میشوند .هارمینگ در مورد
اینکه چرا ﺁلمان یک گام جلوتر از سایر کشورهاست اضافه میکند «:یکی از عوامل مهم و تﺄﺛیرگذار اینجاست که در ﺁلمان ،جا برای
نگهداری زبالههای غیرطبیعی وجود ندارد .ایﻦ ممنوعیت باعث شدﻩ به جای اینکه زباله را دفﻦ کنیم که سادﻩتریﻦ راﻩ است ،فکری
برای بازیافت ﺁن کنیم که با گذشت زمان ،از نظر اقتصادی ،مقرون به صرفهتریﻦ راﻩها جای خود را باز کردﻩاند».
قانون ممنوعیت دفﻦ زبالههای غیرطبیعی ،نه تنها از یک سو با باال بردن ظرفیت سرمایهگذاری در صنعت بازیافت ،رشد
اقتصادی چشمگیری به دنبال داشته بلکه باعث شدﻩ است که تولیدکنندگان نیز برای بستهبندی تولیداتشان ،دقت بیشتری به خرج
دهند و کمتر از فرﺁوردﻩهای پیﭽیدﻩ شیمیایی استفادﻩ کنند .زبالهها تنها سوزاندنیهای ارزانقیمت نیستند .در کشورهای صنعتی و
پیشرفته ،زباله منبع با ارزشی است که تولیدکنندﻩ مواد خام است؛ مواد خام درجه دوم .در تعریف اقتصادی ،به مواد خام؛ مثل نفت
که منبع طبیعی دارد مواد خام اولیه و موادی که از بازیافت زباله حاصل میشوند مواد خام ﺛانویه یا درجه دوم گفته میشود(مدیریت
پسماند شهری در ﺁلمان).

هدف مدیریت جامع پسماند جامد ( ،)Integrated solid waste managementتامیﻦ سالمت و امنیت جامعه ونیز حفظ
محیط زیست میباشد .دقیقا" ،مدیریت جامع پسماند جامد از مجموعه فعالیتهای مکمل با رویکرد زیستمحیﻄی به منظور کاهش
میزان تولید پسماند ،بازیابی ارزش از پسماند ودفع پسماندها (برای پسماندهایی که با توجه به دالیل فنی و اقتصادی نمیتوان ﺁنها
را حذف یا بازیابی نمود ).تشکیل شدﻩ است .کاهش از مبداء پسماندها ،استفادﻩ مجدد ،بازیافت ،مدیریت مواد ﺁلی ،فناوریهای تغییر
و تبدیل ،جلوگیری از ایجاد ﺁلودگی ،تبدیل پسماند به انرژی ،بازیابی گاز از محلهای دفﻦ و ایجاد محل دفﻦ جدید از اجزای
تشکیلدهندﻩ مدیریت جامع پسماند جامد میباشند .مدیریت جامع پسماند جامد همﭽنیﻦ ازتقا نظارت بر تولید محصول و خرید و
فروش محصوالت حاوی اقالم بازیافتی ،سوخت و انرژی حاصل از پسماند جامد را شامل میشود.
برنامهریزی برای مدیریت جامع پسماند جامد میبایست به کلیه عناصر مؤظف در مدیریت پسماند شامل تولید ،ذخیرﻩسازی،
جمع ﺁوری ،انتقال ،بازیافت و دفع در پسماندهای خانگی ،تجاری ،اداری ،تفرجی ،ساخت وتخریب و صنعتی توجه کامل داشته باشد.
ایﻦ برنامه ریزی باید ارائه کنندگان عمومی و خصوصی خدمات را لحاظ نمودﻩ و عوامل اقتصادی ،سیاسی ،قانونی ،فنی ،اجتماعی –
فرهنگی ،زیستمحیﻄی و نیروهای رقابتی را دربرگیرد .کاهش میزان پسماند و بازیابی ارزش از پسماند به عنوان اولویت اول در
مدیریت جامع پسماند جامد قرار دارند .فعالیتهایی مانند کاهش از مبداء ،استفادﻩ مجدد ،بازیافت ،کمپوست و بازیابی انرژی (با
رعایت اصول زیستمحیﻄی و اقتصادی) از گزینههایی هستند که منجر به میزان پسماند و بازیابی از پسماند میشوند .مﻄلوبتریﻦ
و منﻄقیتریﻦ شیوﻩ مدیریت جامع پسماند موارد ذیل خواهد بود:
 کاهش میزان پسماند تولیدی ترویﺞ و تشویق استفادﻩ مجدد و تعمیر کردن به جای دور ریختﻦ و جایگزیﻦ کردن ذخیرﻩسازی ،جمعﺁوری و حمل ونقل مناسب در حداقل زمان ممکﻦ و دستیابی به حداکثر بازدهی بازیابی موادﺁلی برای مصارف انتفاعی19

 بازیابی مواد قابل بازیافت و تولید محصوالت جدید کاهش میزان عناصر با سمیت باال در پسماند جامد وتقلیل انتشار ﺁالیندﻩها ( شامل انتشار ﺁالیندﻩهای هوا) بهواسﻄه فعالیت-های مدیریت پسماند جامد
 بهرﻩبرداری از پسماند بهعنوان سوخت ( تبدیل پسماند به انرژی ) دفع در محلهای دفﻦ برای پسماندهایی که از طریق مراحل فوق قابل مدیریت نمیباشند (تولید انرژی به هر طریقی کهممکﻦ باشد).
 به حداقل رسانیدن منابع مصرفی در حیﻦ اصالح و تکمیل سیستم مدیریت جامع پسماند جامد شهری ترویﺞ و نشویق به منظور خریداری کاالهای حاوی اقالم بازیافتی ،محصوالت دارای سمیت کمتر ،سوخت و انرژی حاصلاز پسماند جامد و محصوالتی با قابلیت دوام باالتر.
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پسماندهای خروجی از واحدهای پردازش در ایران را میتوان به سه گروﻩ تقسیمبندی کرد .پسماندهای تر ،پسماندهای خشک
ارزشمند و پسماندهای خشک غیرارزشمند.
پسماندهای تر جهت تولید کمپوست به سایتهای هوادهی مجتمع ارسال میشوند .پسماندهای خشک ارزشمند جداسازی شدﻩ
نیز پﺲ از دسته بندی و فشردﻩ سازی به صنایع بازیافت فروخته می شوند .در ایﻦ میان پسماندهای خشک غیرارزشمند یا ریجکت
که بخش عمدﻩ ﺁن را پسماندهای پلیمری تشکیل میدهند ،بایستی به روشی مناسب و بهداشتی دفع گردند.
سازمان مدیریت پسماند برای حل ایﻦ معضل نسبت به ساخت و راﻩ اندازی اولیﻦ سلول دفﻦ بهداشتی کشور با ظرفیت 633
هزار تﻦ ( 053هزار متر مکعب) در مجتمع ﺁرادکوﻩ اقدام کرد .ایﻦ سلول در زمستان  6098افتتاح گردید تا دارای الیههای
ژئوسنتتیک مختلفی همﭽون  ،GCLژئو ممبریﻦ ،ژئوتکستایل بودﻩ و دارای سیتم جمعﺁوری و زﻩکشی شیرابه میباشد .درحال
حاضر نصف ایﻦ سلول پر شدﻩ و بر اساس تمهیدات صورت گرفته مقرر است با انجام زیرسازی های الزم و الیهگذاری مجدد از
ایﻦ سلول برای دفﻦ پسماندهای بهداشتی و درمانی استفادﻩ گردد.

شکل :3اولین سلول دفن بهداشتی ایران(مجتمع آرادکوه)

 -6نتیجهگیری
براساس ﺁمارهای موجود ،در ایران روزانه بیش از  25هزار تﻦ زباله در شهرها تولید میگردد که هر روز با هزینهای حدود
22میلیون تومان به وسیله  503شهرداری کشور با استفادﻩ از لوازم و ماشیﻦﺁالت نامناسب ،جمعﺁوری و به محل دفﻦ در خارج از
شهرها منتقل میشوند .به عالوﻩ ،در ایران مساله مربوط به پسماندها در مقایسه با بسیاری از کشورها از اهمیت چندانی برخوردار
نیست .در کشورهای مختلف بهرﻩگیری مجدد از پسماندها در قالب بازیافت رواج دارد و بخش بسیار کمی از پسماندها دفﻦ
میگردند ،ولی در ایران پدیدﻩ پسماند با مسائلی مواجه شدﻩ است .از مشکالت موجود در شهرهای ایران ،جمعﺁوری پسماندها به
صورت یکجا و خودداری شهروندان از تفکیک ﺁنهاست .امروزﻩ ،یکی از اقدامات بسیار سودمند در راستای مدیریت پسماند در سﻄﺢ
جهان ،تفکیک پسماند در مبدا است .نتایﺞ پژوهشهای به عمل ﺁمدﻩ نشان میدهد کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا از جمله
شیوﻩهای مدیریت پسماند است که بازدهی باالیی دارد .در برخی کشورها ،میزان تولید زباله با توجه به فعالیتهای هر بخش جامعه
اعم از بخشهای تولیدی ،صنعتی ،خدماتی ،ﺁموزشی و مسکونی کنترل و محدود شدﻩ است .با مﻄالعه و بررسی اقدامات انجامی در
شهرهای ایران بهویژﻩ از سال  6090میتوان به اطالعات مناسبی در زمینه خألها و ایرادات موجود در قوانیﻦ ،مشکالت اجرا ،میزان
11

همکاری شهروندان ،اندازﻩ و کیفیت اطالعرسانی و ﺁموزش ،وضعیت ساختار بروکراسی ،میزان تحقیقات و پژوهشهای ایﻦ بخش و
درصد اطالع از تجارب جهانی در ایﻦ خصوص پی برد و براساس ﺁن ،به سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات کارﺁمد پرداخت.
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ایجاد و توسعه یک برنامه مدیریت سیستمی که اهداف را شناسایی نمودﻩ ،گزینه های سیستم را به طور دقیق ارزشیابی
کردﻩ ،اصول را برای تدویﻦ سیاستها مشخﺺ نمودﻩ ،سازوکاری را برای اندازﻩگیری میزان پیشرفت فراهم ﺁوردﻩ و منابع
درﺁمدی پایداری را برای به نتیجه رسیدن برنامهها و زیر ساختها سازماندهی نماید.
مشخﺺ نمودن یک فرِﺁیند برای تعییﻦ چگونگی اجرای عناصر سیستم مدیریت جامع پسماند جامد شهری توسط دولت-
های محلی یا سایر نهادها.
تدویﻦ و تکمیل دستورالعملهای محلی ،سیاست ها یا ﺁئیﻦنامههای مورد نیاز برای تقویت برنامه توسط نهادهای بخش
عمومی و خصوصی.
توسعه بازارهای پایدار برای مواد استفادﻩ مجدد شدﻩ و تغییر شکل یافته ( شامل مواد قابل بازیافت و ﺁلی ) و انرژی بازیابی
شدﻩ.
تسهیلسازی نظارت بر محصوالت تولیدی.
گسترش و توسعه چشم اندازهای ملی با تمرکز برروی انرژی تجدیدپذیر و نیروی سبز شامل تبدیل پسماند به انرژی،
فناوریهای تبدیل و بازیابی و استفادﻩ از گاز محلهای دفﻦ.
توسعه همکاری و مشارکت با عموم مردم ،بخشهای خصوصی و غیرانتفاعی در دو سﻄﺢ ملی و بیﻦالمللی در جهت
اجرای سیستم.
امیﻦ منابع مالی به منظور سرمایهگذاری در زمینه بازیافت ،کمپوست ،استفادﻩ از مواد بازیافت شدﻩ و تولید سوخت و انرژی
از پسماند جامد.
تقویت و حمایت از تولید کنندگان و فروشندگانی که درعمل ،کاهش از مبداء ،تغییر وتبدیل پسماند و جلوگیری از ایجاد
ﺁلودگی را موجب میگردند.
ﺁموزش حضوری و چهرﻩ به چهرﻩ به همراﻩ توزیع بروشور  ،مخزن کارتﻦ پالست و محصوالت ﺁموزشی به کلیه
شهروندان(منازل مسکونی  ،واحدهای تجاری  ،مراکز بهداشتی  ،درمانی  ،اداری  ،ﺁموزشی و فرهنگی و…)
با توجه به تاکید جهانی بر ” کاهش پسماندهای دفنی” ،ﺁخریﻦ روش پیشنهادی برای دفع زباله که مکمّل سایر روشها
میباشد؛ دفﻦ مهندسی -بهداشتی است برای ضایعاتی که قابلیت تبدیل کمپوست ،بازیافت و سایر روشهای امحاء را
ندارند .به طوریکه علوم و فنون دفﻦ بهداشتی زباله ،عملیات مهندسی خاصی است که بر اساس ﺁن زباله را چنان در
داخل خاک مدفون میکند که هیچگونه زیانی به محیطزیست ،انسان و دیگر موجودات زمیﻦ نرسانند.
« بازیافت از مبدأ » به مفهوم تفکیک و جداسازی مواد مختلف از یکدیگر مانند جداسازی شیشه ،ﺁلومینیوم ،کاغذ ،مقوا،
پالستیک میباشد که باید با مشارکت مردم انجام شود.
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ایرانی ،فرزانه؛ پورخباز ،حمیدرضا( ،)608۰بررسی روشهای مختلف سیستم های مدیریت پسماندهای شهری ،مجموعه
مقاالت اولیﻦ کنفرانﺲ ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیﻄی.
بررسی فرﺁیندمدیریت پسماند در جهان و ایران ،مﻄالعات و برنامهریزیمدیریت خدمات شهری و محیط زیست.
برزننیوز ،نخستیﻦ پایگاﻩ تخصصی مﻄالعات میانرشتهای؛ برنامهریزی شهری و منﻄقهای( ،)608۰مدیریت پسماند؛
چالش ها و راهکارها ،مدیریت شهری 6 ،اسفند .8۰
پارسا ،پویا( ،)6089ﺁنالیز پسماندهای خانگی و شهری ،خبرگزاری جوان ﺁنالیﻦ 26 ،فروردیﻦ.89
حسینیجم ،حسﻦ؛ دانیالی ،تهمینه؛ ارجمندفر ،عباس( ،)608۰سنجش اﺛر بخشی برنامه های مدیریت پسماند در مدیریت
خدمات شهری ناحیه 2منﻄقه 23تهران ،مجموعه مقاالت کنفرانﺲ عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم.
سهرابی ،اسداله( ،)608۰رهیافت های مدیریت زباله و پسماندهای شهری در شهر دهلران ،مجموعه مقاالت دومیﻦ
همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیطزیست ایران.
عباسی ،سیاوش( ،)6090جزوﻩ مدیریت پسماندها ،انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران.
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علیصفایی ،مجید( ،)608۰بررسی تجارب موفق شهرهای مختلف ﺁسیایی در زمینه مدیریت پسماند ،مجموعه مقاالت
اولیﻦ همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نویﻦ مدیریت شهری.
گزارش خبرگزاری اقتصاد ﺁنالیﻦ( ،)6086چالشهای حوزﻩ پسماند در شهرهای ایران 6۰ ،اسفند .86
مرادی بنستانی ،نسیم؛ وحیدی ،حسیﻦ؛ مرادی ،نعیم( ،)608۰مروری بر روشهای انجام شدﻩ مدیریت پسماند در ایران،
مجموعه مقاالت چهارمیﻦ کنفرانﺲ بیﻦ المللی یافته های نویﻦ در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیطزیست.
مدیریت پسماند شهری در ﺁلمان.
واعظمدنی ،بهنازالسادات( ،)6085مدیریت بهینه مواد زائد جامد بر اساس ارزش های اقتصادی و زیست محیﻄی در شهر
تبریز ،ماهنامه اقتصادی کارایی ،اسفند .85
وبسایت زیستفﻦ( ،)6089پسماند و مدیریت پسماندهای زیستی 20 ،فروردیﻦ .89
14. Bazyaft.kermancity.ir
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