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تبيين مولفههاي مؤثر در برنامهريزي شهر حساس به آب

عارفه اسالمی ،1امین ابراهیمی دهکردی

*2

تاریخ دریافت89/51/51 :
تاریخ پذیرش89/50/58 :
کد مقاله58099 :

چکـیده
در دهههای اخير شاهد رشد سریع و روزافزون جمعيت شهرها و افزایش سریع شهرنشيني بودهایم .یكي از مشهورترین
عوارض توسعه سریع شهرنشيني در کشوری مثل ایران ،پيدایش پدیدههای زیستمحيطي بوده است .یكي از مهمترین
چالشهای امروز شهرهای ایران موضوع آب شهری است ،چالشي که ميتواند بحراني جدی بيافریند .یكي از جدیدترین
رویكردها در برابر بحران آب شهری ،هم از جهت کمآبي و هم پرآبي ،رویكرد شهر حساس به آب است .شهر حساس به
آب ،جایي است که در آن محيط مصنوع و محيط طبيعي در تعادل باشند .در اینگونه شهرها محيطزیست طبيعي و
ساختماني در توازن قرار دارند .دانشمندان مدیریت پيشرفته منابع آب بنا بهضرورت و بهمنظور حل این مشكل شيوهای را
برای مدیریت منابع آب پيشنهاد نمودند که تأمين حداکثری منافع متضاد همه ذینفعان را امكانپذیر سازد .این روش
چندبخشي ،هماهنگ ،چند رشتهای ،مشارکتي ،انعطافپذیر و شفاف را اصطالحاً «برنامهریزی و طراحي شهری حساس به
آب» مينامند .پژوهش حاضر با رویكردی توصيفي و تحليلي مؤلفههای شهر حساس به آب را تبيين و جایگاه آب در
فرایند برنامهریزی و طراحي شهری ،در بستر پارادایم شهر حساس به آب مشخص مينماید.

واژگـان کلـیدی :شهر حساس به آب ،برنامهریزی شهری حساس به آب ،طراحي شهری حساس به آب.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه غیرانتفاعی مازیار ،رویان ،مازندران.
 -2عضو هیئت علمی گروه شهرسازی ،دانشگاه غیرانتفاعی مازیار ،رویان ،مازندران.
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تأثيرات مختلف شهرسازی بر روی منابع آب زیرزميني یكي از موضوعات موردعالقه محققين در سراسر دنيا در طول دو دهه
گذشته بوده است ))Cronin et al,(2003), Klimas(1995) ,Morris et al,(1994) ,Farlane(1984 (.این مسئله بيشتر
به خاطر توسعه سریع و وسيع شهرنشيني در آخرین ربع قرن بيستم بوده ،که ایجاد منابع آالینده جدید و افزایش نياز آبي از
مشخصات این پدیده است ،گسترش شهرها باعث ایجاد شرایط جدیدی مانند تبدیل قسمت زیادی از سطح زمين به سطوح
نفوذناپذیر ،تغيير الگوی آبراههای ،برداشت مداوم و بيشازحد از سفره آب زیرزميني ميشود(خزائي. )5895،بررسي اثرات شهرسازی
بر منابع آب در کشور ایران ،با توجه به محدود بودن این منابع و عدم گسترش سيستم فاضالب ،از اهميت و حساسيت بيشتری
برخوردار است .بيش از  95درصد شهرهای کشور بر روی سفرههای آبرفتي بناشدهاند(.حاج ملک ،حافظي مقدس  .)5890،مناطق
شهرنشين کمتر از  5.5از سطح زمين را اشغال ميکنند )Lee and Baik,2011:151(.اما بيشتر جمعيت جهان در حال حاضر در
مناطق شهری ،زندگي ميکنند(  )Mill et al,2013:228رشد شتابان جمعيت و شهرنشيني و پيامدهای ناشي از آن در شهرها،
پدیدهای است چشمگير و انكارناپذیر؛ چراکه شهرها به پيروی از نقش و موقعيت جدیدی که پيداکردهاند ،اشكال تازهای از زندگي
اجتماعي را بر خود و فضای پيراموني خویش تحميل ميکنند که آثار آنها بر آبوهوا ،محصوالت کشاورزی ،بهداشت عمومي و
...تأثيرگذار است(عزیزی .)5898:538،توسعه شهرنشيني و مهاجرت ساکنين روستاها به شهرها برای بهرهمندی از مزایای تمدن
بهویژه در نيمه دوم قرن بيستم سبب توسعه بيشازاندازه شهرها شد (عليجاني .)185:5898 ،مطلوبيت و کيفيت مناطق شهری
موجبات ایجاد تفاوت ارزش کاربری زمين ميگردد(مزیدی و نارنگي فرد  .)5881 ،با توجه به بحران زیستمحيطي و تخریب منابع
طبيعي ،منابع موجود به لحاظ محدودیت بشر را به چارهاندیشي برای مبارزه با این روند وادار نموده است  .بنابراین جهت
بهرهبرداری باصرفه اقتصادی و مستمر از سرزمين ،مدیریت منابع  ،الزم و ضروری است ( .)Ebrahimi,2001در این راستا توسعه
پایدار و استفاده بهينه از منابع طبيعي یكي از یافتههای انسان در دهه اخير ميباشد (. )Hasanzadeh,2001که آن را استفاده
مؤثر از منابع موجود بدون آسيب رساندن به دارایيها و منابع نسلهای آینده تعریف نمودهاند( .)Clark,1996برای دستیابي به
این توسعه در بخش منابع طبيعي و کشاورزی  ،مدیریت صحيح و برنامهریزی مناسب کاربری زمين الزم است
(.)Molhotra,1980

 -2پیشینه تحقیق
پيرامون موضوع تأثير کاربری زمينبر بحران آب که بهعنوان موضوع جدید و جذاب در مطالعات شهری شناخته شده
پژوهشهایي در حوزه کاربری زمين و آب انجامشده اما در این موضوع از منظر بررسي تأثيرات کاربری زمينبر بحران آب
پژوهشها و مطالعات چنداني صورت نگرفته است .بااینحال ميتوان به چند مورد از مطالعاتي که در چارچوب پژوهشهای نزدیک
به موضوع این مقاله پرداختهاند اشاره نمود :عدهای از پژوهشگران اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهر کرمان را بررسي
کردهاند(حاج ملک ،حافظي مقدس .)5890،در پژوهشي گسترش افقي شهر مشهد در چند دهه اخير و تأثير آن بر منابع آب را
ارزیابيشده است(پوراحمد و همكاران .)5888،مرتضایي و کهندل در تحقيق خود ،بررسي تأثير تغييرات کاربری اراضي بر منابع
آبهای زیرزميني با استفاده از تصاویر ماهوارهای(مطالعه موردی :چهارمحال بختياری) را ارزیابي کردهاند(مرتضایي فریزهندی،
کهندل .)5888،در مقالهای که مزیدی و نارنگي فر ارائه کردهاند به تأثير توسعه شهری و تغييرات کاربری بر عناصر آبوهوایي
پرداختهاند (مزیدی ،نارنگي فرد .)5881،نصرالهي و همكاران با رویكردی متفاوت به بررسي تأثير روند تغييرات کاربری
اراضي/پوشش زمينبر وضعيت منابع آب زیرزميني ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای(مطالعه موردی :دشت گيالن غرب) پرداختهاند
(نصرالهي و همكاران  .)5888،بيگدلو و خانمحمدی با تأکيد بر موضوع کاریر زمين ،ارتباط بين تغييرات کاربری اراضي و افت
سطح آب زیرزميني در دشت زنجان پرداخته لند(بيگدلو،خانمحمدی .)5888،در پژوهشي برنامهریزی کاربری بهينه اراضي در
مناطق حساس شهری(مطالعه موردی :رود دره فرحزاد) مورد ارزیابي واقعشده است (محمودی و رفيعيان .)5899،کریمي در مقالهای
توصيفي به نقش آب در شهرسازی و معماری ایراني پرداختهاند (کریمي .)5883،اميني و همكاران با تبيين شاخصهای نسبت
کاربری زمين و موضوع آب به بررسي برنامهریزی کاربری زمين و  ....در نسبت با آب در شهر پرداختهاند (اميني و همكاران.)5898،
در حوزه بررسي رابطه بين تغييرات کاربری اراضي و کيفيت منابع آب زیرزميني (مطالعه موردی :حوزه آبخيز قرهسو ،استان گلستان)
در مقالهای پژوهشي در مقياس منطقه از بعد کيفيت منابع آبي موضوع را موردبررسي قراردادهاند (راحلي نمين ،سلمان
ماهيني ،)5883،در جدیدترین پژوهش ابراهيمي دهكردی در کتاب شهر حساس به آب ،شاخصهای طراحي و برنامهریزی شهری
حساس به آب را تبيين و تجارب در این زمينه را مورد ارزیابي قرارداده است(ابراهيمي دهكردی.)5881 ،

 -3مبانی و ادبیات پژوهش
-1-3مسائل و مشکالت جهانی آب در زیستگاههای انسانی
به نظر ميرسد که فشار های شهری بر آب و فاضالب نتایج متعددی در پي داشته است که مهمترین آنها عبارتند از:
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-5بار اضافي بر منابع آب -3 ،دفع نامطلوب زائدات -8 ،آلودگي رودخانهها و مسيلها-8 ،برداشت غير(عقالني) غير
خردمندانه(آب از آبخوآنها و باالخره) -1 ،مدیریت ناصحيح خدماتي و عدم وجود حمایت سازماني مناسب ،بوده است (دیری،
.)b1385
از طرف دیگر مسائل زیستمحيطي فرا روی شهرهای بزرگ را ميتوان در  8گروه تعاملي زیر شناسایي کرد :
 )5مسائل مرتبط با قابليت دسترسي و در معرض عموم قرار گرفتن تأسيسات زیر بنایي و خدمات زیستمحيطي (چون
سيستمهای آب و فاضالب ).
)3مسائل مربوط به آلودگيهای حاصله از زائدات شهری.
)8مسائل مربوط به تخریب کيفي منابع .
)8مسائل مربوط به ریسک و خطرات محيطي.
چالشهای مهم مطرحشده در دومين کنفرانس جهاني آب در سال  3555به شرح زیر اعالمشدهاند:
تأمين نيازهای اساسي :دسترسي به آب سالم  ،تأسيسات بهداشتي از نيازهای اساسي است
حفاظت از اکوسيستم
استفاده مشترك از منابع آب برای ارتقاء همكاریهای صلحآميز
مدیریت ریسک برای تأمين ایمني در مقابل خشکسالي  ،آلودگي  ،کمبود غذا
ارزشگذاری آب و قيمتگذاری خدمات آبرساني بهمنظور لحاظ کردن هزینه تأمين آنها
مدیریت خردمندانه آب با مشارکت مردم و ذینفعان از کليه  Stakholderکه در فرآیند مدیریت منابع آب مشارکت داشته
باشند
تخصيص عادالنه و خردمندانه آب برای تضمين ایمني توليد غذا
همچنين در گزارش اصلي کنفرانس  3553با عنوان " بحرانهای مدیریت آب در شروع هزاره سوم " فهرستي از چالشهای
مدیریت آب ارائه گردیده است(دیری.)a1385 ،برای اعمال مفهوم توسعه پایدار منابع آب شهری در قرن بيست و یكم ميتوان به
سه مسئله مهم اشاره کرد.
اولين مسئله :به تأمين منابع مالي مناسب برای سرمایهگذاری سنگين در حوزه زیرساختهای کشورهای درحالتوسعه و
بازسازی تأسيسات آبي موجود و شبكههای فاضالب و سيستمهای زه کشي شهری در دنيای توسعهیافته برميگردد.
دومين مسئله :به یک چارچوب سازماني مناسب برميگردد که بخشهای حملونقل ،خانهسازی و کاربری زمين را در بخش
منابع آب ادغام و تجميع و راهحل مناسب ارائه دهد.
سومين مسئله  :مرتبط به آموزش و افزایش آگاهي افراد جامعه برای درك اهميت منابع آب شهری و ایجاد توازن بين استنباط،
حساسيت ،و عالقه جامعه تأثيرپذیر ازیکطرف ،و مطالعات حرفهای و ایدههای متخصصين از طرف دیگر ميباشد.
بيانيه سومين نشست جهاني آب بهصراحت از "بحران مدیریت آب"در مقابل "کمبود آب"سخن به ميان ميآورد .گرچه این
اظهارنظر سابقه قبلي نيز داشته و در نشست های متعددی راهحل گریز از بحران آتي آب به حل "بحران مدیریت آب "و ضرورت
اعمال مدیریت خردمندانه نسبت دادهشده است .اصوالً اهداف ویژه مدیریت خردمندانه آب را ميتوان به شرح زیر موردتوجه قرارداد:
توسعه روشهای منصفانه و تخصيص منابع آب تضمين راندمان مطلوب در بهرهگيری از منابع آبارتقا سطح مدیریت کيفي و حفاظت از آبمدیریت و حفاظت از اکوسيستمهاافزایش آگاهي مردمي و افزایش مشارکت در برنامهریزی منابع آبتضمين پایداری ماليارتقاء سطح همكاریهای منطقهای و بينالمللي برنامهریزی و بهرهبرداری از آبتأمين بستر و چارچوب سازماني و قانوني مؤثر برای مدیریت منابع آببه نظر ميرسد که کليه اهداف فوقالذکر در مدیریت یكپارچه ( )integrated planقابلدسترسي و تأمين است .همچنين
برنامهای که به نيازها و اهداف حال و آینده جامعه توجه داشته و پایداری در توسعه را تضمين کند.

-2-3چالشهای معاصر مدیریت آب شهری
چالشهای مدیریت آب شهری را در شهرها و خصوصاً کالنشهرها را ميتوان به شرح زیر طبقهبندی کرد (جدول(:))5
جدول( :)1معرفی انواع چالشهای مدیریت آب شهری
چالش مدیریت آب
شهری
5

چالشهای حكمراني

3

چالش در رویكردها

شرح عملکرد هر چالش
در این قسمت ميتوان به مواردی چون تغيير نگرش  ،شفافيت الزم در اطالعات و تصميمات ،فساد،
سروته بودن سيستم حكمراني و  ...اشاره کرد.
در این مقوله باید به چالش بين رویكردهای سنتي (چون گذشته) و رویكردهای با آیند ه نگری
(نگرش به آینده) ،توجه به تكنولوژیهای جدید در طراحي و اجرا و بهرهبرداری ،توجه داشت.

9

چالش مدیریت آب
شهری
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8

چالش محدودیتها و قيودات

8

چالش در واحد مدیریتي

1

چالش در فلسفه و نگرش
مدیریت

0

چالش در منابع و مصارف

1

چالش به سازی سيستم توزیع و
پایش

9

چالشهای زیستمحيطي

8

چالشهای اجتماعي_ اقتصادی

55

تعارضات

55

مسئوليت و نقش سازماها و
نهادها

شرح عملکرد هر چالش
محدودیتهای مالي ،سياسي ،سازماني و مدیریتي چالشهای بزرگي را فرا روی آب کالنشهرها
قرارداده است.
توجه به برنامهریزی در حوزه محدود شهری (تقسيمات شهری) و یا حوزه آبریز یكي از چالشهای
مهم فرا روی آب کالنشهرها است که توجه جدی را ميطلبد.
نگرش و دیدگاه مدیران به مجموعه ميتواند با نگرش مهندسي ،خدماتي و سرویس دهي ،سرمایه
داری و بنگاه اقتصادی و یا الگوهای دیگر باشد که یكي از چالشهای مهم را شكل مي دهد.
رشد فزاینده مصرف ،انفجار جمعيت ،محدودیت منابع ،مدیریت تقاضا ،الگوی زندگي در کالنشهرها،
مدیریت آب کالنشهرها را با چالشي جدی مواجه کرده است.
مميزی سيستمهای توزیع شهری ،فرسودگي مؤلفه ها ،سالمتي و بهداشت ،کيفيت و کميت تضمين
شده ،و به خصوص توفيق سيستم در حوادث و رویدادها از جمله چالشهای جدی در حوزه آب
کالنشهرها است.
در این حوزه ميتوان از نقش توسعه منطقهای ،دفع رواناب ها ،تصفيه و دفع فاضالب ،ارتقاء و یا
حفظ کيفيت منابع پذیرنده ،اثرات اجتماعي و زیستمحيطي نام برد.
قيمتگذاری آب ،حفظ عدالت اجتماعي و تساوی افراد در برابر ارائه خدمات ،تأمين آب برای قشر
کم درآمد ،بازگشت هزینه از اصلي ترین چالش ها در حوزه اجتماعي  -اقتصادی است.
مواردی چون مرکز شهر ،حاشيه نشيني ،فقير و غني از چالشهای دیگری در این حوزه ميباشد.
مسئوليت پذیری و مسئوليت دهي به بخشهای خصوصي  NGO،و تشكلهای مردمي چالش
مهمي فرا ر وی مدیریت آب کالن شهر قرارداده است.

منبع ( :ابراهیمی دهکردی)1931،

برای دسترسي به یک توسعه پایدار در کالنشهرها هر یک از چالشهای  55گانه فوقالذکر جایگاه ویژهای داشته و عدم
توجه به یک و یا مجموعه ای از آنها ميتواند پایداری کل سيستم را با خطر جدی مواجه کند .بهعنوان نمونه در مورد "چالش
در رویكرد ها" ميتوان به موارد زیر اشاره کرد .رویكردهای سنتي برای تأمين آب شهرها در حال گسترش و بخصوص
کالنشهرها مبتني بر انتقال آب از منابع دور دست ،حوزه های همسایه ،و برداشت بي رویه از آبخوانها بوده است .حال آنكه با
توجه به رویكردهای دیگر چون:
-5تكنولوژیهای پيشرفته برای مدیریت تقاضا،
-3استفاده از تكنولوژیهای موفق در صرفه جویي آب و کاهش آب به حساب نيامده،
 -8استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده،
 -8آموزش و مشارکت عمومي به خصوص در مورد حفاظت از منابع،
-1اصالح ساختار قيمتگذاری و یا بازیابي آب و سر شكن کردن هزینه ها با لحاظ کردن آب بهعنوان کاال،
-0مميزی آب و بخصوص اقدامات مدیریتي گسترده تر (دربرگيرنده کل مسائل آب ،فاضالب و زهكشي شهری در یک
سيستم جامع بهرهبرداری) ،ميتوان تالش های مدیریتي تأمين آب شهری را به سرانجام رساند .به نظر ميرسد که دیگر نباید و
نميتوان از منابع آب فقط برای همراهي با جامعه و تأمين نيازهای واقعي و یا کاذب روزافزون بهره برد .بلكه از منابع آب باید
برای شكل دادن و ترسيم و تبيين آینده محيط زیست استفاده کرد.قيمتگذاری آب نيز یكي از چالشهای اصلي است ،امروزه
پذیرفتهشده است که آب دارای منابع محدود و دارای ارزش اقتصادی است (کنفرانس دوبلين .)5883،

-3-3شهرهای حساس به آب
تعاریف شهرهای حساس به آب اغلب در ميان کاربران آن بسيار گوناگون است که این نشاندهنده پوشش گسترده
کاربردهای چارچوب شهرهای حساس به آب است  .عبارت حساس به آب الگویي جدید را در مدیریت یكپارچه چرخه آب شهری
عرضه ميکند که انواع گوناگوني از رشتههای مهندسي و علوم زیستي محيطي را با خدمات آب در مناطق شهری  ،سازگار
ميکند ( . )Wong et al ,2012اصطالح "حساس به آب" ادغام مهندسي و محيطزیست مرتبط با حفاظت از منابع آب شهری
است (. )Wong and Ashley ,2006مفهوم شهرهای حساس به آب با الگوی جدید مدیریت آب شهری که از سيستمهای
آبي غيرمتمرکز حمایت ميکند در ارتباط است( )Brown and Morison , 2012و یک هدف اعالمشده از سوی برنامه ملي

استراليا است که درزمينه نوآوری و ظرفيتسازی برای ایجاد شهرهای حساس به آب فعاليت دارد(COAG,2004-
 .)Clause,20:92این مفهوم ابتدا در سال  2004و در اساسنامه( )COAG,2010طرح ملي آب( ، )NWIکه یک توافقنامه

اصولي سياسي ميان دولتهای ایالتي و فدرال استراليا برای مدیریت آب ميباشد ،پدیدار شد .اولين اشاره به این مفهوم در بندی از
توافقنامه بين دولتي در مورد طرح ملي آب با عنوان نوآوری و ظرفيتسازی برای ایجاد شهرهای حساس به آب استراليا صورت
گرفت (.)COAG,2010
4

مدیریت منابع آب در مناطق شهری ،با سه چالش حياتي در مدیریت منابع آبي ،حوضههای رودخانه و محيطهای ساحلي و
نهایتاً کيفيت زندگي مردم مواجه هستند:
 جمعيتي بهسرعت در حال رشد با تغيير شيوه زندگي و ارزشها
 تغييرات آبوهوایي بسيار متغيير
 ایجاد محيط اقتصادی چالشبرانگيز
شهرهای حساس به آب به شهرهایي اشاره دارد که در آنها نهفقط استفاده و تصفيه آب از اهميت برخوردار است بلكه توجه
به حفظ و نگهداری از اکوسيستمهای آبي نيز در اولویت قرار دارند(مؤمني و مؤمني؛1؛ .)5888شهرهای حساس به آب با چرخه آب
شهری در شرایطي اعم از ارائه ضروری امنيت آب برای رونق اقتصادی از طریق استفاده مؤثر از تنوع منابع آب در دسترس،
تقویت و محافظت از سالمت نهرها و تاالبها ،کاهش خطر سيل و آسيبهای ناشي از آن و ایجاد فضاهای عمومي حاصل خيز و
تجدید پذیر آبي و تميز در تعامل است .یک شهر حساس به آب شهری است که در آن حرکت آب از طریق چشمانداز شهری ،با
توجه به مناطق روستایي خود ،مقاصد ساحلي و مفاهيم غيرمادی مدیریت و سازماندهي ميشود( .اشكوردليلي و همكاران.)5888 ،

-4-3چارچوب شهرهای حساس به آب
شهرهای حساس به آب بهترین نقطه اتصال بين برنامهریزی شهری ،فرم ساختهشده شهرها و چرخه آب شهری هستند که با
سه جریان آب قابل شرب ،فاضالب و سيالب تعریفشدهاند و چارچوب کلي آنها با توجه به سه جریان ذکرشده در راستای
رسيدن به توسعه پایدار محيطزیست در غالب تصویر ( )5بيانشده است.
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تصویر( :)1چارچوب شهری حساس به آب؛ منبع)Wong,2009( :

-5-3اصول و ویژگیهای شهر حساس به آب
تا اوایل5885ميالدی ،جنبههای مختلف مدیریت منابع آب ( ازجمله کيفيت آب ،آب زیرزميني ،استحصال آب ،آبياری ،برقآبي
و  )...اغلب بهطور مجزا و مستقل و در نهادهای متفاوت مدیریت ميشد .دانشمندان مدیریت پيشرفته منابع آب بنا بهضرورت و
بهمنظور حل این مشكل شيوهای را برای مدیریت منابع آب پيشنهاد نمودند که تأمين حداکثری منافع متضاد همه ذینفعان را
امكانپذیر سازد .این روش چندبخشي ،هماهنگ ،چند رشتهای ،مشارکتي ،انعطافپذیر و شفاف را اصطالحاً "مدیریت یكپارچه
منابع آب" مينامند(آل یاسين .)5898،مدیریت یكپارچه منابع آب یک چارچوب برای برنامهریزی ،سازماندهي و اداره سيستمهای
آب در راستای اتحاد و تعادل ميان دیدگاههای مرتبط و اهداف ذینفعان است .کارشناسان معتقدند که مدیریت یكپارچه منابع آب،
5
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باید توسعه و مدیریت آب ،زمين و دیگر منابع را بهمنظور بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعي ،عدالت اجتماعي و پایداری زیستمحيطي
هماهنگ نماید(.)Grigg,2008
در مدیریت یكپارچه منابع آبي دو مؤلفه اصلي آب و زمين مستتر است و این دو مؤلفه باید بهطور صحيح و با نگاهي جامع و
هماهنگ مدیریت شود .زمين از عناصر مهم در برنامهریزی شهری ميباشد که مدیریت عقالیي و صحيح آن به دست مدیران و
برنامه ریزان شهری ميباشد .کاربری زمين ،توسعه آتي شهر ،انواع تراکمها ،جمعآوری روانابهای شهری و ،...همه در مفهوم زمين
مستتر ميباشند و ميتوان بيان داشت که شهرسازی رابطه تنگاتنگي با مدیریت یكپارچه منابع آبي دارد .برنامه ریزان شهری باید
مسئله اساسي همچون آب را در طرحها و برنامههای خود مدنظر داشته باشند (.)Wang,2010
ازآنجایيکه زمين و مسائل مربوط به آب توسط بخشهای گوناگوني اداره ميشوند و برای آنها تصميمگيریهای یكپارچه
صورت نميگيرد و حتي سرمایهگذاریهای مستقلي برای پروژههای مربوط به آب و زمين انجام ميشود مدیریت یكپارچه و
هماهنگ آنها کار دشواری است .جدایي منافع بخشهای آب و زمين ممكن است منجر به بهرهبرداری بيشازحد منابع توسط یک
سازمان بدون در نظر گرفتن اثرات منفي این بهرهبرداری و با تمرکز بر منافع کوتاهمدت سازمان خود باشد و با نادیده گرفتن
مفاهيم توسعه پایدار و منافع بلندمدت ميتواند لطمات جبرانناپذیری را برای محيطزیست و حتي کره زمين داشته باشد .پس برای
رسيدن به مدیریت هماهنگ و یكپارچه نيازمندیم که آب و زمين توسط یک سازمان و بر اساس یكسری اصول مدیریت شوند
(.)Steendam,2009
رشد جمعيت فشار بر منابع آب را افزایش ميدهد ،زیرا کمبود آب و آلودگي بيشترین خطر را دارند .تغييرات اقليمي منجر به
رویدادهای شدید آبوهوایي مانند سيل ،گرما ،فرسایش ،دورههای افزایش خشکسالي و طوفان مكرر و شدید ميشود که ميتواند
منجر به از دست دادن زندگي شود ،درحاليکه فشار اضافي بر زیرساختهای مرتبط با آب و خانههای واقعشده در مكانهای
آسيبپذیر اضافه ميکنند و سيستمهای آب شهری ما باید بهاندازه کافي انعطافپذیر باشند تا "شوكها" را که توسط این الگوهای
شدید آبوهوایي ایجادشدهاند پيشبيني کنند .عالوه بر این ،وقتي شهرها ساخته ميشوند ،چشمانداز طبيعي بهطور چشمگيری تغيير
ميکند :پوشش گياهي و خاك با سطوح سخت و غيرقابل نفوذ جایگزین ميشود .درنهایت ،یک جو اقتصادی به نفع تمرکز بر
صرفهجویي هزینه و افزایش بهرهوری  .حاصل از اصالحات خرد اقتصادی ،حاصل ميشود .تحت این شرایط چالشبرانگيز ،نياز به
یكسری اصول برای مدیریت و تبدیلشدن به شهر حساس به آبداریم.
یک شهر حساس به آب ،مكاني است که مردم ميخواهند زندگي و کار کنند .اینجایي است که بهعنوان یک حوضۀ آبرساني
بالقوه عمل ميکند و انواع مختلفي از منابع آب را در طيف وسيعي از مقياسهای مختلف و برای طيف وسيعي از کاربردهای
مختلف ارائه ميدهد .ارائه خدمات اکوسيستم و یک محيط طبيعي سالم ،درنتيجه طيف وسيعي از مزایای اجتماعي ،زیستمحيطي و
اقتصادی را ارائه ميدهد؛ و شامل جوامعي حساس به آب هستند که شهروندان دانش و تمایل برای انتخاب عاقالنه در مورد
آبدارند ،به طور فعال درگير تصميمگيری هستند و رفتارهای مثبت مانند حفظ آب در خانه و نه مواد شيميایي را کاهش ميدهند.
سه رکن اصلي که نيازمند پشتيباني و توسعه در شهرهای حساس به آب است شامل.)Brown and Wong,2009( :
منبع بالقوه برای ذخيرهسازی آب ،ارائه طيفي از منابع آبي متنوع در مقياسهای مختلف (.دسترسي به انواع منابع آب تحت
تأثير انواع زیرساختهای متمرکز و غيرمتمرکز).
ارائه خدمات اکوسيستمي و زیستمحيطي سالم و طبيعي که منجر به فراهمسازی طيفي از مزایای اجتماعي ،اکولوژیک و
اقتصادی ميشود.
شكلدهي جوامع حساس به آب که در آنها شهروندان از دانش و تمایل کافي برای اعمال انتخابهای هوشمندانه نسبت به
منابع آبي برخوردار هستند و به شكلي فعال در تصميمگيریها مشارکت کرده و رفتارهای مثبتي همچون ذخيره آب در خانه و عدم
تخليه مواد شيميایي در فاضالب را بروز ميدهند.

ویژگیها
مرزبندی سيستم

رویكردمدیریتي

تخصص
ارائه خدمات
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جدول ( :) 2مقایسه الگوی مدیریت کنونی آب شهری با الگوی شهر حساس به آب
الگو حساس به آب
الگو سنتی
کنترل تأمين آب ،سيستم فاضالب و هدفهای چندگانه برای آب که در چارچوب زماني بلندمدت ازجمله سالمت و
بهداشت راهآبها و دیگر نيازهای بخشي مثل حملونقل ،تفریح  /پاکيزگي و
سيالب بهمنظور رشد اقتصاد،
لطافت ،اقليمي در سطح خرد ،انرژی ،توليد غذا و غيره در نظر گرفتهشده است.
جمعيت و حفظ سالمت عمومي
مدیریت انطباق پذیر ،یكپارچه و پایدار کل چرخه آبي که برای اطمينان یافتن از
مقاومترشدن در برابر شرایط غيرقطعي آبوهوایي و اقليمي در آینده و
بخشبندی کردن و بهينه ساختن
نيازمندیهای خدمات آب طراحيشده و قابليت زندگي در محيطهای شهری را
اجزای منفرد چرخه آب
نيز باال ميبرد.
رشتههایي که با دقت بر موضوعات یادگيری بينرشتهای و با در نظر گرفتن ذینفعهای چندگانه در ميان فضاهای
اجتماعي ،فني ،اقتصادی ،طراحي ،زیستمحيطي و ...
فني و اقتصادی متمرکزشده
راهحلهای متنوع و انعطافپذیر در مقياس چندگانه از طریق مجموعهای از
متمرکز ،خطي و عمدتاً مبتني بر
رویكردها
پایههای فناوری و اقتصاد

ویژگیها

الگو سنتی

نقش
بخشعمومي

حكومت از جانب اجتماع آب را
مدیریت ميکند

احتمال ضرر و احتمال خطر توسط دولت ،قانونمند و
کنترلشده است
زیان
منبع )Keath and Brown,2009( :

الگو حساس به آب
همكاری در مدیریت آب ميان حكومت ،کسبوکار و اجتماعات
احتمال خطر از طریق ابزارهای بخش خصوصي و عمومي به اشتراك گذاشتهشده
و بين آنها تقسيمشده است

-6-3مقایسه انگاشت شهر حساس به آب با مفاهیم مشابه
طراحي شهری حساس به آب ( )WSUDبعضاً ممكن است با اصطالح توسعه پایدار اکولوژیكي( )ESDو مدیریت چرخه
آب ( )WCMاشتباه گرفته شود .این سه اصطالح اگرچه در پيوند نزدیكي باهم قرار دارند اما سه مفهوم متفاوت دارندESD .
یک مؤلفه زیستمحيطي از توسعه پایدار است که به حفاظت و نگهداری فرایندهای محيطزیست ميپردازد .طراحي شهری
حساس به آب -بهعنوان یک مقوله کاربردی از این موضوع در طراحي مناطق شهری -ذیل مفهوم  ESDقرار ميگيرد.
 WSUDدر حوزههای طراحي شهری و بهمنظور یكپارچهسازی و حفاظت از جنبههای مختلف چرخه آب شهری در نظر گرفته
ميشود.

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 1931

تصویر (:)2وجوه طراحی شهری حساس به آب؛ منبع( :جهانبخش و لطفی پور)191 : 1931،

-7-3معیارهای ارزیابی ،برنامهریزی و طراحی حساس به آب
استفاده از شاخصها در برنامهریزی شهری یک روش متداول است زیرا استفاده از آنها فرایند برنامهریزی را از طریق در نظر
گرفتن امكان سنجش ،بهبود ميبخشد و بر همين اساس معيارها ،شاخصها و استانداردهایي را که اجازه پيشرفت در اثربخشي را
فراهم ميکنند ،توسعه ميبخشد؛ که موجب امكان بهرهگيری از فرصتها ،پيشبرد نقاط قوت و رفع عيوب را فراهم ميکند
( .)Gomez,2009از سوی دیگر شاخصها از مواردی پشتيباني ميکنند که عبارتاند از :تصميم سازی عوامل درگير در
برنامهریزی ،ارائه اطالعات در مورد مشكالت موجود ،بنا نهادن اولویتها ،بهبود نظارت بر فرایند برنامهریزی ،شيوع و مشارکت
عمومي( )Aguirre,2002و پایهریزی روشهای ارزیابي مشكالت شناسایيشده در منطقه(.)Soria & Valenzuela,2013
جستوجو در راستای دستیابي به شاخص معنادار برای سنجش فرآیند یک مؤلفه مانند اهداف توسعهی هزاره دارای
پيشينهای طوالني است .تعداد زیادی از شاخصهای ترکيبي با توجه به مجموعهای از اهداف مطلوب تعریفشدهاند که هدف آنها
ارزیابي وضعيت جاری یک ملت است .با توجه به نقش اینگونه شاخصها در تعيين جریانهای اقتصادی و وضعيت یک کشور
حجم زیادی از منابع صرف تحول و ارتقای شاخصهای ترکيبي ميشود (. )Fekete, 2014 & Stakhivهدف از شاخصهای
حساس به آب  ،هدایت دولتها و سازمانها بهمنظور تبدیل و گذار شهرها(یا بخشها) به مكانهایي زیست پذیر ،تاب آور ،پایدار و
مولد از طریق اقدامات مرتبط با آب است .تا بتوانند(همتي:)5881،
ابزاری ارتباطي برای توصيف ویژگيهای کليدی یک شهر حساس به آب را ارائه کنند.
مجموعهای مشترك از اهداف یک شهر حساس به آب را تشریح کنند.
معيار و الگویي برای عملكرد حساس به آب یک شهر ارائه کنند.
ميزان و جهتگيری پيشرفت بهسوی دستيابي اهداف شهر حساس به آب را اندازهگيری کنند.
7

به تصميم سازان در جهت اولویتبندی اقدامات ،تعریف مسئوليت و گسترش پاسخگویي در خصوص کاربردها و رویههای
مرتبط با آب ،کمک کنند.
با توجه به روند کار اگر در پژوهش حاضر شهر حساس به آب را یک هدف در نظر بگيریم ،معيارها و غيرمعيارهای مربوطه
شامل تصویر ( )8ميباشد:

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 1931
تصویر ( :)9معیارها و زیرمعیارهای شهر حساس به آب؛ منبع)Royal Haskoning,2011( :

نتیجهگیری
پژوهشهای ارائهشده نشان ميدهند که شهرها و مدیران آب شهری با چالشهای بسيار پيچيده و چندوجهي مانند رشد
انتظارات اجتماعي ،حصول منابع طبيعي و محدودیتهای بهرهبرداری پایدار و  ...مواجه هستند .همچنين با تغييرات آبوهوا و رشد
جمعيت شهری ،شهرها با چالشهای مهمي روبرو هستند که نياز مبرم به سرمایهگذاری استراتژیک برای اقدامات پایدار را ثابت
ميکند .سير انتقال آب شهری ،بهعنوان ابزاری برای متخصصان آب شهری است که ویژگيهای شهرهای پایدار را برای مدیریت
پایدار آب شهری شناسایي و معرفي ميکند .در چند دهه اخير ،پيشرفتهای بسياری درزمينه مدیریت آب و بهمنظور کيفيت آب
به وجود آمده است .بسياری از شهرهای صنعتي در حال تجربه یک رنسانس همراه با یک تغيير پارادایم به سمت پایداری هستند.
جمعيت شهری در حال افزایش ميباشد ،مناطق لبه آبي که قبالً بهعنوان کریدورهای حملونقل و یا اهداف صنعتي مورداستفاده
قرار ميگرفتند بهسوی احيا و اصالح برای اهداف تفریحي و سرگرمي نيز هستند .لذا با توجه به مفهوم اوليه برنامهریزی و طراحي
شهری برای مدیریت پایدار آب شهری ،رویكرد "طراحي و برنامهریزی شهری حساس به آب" ،از مدیریت کيفيت روانابهای
سطحي بهسوی یک چارچوب وسيعتر برای یكپارچهسازی مدیریت جامع از سه جریان آب شهری در ترکيب با برنامهریزی و
طراحي شهری ،تكاملیافته است .این پارادایم جدید بر ترکيب سطوح مختلف متمرکز ميباشد که عبارتاند از:
 مدیریت یكپارچهی سه جریان آب شهری ،آب آشاميدني ،فاضالب و روانابهای سطحي؛
 ترکيب و گسترش مقياس مدیریت آب شهری از ساختمانهای فردی ،به حوزهها و مناطق ؛
 یكپارچهسازی مدیریت پایدار آب شهری با عناصر مصنوع ،معماری ساختمان ،معماری منظر و هنر عمومي.
در نمودار زیر مولفههای اصلي تاثيرگذار آب در شهر معرفي شده اند نمودار(:)5
نمودار( :)1مولفههای اصلی تأثیر آب در شهر
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جدول ( :)9اصول طراحی شهری حساس به آب
حوزه تأثیر
اصول WSC
بازیابي چرخه طبيعي آب
بازیابي چرخه طبيعي آب
سودمندی
زیبایيشناختي
ادغام با محيط پيرامون
طراحي مناسب
نگهداری مناسب
عملكرد
اصولارزیابي طراحي و برنامهریزی
سازگاری
شهر حساس به آب
بهرهوری
بهرهوری
مشارکت عمومي
درك و پذیرش عمومي
هزینههای مقرونبهصرفه
برنامهریزی ميانرشتهای
برنامهریزی یكپارچه
تأثير بر افكار عمومي
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همچنين بهعنوان جمع بندی اصول و حوزه تأثير رویكرد شهر حساس به آب در جدول شماره ( )8بهعنوان چارچوب راهنما
ارائه شده است:

منابع
 ابراهيمي دهكردی ،امين( ،)5881شهر حساس به آب از دیدگاه برنامهریزی و طراحي شهری ،انتشارات دانشگاه مازیار ،چاپاول ،تهران.
 اسدی،رضوان .ملكي نژاد ،حسين .فتاحي ،احمد( .)5888بهينهسازی کاربری اراضي با توجه به منابع آب مصرفي با برنامهریزیخطي(مورد مطالعه:شهرستان یزد) .دو فصلنامه مدیریت آب در مناطق خشک .جلد 5شماره .5بهار و تابستان.5888ص.13-81
 پوراحمد ،احمد و همكاران (.)5883بررسي گسترش افقي شهر مشهد در چند دهه اخير و تأثير آن بر منابع آب .پژوهشهایجغرافيای انساني ،دوره  ، 80شماره  ، 8پایيز  .5888ص.891-158
 جابرزاده ،محمد( .)5888برآورد شاخص فقر آبي در استانهای کشور .هفتمين همایش ملي و نمایشگاه تخصصي مهندسيمحيطزیست.
 حاج ملک ،سارا؛ حافظي مقدس ،ناصر( .)5890اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهر کرمان .پنجمين همایش زمينشناسيمهندسي و آالینده های محيطزیست .دانشگاه صنعتي شاهرود.
 خزائي ،اسماعيل .)5895( ،تاثير گسترش شهری بر کيفيت آب زیرزميني زاهدان ،مجله آب و فاضالب شماره ، 81ص .85-81 دیری ،مجيد؛ گزارش الگوی توسعه شهر تهران و لزوم حفاظت کيفي منابع آب ،ستاد محيطزیست و توسعه پایدار شهرداریتهران.5891 ،
 دیری ،مجيد؛ سخنراني الگوی توسعه شهر تهران و لزوم حفاظت کيفي منابع آب ،اولين همایش و نمایشگاه محيطزیستدانشگاه تهران .5891،
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 بررسي رابطه بين تغييرات کاربری اراضي و کيفيت منابع آب.)5883( عبدالرسول، بهناز؛ سلمان ماهيني، راحلي نمين پایيز و زمستان،9  شماره، 8  سال،پژوهشهای محيطزیست.)  استان گلستان. حوزه آبخيز قرهسو:زیرزميني(مطالعه موردی
.38-51ص،5883
 دومين.شاخص فقر آبي ابزاری کارآمد برای ارزیابي وضعيت منابع آبي جهان.)5891( داودرضا، عرب، مهدی، رجبي هشجين.کنفرانس مدیریت منابع آب
 برنامهریزی کاربری اراضي در مناطق حساس شهری مطالعه موردی.)5885(سياوش،مهران؛ شایان، مجتبي؛ محمودی، رفيعيان.81-08ص.5883بهار.50شمار. سال چهارم.مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای.تهران-رود دره فرحزاد
. تهران، انتشارات قومس.) کتاب تغيير اقليم5898(  قاسم، عزیزی. تهران،چهارمين کنفرانس تغيير اقليم. بررسي مطابقت طراحي فضای شهری با تغييرات اقليم شهر.)5898(  سعيده، عليجاني بررسي تأثير تغييرات کاربری اراضي بر منابع آبهای زیرزميني با استفاده از.)5888( اصغر، کهندل. قاسم، مرتضایي فریزهندی. سال نهم.پژوهشي علوم و مهندسي آبخيزداری ایران- نشریه علمي.)چهارمحال بختياری:تصاویر ماهوارهای(مطالعه موردی
.5888  زمستان.85شماره
نشریه.تأثير توسعه شهری و تغييرات کاربری بر عناصر آبوهوایي شهر شيراز و فسا.)5881( مهدی، نارنگي فرد.احمد، مزیدی.5881 بهار.85 شماره. سال شانزدهم.تحقيقات کاربردی علوم جغرافيایي
بررسي ارتباط بين پارامترهای کيفي آب و تغييرات کاربری.)5881(عبدالرسول، عيسي و سلمان ماهيني، مژگان؛ سلگي، ميرزایي.511-585ص.5881پایيز و زمستان.3شماره.0دوره.مدیریت آب و آبياری.)اراضي(حوضه آبخيز زاینده رود
 با،پوشش زمينبر وضعيت منابع آب زیرزميني/بررسي تأثير روند تغييرات کاربری اراضي.)5888( محمد و همكاران، نصرالهي-98ص.85شماره.38دوره.)فصلنامه اطالعات جغرافيایي(سپهر.)دشت گيالن غرب:استفاده از تصاویر ماهوارهای(مطالعه موردی
.89
- Bhadori B. Harbor J. Engel B. and Grove M. (2000) Assessing watershed-scale, long-term
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 1931

تاثیر معماری تعاملی در طراحی پارکینگهای طبقاتی
مورد مطالعه :طراحی پارکینگهای مکانیزه هوشمند

بهروز شبان ،1خداوردی

جعفری2

تاریخ دریافت89/50/13 :
تاریخ پذیرش89/50/50 :
کد مقاله01003 :

چکـیده
گسترش شهرها و به دنبال آن افزایش روزانه هزاران خودرو ،دغدغههای حال حاضر عده کثیری از مردم جهت یافتن
مکانی مناسب و امن ،با رویکردهای نوین ،جهت استقرار خودروهایشان در آن مکان ،به حیاتیترین مشغله فکری در
جوامع امروزی مبدل شده است .با افزایش خودروهای شخصی در سطح کالن شهرها ،و در نتیجه آن ،افزایش تعداد
سفرها با این وسایل نقلیه ،طراحی پارکینگ به مساله مهمی در مطالعات و برنامهریزیهای شهری تبدیل شده است .در
اینگونه شهرها ،هر فعالیت اقتصادی نیاز به تامین فضا پارکینگ متناسب با سطح فعالیت خود را دارد .به این ترتیب ،با
توجه به فضای زیادی که توسط هر وسیله اشغال میشود ،سطح وسیعی از فضا مفید شهری ،به پارکینگ اختصاص
مییابد .لزوم وجود چنین اماکنی خصوصاً در کالن شهرها جهت رفاه حال تمامی هموطنان ،تفکر و پیش زمینه اصلی
احداث و راهاندازی پارکینگهایی با به روزترین فنآوریها در زمینه معماری پاسخگو ،معماری تعاملی و یا معماری
دینامیک ،که نماد نگرشی جدید در عرصههای معماری میباشد؛ تاکید داشت .معماری تعاملی طرح کلی دیدگاهی برای
آینده ،از طریق ترکیب و یکپارچهسازی تکنولوژی جدید میباشد .هدف این پژوهش ،دستیابی به نحوه شکلگیری صحیح
پارکینگهای طبقاتی براساس بهرهگیری از شاخه تکنولوژی معماری تعاملی است؛ از این رو ،با توجه به بهرهگیری از
روش کیفی ،به تحقیق و بررسی در این زمینه میپردازیم.

واژگـان کلـیدی :پارکینگ طبقاتی ،معماری تعاملی ،معماری هوشمند

 -1دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،موسسه آموزش عالی اسوه معاصر تبریز
 -2دکترای تخصصی معماری ،استادیار موسسه آموزش عالی اسوه معاصر تبریز
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 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 1931

با رشد سریع شهرنشینی در دهههای اخیر و افزایش تعداد مسافرتهای شهری و پیشرفت تکنولوژی ،تعداد خودروها در شهر
افزایش قابل توجهای پیدا کرده است؛ که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود محل پارک خودرو شده است .در دنیا
وابسته به خودرو ،پارکینگها به همان اندازه راهها و پلها ،اهمیت دارند (خانی .)1 :3183 ،پارکینگها از جمله زیرساختهای
شهری بوده که توجه چندانی به آن نشده است .کمبود پارکینگها در شهرها ،باعث توقف خودروها در کنار خیابانها گردیده؛ بدین
ترتیب عمال سطوحی که باید دراختیار ترافیک سواره قرار بگیرد ،به محل توقف تبدیل گشته و باعث افزایش ترافیک معابر میشود
(متکان ،شکیبا و همکاران .)31 :3191 ،پیشبینی فضا مناسب پارکینگ برای خودروها به ویژه در مناطق پرتراکم و مرکزی شهر،
عالوه بر صرفهجویی در زمان تلف شده برای جستجو فضا پارکینگ ،سبب صرفهجویی در مصرف سوخت ،کاهش استهالک وسایل
نقلیه ،کاهش حجم خودروهای سرگردان در پی جستجو فضا پارکینگ ،و در نتیجه کاهش زمان تاخیر در شبکه میشود (احمدی
.)3191،
برای این که بین انسان و محیط تعامل برقرار شود ،تعلق و میل ضروری است (ذوالفقاری زاده .)3190 ،رابطه بین انسان و
فضا ،یک رابطه متقابل و دارای دو جنبه تأثیرات رفتار بر فضا و تاثیرات فضا بر رفتار است (جوادی ،بوداغ و همکاران.)3181 ،
مکانها یا ساختمانهایی که در معماری تعاملی خلق میشوند ،معموالً هوشمند هستند و به نیازهای کاربران ،شرایط محیطی و ...
عکسالعمل نشان میدهند .در معماری تعاملی از کلیه امکانات طراحی ،تجهیزات و تکنولوژی روز و اطالعات آنی مکانی و محیطی
برای آسایش و برقراری ارتباط بنا و کاربر استفاده میشود .به طور کلی ،هدف از معماری تعاملی ،طراحی و ساخت فضاهایی است
که قابلیت انطباق با نیازها و شرایط متغیر افراد ،محیط پیرامون و جامعهای که در آن زندگی میکنند را داشته باشد .جابجایی
اطالعات بین دو سیستم  ،اصل اساسی تعامل است .نکته اساسی در مورد سیستمهای معماری تعاملی این است که باید تعامل در
آنها به شکل یک چرخه باشد؛ در غیر این صورت ،تعامل صورت نگرفته و صرفا واکنش نشان داده میشود (پناهی ،آذری.)3181 ،
برای نوآوری در طراحی پارکینگها ،باید درک موثری از فضا در ذهن مخاطب شکل گیرد .در این راستا ،با بهرهگیری از معماری
تعاملی که روند تحقیق خود را در طول طراحی از طریق تعامل با کاربران و محیط به نمایش میگذارد ،میتوان الگویی برای خلق
محیط بصری مطلوبتری در مقیاسی کالنتر از معماری ارائه کرد (برگرفته از آصفی ،واسعی؛ .)3180

 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر را میتوان با پرسش آیا معماری تعاملی میتواند معیاری مناسب برای طراحی پارکینگهای طبقاتی محسوب
شود؟ آغاز کرد .در راه پاسخگویی به پرسش مطرح شده؛ هدف این پژوهش ،بهرهگیری از مفاهیم ارائه شده در زمینه معماری
تعاملی و کاربست آن در طراحی پارکینگ طبقاتی به روش کیفی میباشد .با توجه به پرسش و اهداف پژوهش ،روش مورد استفاده
در این تحقیق به صورت توصیفی  -تحلیلی از زیرمجموعههای تحقیق کیفی مدنظر قرار گرفته است .تحقیق کیفی را میتوان
تالشی در جهت توصیف غیرکمی از حوادث ،موقعیتها و گروههای کوچک اجتماعی با توجه به جزئیات و تالش در ارائه تعبیر و
تفسیر از معانی که انسانها در موقعیتهای عادی و طبیعی حاکم به زندگی خود و حوادث میبخشند ،بیان کرد .در توضیح روش
توصیفی ،می توان بیان داشت که هدف از این تحقیق ،توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود میباشد ،که در آن بیشتر به زمان
حال دقت میگردد؛ تحلیل محتوا را نیز میتوان تجزیه و تحلیل منتظم پیامهایی که از طریق گوناگون برای دستیابی به
ویژگیهای مختلف ،علل صدور و آثار پیامها و اندیشههای صادر کننده میپردازد ،مطرح کرد.

 -3مفهوم پارکینگ
به موازات افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل مالحظه این وسایل ،پیشبینی فضاهایی
جهت پارک خودروها موضوعیت پیدا کرده است؛ تا آنجا که پارکینگ یکی از کاربریهای ضروری شهر را تشکیل میدهد و در
ضوابط شهرسازی و معماری نیز جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است (سید صدر .)3193 ،واژه پارکینگ را میتوان به 1
صورت زیر تعریف کرد:
 .3پارکینگ عبارت است از محلهایی که وظیفه جمعآوری ترافیک ساکن از خیابانها را بر عهده دارد (یغفوری ،فتوحی و
همکاران.)309 :3180 ،
 .0پارک وسائط نقلیه در سطوح عمومی و قابل دسترسی عام را پارکینگ میگویند (مختاری ملک آبادی.)305 :3199 ،
 .1پارکینگ فضایی است که برای توقف وسایل نقلیه در نظر گرفته میشود و پایان منطقی یک سفر با وسیله نقلیه است
(قنبری ،نوبخت حقیقی و همکاران.)11 :3181 ،
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با توجه به مفهوم ارائه شده در زمینه پارکینگ ،پارکینگ طبقاتی را نیز میتوان به صورت ساختمانی که برای پارکینگ
خودروها طراحی شده است؛ به گونهای که دارای چند طبقه برای افزایش تعداد خودروهایی که امکان توقف دارند ،مطرح کرد.

-4اهمیت ایجاد پارکینگهای طبقاتی

 -5مفهوم معماری تعاملی
در یک تعریف کلی ،معماری تعاملی نوعی از معماری است که در آن با استفاده از مواد ،مصالح و تجهیزات هوشمند و طراحی
در محیطهای مجازی و دیجیتال ،به ایجاد مکانهایی برای برقراری روابط متقابل بین انسان ،فضا ،مکان و محیط پرداخته میشود.
معماری تعاملی طرح کلی دیدگاهی برای آینده ،از طریق ترکیب و یکپارچهسازی تکنولوژی جدید میباشد .بطور کلی ،معماری
تعاملی شامل سه موضوع تعامل انسان و محیط ،ابزارهای محرک فیزیکی و زیرساختهای محاسباتی قابل ادغام میباشد (پناهی،
آذری .)3181 ،جدول  3به بیان تعاریف ارائه شده از جانب محققین در زمینه معماری تعاملی پرداخته است.

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 1931

پارکینگ¬ها یکی از تسهیالت حمل و نقل شهری بوده و احداث آن جزو ملزومات مدیرت ترافیکی شهرها محسوب میشود؛
از اینرو ،کمبود این کاربری تاثیرات نامطلوبی برجای میگذارد (شاهی .)3108 ،اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی عمومی را
میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 .3کاهش ترافیک از طریق کاستن از میزان توقفهای حاشیهای و افزایش ظرفیت و حجم سرویسدهی معابر و تقاطعها و
تخلیه سریع آنها
 .0کاهش سفرهای سرگردان ناشی از جستجو محل پارک
 .1کاهش مسافت طی شده و زمان سفر با کم شدن سفرهای سرگردان و افزایش سرعت سفر
 .1عدم استفاده از معابر محلی و ایستگاههای اتوبوس واحد و سرویسهای عمومی برای پارک کردن خودروهای شخصی
 .0کاهش تصادفات ناشی از جستجو برای محل پارک در معابر و سفرهای سرگردان و تصادفات ناشی از برخورد خودروهای در
حال حرکت با وسائل نقلیه پارک شده در معابر
 .1کاهش آلودگی هوا و صدا با حذف عوامل آلودگی مثل کم و زیاد شدن سرعت خودروها ،حرکت منقطع خودروها در اثر
ترافیک و سروصدای ناشی از بوق خودروها در ترافیک
 .0عدم اتالف وقت و انرژی (عبادی.)3190 ،

جدول  :1معماری تعاملی از دیدگاه اندیشمندان (آصفی ،واسعی؛  3180و پناهی ،آذری 3181 ،و )2009 ،Miles ،Fox

محققین
نوواک
سوگیو

1

گوردون
پاسک0
بوردی
رابین
هانسن

3

تعاریف
از معماری تعاملی به عنوان یک معامله هوشمندانه یاد کرده است و آن را معماری که نه تنها متقابل اثر میگذارد ،بلکه تراکنش
یا معامله هم میکنند و هم کاربر و هم اثر تغییر شکل میدهند ،تعریف نموده است.
معماری تعاملی در حقیقت پاسخ به سوال مطرح شده در دهه  3815توسط پرایس است که چطور یک ساختمان یا فضا میتواند
به صورت پایدار به وجود آید یا مجدد خلق شود.
در دهه  3805و  ، 3895تئوری محاوره را که به عنوان پایه و اساس پیشرفت های معماری در زمینه معماری تعاملی در آن زمان
بود ،را توسعه داد و معتقد است ،یک محیط باید به کاربر اجازه شرکت در ترکیب و شکلدهی به محیط اطرافش را بدون هیچ
هدف مشخصی بدند.
وی مقالهای در این زمینه در سال  3880نوشت و در آن بیان کرد که ما باید به محیط اطرافمان ترکیب اولیه را یاد بدهیم و
سپس خود محیط ،سازماندهی هوشمند نموده و فضا تعاملی را فراهم خواهد آورد.
سیستمهای چندرسانه ای در حال حاضر در زمینه عمومی و خصوصی زندگی به عنوان فضا میانی تعامالت طراحی شناخته
شدهاند .به گفته این دو محقق ،بسیاری از این طراحیها برای محدوده فضا عمومی است.

بدین وسیله ما حقیقت معماری تعاملی را در ترکیب بیشتر سطوح که ارتباطات معاصر ما را احاطه کرده است ،درک میکنیم و
کامپیوتر ،دنیا تکنولوژی اطالعات و اصول چشمانداز ذهنی معماری امروز است .بنابراین معماری امروز درگیر شرکت دادن معماری

1 Sōgyū
2 Gordon Pask
3 Robin Hanson
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با دنیا دینامیک و پیوستگی میان آنها و در مافوق همه اینها ،وجود معماری تعاملی نمونه اصلی فناوری اطالعات است
(.)2005 ،Bullivant

 -6جایگاه معماری تعاملی
کاربرد روزافزون و گریزناپذیر تکنولوژی صنعتی و سپس تکنولوژی الکترونیک ،در مجموع معماری تعاملی ،موجب شد که
گروهی از معماران و شهرسازان در پی یافتن راهحلهایی برای آشتی دادن تکنولوژی با طراحی و مسائل محیطی باشند .به ویژه
پس از مساله بحران انرژی ،موضوع هماهنگسازی فضا معماری با محیط طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفت و معماری اکوتک
(اکولوژی  +تکنولوژی) به تدریج جایگزین معماریهای تک گردید .سخن از پایداری در معماری را میتوان به تصور و طراحی
ساخت و سازهای آینده تعبیر کرد ،می توان پایداری را الگویی تصور کرد که در آن منابع و مصالح در دسترس ،بیش از هدر دادن یا
نادیده گرفته شدن ،با کارایی بیشتری به کار گرفته شوند .جایگزینی پارادایم مکانیکی با پارادایم ارگانیک ،الگوبرداری شده از
طبیعت و رفتار سیستمهای طبیعی و تقلید از زندگی ،به معماران این امکان را میدهد که رفتار ساختمانهایشان را مطابق با
الگوهایی خاص و در تعامل با محیط اطراف بهینه کنند .در کنار این تغییر در پارادایم ،پیشرفت در تولید مواد جدید مانند انواع
سرامیکها ،آلیاژها ،کامپوزیتها ،پلیمرها و  ...دامنه اختیارات معماران را بسیار گستردهتر از پیش کرده است (زلنر.)3191 ،

 -7هدف از معماری تعاملی
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 1931

به طور کلی هدف از معماری تعاملی ،طراحی و ساخت فضاهایی است که قابلیت انطباق با نیازها و شرایط متغیر افراد ،محیط
پیرامون و جامعهای که در آن زندگی می کنند را داشته باشد .این معماری در برابر معماری ایستا و بدون تغییر گذشته قرار میگیرد،
که توانایی تطبیق پذیری با شرایط متفاوت را ندارد .در معماری تعاملی ساختمان به مثابه بدنی زنده است که در آن کامپیوتر به
منزله مغز متفکری یا ساختار مکانیکی است که این بدن را هدایت میکند .سیستمهای چند حلقهای ،هدف نهایی معماران تعاملی
هستند؛ این سیستمها ،سیستمهایی پویا هستند که اطالعات در آنها دائما در حال تبادل است ،محیط و سیستم مداوم از هم تاثیر
میپذیرند و پاسخها از پیش تعیین شده نیستند .این سیستم قادر است خروجیهایش را در طول زمان و در تعامل و ارتباط کامل با
ورودیهای دریافتی از محیط ارتقا دهد (.)2009 ،Miles ،Fox

 -8مفهوم فضا در معماری تعاملی
مهمترین ویژگی معماریهای مدرن همچون معماری تعاملی ،ارائه کشفیات جدید از مفهوم فضا است؛ چرا که فضا به عنوان
کیفیتی مثبت در کنار مثلث ویتروویوس قوام تازه ای را از معماری مدرن پی ریخته است .ترکیب فضا با مثلث ویتروویوس در شکل
 3نشان داده شده است (پناهی ،آذری.)3181 ،

شکل  :1ترکیب فضا با مثلث ویتروویوس (پناهی ،آذری)1333 ،

در این مفهوم ،فضا زمینهای سه بعدی است که اشیا در آن قرار میگیرند و دارای جهات و موقعیت نسبی متفاوتی هستند.
فضا ،ماده جوهری معماری است و ماهیتا بیشکل است ،یعنی شکل بصری و کیفیت نوری و ابعاد آن بستگی کامل به حدودش
دارد ،که توسط عناصر تشکیلدهنده فرم تعریف میشود .وقتی فضا توسط این عناصر شروع به محصور و سازماندهی شدن میکند،
معماری تعاملی ایجاد می گردد و شخصیت فضا در این مفهوم تابع نظم حاکم بین این عناصر خواهد گشت .معماران مدرن در
کاهش مفهوم فضا به تصور بصری آن و همچنین کاهش این مفهوم به مفهوم جا و در پارهای مواقع به مفهوم فاصله بین اشیاء
مصر و مقصر بودهاند؛ هم چنین ،نگاه ویژه تحمیل شده به انگاره فضا معماری در دوران مدرن ،منجر به انحراف اذهان عمومی از
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واقعیت فضا نیز گردیده است .در دوران مدرن ،آگاهی از فضا نه در خالل هستی قابل زیست آن ،بلکه از بازنماییهای کاهش یافته
از آن و از طریق انضباطهای روشنفکرانه و تمرینهای ایدئولوژیک سرمایهداری رخ داده است (پناهی ،آذری .)3181 ،با حضور
تکنولوژی دیجیتال در معماری و قرارگیری فضا در عصر ارتباطات ،به مفهوم جدیدی از طراحی فضا میرسیم که به آن فضا تعاملی
گفته میشود ،و از ویژگیهای فضا مجازی و معماری دیجیتال است .از این باب ،آنچه ضرورت مییابد ،شناخت فضا تعاملی است
که پس از بررسی و آشنایی با مفهوم آن بتوان جایگاه و چگونگی تاثیرگذاری تکنولوژی دیجیتال بر آن فضا را مورد تحلیل قرار داد
(نقرهکار.)3190 ،

 -1 -8فضا تعاملی در معماری

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 1931

بسیاری از محققان علوم ارتباطات و رایانه معتقدند که تعاملی بودن ناشی از خصوصیات فناورانه است ،که به کاربر اجازه
میدهد تعامل داشته باشد .سرعت تعامل یا زمان پاسخ ،میزان ویژگیهایی که این توانایی را میدهند که بتوان در محیط رسانهای
دستکاری کرد ،توانایی یک سیستم برای نقشهبرداری ،کنترل بر فعالیتهای کاربر به روشی طبیعی یا قابل پیشبینی .استیور معتقد
است که محیطهایی مانند فضا مجازی ،پیامرسانی الکترونیک و دیگر بافتها ،تعاملی بودن را در خود دارا هستند و در این محیطها
کنترل به ویژه توانایی برای تاثیرگذاری و یا تغییر فیزیکی محتوا و تبادل دو سویه پیام از عاملهای اصلی محسوب میشود
(مستغنی .)3191 ،بدین ترتیب ،با توجه به شکل  ،0محققانی که تعاملی بودن را در چارچوب فناوری تعریف میکنند ،اساسا به این
موضوع اشاره می کنند که یک فناوری به چه میزان برای مخاطب خود امکان کنترل و اعمال نظر فراهم میکند .به طور کلی همه
نظریهپردازان بر این عقیدهاند که ویژگی تعاملی بودن وابسته به فناوری است؛ یعنی اگر فناوری چنین امکانی نداشته باشد ،نمیتوان
به تعاملی بودن دست یافت .به عبارت دیگر ،آنها تعاملی بودن را منوط و مشروط به این میدانند که یک فناوری به چه میزان
ویژگیهایی مثل کنترل ،انتخابگری ،دوسویگی ،سرعت در پاسخگویی و  ...را که از مولفههای تعاملی بودن هستند ،در اختیار کاربر
قرار میدهد (پناهی ،آذری.)3181 ،

شکل  :2فضای تعاملی (مستغنی)1331 ،

 -2 -8تعاملی بودن با تاکید بر فناوری
محققین در این سنت ،تعاملی بودن را برحسب این که چه تعداد و چه نوع اشکال فناورانه ارتباطات تعاملی را مهیا میکند،
تعریف میکنند .از سویی دیگر ،برخی محققین از جمله لوارل ،1به گونهای آن را میبیند که بیشتر به کاربر کنترل میدهد و بر
قدرت گزینش گری کاربر که در حقیقت کنترل او بر ماشین است ،تاکید دارد .وی معتقد است که تعاملی بودن ،خصوصیات رسانه
است .وی تناوب قدرت انتخابهای کاربر ،اهمیت فعالیتهای مراجعه و این که چه مقدار گزینه برای انتخاب دارد را به عنوان
عوامل مهم فرایندهای تعاملی بودن میداند (تاتار .)3191 ،محققانی که تعاملی بودن را در چارچوب فناوری تعریف میکنند ،اساسا
به این موضوع اشاره می کنند که یک فناوری به چه میزان برای مخاطب خود امکان کنترل و اعمال نظر فراهم میکند .به طور
کلی ،همه نظریهپردازانی که مورد اشاره قرار گرفتند ،بر این عقیدهاند که ویژگی تعاملی بودن وابسته به فناوری است؛ یعنی اگر
فناوری چنین امکانی نداشته باشد ،نمیتوان به تعاملی بودن دست یافت .به عبارت دیگر ،آنها تعاملی بودن را منوط و مشروط به
این میدانند که یک فناوری به چه میزان ویژگیهایی مثل کنترل ،انتخابگری ،دوسویگی ،سرعت در پاسخگویی و  ...را که از
مولفههای تعاملی بودن هستند؛ در اختیار کاربر قرار میدهد (پناهی ،آذری.)3181 ،

 -9پارکینگهای مکانیزه هوشمند
3یکی از طرفداران دیدگاه فناوری محور تعامل
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پارکینگ مکانیزه هوشمند میتواند با استفاده از فنآوریهای پیشرفته ،در زمینه نظارت و مدیریت پارکینگ ،به عنوان یک
استراتژی محرک شهری تعریف شود .در قلب مفهوم پارکینگ مکانیزه هوشمند ،توانایی دسترسی ،جمعآوری ،تجزیه و تحلیل،
انتشار و اعمال اطالعات در مورد استفاده از پارکینگ نهفته است ( .)2017 ،Hashem ،E Solymanپارکینگهای مکانیزه از لحاظ
طرح و عملکرد به انواع زیر تقسیم میشوند:
 -1پارکینگهای مکانیزه از لحاظ عملکرد
پارکینگهای مکانیزه از لحاظ عملکرد به دو گروه نیمه خودکار (نیمه مکانیزه) و تمام خودکار (تمام مکانیزه) تقسیمبندی
میشوند .در پارکینگهای مکانیزه تمام خودکار ،جابجایی خودروها از ابتدا ورود تا توقف در سالن اصلی به صورت مکانیکی و بدون
احتیاج به راننده صورت میپذیرد .در حالی که در نوع نیمه خودکار ،قسمتی از عمل انتقال و پارک خودرو توسط راننده و قسمتی
دیگر توسط سامانههای مکانیکی باالبرنده و یا انتقالی انجام میگیرد (شادمانفر.)3190 ،
 -2پارکینگهای مکانیزه از لحاظ طرح
 -3 -0انبارهای کمارتفاع3
ارتفاع کلی این سیستم که به آن سیستم جکی یا پارکینگ دومرحلهای نیز گفته میشود ،خیلی کوتاه درنظر گرفته شده است؛
به طوری که قابل نصب در پارکینگهای ساختمانهای مسکونی است و میتواند ظرفیت آن را دو یا سه برابر کند .عملکرد این
سامانه بسیار ساده میباشد؛ بدین گونه که پس از قرار گرفتن خودرو در جایگاه خود ،باالبرهای مکانیزه آن را روی یک سکو صلب
باال میبرد ،تا فضا الزم برای پارک خودرو دیگر در زیر آن ایجاد شود (شکل  .)1در بعضی از طرحها ،میتوان با پایین بردن خودرو
در فضایی که در زیرزمین ایجاد شده ،همین ظرفیتسازی را محقق نمود (سیدحسینی ،خدیور.)3183 ،

شکل  :3انواع مختلف روشهای ذخیرهسازی در سیستم انبارهای کمارتفاع (سیدحسینی ،خدیور)1331 ،
چرخشی0

 -0 -0سیستم
این سامانه شباهت زیادی به چرخوفلک دارد .با این تفاوت که خودروها در آن سوار خواهند شد .سیستم محرکه این پارکینگ،
یک موتور گیربکس است که به وسیله چرخدنده ،ریلی را حول محوری تقریبا بیضی شکل میچرخاند .این ریل به محفظههای
قرارگیری خودرو وصل شده و تمامی خودروها را به همراه خود به دور این محور میچرخاند (شکل  .)1فضا اشتغال شده توسط این
سیستم بسیار کم و به اندازه دو خودرو بوده و امکان پارک  0تا  31خودرو را فراهم میسازد .حرکت پارکینگ کامال در اختیار
اپراتوری است که در پای پارکینگ قرار دارد .در مواقع اضطراری با فشار شاسی حرکت فورا متوقف میشود (سیدحسینی ،خدیور،
.)3183

1 Low Rise Stackers
2 Rotary System
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شکل  :1سیستم چرخشی ()http://smartparking.ir/
3
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 -1 -0سیستم برجی
این نوع پارکینگ طبقاتی مکانیزه برای استفاده بهینه از فضا در مرکز شهر طراحی شده است .از پارکینگهای برجی میتوان
در درون ساختمانها یا فضا بیرونی آنها استفاده کرد .ظرفیت باال ،ویژگی منحصر به فرد این نوع پارکینگ است (شکل .)0
پارکینگ برجی افقی
این نوع پارکینگها دارای آسانسوری خاص است که در قسمت ورودی قابل رویت میباشد .داخل فضا پارکینگ ،باالبر در
وسط قرار گرفته و محل استقرار خودروها در سمت راست و چپ طبقات میباشد .صفحه مخصوص جابجایی به راست و چپ
حرکت کرده و خودروها را به داخل یا خارج محل پارک انتقال میدهد .این پارکینگ برای استفاده بهینه از زمینهای با برزیاد و
عمق کم مناسب است.
پارکینگ برجی عمودی
این نوع پارکینگ دارای سیستم لیفتری مشابه با پارکینگ برجی افقی میباشد و باالبر در وسط قرار دارد .با این تفاوت که
جای پارک خودروها در جلو و عقب قرار دارند .صفحه مخصوص جابجایی به جلو و عقب حرکت کرده و خودروها را به داخل یا
خارج فضا پارک انتقال میدهد .این نوع پارکینگ برای استفاده بهینه از زمینهایی با برکم از خیابان مناسب است (یوسفی ،صدیق،
.)3181

شکل  :5سیستم برجی (یوسفی ،صدیق)1331 ،
0

 -1 -0سیستم پازل
این سیستم از ترکیب روشهای انبارش خودرو و جابجایی خودروهای نزدیک به هم استفاده میکند .بدین ترتیب که خودرو در
سطح زمین بر روی سکو حمل (پالت) قرار گرفته و سپس با حرکتهای افقی و عمودی به محل مناسب منتقل میگردد (شکل .)1
در واقع با حرکت پازلی خودروها ،فضا الزم برای ورود و خروج خودروها فراهم میآید و بدین منظور در سطح دروازه ورودی ،باید

1 Tower System
2 Puzzle System
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یک مکان آزاد وجود داشته باشد .در این سیستم تعداد طبقات معموال بین  0تا  1طبقه طراحی میشود و مدولهای افقی آن به هر
تعداد مورد نیاز قابل نصب و اجرا میباشد (سیدحسینی ،خدیور.)3183 ،

شکل  :6سیستم پازل ()http://my-autoparking-com.sell.everychina.com/

سیلو3
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 -0 -0سیستم سیلندری ـ
سیستم سیلو به شکل یک استوانه بتنی مسلح است .این سیستم در زمینهای به شکل ربع دایره و نیم دایره قابل طراحی و
اجرا میباشد .مکانیزم انتقال بر مبنا حرکت صفحات چرخشی متصل به یک برج فلزی است که فضا وسط سیلندر را اشغال نموده
است (شکل  .)0صفحات چرخشی همزمان با باال بردن خودرو میتواند آن را تا  115درجه بچرخاند .این چرخش سبب قرارگیری
خودرو در روبرو محل پارک مربوطه در تراز مورد نظر میگردد (سیدحسینی ،خدیور.)3183 ،

شکل  :7سیستم سیلندری ()http://rama-team.com/

در شکل  ،9تجزیه و تحلیل جریان کار کلی پارکینگ مکانیزه نشان داده شده است.

1 Cylinder System
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شکل  :3تجزیه و تحلیل جریان کار

کلی پارکینگ مکانیزه ()4 :2014 ،Basu
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در جهت آشنایی کامل با جریان کار پارکینگ مکانیزه ،بیان چند نکته ضروری است.
 سیستم پشتیبانی پارکینگ از سه بخش اصلی نظارت ،کنترل و نمایش تشکیل شده است .عالوه بر سه بخش ذکر شده،سیستم نظارت مرکزی برای نگهداری پایگاه داده فضا پارکینگ و یک ورودی اساماس نیز شامل این بخش میباشند.
 بخش نظارت با استفاده از سنسورهای اولتراسونیک /3سنسور نور محیطی ،0به شناسایی محلهای پارک خالی پرداخته واطالعات به دست آمده را از طریق زایگبی 1به واحد کنترل انتقال میدهد.
 سنسور عالوه بر شناسایی خودرو ،اطالعات اضافی مانند مدت زمانی که خودرو پارک شده ،و نیز وضعیت سالمتی آن راگزارش میدهد.
 واحدهای کنترل ،اطالعات را پردازش کرده و آنها را به سیستم نظارت مرکزی منتقل میکنند. سیستم نظارت متمرکز ،اطالعات فضا پارکینگ به دست آمده را از طریق یودیپی 1کنترلکننده دریافت میکند .سپساطالعاتی از قبیل زمان پارک شده ،اطالعات صورتحساب و جزئیات را به تلفنهمراه کاربر ارسال میکند (.)5 :2014 ،Basu
سیستمهایی که در طراحی پارکینگهای مکانیزه مورد استفاده قرار میگیرند را میتوان به صورت جمعبندی کرد.
0
 سیستم راهنما پارکینگ هوشمند رمپی پیجیاسسیستم راهنما پارکینگ هوشمند رمپی پیجیاس ،از مدرنترین و سودمندترین سیستمها در سراسر جهان میباشد .این
سیستم جهت ساختمانهای اداری ،مراکز خرید ،ایستگاههای راهآهن ،فرودگاهها و هتلها مناسب میباشد .این سیستم ،مکانهای
پارک خالی را مشخص و راننده را در کمترین زمان ممکن به نزدیکترین مکان راهنمایی میکند .سیستم قابلیت تنظیم برای
نیازهای مختلف را دارا می باشد .در هر مکان پارک یک سنسور مافوق صوت جهت مشخص کردن وضعیت مکان و ارسال
اطالعات به الیه باالتر موجود است (شکل  .)8هنگامی که الیه باالتر اطالعات را دریافت کرد ،نشانههای مختلف را ارسال میکند
(یوسفی ،صدیق.)3181 ،

شکل  :3پارکینگ هوشمند رمپی پیجیاس ()http://nikava-co.com

1 ultrasonic
2 ambient light sensor
3 Zigbee
4 UDP
5 PGS
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 سیستم پارکینگ هوشمند با روش آرافآیدی( 3اسالیدینگ)این سیستم متشکل از نرمافزار پردازشگر و سیستم شناسایی از طریق فرکانسهای آرافآیدی است .در این سامانه با الصاق
یک شناسه هوشمند (تگ) به شیشه خودرو و نصب آنتنهای ورودی و خروجی در محل ورودی پارکینگ ،میتوان در صورت
شناسایی خودرو توسط سیستم ،بدون نیاز به افراد حاضر در محل ،اقدام به مدیریت پارکینگ نمود (شکل  .)35در این سامانه،
شناسه هوشمند الصاقی بر روی خودرو ،اقدام به بازنمودن گیتهای ورودی و خروجی پارکینگ مینماید .این سامانه برای اعمال
محدودیت تردد و ثبت گزارش عبور و مرور خودرو و  ...در مبادی ورودی و خروجی محوطههای پارکینگ عمومی ،سازمانها،
عوارضیها ،بزرگراهها و محدودههای ترافیکی کاربرد دارد .این روش جزء جدیدترین روشهای کنترل پارکینگها محسوب میشود
و قادر به شناسایی خودرو مجاز از فاصله  1متری گیت یا راهبند میباشد تا پس از معتبر بودن شناسه الصاقی در سیستم ،دستور باز
شدن راهبند به صورت خودکار صادر شود (.)2015 ،Dolatabadi
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شکل  :11پارکینگ هوشمند اسالیدینگ ()http://www.adroit-india.in

 رزرو و پرداخت مبتنی بر وب یا اپلیکیشن گوشی همراهکاربر میتواند از طریق وبسایت و یا نرمافزارهای کاربردی نصبشده بر روی گوشی همراه خود ،به رزرو محل پارک اقدام
نماید .همچنین میتوان با استفاده از این روش ،پرداخت آنالین هزینه مربوطه را نیز انجام داد( .شکل )33

شکل  :11نحوه رزرو و پرداخت مبتنی بر وب یا اپلیکیشن گوشی همراه ()http://nobka.ir/

نتیجهگیری
در سالهای اخیر ،تعریف تازه ای از معماری به عنوان یک دیسیپلین تاثیرگذار در جریان توسعه ،به ویژه در مقیاس شهر مطرح
شده است .این تعریف ،فضا دیگری از معماری را مطرح نموده است که در آن معمار نقش سامانده فضا و ارتقاء دهنده کیفیت
زیست و محیط را بر عهده دارد .او سعی می کند با تکیه بر ابعاد مختلف وجودی انسان ،پایدارترین فضا ممکن را به وجود آورد.
پروژه معماری ،فرصتی برای ارائه معمار نیست ،بلکه تالشی انسانی است برای افزایش کیفیت فضا زیست .معمار کمک کننده است
و این کمک با گفتگو و مشارکت با مردم به انجام میرسد .معمار به منابع میاندیشد و فقط از آن بهره نمیگیرد .فضا معماری ،فضا
توسعه است و با درک چند بعدی عوامل تاثیرگذار روبروست .فضا معماری ،فضا استفادهکنندگان است و معماری زمینهای است برای
افزایش سطح آگاهی و ارتقاء .براین اساس ،پروژههای معماری بیشتر محتوا برنامهای پیدا میکنند و با این رویکرد ،فضا معماری در
آینده فضا دیگری خواهد شد؛ فضایی که با درک ارزشهای حفاظت از منابع انسانی و محیط زیستی ،زمینه ارتقاء کیفیت سکونتگاه
پایدار را به وجود خواهد آورد.
1 RFID
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رویکرد قرن بیست و یکمی در معماری ،هر آینه نوید پیشرفتهایی شگرف را چه در حوزه تعریف فضا و چه در نحوه درک آن
به دست میدهد .در این بین تعبیر به نسبه جدیدی با عنوان معماری تعاملی آنچنان این روزها در بازار اندیشه معمارانه رخ
مینماید ،که ظاهرا فضاهای آینده بدون لحاظ ایدههای منتج آن ،رنگ و بویی معاصر به خود نبیند .محیطهای تعاملی ،بخشی از
معماری جدید و تکنولوژیک است که تجربه سنتی ما را از محیط پیرامونی متحول میکند و ما را در برخورد با این محیط متحیر
میکند .شاید بتوان چنین گفت که معماری تعاملی ،تمرینهایی در حوزه معماری است؛ با هدف ترکیب تکنولوژی دیجیتال و
فضاهای مجازی به همراه تجربه های ملموس و فیزیکی .فضایی که به جای تعریف یک محصول ثابت معماری ،یک معماری
سیال و پویا را دنبال میکند .این حوزه از تعبیر فضا ،میتواند هم خود نوعی از معماری و هم در خدمت آن باشد و به تعالی آن
کمک نماید .طراحی میتواند با اجزایی ترکیب شود و یکی از آن اجزاء معماری است (پناهی ،آذری.)3181 ،
هدف موردنظر در این پژوهش ،بهرهگیری از مفاهیم ارائه شده در زمینه معماری تعاملی و کاربست آن در طراحی پارکینگ
طبقاتی به روش کیفی بوده است؛ که در جهت دستیابی به اهداف مطرح شده ،سعی نمودیم در ابتدا با بیان مفاهیم پارکینگ و
معماری تعاملی ،چگونگی تاثیرگذاری تکنولوژی بر معماری را بدست آورده و نمونهای از تاثیر تکنولوژی بر طراحی پارکینگها را
ارائه کنیم .با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،میتوان بیان کرد که معماری تعاملی ،سبب بروز کنش و فعالیت میان افراد و
محیط گشته و پیوندی قوی میان آنها ایجاد میکند که سبب درک معنا در مکان شده ،و در نهایت به هویت بخشیدن میانجامد.
افزایش امنیت ،کاهش آلودگیهای محیطی ،امکان دستیابی به برنامههای فیزیکی منعطف و  ...از سادهترین کارکردهایی است که
میتوان برای ساختمانهای تعاملی در نظر گرفت .با درنظر گرفتن این موضوع که هدف طراحی تعاملگرا در معماری ،توسعه و
بسط دادن محصوالت کاربردی و تاثیرات تکنولوژی بر طرح نهایی که از شروع فرآیند مدنظر بوده ،است؛ میتوان بیان کرد که
برای دستیابی به فضاهایی پویا و در عین حال طراحی ساختمانهایی منعطف ،خواهان مطالعات و بررسیهای مضاعفی در این
زمینه میباشد.
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بررسی اثرات جمعیت شناور بر کیفیت خدمات شهری
مورد مطالعه :مراکز آموزش عالی منطقه  6شهر تهران

رامین حاجی امیری ،1علیرضا پورشیخیان ،2کاظم

خزایی3

تاریخ دریافت89/50/22 :
تاریخ پذیرش89/50/29 :
کد مقاله09385 :

چکـیده
جمعیت مبانی اساسی هر نوع برنامه ریزی است و برنامه ریزی خدمات شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست .جمعیت در
محیط جغرافیایی دارای کیفیت و ساختارهای مختلفی است و تمام جمعیت ها ویژگی های یکسانی ندارند؛ بنابراین لحاظ
کردن ویژگی های متفاوت جمعیتی در برنامه ریزی ها میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت باشد .خدمات شهری به
عنوان یکی از مهمترین مسائل شهری دارای ابعاد مختلفی در برنامه ریزی است .که بحث توزیع و تخصیص آن به
شهروندان همواره منشأ تحوالت گوناگونی در شهرها بوده است .از جمله مسائلی که در برنامه ریزی خدمات شهری
بخصوص در برنامه ریزی شهرهای ایران مغفول مانده است بحث جمعیت های شناور است که جایگاه قابل توجهی در
برنامه ریزی ها ندارند .کالنشهر تهران به عنوان بزرگترین و مهاجرپذیرترین شهر ایران دارای بیشترین جمعیت های
شناور است .در قلب کالنشهر تهران منطقه  0که میزبان بیشترین و متنوع ترین خدمات شهری بخصوص از نوع فرامنطقه
ای(دانشگاه تهران ،بیمارستان امام خمینی ،پارک الله و )...است ،شاهد بی توجهی به جمعیت شناور در برنامه ریزی ها
هستیم .در این پژوهش سعی شده است نقش جمعیت های شناور در برنامه ریزی خدمات شهری در محدوده مورد مطالعه
تبیین شود .به منظور عملیاتی شدن تحقیق مراکز آموزش عالی به عنوان نمونه مورد مطالعاتی انتخاب و نقشی که این
نوع کاربری ها در جذب جمعیت شناور و متعاقباً ضرورت توجه به جمعیت شناور در برنامه ریزی خدمات شهری تحلیل و
تبیین شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منطقه  0میزبان جمعیت بسیار باالیی از جمعیت شناور است
که هر چند در منطقه حضور دارند و از خدمات استفاده می کنند اما عمالً جایگاه خاصی در برنامه ریزی خدمات شهری
ندارند.
واژگـان کلـیدی :برنامه ریزی شهری ،جمعیت شناور ،خدمات شهری ،منطقه  0شهر تهران

 -8دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستاراRh.amiri@iau-astara.ac.ir ،

 -3استادیار گروه جغرافیای طبیعی و عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور تهران
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امروزه شهرنشینی به علت پیچیدگی در فرآیند و فرم های شهری و ساختارهای پیچیده ای که در قرن بیست و یکم بر آن
حاکم شده است ،مدیریت و برنامه ریزی شهرها را با چالش های اساسی مواجه کرده است .در نظام مدیریت پیشرفته شهری یکی
از عمده ترین محورها و عملکردها ،مسأله فرآیند خدمات رسانی است(هاشمی ویحیی پور )50: 0385،که اهمیت علمی آن در
مناطق شهری ،بر پایه نیار به این خدمات جهت زیست پذیری زندگی شهر نشینی و کمك به آسایش و رفاه شهروندان فراهم شده
است( ،)Erkip,1997,18در شهرهای کشورهای در حال توسعه با نارسایی های از نظر سرانه ای و نحوه توزیع برای دسترسی
همه شهروندان مواجه است .در واقع شهرهای کشورهای در حال توسعه نتوانسته اند خدمات شهری را به صورت عادالنه بین همه
شهروندان توزیع و تقسیم نمایند که این امر موجبات بروزمعضالت اساسی از قبیل بی نظمی شهری و معضالت اجتماعی و سیاسی
برای شهرها فراهم می کنند .از سوی دیگر ارائه بهینه خدمات شهری می تواند کیفیت زندگی در شهرها را بهبود بخشد و گامی در
جهت توسعه پایدار شهری باشد .از آنجا که جمعیت شهری دارای ویژگی ها و ساختارهای مختلف است ،برخی از گروههای
جمعیتی بخصوص در شهرهای ایران جایگاهی در برنامه ریزی ها ندارند و علی رغم حضور دائمی در شهر ،مورد بی توجهی قرار
گرفته اند .نمونه بارز این امر گروه جمعیتی است که تحت عناوین مختلف در منطقه  0شهر تهران مستقر هستند و در این پژوهش
با عنوان جمعیت شناور مطرح شده اند .با این رویکرد ،در این پژوهش که با هدف تبیین نقش جمعیت شناور در برنامه ریزی شهری
خدمات شهری انجام شده است .به منظور عملیاتی شدن تحقیق ،مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل جذب جمعیت شناور
مورد مطالعه قرار گرفته است تا نقش مغفول مانده جمعیت های شناور در برنامه ریزی خدمات شهری آشکار شود .در این پژوهش
عالوه بر تاکید بر جمعیت شناور ناشی از کاربری آموزش عالی در منطقه شش شهر تهران ،به عوامل جذب جمعیت در محدوده
مورد مطالعه نیز اشاره شده است.

 -2بیان مسأله
تدارک و فراهم نمودن خدمات و تسهیالت شهری اصلی ترین و مهمترین موضوع در برنامه ریزی شهری و توسعه است.
توزیع این خدمات جهت بهترین و مفیدترین استفاده از آنها موضوع دیگر قابل توجه است .از آنجایی که شهروندان متعلق به
طبقات متفاوت و ناهمگون هستند ،میزان دسترسی آنها به این خدمات تحت تأثیر چگونگی توزیع (تخصیص) این خدمات قرار
گرفته است(.)Erkip,1997,19
جمعیت مبنای اساسی هر برنامه ریزی در هر مقیاسی اعم از جهانی ،ملی ،منطقه ای ،شهری ،روستایی و ...می¬باشد .در واقع
تمام برنامه ریزی¬ها لزوماً برای افرادی تهیه میشود که در جامعه ساکن بوده و جمعیت جامعه را تشکیل می¬دهند .هرگروه سنی
و جنسی از جمعیت دارای نیازهای ویژه بوده و نیز اثرات ویژه بر جامعه دارند ،که با اطالع از کم و کیف آن میتوان برنامه ریزی
دقیق¬تر و پخته¬تری را ارائه داد؛ چرا که نیازهای متفاوت گروههای سنی باعث آن می¬شود که برنامه ریزی بر اساس
گروههای مختلف سنی صورت پذیرد (دویران .)29: 0390 ،در واقع ترکیب سنی و جنسی جمعیت از مهمترین ارکان مطالعات
جمعیتی است که باید برای هر نوع برنامه ریزی که برای انسان صورت می¬گیرد مد نظر واقع شود که برنامه ریزی برای خدمات
شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
عدم توجه به (ترکیب و ساختار) جمعیت و شاخص های آن در طرح های شهری از سوی مدیران برنامه ریزی موجب می شود
که این طرح ها و برنامه ها نه تنها عاملی در اشاعه پراکندگی نامناسب و نارسایی خدمات منطقه ای شده و نیازهای جمعیت ساکن
آن را برآورده نسازد بلکه سبب شده تا برخی مناطق با تراکم زیاد جمعیت در وسعت کم فضایی با مسائل و مشکالت عدیده ای
روبه رو شود و ارائه خدمات به ساکنان آن را با مشکل مواجه سازد (زمانی .)058: 0399 ،مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران
شهری در زمینه خدمات شهری ،تالش برای دستیابی به آرمان "برابری فرصتها" در دسترسی گروه های مختلف جامعه شهری به
خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت ها است (داداش پور و رستمی .)0: 0398 ،مدیریت شهری در ایران در
بسیاری از موارد خود مسبب بی نظمی در شهر است و عدم تخصص گرایی منجر به اعمال تصمیم ها و طرح هایی در شهر ها می
شود که نه تنها مشکلی از مشکالت شهر حل نمی کند بلکه در پاره ای موارد بر مشکالت آن نیز می افزاید .مدیریت شهری در
ایران بیشتر در سلطه معماران و شهرسازان است و آنان نیز بیشتر به مباحث فیزیکی و کالبدی شهر می پردازند .غفلت از سایر جنبه
های غیر کالبدی مدیریت و برنامه ریزی در شهرهای ایران منجر به وجود آمدن وضعیتی شده است که امروزه در سطح شهرهای
کشور شاهد هستیم .از جمله مواردی که در مدیریت و برنامه ریزی شهرهای ایران و بخصوص کالنشهر تهران مورد بی توجهی و
غفلت قرار گرفته است جمعیت شناور است .جمعیت شناور که تعداد آن در کالنشهرهای کشور کم هم نیست ،نقش های متفاوتی را
در شهر ایفا می کنند و مسبب تحوالت گسترده و متفاوتی در شهر هستند اما در عمل هیچ نقشی در طرح های شهری برای آن در

نظر گرفته نمی شود .در این پژوهش بر اهمیت و ضرورت بر پرداختن به این مقوله با تاکید بر نقش جمعیت شناور در برنامه ریزی
خدمات شهری تأکید شده است.

 -3ضرورت و اهمیت تحقیق

 -4روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی -تحلیلی است .در فرآیند پژوهش داده ها و اطالعات مورد
نیاز با روش اسنادی از منابع کتابخانه ای و گزارش های آماری رسمی کشور و کالن شهر تهران گردآوری شده و برای تهیه نقشه
های الزم از نرم افزار  GISاستفاده شده است.
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هدف برنامه ریزی شهری به طور اعم و برنامه ریزی خدمات شهری به طور اخص ،دستیابی به بالندگی اجتماعی و تأمین رفاه
و آسایش شهروندان است؛ بنابراین زمانی میتوان به این اهداف دست یافت که گروههای جمعیتی ساکن در شهر را شناسایی و
خدماتی متناسب با نیاز آنها ارائه داد و برنامه ریزی ها را مطابق با خواسته و نیاز شهروندان هدایت کرد.
با توجه به اینکه ارائه خدمات مبنای فعالیت شهرداری ها می باشد ،شهرداران و مدیرانی در عرصه جدید موفق هستند که
مزیت های رقابتی خود را شناخته و با توجه به منابع محدود و تغییرات اقتصادی ،نیاز گروه های مختلف شهروندان را ارزیابی و
انعطاف الزم را برای پاسخگویی سریع داشته باشند (میرغفوری و دیگران .)98: 0380 ،در برنامه ریزی شهری عالوه بر ضرورت در
اختیار داشتن کل و ترکیب جمعیت در منطقه مورد مطالعه ،آگاهی از توزیع فضایی کل جمعیت و گروه های خاص جمعیتی نیز از
ضروریات می باشد(بحرینی.)025: 0380 ،
اهمیت و ضرورت خدمات شهری بدان جهت است که با تأکید بر نگاه ،خواسته و نیازهای روزافزون شهروندان در تعامل نهاد و
سازمان های مدیریت شهری که اصل مشروعیت ،کارایی و بهره وری را در انجام رسالت خدمات رسانی شهری تأمین می کند و
بازاریابی مناسب و اصالح تقویت فرآیند ارائه خدمات شهری ضمن بهبود رضایتمندی شهروندان ،اعتماد عمومی و در نهایت
مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت شهری را در پی دارد (هاشمی و یحیی پور .)08: 0385،کاستی های ارائه خدمات در شهر،
ضریب برخورداری را کاهش داده و سبب بروز نوعی بیم و عدم اطمینان می شود .زندگی در شرایط عدم اطمینان و محرومیت،
زیاده طلبی و تحقق آن را از راه های غیر قانونی و نامشروع ترویج داده و در نتیجه نظم و نسق اجتماعی الزم برای زندگی جمعی
را در هم می ریزد(رهنمایی و شاه حسینی.)20: 0398 ،

-5محدوده مورد مطالعه
منطقه شش شهرداری تهران با جمعیت  238355نفر(در سال  )0380و وسعت  2028هکتار از سمت شمال به بزرگراه همت
در مرز شرقی توسط بزرگ راه مدرس ،از سمت جنوب به محور انقالب-آزادی ،و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران و خیابان
توحید محدود شده است .منطقه شش در وضع موجود با تراکم ناخالص جمعیتی  005نفر در هکتار و با سطحی معادل  3درصد
مساحت شهر تهران ،به عنوان یکی از مهم ترین مناطق شهر تهران جایگاهی رفیع در تحوالت شهری تهران داشته و دارد .اولین
گام های شکل گیری این منطقه در فاصله سالهای  0305-0325و با تخریب بارو های ناصری در مسیر خندق شمالی تهران و با
احداث خیابان انقالب به طول  0کیلومتر ،بر داشته شده است .توسعه این منطقه از همان زمان با استقرار و مکان گیری بسیاری از
عناصر حکومتی و آموزشی و فرهنگی ،به نوعی پذیرای اقشار تصمیم ساز سیاسی و اجتماعی بوده و در نتیجه منشأ تأثیرات اساسی
در تحوالت بعدی و ساختار شهر تهران بوده است (شهرداری منطقه  0تهران .)0380 ،منطقه  0هم اکنون متشکل از  0ناحیه و 05
محله شهری است.
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شکل  -1موقعیت منطقه  6شهر تهران در نظام تقسیمات کشوری

 -6مبانی نظری
حرکت و رسیدن به پایداری شهرها ،زمانی محقق خواهد شد که تخصیص و توزیع خدمات و امکانات میان واحدهای فضایی و
اجتماعی شهرها مطابق با نیازهای جمعیتی و مساوات و برابری جغرافیایی صورت بگیرد (ذاکریان و دیگران  .)0398،08 ،برنامه
ریزی برای تمام گروههای جمعیتی یك اصل خدشه ناپذیر است ،با این حال ،برنامه ریزان در عمل بیش از حد به برخی از گروه
های خاص ،توجه می کنند .ویرت؛ شهرگرایی را شیوه خاصی از زندگی میداند؛ شیوهای که عامل تعیین کننده اش ویژگی های
جمعیت شناسی شهری است ،زیرا شهر آبادی نسبتا ًبزرگ ،متراکم و دایمی از افراد ناهمگون است (گیلبرتوگاگلر.)290: 0390 ،
جیکوبز؛ ضرورت در نظر گرفتن اختالط کاربری ها و تنوع فعالیتی در عرصه شهر را این چنین بیان میدارد :خلق تنوع در
شهرها بر این واقعیت استوار است که در شهرها مردمی با سلیقه ها ،مهارتها ،نیازها و عرضه های بسیار گوناگون مانند :زنبوران
یك کندو در کنار یکدیگر زندگی می کنند(حبیبی.)32: 0380 ،
از مهم ترین عوامل در برنامه ریزی شهری ،استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به بیانی عادالنه فضایی در شهر است .در این
مورد ،کاربری ها وخدمات شهری از دسته عوامل مؤثر و مفیدند که با پاسخگویی به نیازهای جمعیتی ،افزایش منفعت عمومی و
توجه به شایستگی افراد ،میتوانند با برقراری عادالنه تر ،ابعاد عدالت فضایی ،اجتماعی و اقتصادی را برقرار کنند .بنابراین توزیع
نامناسب کاربری ها و خدمات شهری ،میتواند تراکم بیش از اندازه خدمات وکاربریها را در مناطق ویژه ای از شهر سامان بخشد که
در تحلیل فضایی از پراکندگی خدمات در ارتباط با جمعیت ،میتوان ادعا کرد فضاهایی به وجود آید که پراکنش فضایی خدمات درآن
متناقض با عدالت فضایی و اجتماعی در شهر است.
در این راستا ،از بین بردن شکاف و فاصله بین طبقات مختلف در شهرهای بزرگ جهان سوم ،امروزه توسط سازمان های
جهانی و به خصوص یونسکو به شدت توصیه شده است(اسکندری و خوشدالن.)28: 0380 ،

 -7یافته های تحقیق
 -1-7ویژگی های کاربری اراضی(خدماتی) منطقه
شکل  2کاربری اراضی منطقه  0شهر تهران را نشان می دهد .کاربری های منطقه  0به طور کلی شامل کاربری های
مسکونی ،مراکز کار و فعالیت و خدمات رفاه عمومی است .همانطور که در نقشه مشخص است شاکله اصلی کاربری های منطقه 0
را کاربری مسکونی تشکیل داده است که در مجموع حدود  30درصد از مساحت منطقه را شامل می شود.
کاربری حمل و نقل شامل؛ حمل و نقل و انبارداری و شبکه راه ها بعد از کاربری مسکونی شاخص ترین و وسیع ترین کاربری
منطقه است .این کاربری که خیابانهای بزرگ ولیعصر و انقالب را در خود دارد نقش مهمی در مرکز تهران ایفا می کنند .کاربری
32

آموزشی بعد از کاربری شبکه معابر بیشترین مساحت از فضای کاربری های منطقه را به خود اختصاص داده است .کاربری های
آموزشی در مجموع حدود  00درصد از کل کاربری های منطقه را شامل می شود .کاربری آموزشی در منطقه  0شامل کاربری های
آموزشی عمومی و آموزش عالی می شود .دانشگاه تهران با مجموعه دانشکده های آن نقش در سطح منطقه تمرکز یافته اند و
بخش وسیعی از آن را اشغال نموده اند .مراکز کار و فعالیت شامل کاربری های تجاری ،اداری -انتظامی ،تولیدی-تعمیراتی دسته
سوم کاربری هستند که بیشترین نمود را در سطح منطقه دارند و عمدتا در قسمت های جنوبی آن تمرکز یافته اند و  9.3درصد کل
منطقه را را به خود اختصاص داده اند .مهمترین ویژگی کاربری اراضی منطقه  0غلبه کاربری های فرامنطقه ای در این منطقه
است که بخش اعظمی از مساحت آن را به خود اختصاص داده است.

 -2-7ویژگی های جمعیتی منطقه
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن منطقه  0شهر تهران دارای  238355نفر جمعیت است که از این تعداد
 020095نفر را مرد و  029839نفر را جمعیت زنان تشکیل می دهد و تعداد خانوارهای آن 93050 ،است .همچنین روند تحوالت
جمعیت منطقه طی دوره های سرشماری بیانگر تغییرات متعدد است که روند آن در نمودار زیر نشان داده شده است.
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شکل  -2کاربری اراضی منطقه  6شهر تهران
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 5/0درصد جمعیت شهر تهران را مهاجران تشکیل می دهند .منطقه 0در سرشماری سال  0385با  23039نفر مهاجر وارد شده
که معادل05٫0درصدکل مهاجران وارد شده به شهر تهران است بیشترین سهم مهاجر را داشته است.

 -3-7جایگاه جمعیت شناور در طرح های شهری
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بررسی جمعیت در برنامه ریزی ها و مطالعات کاربردی جمعیت در ایران از حدود  05سال پیش که تهیه طرحهای جامع و
تفصیلی آغاز شد و برای نخستین بار جمعیت به عنوان مهمترین عامل در برنامه ریزی تجلی یافت .در طرح ریزی کالبدی شهرها
نه تنها تعداد جمعیت بلکه ساخت و خصوصیات آن مدنظر قرار گرفت .این اقدام اگر چه در ابتدا ظاهراً کوچك و کم اهمیت مینمود
لکن با گذشت زمان بر اثر افزایش سریع جمعیت کشور و گسترش شهرها اهمیت فزاینده ای یافت و به تبع آن جمعیت شناسی نیز
حضور خود را در اغلب برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی تثبیت کرد(زنجانی .)02: 0308 ،آنچه در ادامه این برنامه ریزی ها
مهم میباشد این است که به جمعیت و عناصر آن صرفاً به دید مطالعات کمی و توصیفی نگاه شده و به کار بستن آن در میدان
عمل کمتر توجه شده است .این عامل باعث شده که برنامه ریزی ها در مرحله اجرا به دلیل کم توجهی به شاخص های جمعیتی و
بکار بستن آنها ،با مشکالت جدی مواجه شود .بنابراین با وجود مطالعات عناصر و شاخص های جمعیتی که بیشتر مطالعه سطحی
بوده ،در عمل این مطالعات در روی کاغذ مانده و کمتر به آن بها داده شده است(دویران .)35: 0385 ،با نگاهی به انواع طرح های
شهری تهیه شده برای کالنشهر تهران و منطقه  0متوجه خواهیم شد هر چند در این طرح ها بعضاً با اختصاص یك فصل به
جمعیت سعی شده است که این مقوله مغفول نماند اما بررسی طرح ها بیانگر این امر است که توجه به جمعیت های شناور مورد بی
توجهی قرار گرفته است .در واقع در طرح های شهری به ویژگی های جمعیتی از جمله تعداد ،سن ،جنس ،خانوار ،رشد ،مهاجرت و
 ...اشاره شده است و در این بین مقوله جمعیت های شناور که در شهر تهران و مخصوصاً منطقه  0دارای تعدد و تکثر فراوانی
است ،مورد غفلت قرار گرفته است .از جمله طرح هایی که مورد بررسی قرار گرفت و بحث توجه به جمعیت های شناور در آنها دیده
نشده است می توان به طرح جامع تهران (مصوب  ،)0358طرح ساماندهی (جامع) تهران (مصوب  ،)0395طرح مجموعه شهری
تهران (مصوب  ،)0390طرح جامع تهران ( )0390اشاره نمود.

 -4-7عوامل جذب جمعیت های شناور در منطقه
عوامل متعددی در جذب جمعی ت های شناور به یك شهر یا منطقه شهری دخیل هستند که بسته به شرایط و موقعیت هر
نقطه جغرافیایی متفاوت هستند .در جذب جمعیت های شناور به طور کلی عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی هر کدام
بسته به شرایط مختلف تعیین کننده هستند .منطقه  0شهر تهران به واسطه قرار گیری در مرکز شهر تهران و استقرار ده وزارت
خانه 052 ،سازمان تابعه(05درصد تهران) 58 ،دانشگاه و موسسه آموزش عالی(05درصد تهران )00 ،بیمارستان و مرکز
درمانی(35درصد تهران) 20 ،سفارتخانه ودفتر سازمان های بین المللی(35درصد تهران)و صد ها مرکز اداری مالی ،اقتصادی،
فرهنگی و رسانه ای و انواع شرکت های بزرگ(الگوی توسعه منطقه  0شهر تهران )0: 0395 ،جاذب هزاران نفر جمعیت شناور
است .در واقع مهمترین عامل جذب جمعیت در منطقه  0را می توان تعدد کاربری های فرامنطقه ای 0دانست که انواع آنها در
نمودار  ...نمایش داده شده است .از جمله عوامل جذب جمعیت شناور که در این پژوهش مورد توجه است جمعیت ناشی از کاربری
های آموزش عالی است که در قالب دانشجو ،کارمند عضو هیات علمی و  ...در این منطقه ساکن هستند.

شکل  :3انواع کاربری فرامنطقه ای در منطقه  6شهر تهران

 -0کاربری فرامنطقه ای شامل کاربری هایی است که عملکرد و حوزه نفوذی فراتر از منطقه ای که در آن مکانیابی شده اند ،دارند.
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ردیف
0
2
3
5
0
0
9
9
8
05

جدول  -1مراکز آموزش عالی و مراکز تابعه مستقر در منطقه 6
مرکز آموزش عالی
ردیف
مرکز آموزش عالی
 00دانشگاه آزاد تهران مرکز-دفتر مرکزی
دانشگاه تهران( 32دانشکده)
 02دانشگاه اراک-دفتر تهران
دانشگاه تربیت مدرس
 03ارتش-دانشکده پزشکی
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 05ارتش-دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه آزاد تهران مرکز-دانشکده شیمی
 00دانشگاه ارومیه-دفتر تهران
دانشگاه آزاد تهران مرکز-دانشکده علوم
 00دانشگاه اصفهان-دفتر تهران
دانشگاه آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر
 09دانشگاه بوعلی سینا همدان-دفتر تهران
دانشگاه آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر و معماری
 09دانشگاه آزاد تهران جنوب(دانشکده تحصیالت تکمیلی)
دانشگاه دانشگاه تبریز-دفتر تهران
دانشگاه آزاد-مرکز تخصصی دوره های کوتاه مدت  08دانشگاه آزاد تهران جنوب-دانشکده تربیت معلم
 25دانشگاه آزاد تهران جنوب-دانشکده فنی(مرکزی)
دانشگاه تربیت معلم تبریز-دفتر تهران

ماخذ :شهرداری منطقه  6تهران1331 ،

 -5-7مدیریت خدمات شهری در ایران
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 8231

ارائه خدمات شهری در شهرهای ایران به جهت عدم یکپارچگی نظام مدیریت کشور ،بر مبنای سطوح مدیریت شهری ،دولتی
(وزارت خانه ها) ،منطقه ای (استانداری و فرمانداری) و محلی (شهرداری ها و شوراها) توزیع می شود .در این میان رقمی حدود
 38/0درصد از کل خدمات شهری بر عهده شهرداری ها می باشد .در حال حاضر خدمات زیر ساختی مانند :آب ،برق ،گاز ،فاضالب،
مخابرات و  ...توسط نهادهای دولتی (وزارت خانه های نیرو ،بهداشت و )...عرضه می شود و شهرداری ها در کل  03وظیفه بر
عهده دارند که در حال حاضر تنها  20وظیفه آن از سوی شهرداری ها انجام می شود .فعالیت های خدمات شهری شهرداری بر
اساس قانون کنونی کشور در چهار محور زیر خالصه می شود :الف) خدمات عمرانی ب) خدمات بهداشتی ج) خدمات ایمنی
د) خدمات حمل نقل عمومی و نیمه عمومی و ترافیك ه) خدمات رفاهی -تفریحی (هاشمی و یحیی پور.)50-59 :0385،

شکل -4کاربری آموزش عالی منطقه  6شهر تهران

 -6-7جمعیت های شناور منطقه  6شهر تهران
در سال تحصیلی  83-85تعداد ثبت نام شدگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تهران در مقاطع کاردانی ،کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری استان تهران  252039نفر بوده است(وزارت علوم تحقیقات و فناوری.)0380 ،
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منطقه  0شهر تهران به واسطه قرار گیری در مرکز شهر تهران به قلب پایتخت ملقب گردیده است .این منطقه به واسطه
موقعیت قرارگیری میزبان سطح و سرانه بسیاری از کاربری های فرامنطقه ای است .فرامنطقه ای هم بواسطه ماهیت خود جاذب
جمعیت های بسیاری از اقصی نقاط شهر و کشور هستند.
تعداد ثبتنام کنندگان دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی  0382-83در همه مقاطع تحصیلی  2000نفر بوده است.
همچنین در سال تحصیلی  82-83تعداد ثبت نام کنندگان در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه تهران  00005نفر بوده اند.
دانشگاه تهران با حدود  55هزار دانشجو ،یك قطب جمعیتی را در ناحیه ایجاد کرده است.

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 8231

 -8نتیجه گیری
هدف برنامه ریزی شهری به طور اعم و برنامه ریزی خدمات شهری به طور اخص ،دستیابی به بالندگی اجتماعی و تأمین رفاه
و آسایش شهروندان است؛ بنابراین برنامه ریزی شهری زمانی میتواند به این اهداف دست یابد که همه گروه های جمعیتی ساکن
در شهر را شناسایی و خدماتی متناسب با نیاز آنها ارائه دهد را مطابق با خواسته و نیاز شهروندان هدایت کند .در نظام برنامه ریزی
شهری ایران برخی گروه های شهری به ورطه فراموشی سپرده شده اند و هر چند که نقش و جایگاه اساسی در سیستم شهری
دارند ،جایگاهی در طرح ها و برنامه های شهری ندارند .جمعیت های شناور یکی از انواع گروه های جمعیتی مغفول مانده در طرح
های شهری و بخصوص برنامه ریزی خدمات شهری هستند .یکی از مهمترین عوامل جذب جمعیت کاربری های شهری اند که به
انواع مختلف جاذب جمعیت شناور هستند .برخی از کاربری ها که ماهیت فرامنطقه ای و حتی بعضاً فرا شهری هم دارند جمعیت
های شناور را جذب می کنند .از جمله این کاربری ها می توان به کاربری آموزش عالی اشاره کرد .کاربری آموزش عالی با توجه به
ماهیت خود که دانشجویان را از سراسر کشور جذب و در دوره های مختلف  5 ،2و یا حتی  0ساله(پزشکی) پذیراست .نتایج حاصل
از پژوهش نشان می دهد ،هر چند که جمعیت های شناور از نظر کمی و کیفی در سیستم شهری نمود بارزی دارند ،اما جایگاهی در
طرح های شهری ندارند.
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اسکندری نوده ،محمد ،خوشدالن ،محمد( ،)0380تحلیل فضایی پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات درشهربندرانزلی براساس
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تهران ،مقاله های اولین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری ،تهران.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 8331

رهیافتهای طرّاحی فضاهای عمومی اجتماعپذیری شهری برگرفته
شده از ویژگیهای مکان سوم

بهرام سیاوشپور ،1علیاصغر آبرون ،2سیده مهسا

موسوی3

تاریخ دریافت89/30/03 :
تاریخ پذیرش89/30/30 :
کد مقاله93938 :

چکـیده
انسان موجودی اجتماعی است و برای رفع این نیاز مستلزم حضور در فضاهای عمومی و غیر رسمی است .امّا در روند
توسعه شهرها و افزایش شهر نشینی با کمبود چنین فضاهایی مواجه هستیم .در دنیای مدرن با افزایش فردگرایی نیاز به
مکانهایی برای تعامالت اجتماعی و گردهمآیی بیشتر احساس میشود از آنجایی که مکان سوم ،یکی از انواع فضاهای
عمومی اجتماعپذیر قلمداد میشود که به تسهیل این امر کمک شایانی مینماید ،در این پژوهش با روش کیفی و مطالعه
ی کتابخانهای با جمعآوری اسناد ،ابتدا سعی بر آن است تا مفهوم فضای عمومی اجتماعپذیر را شرح داده و سپس به
شناخت مکان سوم بپردازیم و با طرح این سؤال که چه رهیافتهایی برای طرّاحی مکان سوم به عنوان فضای عمومی
اجتماعپذیر وجود دارد ،ویژگیهای این مکان را بر میشماریم و در نهایت به ویژگیهایی که نمود کالبدی آنها در مکان
های سوم قابل استفاده است ،اشاره میشود.

واژگـان کلـیدی :مکان سوّم ،اجتماعپذیری ،فضاهای عمومی ،رهیافتطرّاحی

 -8دکتری معماری ،عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواریBsiavashpor@hsu.ac.ir -

 -2دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان
 -3دانشجو کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه حکیم سبزواری
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 -1مقدمه
در حال حاضر کاهش قابل توجّهی از مکانهای گردهمآیی قابل دسترس مردم که بتوانند با چهرههای آشنا در فضایی
غیررسمی مالقات کنند ،به وجود آمده است ،چنان که میتوان بیان نمود ،زندگی روزانه در میان گسترش شهری جدید ،مانند
کالس دستور زبان بدون زمان تنفس بین آن است .لذّت استراحت و همبستگی اجتماعی که از آن ناشی میشود ،برای ایجاد تعادل
در زندگی در حال ناپدید شدن است )26:1999،Oldenberg( .مکان سوم را جامعشناس ،ری الدنبرگ برای اوّلین بار در کتاب
«مکان بسیار خوب» بیان نمود و اشاره میکند که مکان اوّل ،خانه به عنوان قلمرو شخصی افراد؛ مکان دوم ،محل کسب و کار،
که شخص را به موجودی مولّد تبدیل میکند و مکان سوم ،محلی برای گردهمآیی عمومی است و برای حفظ آرامش باید تعادل
بین این سه حوزه برقرار شود.
در این پژوهش برای شناخت مکان سوم به عنوان یکی از انواع فضاهای عمومی غیررسمی ابتدا به تعریف فضای عمومی و
مزیّتهای آن درسطح شهر اشاره شده است و سپس به جایگاه تعامالت اجتماعی در فضای عمومی پرداخته و مؤلفههای تأثیرگذار
بر اجتماعپذیری فضاهای عمومی را بیان شده است و در ادامه بعد از برشمردن اهمّیّت مکان سوم و انواع آن به ویژگیهای این
مکانها از حیث ارتقای تعامالت اجتماعی پرداخته شده است.
امّا بحث در مورد ایجاد تعامالت اجتماعی و مزایای آن برای افراد و جوامع کافی نبوده و صرفاً ذکر نمودن ویژگیهای مکان
سوم به تنهایی نمیتواند ما را در جهت بهبود تعامالت اجتماعی در جامعه یاری دهد ،لذا در این پژوهش بعد از بررسی ویژگیهای
بیان شده توسّط صاحبنظران مربوطه در حوزهی مکان سوم ،رهیافتهایی جهت طرّاحی این فضاها ارائه شده است.
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 -2فضای عمومی
در لغتنامهی دهخدا ،عمومی در مقابل خصوصی آمده و به آنچه که منسوب و متعلّق به عموم باشد تعریف میشود (دهخدا،
 .)0030از طرفی واژهی فضا طیف وسیعی از خصوصیترین تا عمومیترین عرصههای جامعه و فضاهای شهری را در برمیگیرد .به
طوری که در یک سمت این طیف فضای ذهن انسان به عنوان خصوصیترین فضا  ،و فضاهای پرشور و غوغای شهری در سمت
دیگر طیف قرار میگیرند ،در بین این دو فضا ،طیف وسیعی از فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی قرار دارند که با توجّه به
ماهیّت هر فضا ،درجهی خصوصی یا عمومی بودن آن متفاوت است( .مدنیپور)0090 ,
کرمونا در باب فضاهای عمومی چنین بیان میدارد که یک فضای قابل دسترس برای همهی اقشار ،ارائه دهنده آزادی عمل و
حق موقت است ،این فضاها به عنوان یک صحنه برای رفتار و نمایش ،زمینی مشترک و بیطرف برای تعامالت اجتماعی است
( .)2004،Carmona et alبه طور کلّی هرگاه از فضای عمومی و تأثیر آن در جامعه سخن به میان آید ،دو مفهوم از فضا به ذهن
متبادر میگردد؛ ابتدا فضاهای عمومی که به صورت فیزیکی و کالبدی معنا میشوند مانند پارکها ،میادین ،خیابانها و نظایر آن  ،و
دیگری فضاهای موجود برای شکلگیری اجتماعهای انسانیِ مستقل از دولت که به میزان آزادیهای اجتماعی در ذهن فرد شکل
میگیرد( .اسدیمحلچالی)00:0080,
نقش عملکردی فضاهای عمومی که محیط عمومی خوشایند و مطلوبی را برای ساکنان و کاربران در شهر فراهم میکند و
همچنین نقش آرمانی این فضاها که به دموکراتیزه کردن جامعه اشاره دارد؛ دو نقش عمدهای است که فضاهای عمومی باید داشته
باشند تا آن را به یک فضای عمومی موفّق تبدیل کنند (تامپسون .)30:0093 ,به طور کل باید گفت فضاهای عمومی بایستی قادر
به پاسخگویی به نیازهای روحی انسان باشند و سطح کیفی مطلوب را برای ساکنان ارائه دهند (علیمردانی و همکاران.)0 :0083 ,
از مزیّتهای فضاهای عمومی در سطح شهر میتوان به از بین بردن برخی از حدودهای اجتماعی( ،)1960،Lynch
سرزندگی (خادمی و همکاران ،)0083 ،کاهش جرم و جنایت(مدیری ،)0090 ,افزایش اقتصادی زمین و فعّالیّتهای اطراف
( ،)2000 ،Luttikنام برد و از آنجا که بُعد اجتماعی فضاهای عمومی در این پژوهش مورد توجّه است از اینرو میتوان به ترویج
روابط اجتماعی و محلّه که در نزدیکی خانههای مسکونی یک فضای قابلدسترس مانند پارکهای محلی ،برای ارتباط با
همسایگان نزدیک فراهم میکند که باعث میشود تا راه را برای اجتماعات خوب و تعامالت شخصی هموار کنند( Baulkwill,
 )2002: 696و همچنین فضاهای عمومی به عنوان مکانی برای رویدادهای مهم اجتماعی که منجر به انسجام اجتماعی بیشتر
خواهد شد (رهنمایی.)98 :0098 ،

-1-2جایگاه تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی
فضاهای عمومی را زمانی میتوان واجد ارزش دانست که نقش اجتماعی و تعاملی در زندگی جمعی شهروندان ایجاد کند
(مهذب طالب )0090 ,از آنجا که این فضاها مکانی برای تبادل افکار و اطّالعات و تشکیل شبکههای اجتماعی هستند (دانشپور و
چرخیان )99 :0099 ،نیاز به حضور در فضاهای شهری و تماس چهره به چهره با دیگر شهروندان نشأت گرفته شده از ویژگیهای
34

روحی انسان است؛ شکلگیری روابط و رفتارهای بیواسطه یکی از مواردی است که فضای عمومی باید بتواند ارائه دهد
(عبّاسزادگان)33 :0090 ,

-3اجتماعپذیری
با افزایش فردگرایی در جامعهی مدرن ،اهمّیّت محیطهای انسانی مانند فضاهای عمومی ،به عنوان مکانهایی که مردم را به
هم نزدیک میکنند و در نتیجه تعامالت اجتماعی از دسترفته را بهبود میبخشند ،نیز افزایش مییابد (صالحینیا و معماریان,
 )8 :0099اوّلین بار اسموند در سال  0800واژههای اجتماعپذیر 0و اجتماعگریز 9که مبیّن کیفیّتهای فضایی هستند را برای محیط-
هایی که مردم را گردهم جمع میآورند یا از هم دور میکنند ،تعریف کرده است ،و در ادامه افزود هر فضای اجتماعپذیری مطلوب و
هر فضای اجتماعگریزی نامطلوب نیست بلکه برای مطلوبیّت فضا بایستی این دو کیفیّت به صورت متعادل در کنار هم قرار بگیرند
()0800 ،Osmond

-1-3مؤلفههای تأثیرگذار بر اجتماعپذیری فضاهای عمومی
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مؤلفههای تأثیرگذار بر اجتماعپذیری فضاهای عمومی به دو دستهی کلی ویژگیهای کالبدی و فعّالیّتی قابل تقسیم است.
نزدیکی یا مجاورت ،ویژگیهای فیزیکی تجهیز کننده ،دسترسی آسان (مسعودی ،)0093 ,خوانایی و وضوح فضایی ،دعوتکنندگی،
ترکیب فضا ( ،)0893 ،whyteافزایش امنیّت اجتماعی ،وجود یادمانها ،پلّهها ،آبنماها و عناصر نظیر اینها (،Kaplan et al
 )0889از جمله مؤلفههای کالبدی و فیزیکی فضاهای عمومی میباشد و آزادی جهت تأمل در فضا (مسعودی ،)0093 ,فعّالیّت
گروهی ،پیچیدگی و رمزآلودگی بصری ،نقطهی کانونی ( ،)0889 ،Loukaitou-Sideris & Banerjeeایجاد احساس استقالل
فردی (هال ،)0080 ,چند کاربری بودن فضاها و ایجاد گردهمآییها ( )9300 ،Lelévrierمواردی است که میتوان در زمرهی
مؤلفههای فعّالیّتی تأثیرگذار بر اجتماعپذیری فضاهای عمومی قرار داد.
مؤلفههای اجتماع پذیری در هر فضای عمومی از اهمّیّت یکسانی برخوردار نیستند ،و با توجّه به مخاطبان ،ویژگیهای کالبدی
یا فعّالیّتی خاصّی را خواهان هستند .زمانی که حضور مخاطب به صورت روزانه و متناوب باشد ،مؤلفهی کالبدی نقش مهمتری ایفا
میکند ،در حالی که مؤلفهی فعّالیّتی برای حضور مقطعی مخاطب ،بیشتر کاربرد دارد (محمدی و آیتاللهی )83 :0083 ,بررسی
کارکرد فضاها در فصول مختلف سال ،نحوهی استفاده از فضاهای عمومی و گذران اوقات فراغت توسّط کاربران و مواردی از این
قبیل ،مؤلفههای فعّالیّتیِ اجتماعپذیری هستند که نمود آنها به شکل کالبدی منجر به افزایش حیات جمعی میگردد (دانشپور و
چرخیان)89 :0099 ,
با توجّه به آنچه که بیان شد ،هر فضای عمومی با دارا بودن ویژگیهای کالبدی یا فعّالیّتی به مردم این امکان را میدهد که
بتوانند در کلیّهی ساعات شبانهروز با مشاهدهی افراد دیگر و گفتگو با آنان ،تعامل اجتماعی برقرار کنند .از فضاهای عمومیای که
میتواند در ایجاد تعامالت اجتماعی و روابط بین مردم مؤثر باشد ،مکان سوّم است که در ادامه به تفصیل به این موضوع
میپردازیم.

-4مکان سوم
همانطور که بیان شد تعامالت اجتماعی جزئی از ماهیّت انسانهاست ،و مردم برای ایجاد این تعامالت به مکانهایی جهت
گذراندن ساعاتی لذّت بخش ،بدون داشتن هدفی خاص و مشخص که زمینه را برای معنا بخشیدن به زندگی غیررسمی و ترمیم
زندگی رسمی و خانوادگی ایجاد میکند ،نیاز دارند .مکان سوّم پتانسیل ایجاد فرصتهایی برای در کنار هم قرار گرفتن افراد و
برقراری روابط اجتماعی را دارد ( .)9303،bemhardt & stoll
مکان سوم یک اصطالح عام برای انواع فضاهای عمومی است که میزبان اجتماعات منظّم ،داوطلبانه ،غیررسمی و به دور از
حوزهی خانه و کار می باشد .مکان سوّم ،مکانی است که امکان دیدار و مراوده با دوستان ،همسایگان ،همکاران و حتّی غریبهها را
فراهم میآورد .افراد با ویژگیهای مختلف سنّی و جنسی میتوانند با حضور در این فضاهای اجتماعی ،خواستهها و فعّالیتهای
مورد نیازشان را برآورده سازند.

1 Sociopetal
2 Sociofugal
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-1-4اهمّیّت مکان سوم
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زندگی در جوامع شهری ،فشارهای عصبی و استرس برای شهروندان به همراه داشته است  ،که افراد در مراکز پزشکی به
دنبال یافتن درمان آن بودند .این در حالی است که مکان سوّم در شهر به مثابه داروهای مسکنی عمل میکند که باعث درمان
بیماریهایی میشود که از زندگی در جوامع نشأت میگیرد )00 :0888 ،Oldenberg(.از این رو مکان سوم از دو جهت «جوامع و
افراد» و «طرّاحی شهری» دارای اهمّیّت میشود.
مکانهای سوم به عنوان عامل وحدتدهنده بین همسایگان و همچنین درگاهی برای تازهواردان است تا باعث آشنایی سریع و
دستیابی به اطّالعات در مورد محلّه شود ،از طرفی چنین مکانهایی گروههای اجتماعی مختلف را در کنار هم گرد میآورد و افراد با
عالیق خاص یکدیگر را در این مکان پیدا میکنند ،از دیگر ویژگیهایی که اهمّیّت مکان سوم را آشکار میسازد ،برقراری ارتباط
نزدیک بین جوانان و بزرگساالن در این مکانها است ،همچنین این مکانها فضایی برای پشتیبانی محلّه و جمعآوری خدمات در
زمانهای بحران و اضطراری ایجاد میکنند و سبب میشود تا افراد به یکدیگر عالقهمند شده و برای کمک به هم تمایل پیدا
کنند ،مکالمههای پر شور و جذّاب مانند بحثهای سیاسی که در این مکانها اتّفاق میافتد باعث میشود مکان سوم سرگرم کننده
تلقی شود)0888 ،Oldenburg(.
استراتژی توسعه ،همیشه از مناطق مسکونی (مکان اوّل) و کار (مکان دوّم( حافظت میکند .امّا تفریح و یا قلمرو عمومی
(مکان سوّم) اغلب مورد غفلت قرار میگیرد ،که باعث تخریب یک شهر میشود )30 :9300 ،Swapan(.مکان سوّم برخی
ضرورتهای اجتماعی که در خانه یا محلّ کار برآورده نمیشود را تأمین میکند (.)08 :0888 ،Oldenberg
مکان سوّم در طرّاحی شهری به دلیل ایجاد شخصیّت به معنی تقویّت الگوهای متمایز محلی  ،تدوام فضای باز و بسته به
وسیله توسعهی مناطق عمومی و خصوصی ،به وجود آوردن زندگی غیررسمی با ایجاد مکانی با مناطق جذّاب ،امن ،منظّم و مؤثر
برای همهی افراد در جامعه ،دسترسیپذیری و نفوذپذیری محلّی ،مکانی که دارای تصویری واضح و قابل درک است ،دارای
حوزههای فرهنگی و تاریخی ،تنوّع در خدماترسانی وهمچنین فضایی که مهارتهای پذیرا بودن و اعتماد به افراد دیگر را آموزش
میدهد ،حائز اهمّیّت است.)9330 ،carmona( .
در انتها میتوان گفت مکان سوّم پتانسیل ایجادفرصتهایی برای ادغام فعّالیّتهای اجتماعی در کنار فعّالیّتهای اقتصادی
( ) 09 :9300،Swapanرا دارد ،و همچنین برای ترویج خالقیّت و حل مشکالت شهری ()093 : 9303 ،Mehta & Bosson
مورد استفاده قرار میگیرند.

-2-4انواع مکان سوّم
مکانهای سوّم را با توجّه به ویژگیها ،فعّالیّتهای که در آن اتّفاق میافتد و موقعیّت آن نسبت به سایر فضاهای شهری به
چهار دستهی کلّی (« )0 )9300 ،Crickمکان سوّم مرسوم» تعریفی که اولدنبرگ از مکان سوّم دارد ،این مکانها برای مردم این
فرصت را فراهم میآورند تا با دوستان قدیمی دیدار کنند و یا حتّی دوستان جدید پیدا کنند در جایی که معموالً دوستان و آشنایان و
حتّی غریبهها را میبینند و با آنها تعامل دارند (.)090 :9303 ،Mehta & Bosson
« )9مکان سوّم تجاری» بهطور عمده در بازارهایی که تجارت و تعامالت اجتماعی باهم ترکیب میشوند ،رخ میدهد ،از بازار
کوچک گرفته که فقط از یک سری دکان در محلّه تشکیل شده تا بازارهای هفتگی و بازارهای بزرگ سرپوشیده ،در واقع بازارها
فارغ از کاربرد اصلیشان بسیار وابسته به جنبهی اجتماعیشان هستند ،چنانکه فالمکی میگوید «اوقات گمشدهای که بازاریان فارغ
از مار و تجارت در حجرههای یکدیگر میگذرانند نه اتالف وقت است و نه فاقد هدفهای اجتماعی و فرهنگی در سطح بازار و
شهر»( .فالمکی)0090 ،
« )0مکان سوّم تماشاخانهای» جایی که مردم برای سرگرم شدن به تماشای تجربههای صحنهای میپردازند ،این مکانها
دارای خاصیّت دایرهوار و مرکزگرا دارند بنابراین در مکانهای دارای خصلت مرکزی مانند چهارسوقها ،مرکز محلّات و میادین
شهری شکل میگیرند (ناصریپورتکلو )0083 ،و « )3مکان سوّم مجازی» افراد در شبکههای مجازی به تعامل با یکدیگر
میپردازند)9300 ،Crick( .

-3-4ویژگیهای مکان سوّم
با توجّه به نیاز پژوهش ،مکان سوّم را از منظر ویژگیهای عمومی آن و ویژگیهایی که از رفتار اجتماعی حمایت میکند،
بررسی شده است.

-1-3-4ویژگیهای عمومی مکان سوّم
مهمترین ویژگیهای مکان سوّم از قرار زیر است:
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بر بستری خنثی شکل میگیرد :برای آنکه شهر و محلّههایش بتواند ارتباطهای غنی و متنوعی را ایجاد کند ،بایستی
یک بستر خنثی برای تجمع مردم در کنار یکدیگر به وجود آورد ،این بستر مکانی را فراهم میآورد تا افراد بتوانند به دلخواه خود
بیایند و بروند و هیچکدام نقش میزبان نداشته باشند .اگر چنین بستر خنثایی در دسترس باشد ،امکان شکلگیری ارتباطات
غیررسمی و صمیمی بین مردم افزایش خواهد یافت.
به عنوان همسطحکننده :افراد صرفاً بهخاطر خودشان پذیرفته میشوند .مکانی که همسطحکننده باشد ،ماهیتاً شمولگرا
است ،افراد در اینجا صرفاً به خاطر خودشان پذیرفته میشوند و موضوعهایی که در ارتباط با تغییرهای زندگی اقتصادی یا سیاسی
قرار دارند ،دیگر مطرح نیستند.
مکالمه به عنوان فعّالیّت اصلی :بهترین مشخصهی یک مکان سوّم این است که صحبت کردن در آنجا سرزنده،
هیجانانگیز ،واضح و جذّاب باشد ،اگرچه مکالمه تنها و اصلیترین جذّابیت مکانهای سوّم محسوب نمیشود ،امّا میتوان گفت که
حداقل جزء ذاتی این مکانها است.
در دسترس بودن و دستیابی به آسایش :بیشتر مکانهایی که به عنوان مکان سوّم عمل میکنند ،در ساعتهای
روشن و خاموش روز ،در دسترس هستند .دلیل این موضوع هم این است که مکان سوّم ،در زمانی که مردم از مسئولیتهای خود
در جاهای دیگر آزاد شدهاند ،پذیرای آنها میشود .مکانهای سوّم ،بایستی آماده پاسخگویی به نیاز مردم در برقراری رابطههای
اجتماعی و آسایش در وقفههای زمانی قبل ،میان و بعد از حضور مصنوعیشان در دیگر مکانها ،باشند.
وجود مشتریهای ثابت :چیزی که بازدیدکنندگان همیشگی را جذب یک مکان سوّم میکند ،مدیریّت آن مکان نیست،
بلکه مشتریهای آنجا است ،و این مشتریهای ثابت هستند که باعث میشود مکانها شخصیّت یابند و این اطمینان را به سایرین
میدهند که در هر بازدید برخی از آنها ،آنجا حضور خواهند داشت.
ظاهر ساده :مکان سوّم ،به عنوان یک ساختار کالبدی ،معموالً ساده است .سادگی یا احساس در خانه بودن «رنگ و لعاب
پوششی» اکثر مکانهای سوّم است ،تزئینات بدون تظاهر و ساده ،باعث همسطح شدن همگان و شکلگیری رابطههای اجتماعی
فراوان میشود .بهترین جهتگیری نسبت به مکان سوّم این است که آن را بخشی از زندگی تصور کنیم.
جوّ غیر جدّی :حال و هوای همیشگی مکان سوّم ،جدّی نیست .هرکس که بخواهد برای مدّتی بیش از یک دقیقه بحث
جدّی داشته باشد ،شکست خواهد خورد و مباحث جدّی درجوّی دوستانه همراه با شوخطبعی صورت میگیرد.
خانهای دور از خانه :تعریف خانه به عنوان «یک محیط دوستداشتنی» متناسب با اغلب مکانهای سوّم است .خانه،
محیطی خصوصی و مکان سوّم عمومی است .معموالً فعّالیّتهایی که در یک خانه رخ میدهد ،متنوعتر از یک مکان سوّم است ،به
طور کلّی ،مکان سّوم ،چیزی است که یک خانه نیست ،ولی با این وجود تشابههایی بین آنها وجود دارد که امکان مقایسه را ایجاد
میکند)0888 ،Oldenberg( .

-2-3-4ویژگیهای مکان سوّم از حیث ارتقای تعامالت اجتماعی
همان طور که بیان شد ،ارتباط افراد با یکدیگر و تعامالت اجتماعی برای یک مکان سوّم از اهمّیّت باالیی برخوردار است،
ویژگیهایی که باعث ایجاد تعامل اجتماعی فعّال در این مکانها میشوند را میتوان شناسایی ،برنامهریزی و اجرا نمود .مکان سوّم
پنج ویژگی اصلی برای باال بردن و ارتقای چنین تعامالتی دارد ،که در ذیل به اختصار بیان شده است.
موقعیّت :موقعیّت تأثیر زیادی بر تعداد افرادی که به طور مداوم از مکان استفاده میکنند ،دارد .در نتیجه بهتر است ،مکان
سوّم در مسیرهای اصلی ایجاد شوند و یا به مسیرهای دوچرخهسواری ،عابر پیاده یا مسیرهای اتوبوس وصل شوند.
طرّاحی فیزیکی :برای استفادهی مکرّر کاربران از مکان سوّم ،الزم است خدمات اضافی مانند غرفههای نوشیدنی ،مکانی
برای نشستن ،ایجاد سایه و دستشویی تعبیه گردد.
مدیریّت :ویژگی مهم یک مکان سوم موفّق ،دعوت برای درنگ است .این مرکز باید مقرون به صرفه باشد .زمانی که مردم
میخواهند از آن استفاده کنند ،احساس امنیّت کنند تا مشتریان متفاوتی را جذب کنند.کارکنان باید دوستانه برخورد و به تشویق
برای گفتگو کمک کنند و به طور کلی ،مکانهای سوم باید یک فضای آرام را ایجاد کنند.
امکانات رفاهی :امکانات ،برای مکانهای سوم ،بسیار متفاوت است .در فضای باز ،امکانات رفاهی ممکن است شامل یک
زمین بازی  ،چشمهای برای بچه ها ،یا یک میدان ورزشی باشد .با اضافه کردن امکانات رفاهی نظیر ،فضای بازی کودکان،
رستوران ،کافهها و حتّی وجود اینترنت بیسیم رایگان  ،میتوان زمان صرف شده در سایت را و تعامالت اجتماعی فعّال را به شدّت
افزایش داد.
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فعّالیّتها :سازماندهی و ارائهی فعّالیّتها در مکان سوّم ،عنصری است که بیشترین پتانسیل را برای ایجاد تعامل اجتماعی
فعّال دارد .بهطور مثال ،پارک و یا یک کافه را در نظر بگیرید که بهخوبی در دسترس است و در آن فضایی برای فعّالیّتهایی نظیر
برگزاری کالس و هنرهای دستی طرّاحی شده است ()9303 ،bemhardt & stoll
همچنین بنرجی در این باب بیان میدارد مکانهای سوّم موفّق قابلیّت تغییر و تحوّل در طی زمان را دارند ،در ایجاد کاربری با
انعطافپذیری باال دارای تنوع هستند( ،)9330 ،Banerjeeاز دیگر ویژگیهای این مکان میتوان به سرزندگی ،جوّی دوستانه،
محلّی برای به وجود آمدن اعتماد بین افراد و ایجاد سرمایهی اجتماعی ( )0809 ، Vlietو امکان حضور غریبهها و همچنین امکان
حضور بدون ابراز هویّت ( )9339 ،Cheangاشاره نمود.
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در دنیای مدرن با افزایش فردگرایی ،کمبود مکانهای گردهمآیی غیررسمی به وضوح قابل مشاهده است ،در این پژوهش،
مکان سوم به عنوان راهحلی برای رفع این مشکل بیان شد و از مکان سوّم بهعنوان یکی از مهمترین محیطهای گردهمآیی
عمومی در شهرها یاد شد که با ویژگیهای مختص به خود چون شکلگیری آن بر بستری خنثی ،همسطحکنندگی افراد ،گفتگو در
محیطی غیر جدی ،در دسترسپذیر بودن ،وجود مشتریهای ثابت ،ظاهری ساده و به طور کل ایجاد خانهای دور از خانه ،چنین
مکانهایی ،دارای پتانسیل ارتقای تعامالت افراد با یکدیگر و جامعه است و بر زندگی اجتماعی شهروندان تأثیر گذاشته است.
هرچند هیچکس نمیتواند راه حل کلی برای مسئلهی مکان سوم تجویز کند ،امّا توصیف برخی از عناصر مهم که هر راهحل باید
شامل شود ،امکانپذیر است و بحث در مورد ویژگیهای این مکان تنها نباید در غالب تئوری خالصه شود ،بلکه باید به صورت
فیزیکی و کالبدی نمود آنها را در فضای شهری دید .در ادامه می توان با توجه به مطالعات صورت گرفته رهیافتهای طرّاحانه در
جهت خلق مکان سوم موفق را این گونه برشمرد.
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امکان حضور غریبهها
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ایجاد زندگی غیر رسمی
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بررسی ضرورت کشاورزی شهری در راستای دستیابی به برنامه ریزی
سالمت در کالن شهر مشهد

مسعود داوری نژاد  ،1فائزه

ابدی*2
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تاریخ پذیرش89/10/52 :
کد مقاله99888 :

چکـیده
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت شهرها و تقاضا برای تأمین خوراک و مسکن در جوامع شهری مدیران و برنامه
ریزان شهری به دنبال راهکارهای نوین در راستای حل بحران های شهری هستند .یکی از رویکردهای موجود استفاده از
مزرعه شهری در شهرها به منظور تأمین بخشی از تقاضای مواد غذایی و افزایش ارتباط با گیاهان در شهرها می باشد.
هدف پژوهش حاضر بررسی ضرورت و راهکارهای ایجاد مزرعه شهری در کالن شهر مشهد با تأکید بر بام های سبز
میباشد .با توجه به روند فزآینده بلندمرتبه سازی در مشهد استفاده از بام های سبز می تواند رویکرد نوینی به منظور ارتقا
سطح کیفی زندگی در این شهر باشد که در صورت استفاده از مزرعه شهری در این ساختارها می توان این ظرفیت را چند
برابر نمود .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بام های سبز با رویکرد مزرعه شهری می توانند نقش به
سزایی در دست یابی به برنامه ریزی سالمت و دست یابی به شهر سالم ایفا نماید و توسعه سیاستهای سالمت ،بهبود
کیفیت زندگی ساکنین ،حفظ فضاهای سبز عمومی ،کاهش آلودگی های زیست محیطی و استفاده مجدد از آب و زباله
های شهری بعنوان مهم ترین نتایج این طرح ارزیابی شده اند.

واژگـان کلـیدی :بام سبز ،ساختمان سبز ،مزرعه شهری ،کالنشهر مشهد

 -4استادیارگروه شهرسازی و برنامه ریزی شهری ،موسسه آموزش عالی بینالود ،طرقبه ،ایران.
( -2نویسنده مسئول).دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،موسسه آموزش عالی بینالود ،طرقبه ،ایران
Faeze.abadi@gmail.com
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بدنبال انقالب صنعتی و گسترش شهرنشینی و شرایط نامساعد و نامناسب زیستی و کیفیت نامناسب سطح زندگی در جوامع
شهری شهرسازان و نظریه پردازان را به باز طراحی و توجه به ابعاد محیط زیستی شهرها واداشته است .کلیه نهادهای علمی اعم از
دفتر جمعیت شناسی سازمان ملل یا موسسه های علمی مستقل بر این باورند که رشد شهرنشینی همچنان ادامه خواهد یافت .با
پذیرش این واقعیت می بایست راه حل هایی در پاسخ به چگونگی برنامه ریزی توسعه و بهسازی شهرهای کنونی و آینده و بهبود
کیفیت فضاهای شهری و روستایی جستجو کرد (بهرام سلطانی .)6-0 :0789،طبیعت گرایانی نظیر هاوارد ،رایت و لوکوربوزیه به
دنبال ایجاد تغییر در جامع و محیط های شهری بودند و تالش هایی نظیر باغ شهر هاوارد نمونه ای از این تالش ها برای التیام
آسیب های روحی و زیست محیطی جوامع صنعتی بوده است ( .)Rapoport, 2014از طرفی توسعه شهری به معنای افزایش
کیفیت زیستی شهر است ،به معنای ساختن شهری که بتوان در آن زندگی نمود ،فعالیت کرد ،استراحت کرد و از این همه لذت برد:
از تنفس در شهر ،سیمای شهر ،آمد و شد در شهر ،دیدن چهره های آشنا در شهر ،مالقات دوستان در شهر ،امنیت در شهر و
خالصه از هر آنچه در شهر وجود دارد لذت برد و احساس شادمانی کرد .لذا با استفاده از تمهیدات فنی می توان توان محیط را
افزایش داد ولی این افزایش نیز دارای حد و مرز است (بهرام سلطانی .)05-00 :همچنین شهرنشینی سریع منجر به ایجاد مساکن
شلوغ و گاها بیکیفیت شهری و همچنین کاربری های مضر صنعتی و تولیدی ،سطح جدیدی از ضایعات انسانی و جانوری و هم
چنین شیوع بیماری های واگیردار را پیش روی جوامع صنعتی مدرن قرار داده است .لذا برنامه ریزی و سالمت عمومی به منظور
حل این بحرانها با یکدیگر ادغام شدند ( .)APA report?:6قریب بیست سال از گزارش کمیسون جهانی محیطزیست و توسعه
( ) WCEDبا عنوان آینده مشترک ما میگذرد .هدف این گزارش نیاز به راهی پایدار برای زندگی می باشد که نه تنها چالشهای
زیست محیطی کنونی را مرتفع می کند ،بلکه جامعه ای ایمن به سمت آینده را نوید میدهد .در گردهمایی رهبران دنیا در سال
 5105در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( )Rio+20تعهد خود را بر توسعه پایدار مبتنی بر پیشرفت اقتصادی ،توسعه
اجتماعی و حمایت زیست محیطی تجدید نمودند ( .)UNEP, 2015: 2در دهه های اخیر شهرسازی سبز و حداکثر استفاده از
زیرساختهای سبز شهری نظیر باغ بام ها ،دیوار و نمای سبز ،پارک های خطی و حاشیه ای و سطوح سبز دیگر در برنامه ریزی
شهری از محبوبیت ویژه ای برخوردار شده اند .استفاده از این ساختار ها یکی از راهکارهایی است که می تواند به بهبود دما ،کیفیت
زندگی ،کیفیت محیطزیست و کیفیت هوای محیط کمک شایانی نماید .با این توصیف هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سه
سوال کلیدی می باشد :کدام مورد از کارکردهای ذکر شده بام سبز با رویکرد مزرعه شهری دارای بیشترین اهمیت در شهر مشهد
می باشند؟ کدام عامل در شهر مشهد بیشترین اهمیت را جهت راه اندازی مزرعه شهری دارد؟ و آیا بام سبز می تواند راهحل
مناسبی برای ترویج مزرعه شهری باشد؟

 -2ضرورت تحقیق
نخستین نیاز انسان پس از هوا و آب ،غذا است و امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و کمبود منابع آب در جهان
تولیدات کشاورزی با مشکل روبرو شده است و کشاورزان با همان فلسفه و نظام قبلی جوابگوی نیازهای امروز جهان به طور اعم و
کشورهای جهان سوم به طور اخص نمیباشد؛ بنابراین مبنی بر خاصیت فلسفه پست مدرن ،دنیای امروز ترکیبی از سنت و مدرنیته
است و کشاورزی که در دنیای سنتی مختص جوامع روستایی و در دنیای مدرن در جوامع روستایی و مراکز بزرگ کشت و صنعت و
در قالب گلخانه های بزرگ و  ...تکامل پیدا کرد ،در دنیای کنونی که در آغاز تفکرات پستمدرن است ،نیازمند تجدید نظر است
(ولی پور و همکاران .)85:06،کشاورزی شهری دارای گستره وسیعی میباشد که یکی از پرکاربردترین آنها کشاورزی روی بام یا بام
سبز میباشد .با گسترش حوزه رقابتی کسب و کارهای صنعت کشاورزی و اهمیت کمبود زمینهای حاصلخیز و قابل کشت و در
نتیجه کاهش محصوالت مرغوب ،یکی از کاراترین روشها برای بهبود در تولیدات کشاورزی استفاده از سطوح بدون استفاده مانند
پشت بامها میباشد (حسینی نیا.)96 :82،
کشت گیاهان بر روی بامها از مسائل جدید دنیای امروز است که بسیاری از کشورها از این عامل بعنوان راهحلی برای
بحرانهای زیست محیطی شهرها استفاده می کنند که این رویکرد می تواند با درخور کردن کشاورزی شهری گامی مهم در
راستای ارتقاء سالمت شهروندان باشد .زیرا که کشاورزی شهری میتواند منجر به توسعه اقتصاد بومی ،مشارکت اجتماعی زنان و و
اقشار کم-درآمد اجتماع ،مبارزه با فقر و نیز سبز کردن شهرها و بازاستفاده مؤثر از ضایعات شهری باشد ( The World
 .)Bankreport, 2013:11در حال حاضر بیشتر شهرهای کشور خصوصاً مراکز استان ها رشد بی رویه ای را در پیش داشته اند
که حاصل این رشد بی رویه افزایش سح آلودگی هوا ،گسترش افقی شهرها ،تهی شدن منابع و ذخایر آب و بسیاری معضالت
زیست محیطی دیگر است .از طرفی انسان شهری به واسطه صنعتی شدن و طراحی های نامناسب شهری ،ارتباط خویش را با
طبیعت تقریبا از دست داده است .شهرها به عنوان محیط زیست شهری ،مراکزی دربرگیرنده اقتصاد و جمعیت و به عنوان نقاط
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حیاتی در مسیر حرکت به سوی پایداری درک میشوند .در واقع محیط زیست شهری به مفهوم تلقی شهر به عنوان محصول
تعامالت دائمی هرسه بعد طبیعی ،اجتماعی -اقتصادی و انسان ساخت در زیست کره است (شریفیان پور و فریادی .)0785 ،لذا
توجه به مسائل زیست محیطی و برنامه ریزی سالمت در شهرها از اهمیت باالیی برخوردار گردیده است .مشهد دومین کالنشهر
ایران و بزرگترین شهر مذهبی کشور دارای سابقه 0511ساله میباشد و وسعت این شهر حدود  711کیلومترمربع و جمعیت آن در
سال 0781حدود  588559نفر بوده است .امروزه این شهر با مشکالت بسیاری از جمله حاشیه نشینی گسترده ،بافت فرسوده وسیع،
ناکار ایی حمل و نقل عمومی ،مشکل ترافیک به خصوص در بافت مرکزی شهر ،بحث جدی آب و سفره های آب زیرزمینی ،نرخ
رشد باالی جمعیت ،افزایش آلودگی صوتی و آلودگی هوا و  ...مواجه است که ادامه این روند باعث آسیب های جدی به سالمت
محیط و سالمت شهروندان خواهد شد (رهنما و همکاران .)09 :0780 ،در شهر مشهد افزایش جمعیت ظرف مدت  71سال حدودا
سه برابر شده است که این امر نشان دهنده افزایش تقاضا برای استفاده از سطوح سبز شهری و سرانه فضای سبز می باشد.
براساس مطالعات و بررسیهای وزارت مسکن و شهرسازی ،سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در شهرهای ایران
بین  8تا  05مترمربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد ( 51تا 52
مترمربع برای هر نفر) رقم بسیار کمتری است (عنابستانی و روستا .)8 :0781 ،در پژوهشی در راستای الگوی ساماندهی فضای سبز
شهری در منطقه ده شهرداری مشهد سطح برخورداری از فضای سبز در نواحی سه گانه شهرداری منطقه ی  01شهرداری مشهد،
 0.8متر مربع برای برخوردارترین ناحیه (ناحیه  )0و ناحیه دو با سرانه  0.0مترمربع ،پایین ترین سرانه را به خود اختصاص می دهد
(عنابستانی ،روستا )9 :0781 ،که در مقایسه با شاخص های جهانی بسیار پایین می باشد .در ساختمان های شهری بام های مسطح
با هزینه زیاد به منظور حفاظت ساختمان در برابر باران و برف و نگهداری لوازم مکانیکی طراحی شده اند که معموالً فاقد مالحظات
زیبایی شناسانه معماری بوده و نمی توانند در اغنای ارزش زیبایی و معماری ساختمان نقشی داشته باشند ،چهره ای زمخت و خشن
به سیمای شهر ،و ساختمان می بخشند و نیازمند سیستم دفع آب باران نیز هستند (رضویان و همکاران .)079 :0798 ،با توجه به
پایین بودن سطح سرانه فضای سبز در شهر مشهد در مقایسه با استانداردهای موجود ( 0.6متر مربع سرانه اجتماعی و  00.56سرانه
فضای سبز شهری با احتساب لچکی ها ،کمربند سبز و  )...یکی از راهکارهای موثر بحث افزایش سرانه فضای سبز با رویکرد
استفاده از باغ بام ها و دیوار های سبز می باشد که در صورت استفاده مفید و موثر از این فضاها ضمن تامین سرانه فضای سبز
موجود شهری ،با رویکرد زراعت شهری می توان منافع بسیاری عاید شهر و شهروندان نمود .هدف از این پژوهش پاسخ به این
سواالت می باشد :کدام مورد از کارکردهای ذکر شده بام سبز با رویکرد مزرعه شهری دارای بیشترین اهمیت در شهر مشهد می
باشند؟ کدام عامل در شهر مشهد بیشترین اهمیت را جهت راه اندازی مزرعه شهری دارد؟ و آیا بام سبز می تواند راه حل مناسبی
برای ترویج مزرعه شهری باشد؟

 -3اهداف تحقیق
مجموعه اهداف مورد نظر در این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
 بررسی راه کارهای افزایش سرانه فضای سبز متعادل و متناسب شهری. دست یابی به امنیت غذایی و برنامه ریزی سالمت از طریق ایجاد و ترویج مزرعه شهری. -دست یابی به شهر سالم از طریق ترویج فرهنگ انس با طبیعت شهری.

-4پیشینه پژوهش
 رضویان و همکاران ( ،)0798در پژوهشی تحت عنوان "بام های سبز" به بررسی مروری شاخصهها و عملکرد بام های سبزدر ایران پرداخت .وی نتیجه گرفت که بـا تشویق شهروندان به اجرای طرح بام سبز ،حداقل نزدیک به یک پنجم سطح شهر
تهران را بـه فضـای سبز تبدیل کرد و میزان آلودگی هوا را نیز به میزان محسوسی کاهش داد.
 نهرلی و همکاران ( ،)0781در پژوهشی با عنوان "بررسی عوامل محدودکنندة توسعة بامهای سبز در ایران بر پایة تحلیلسلسله مراتبی" موانع توسعه بام سبز را بررسی و اظهار می کند با توجه بـه نمـودار سـنتز نهـائی و نمـودار حـساسیت کـارآیی
مهم ترین مانع در توسعة بام سبز در ایران هزینه های متفاوت استقرار بام سبز نسبت به بام معمولی است.
 زنگنه و همکاران ( ،)0782در مقالهای با عنوان "بررسی عوامل مؤثردر عدم استفاده و توسعه بام سبز در کاهش جزایرحرارتی کالن شهرها (نمونه موردی :شهر مشهد)" به شناسایی موانع کسترش بام سبز در مشهد پرداخته است و موانعی چون
هزینه باالی بام سبز نسبت به بام معمولی ،ارزان بودن انرژی ،نبود صنعت بومی بام سبز و پژوهش های کاربردی ،نبود طرح هایی
با توجیه اقتصادی در مردم و مسئولین و نبود قوانینی مدون در این خصوص بر سر راه توسعه بام سبز مشهد موثر میداند .وی
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خاطر نشان می کند استفاده از تجربه دیگر کشورها ،آشنا کردن مسئولین و مردم با مزیت بام سبز ،بسترسازی برای حضور بخش
خصوصی و ...راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل است.
 حسینی نیا و همکاران ( ،)0782در پزوهش خود با عنوان "تبیین مؤلفه های کسب و کار کشاورزی شهری :مورد مطالعه بامسبز شهری" به تبیین مؤلفه های کسب و کار کشاورزی روی بام با استفاده از روش شناسی کیفی اکتشافی پرداخته است .یافتهها
منجر به تبیین مؤلفههای کسب و کار در حوزه های محصول ،مشتری ،مدیریت زیرساخت و جنبه های مالی گردید که اکثر آنها با
الگوی استروالدر سازگاری داشتند.
 در پژوهش های خارجی نیز بیک و همکاران ( ،)5105در جمهوری کره ،سئول در پژوهشی با عنوان "اثرات سبز کردنسقف ساختمانها بر کیفیت هوا در کانیون های خیابانی"نشان میدهد؛ که هوا سرد تولید شده به علت سبزکردن بام موجب تقویت
جریان هوا خیابان میشود .این جریان خیابانی تقویتکننده پراکندگی آالینده در نزدیکی جاده ،و باعث کاهش تمرکز آلودگی در
آنجا می شود.
 پنگ و همکاران ( ،)5102در مقاله با عنوان "ارزیابی چند قابلیت بودن مزرعه شهری در بیژینگ ،چین"  07شاخصه ارزیابیرا برای کشاورزی شهری در  07منطقه بر اساس مدل ( )AHPبررسی کرد و به ترتیب اولیت عملکرد مناطق را ارزیابی نمود.
 آلویسیو و همکارانش ( ،)5106در پژوهشی در آمریکا تحت عنوان "اثرات انتخاب گونه های گیاهی بر جریان رواناب وبیوماس خوراکی در نمونه های بام های سبز زراعی" اثرات بستر کاشت و گونههای گیاهی را در ذخیره رواناب باران ،نیتروژن و
فسفر ناشی از رواناب و تولید بیوماس خوراکی مورد مطالعه قرار دادند و در انتها گونه های گیاهی مناسب را ارائه نمودند.
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-5روش تحقیق
روش تحقیق در این کار پژوهشی از نوع کمی ،کیفی و به صورت کاربردی و بر اساس مطالعات موردی به صورت توصیفی-
تحلیلی است و شیوه تحقیق مرور متون ،منابع واسناد در بستر مطالعات کتابخانه ای می باشد و با اسـتفاده از روش های تحلیل
آماری و استفاده از نرمافزار مایکروسافت اکسل 0تحلیل اطالعات صورت گرفته است .برای تعیین محورهای اصلی از منابع مختلف
و مصاحبه و پرسشگری با  51نفر از متخصصین و کارشناسان حیطه شهری با شیوه گلوله برفی استفاده شده است.

-6تعاریف و مفاهیم
 -1-6بام سبز
تاریخچه بام سبز را می توان به باغ های معلق بابل و امپراطوری رم که گیاهان را در بام ها و بالکن ها کشت می کردند
جستجو کرد ( .)Li and Yeung, 2014همچنین رشد گیاهان بر بام منازل و کلبه های روستایی در مناطقی از اروپا را می توان
از نمودهای اولیه بام سبز دانست .بام های سبز با عناوینی چون باغبانی در پشت بام ،و یا فناوری کاشت گیاه در پشت بام ،بام های
زنده و یا زیست بام یا بام باغ شناخته می شوند .بام سبز در واقع اکوسیستمی زنده بوده که توانایی زیست مطلوبی را برای محیط
شهری فراهم کرده و آن را بهره ورتر و پایدارتر می سازد (نهرلی و همکاران .)0781،بام سبز در واقع بامی است که بر روی سطح
آن گیاهان رشد می کنند .تنوع گیاهی چنین ساختاری می تواند از بام پوشیده از چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد که با گیاهان مورد
اسـتفاده در طراحی منظر پوشیده شده اسـت .سبزپوش کردن بام نیازمند گیاهانی است که بتوانند در برابر محیط خشن و بی روح
پشت بام در شرایط کم آبی ،یخ زد گی ،توفان و غیره مقاومت کنند .نوع گیاهان انتخابی بسته بـه نـوع آب و هـوا و شـرایط
اقلیمی ،متفاوت است (رضویان و همکاران .)0798 ،امروزه احداث بام سبز درسرتاسر جهان گسترش چشم گیری یافته است و
کشور آلمان با اختصاص  %01از بام ها به این امر پیش تاز است ( .)Li and Yeung, 2014احداث گسترده باغ بام ها نیازمند
برنامه ریزیهای دولتی در دستورالعمل های اجرایی می باشد که صاحبان امالک را تشویق به این امر نماید .بطور کلی بام های
سبز به سه دسته متراکم  ،نیمه متراکم و غیر متراکم یا گسترده تقسیم بندی می شوند .که انواع مختلف آن نیازمند پوشش گیاهی
و عمق بستر کاشت متفاوت می باشد (همان) .استفاده از گلجایها و گلدان ها در پشت بام به منظور زیباسازی فضا را نمیتوان در
دسته بندی بام های سبز جای داد.

1 Microsoft Excel
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نوع بام سبز

بام های سبز
متراکم

بام سبز
گسترده

(مأخذ  :نگارندگان)1931 ،

اثرات محیطی احداث بام های سبز بیشمار هستند اما مهم ترین موارد را می توان در نقش عمده بام سبز در مدیریت روان
آبهای حاصل از بارندگی ،بازیافت آب ،کاهش اثرات گازهای گلخانه ای بام زنده ،افزایش تنوع زیستی ،محافظت از پوسته زمین،
جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ،بهبود و تلطیف کیفیت هوا ،کاهش دمای محیط و ساختمان و مقابله با جزایر گرمایی
شهری ،جلوگیری از آتش سوزی ساختمان ها ،کاهش نفوذ تابش الکترومغناطیس ،بهبود کیفیت اقلیمی و ایجاد تهویه مطبوع در
شهر و پیرامون ،افزایش کیفیت سیمای شهری ،پاکیزگی و کاهش آلودگی هوا ،ذخیره انرژی ،کاهش آلودگی صوتی ،کاهش هزینه
های مربوط به نگهداری بنا و سقف ،فراهم نموئن فضای تفریحی ،افزایش سرانه فضای سبز و فضایی برای ایجاد مزرعه شهری
دانست ()Li and Yeung, 2014و(محمودی و همکاران)0780،و(حسینی نیا و همکاران.)0782 ،

-1-1-6ضرورت ایجاد بامهای سبز بنا بر تعاریف شهراکولوژیک ،1شهر سبز 2و شهر زیست
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بام سبز نیمه
متراکم

جدول  -1دسته بندی انواع بام سبز بر اساس عمق کاشت.
انواع بام سبز
ویژگیها
معادل انگلیسی
 محیط کشت با عمق  011-021میلیمتر. نیازمند به تعمیر و نگهداری. وزن معمول آنها بین  211-091کیلوگرم بر متر مربع است.Intensive
 به دلیل بار وزنی قابل توجه این نوع بام ها ،طراحی سازه های بام از اهمیت ویژه ای برخوردار و بهنسبت پرهزینه تر است.
 گیاهانی متداول  :شامل چمن ،بوته ها ،درختچه ها و حتی درخت ها. بدلیل عمق کم و محدودیت در گسترش ریشه ،نوع پوشش گیاهی آن به چمن ها ،گیاهان علفیدائمی ،ساالنه و مقاوم در برابر خشکسالی محدود می شود.
 عمق بستر معموال بین 511-61میلیمتر و نیاز به نگهداری این بام ها کم و آبیاری آنها نیز بسته بهSemiنوع آب و هوا ناچیز است.
intensive
 وزن معمولی بام سبز گسترده بین021-61کیلوگرم بر متر مربع و برای سطوح بزرگ مناسب است. این نوع بام سبز در بین انواع موجود دارای حداقل هزینه احداث و نگهداری می باشد. گیاهان متداول :سدوم ها و گیاهان علفی. حد واسط بام سبز گسترده و متراکم می باشد. دارای الیه های زهکشی ،خاک و گیاه عمیق تر و گونه های گیاهی متنوع تری به نسبت بامگسترده هستند.
Extensive
 عمق الیه ها حداکثر 521-051میلیمتر و وزن آن حدوداً بین 511-051کیلوگرم بر متر مربع است. -گیاهان متداول :گیاهان علفی-چمنی و انواع بوته ها و گیاهان وحشی.

دوست3

اولین بار ریچارد ریجستر در کتاب "ساخت شهرها برای آینده سالم" در سال  0898در مورد ساخت شهر که مانند سیستم
زندگی بوسیله الگوی کاربری زمین کالبد سالم کل شهر را حمایت کند ،تنوع زیستی را افزایش دهد ،و با به کارگیری الگوهای
تکامل و پایداری در نقش های شهر تنوع ایجاد کند ،پیشنهادی را ارائه داد (رهنما و همکاران .)0785 ،واژه اکوسیتی و مفاهیم
مشابهی نظیر شهر پایدار و شهر سبز در گذر زمان با توسعه درک تغییرات اجتماعی و تاثیرات بشر بر سالمت اقتصادی و زیست
محیطی تکامل یافته است ( .)Dong et al, 2016: 1185شهراکولوژیک بر رابطه متعادل شهر و روستا تاکید دارد و یک دید
جامع و کل نگرانه است .نمونه هایی از تالش جهت دست یابی به شهر اکولوژیک در پروژه های  Masdarدر ابوظبی امارات،
 Tianjinدر چین و  Songdoدر کره جنوبی می باشد ( . )Caprotti:2014,10شهرسازی سبز یک مدل مفهومی برای طراحی
های شهری بدون کربن 0و بدون ضایعات 2می باشد؛ که در دهه  81میالدی به ترویج توسعه شهری با کارایی انرژی و بدنبال تغییر
تغییر و باز طراحی مناطق شهری موجود و مراکز شهری پس از صنعتی شدن ظهور کرد و به ترویج توسعه اجتماعی و زیست
محیطی مناطق پایدار شهری می پردازد و توسط ی ان بیتلی ظهور کرد .از لحاظ تعریف ،این یک مدل بین رشته ای می باشد و
همکاری بین رشته های معماری منظر ،مهندسی ،برنامه ریزی شهری ،اکولوژی ،برنامه ریزی حمل و نقل ،فیزیک ،روانشناسی،
اقتصاد و دیگر تخصص ها به همراه معماری و طراحی شهری می باشد .این مدل در واقع تالش برای کاهش مصرف انرژی ،آب و
1 Eco-city
2 Green urbanism
3 Biophilic city
4 Zero-Emission Urban Design
5 Zero-Waste Urban Design
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منابع در هر سطح از چرخه زندگی شهری و به اعتقاد برخی ها نوع متفاوتی از نوشهرگرایی و یک جنبش اکولوژیکی می باشد
( .) Lehmann, 2010استفاده حداکثری از فرصتها جهت ایجاد فضاهای سبز و باغ بام و سطوح سبز به جهت افزایش تنوع
زیستی و ایجاد سطوح سبز با دسترسی سهل و آسان به منظور تفریح و سالمت و دست یابی به شهر سالم از اصول شهرسازی سبز
می باشد.
شهر زیست دوست دارای طبیعت فراوان در ارتباط نزدیک با فضای شهری می باشد .یک شهر زیست دوست شهری انباشته از
طبیعت است که در کار ،بازی و زندگی روزانه مردم احساس می شود و شامل طبیعت خرد و کالن است که به شهر هویت می-
بخشد و تالش می کند طبیعت از دست رفته را احیا کند .در چنین شهری افراد نباید برای تفریح و استفاده از طبیعت از شهر خارج
شوند بلکه طبیعت باید در متن زندگی مردم وارد شود .استفاده از دیوار ها و نماهای سبز ،باغ بام ها ،جنگل های شهری ،پارک ها و
باغ ها و پارکهای خطی و حاشیه ای می تواند نمونه هایی از حضور طبیعت در فضای شهری و زندگی مردم باشد ( Beatley,
.)2010

-2-1-6برنامه ریزی سالمت و شهر سالم
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رشد جمعیت و کیفیت زیستی نامناسب شهرها که به دنبال تحوالت پس از انقالب صنعتی حاصل شد توجه مدیران و صاحب
منصبان شهری را به این موضوع معطوف کرد که صرفا تجمع یک عده در محدوده ای مشخص تشکیل دهنده شهر نیست بلکه
برای دست یابی به کیفیت زندگی مساعد توجه به ابعاد گوناگون کالبئی ،محیطی ،اقتصادی ،سالمت و  ...حائز اهمیت است .لذا
بحث سالمت بعنوان یک محوریت در سنجش های بین المللی توسعه پایدار مطرح است و در منشور سازمان بهداشت جهانی
( )WHO0برخورداری از باالترین استاندارد سالمتی یکی از حقوق بنیادین هر انسان بدون توجه به تفاوت های نژادی ،مذهبی،
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ذکر گردیده است (تاجدار و همکاران .)015 :0798 ،اولین بار در سال  0880با بیانیه وزیر بهداشت
کشور کانادا به موضوع ارتقای سالمت به عنوان یک موضوع مهم جهانی توجه گردید ،اگرچه در سال  0889و در کنفرانس آلماتا
مباحثی مبنی بر توجه بیشتر به مبحث ارتقای سالمت در سطح دنیا مطرح گردید ،اما نقطه عطف توجه کاربردی به علم ارتقای
سالمت مربوط به کنفرانس بین المللی اتاوا کانادا در سال  0896می باشد که منجر به تدوین منشور اتاوا گردید که تا امروزه هم
این منشور به عنوان یک راهنمای کاربردی برای ارتقای برنامه های سالمت مطرح می باشد .در واقع منشور اتاوا دارای پنج رکن
اصلی به شرح موارد زیر می باشد :ایجاد سیاست عمومی سالمت محور ( .)Build Healthy Public policyتوسعه محیط های
حامی سالمت ( .)Create Supportive Environmentتقویت اقدامات جامعه در خصوص سالمت ( Strengthen
 .)Community Actionsتوسعه مهارت های فردی ( .)Develop Personal Skillsبازنگری سیستم خدمات سالمت
(( )Reorient Health Servicesبرهمندپور.)0-7 :0780،
نمودار  -1استراتژی های مطرح شده در منشور اوتاوا
ارتباطات در نظام
سالمت (Health
):Communication
جلب حمایت های همه
جانبه

آموزش سالمت
(Health
):Education

)(Advocacy

توسعه های اجتماعی و بسیج
نیروها (Community
Development and
Mobilization

منشور اتاوا

تغییرات سازمانی
(Organizational
)change

توسعه سیاست های سالمت
(Policy
):Development

کمک های شخصی و
متقابل (Self-Help/
):Mutual Aid

1 World health organization
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(ماخذ :برهمندپور)4-1 :1931،

این اصول چهارچوب پروژه شهرهای سالم سازمان بهداشت جهانی را فراهم ساخت .در اوایل سال 0896دفتر منطقه ای
سازمان بهداشت جهانی در اروپا پیشنهادی را جهت اجرای یک پروژه کوچک با هدف بهبود جهانی در اروپا پیشنهادی را جهت
اجرای یک پروژه کوچک با هدف بهبود سطح بهداشت ارایه داد .این پروژه که تنها شش شهر را در برمیگرفت پروژه شهر سالم نام
گرفت .بیش از 0111پروژه شهر سالم از سال  5101آغاز شده است که با توجه به رشد سریع پروژه ها امروزه بعنوان یک جنبش
(شهر سالم) از آنها میتوان یاد کرد (رهنما و همکاران .)09 :80،به تدریج با توسعه ایده شهر سالم در تمامی قارهها ،این ایده به
جنبشی جهانی تبدیل شد و در ایران اولین سمپوزیوم شهر سالم در آذرماه0781با حضور جمعی از کارشناسان عالی رتبه در تهران
برگزار گردید و متعاقب آن با توجه به نقش گسترده شهرداری در مسائل شهری ستاد شهر سالم تهران و دبیرخانه ستاد شهر سالم با
همت شهرداری تهران تشکیل شده و ناحیه  7منطقه  51به عنوان محدوده اولیه اجرای پروژه شهر سالم تهران انتخاب گردید
(زیاری و جانبابانژاد ،؟ .)20-21 :پروفسور دهل استاد دانشگاه برکلی در مقاله ای تحت عنوان شهر سالم ،شهر سالم را شهری
تعریف میکند ،که به طور مداوم در ایجاد یا بهبود شرایط اجتماعی ،کالبدی و توسعه منابع فعالیت کند و با این وسیله امکان عملکرد
درست و کامل ،جهت حداکثر بهره برداری از توان انسانها را فراهم آورد (همان.)21 :

 -2-6مزرعه شهری
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افزایش جمعیت و تحوالت جهانی موجب از جمله تغییر اقلیم و کمبود منابع موجب کاهش امنیت غذایی جوامع امروزی شده
است و نزدیک به  051میلیون نفر از جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکنند که دیگر زمین کشاورزی الزم را برای تأمین غذای
خود در اختیار ندارند و 211میلیون نفر در مناطقی که به شدت مستعد خشکسالی است .پیشبینی میشود که این آمار در
سال 5152،به 0/5تا 2 /7میلیارد نفر برسد (ولی پور و همکاران .)06 :0785،از سوی دیگر با فراهم بودن منابع غذایی ساالنه و
موقعیت های شغلی و خدمات اجتماعی بیشتر در شهرها ،سوءتغذیه در تمام ابعاد آن به یکی از معضالت و دغدغه های اصلی
شهری تبدیل گشته است .ازین رو استراتژی های مناسب به منظور اطمینان از سهل الوصول بودن و فراهمی غذای سالم و ایمن،
ترویج تولید چنین غذایی در مناطق شهری و نیمه شهری و افزایش سرزندگی عوامل دخیل در این پرخه از اهمیت ویژه ای
برخوردار است ( . )The World Bank report, 2013:14کشاورزی شهری بصورت کلی عبارت است از تولید گیاهان خوراکی
و غیر خوراکی و محصوالت باغی و دامی در داخل شهر و مناطق حاشیه آن که در حال حاضر حدود  911میلیون نفر در دنیا به
کشاورزی شهری اشتغال دارند و  %02از غذای جهان در شهرها تولید می شود (حمیدی و یعقوبی .)0782:50،پاتاکاچی و کاتمن در
پاسخ به این سؤال که چرا برنامهریزان شهری در کشاورزی شهری مشارکت نمیکنند ،اینگونه مطرح میکند که برنامهریزان شهری
معتقد هستند که کشاورزی مخصوص مناطق روستایی است نه مناطق شهری ،بنابراین تمایل چندانی برای سیاستگزاری در
کشاورزی شهری ندارند و همچنین آنها درک درستی از وجود مشکالت موجود در سیستمهای غذایی ندارند (ولی پور و
همکاران .)08 :0785،بانک جهانی در گزارش سال  5107اعالم کرده است که کشاورزی شهری می تواند بر روی بام ها ،باغ ها،
زمین های خالی ،و زمینها و انبارهای شهری توسط شهروندان با پیشینه های گوناگون انجام شود .در این گزارش هم چنین مزایای
بیشماری برای کشاورزی شهری در نظر گرفته شده است که در ذیل به برخی از آنها مختصرا به آن اشاره می شود:
 دسترسی غیر تجاری به مواد غذایی برای فقرا افراد با درآمد پایین، فراهم شدن موقعیت های کاری و شغلی و درآمدی با ارائه محصوالت به بازارهای شهری ،خیابانهای غذا و فرایندهایغذایی،
 یکپارچه سازی مزرعه شهری با فضای سبز شهری، ایجاد فرصت برای مشارکت شهروندان در برنامه های سبزکردن شهرها، منعطف کردن شهرها در برابر تغییرات اقلیمی و.)The World Bank report, 2013:3-4( ...بطور مثال در سنگال ،داکار 7111 ،زمین سبزیجات خانوادگی و  521واحد پرورش ماکیان شهری راه اندازی شده است که
 00111فرصت شغلی را به ارمغان آورده است (همان.)6 :

 -7نمونه های موفق مزرعه شهری و بام سبز در جهان
با توجه به افزایش تمایل شرکت ها و سازمان های مختلف برای ترویج مزرعه شهری در شهرها و خصوصا بام های سبز در
سراسر جهان تالش هایی بدین منظور انجام شده است .در ذیل به معرفی نمونه های موفق مزرعه شهری و بام سبز در جهان می
پردازیم:
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نام پروژه

ساختمان شرکت
Pasona Group

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 4931

پشتبام کارخانه
تولیدی
Method
Products
پروژه مزرعه شهری
نوار غزه سازمان
ملل متحد ()FAO

جدول  -2معرفی نمونه های موفق مزرعه شهری و بام سبز در جهان.
ویژگی ها
کشور
 دفتر مرکزی شرکت  Pasona Groupدارای نمای خارجی سبز (پوشیده از گیاهان)،دفاتر اداری ،سالن های غذاخوری ،فضای سبز پشت بام ،سالن کنفرانس و امکانات وسیع
کشاورزی است.
 مجموع مساحت مزارع و زمین های کشاورزی این ساختمان در حدود  4141مترمربع،نزدیک به یک پنجم از کل مساحت  7149متر مربعی ساختمان را در برگرفته.
توکیو ،ژاپن  -در این مزارع حدود  211نوع مختلف از انواع گونه های گیاهی شامل برنج ،میوه و
سبزیجات پرورش داده می شود که محصوالت با استفاده از روش هیدروپونیک یا در
بسترهای خاکی ،رشد کرده و یک سیستم خودکار آبیاری به همراه سیستم پیچیده کنترل
هوا با وظیفه تنظیم رطوبت ،دما و کیفیت هوا نیز به منظور راحتی کارکنان در حین کار،
وجود دارد .روشنایی نیز با المپ های فلورسنت و  LEDها تأمین می شود (تصویر شماره
)4
 پروژه باغی به مساحت  74111فوت مربع روی پشتبام کارخانه تولیدی،شیکاگو،
 بزرگترین باغ پشتبامی جهان در شیکاگو ،ایلینویز به وجود آمد.ایلینویز،
 تولید ساالنه  41میلیون گیاهان بدون آفتایالت متحده
 این مزرعه در تمام طول سال فعال است و داخل گلخانهای قرار دارد که با انرژیهایامریکا
تجدید پذیر تغذیه میشود( .تصویر شماره )2
 در سال  2141سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد مفهوم زراعت پشتبام درغزه ،فلسطین مقیاس بزرگ را معرفی کرد و تجهیزات الزم برای سیستمهای پرورش آکواپونیک را به
 211خانه ارائه کرد (تصویر شماره )9

(منبع :نگارندگان)1337 ،
تصویر  -1ساختمان شرکت  ،Pasona Groupژاپن

منبع www.google.com/image :

تصویر  -2پشتبام کارخانه تولیدی ،Method Products
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تصویر  -9پروژه مزرعه شهری نوارغزه ،فلسطین

امریکا)منبع (www.google.com/image :

منبع www.google.com/image :

 -8معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر مشهد بعنوان دومین کالن شهر ایران در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است که از نظر موقیعت
ریاضی در طول  28.5تا  79،61شرقی و عرض جغرافیایی  07،72تا  8،78شمالی واقع شده است (سالنامه آماری شهرداری مشهد،
 .)0782:02این شهر در میان دشت مشهد که میان دو رشته ارتفاعات هزار مسجد -بینالود کپه داغ در شمال و محور شاه جهان در
جنوب قرار دارد و مساحت حریم شهر  019869هکتار و محدوده شهری  72008هکتار می باشد (سالنامه آماری شهرداری مشهد،
 .)0782:06اقلیم منطقه مشهد عمدتاً متأثر از ارتفاعات البرز شرقی است که ،ضمناً در کنار اراضی پست کشف رود متغیر شده است.
بر اساس طبقه سیستم آب وهوایی کوپن ،منطقه درمقیـاس ماکرو خشک و در آن میزان تبخیر بیشتر از بارندگی است (زنگنه و
همکاران .)81 :82 ،در زمینه جمعیتی نیز ،شهر مشهد دومین کالنشهر کشور از نظر جمعیت محسوب می شود (رهنما و همکاران،
 )85که جمعیت این شهر در سرشماری نفوس و مسکن سال  0782معادل  7.588.626نفر بوده است .به دلیل ماهیت زیارتی-
گردشگری این شهر بیش از  08میلیون زائر ساالنه را پذیرا می باشد (خاکپور و همکاران.)008 :80 ،
نقشه  -1موقعیت جغرافیایی شهر مشهد در استان خراسان رضوی

 -3یافته های پژوهش
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(ماخذ :سالنامه اماری شهردای مشهد)93 :1931،

 -1-3بررسی میزان سرانه فضای سبز در شهر مشهد
در رابطه با میزان سرانه فضای سبز شهری آمارها و اعداد متفاوتی بر پایه تعاریف متعدد موجود ،وجود دارد :برای تعیین سرانه
فضای سبز؛ عمدتاً به منظور تعیین بررسی ،ارزیابی و پیشنهاد سرانه فضای سبز شهری سرانه فضاهای سبز خاص گذران اوقات
فراغت؛ یعنی پارکها و گردشگاههای سبز شهری؛ طراحی شده و سایر فضاهای سبز عمومی -مانند فضای سبز میدانها؛ شبکه
راهها؛ لچکیها و غیره -را در بر نمیگیرد زیرا در محیط شهری هر یک از عناصر سبز باید متناسب با عملکردی که بر عهده گرفته
اند؛ ارزیابی شوند .برای مثال هر چند ممکن است فضای سبز متعلق به شبکه راه ها آثار اکولوژیکی -زیست محیطی داشته باشد.
ولی عملکرد اصلی آن با شبکه و جریان ترافیک ارتباط می یابد و از همین لحاظ سایر بازدهی های آن از اهمیت کمتری برخوردار
است بنابراین برای عناصر سبز شهری نیز -همانند سایر کاربری های شهری -باید هویت مستقلی در نظر گرفت(حاتمی نژاد و
عمران زاده.)90 :0798 ،
نمودار  -2سطح سرانه فضای سبز شهرمشهد به تفکیک مناطق در سال 1931
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ماخذ :محاسبات نگارندگان بر اساس سالنامه آماری سال 1931
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فضای سبز اجتماعی که به معنای فضایی که میتوان در آن محل همچون بوستانها اُتراق کرد می باشد .درگذشته برای
محاسبه سرانه فضای سبز در شهر مشهد تمام آیلندها و حاشیهها و لچکیها نیز در نظر گرفته میشد که  00متر مربع محاسبه
میشد ،اما بر اساس طرح جامع شهر مشهد ،سرانه فضای سبز اجتماعی باید به  00.9متر مربع برسد که در حال حاضر این سرانه
 0.6متر مربع است .برای افزایش هر متر سرانه فضای سبز باید  711هکتار فضای سبز اجتماعی در مشهد ایجاد شود که برای
رسیدن به رقم مدنظر طرح جامع ،باید بیش از  5011هکتار فضای سبز اجتماعی 0در سطح شهر مشهد ایجاد شود.
نمودار  -9جمع کل مساحت فضای سبز شهر مشهد در سال ( 1931متر مربع)

ماخذ :محاسبات نگارندگان بر اساس سالنامه آماری سال 1931

برای شهرهای ایران با توجه به تنوع عوامل طبیعی و اقلیمی آن ،سرانه 8مترمربع تا سطح 51111نفر جمعیت شهری
پیشنهاد می گردد و معموال در تراکم های متوسط شهری حدود فضای مورد استفاده کاربری های مسکونی و عناصر خدماتی آنها
به شرح جدول زیر است (حاتمی نژاد و عمران زاده:)82 :0798 ،
جدول  -9درصد تراکم پیشنهادی در کاربری های مختلف
نوع کاربری

درصد تراکم پیشنهادی

فضای مسکونی

21%سطح زمین

فضای سواره و پیاده

52%سطح زمین

فضای سبز و اماکن ورزشی

02%سطح زمین

سایر فضاهای خدماتی

01%سطح زمین

ماخذ :حاتمی نژاد و عمران زاده11 :1933 ،
جدول  -4جمعیت ،وسعت ،سرانه فضای سبز و مساحت فضای سبز شهر مشهد به تفکیک مناطق در سال 1931
 -0به نقل از وبسایت روزنامه شهر آرا مورخ سه شنبه  50 /آذر  86در مصاحبه با رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیطزیست شورای اسالمی
شهر مشهد.
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منطقه 0

687,761.00

167,013.00

4.12

منطقه 5

2,085,614.00

513,365.00

4.06

منطقه 7

1,867,789.00

417,950.00

4.47

منطقه 0

1,406,648.00

262,184.00

5.37

منطقه 2

811,166.00

175,603.00

4.62

منطقه 6

1,176,353.00

232,616.00

5.06

منطقه 8

6,922,351.00

253,236.00

27.34

منطقه 9

1,749,421.00

92,543.00

18.90

منطقه 8

21,939,692.00

327,061.00

67.08

منطقه 01

2,227,512.00

296,823.00

7.50

منطقه 00

1,880,514.00

200,161.00

9.40

منطقه 05

773,749.00

105,263.00

7.35

منطقه ثامن

71,094.00

13,861.00

5.13

571

تعداد کل پارکها در سطح شهر

56459943

وسعت فضای سبز تحت پوشش شهرداری (متر مربع)

3,057,679

جمعیت کل شهر مشهد (نفر)

مآخذ :محاسبات نگارندگان در سالنامه آماری شهرداری1335 ،
نقشه  2نقشه توزیع فضای سبز شهر مشهد به تفکیک مناطق شهرداری در سال 1931
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منطقه

جمع کل فضای سبز
(متر مربع)

جمعیت

سرانه فضای سبز
(متر مربع)

ماخذ( :سالنامه آماری شهرداری)1931 ،

از بررسی آمار و اطالعات موجود در رابطه با فضای سبز شهری مشهد می توان نتیجه گرفت که منطقه نه شهرداری با دارا
بودن بیشترین میزان سطوح فضای سبز و سرانه  68.19متر مربع برخوردارترین منطقه مشهد می باشد ،گرچه به جهت برخورداری
از فضای سبز عامل پراکندگی و د سترسی هم باسد مورد بررسی قرار گیرد که مورد تمرکز این پژوهش نمی باشد .هم چنین منطقه
دو شهرداری با جمعیتی معادل  207،762نفر پر جمعیت ترین منطقه می باشد که سرانه فضای سبز آن تنها برابر با  0.16متر مربع
است که نشان می دهد این منطقه نیاز بااالیی برای احداث فضای سبز دارد .از سوی دیگر منطقه ثامن با جمعیت معادل 07960
نفر کم جمعیت ترین منطقه شهری می باشد که سرانه فضای سبز آن برابر با  2.07است .این در حالی است که منطقه ثامن
44

جمعیت مسافر بسیاری را نیز در خود جای می دهد که در برابر سرانه فضای سبز موجود این منطقه ضعف بسیاری را دارا می باشد.
نقشه پراکندگی فضای سبز مشهد نیز نشان میدهد که مناطقی نظیر منطقه  5 ،9 ،8و  00دارای پارکهای بزرگ مقیاسی می باشند
که وجود این پارکها نقش بسزایی در باال بردن سطح سرانه دارد این در حالی است که همانطور که پیش تر ذکر شد از لحاظ
برخورداری فضای سبز اجتماعی بایستی عواملی نظیر مصافت و دسترسی به پارکها و پراکنش انها نیز بررسی گردد که نقشه موجو
نشان دهنده نامناسب بودن پراکنش پارکها در سطح مناطق شهری می باشد .لذا با توجه به ارزش افزوده باالی زمین و هزینه های
ناشی از احداث پارکها برای شهرداری ها بام های سبز می توانند تاثیر بسزایی در این بهبود این امر داشته باشند.
مزرعه شهری بعنوان رویکردی نوین در تولید محصوالت خوراکی ،چه گیاهی نظیر انواع مختلف گیاهان و سبزیجات و چه
جانوری نظیر پرورش طیور و ابزیان و  ،...در شهرها می تواند با هدف افزایش سرزندگی و مشارکت مردمی و ایجاد اشتغال بکار
گرفته شود .کالن شهر مشهد بعنوان دومین شهر پرجمعیت ایران با معضل کمبود سرانه فضاهای سبز و مشکالت زیست محیطی
و هم چنین معضل بیکاری دست به گریبان است .ازین رو بکارگیری مزرعه شهری در بام ها می تواند فراهم کننده پتانسیل باالیی
در جذب سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال و بسیاری مزایای دیگر داشته باشد .اهم ویژگی ها و اهداف راه اندازی کسب و کار
شهری به گزارش بانک جهانی از بررسی نمونه های مزرعه شهری در چهار کشور مختلف به شرح نمودار ذیل می باشد که در زمره
اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز قرار گرفته است:
نمودار- 4مزایای کلی مزرعه شهری

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)7 :پاییز (مهر) 4931
(منبع :گزارش بانک جهانی)2319.

براساس اهداف ذکر شده پرسش نامه ای تهیه گردید و با پرسش گری از بین متخصصین و خبرگان امر و اساتید دانشگاه از
ایشان خواسته شد تا به جهت دست یابی به سواالت پیش رو به پرسشنامه پاسخ دهند .با توجه به نظرات ثبت شده نخبگان و
مدیران طبق پرسشگری انجام شده نتایج ذیل حاصل شده است:
جامعه اماری مورد بررسی  51نفر از متخصصین عرصه شهری بوده است که بصورت تکنیک گلوله برفی با توزیع جنسیتی
تصادفی از بین افراد شاغل در شهرداری و شرکت های مرتبط در بخش خصوصی با توزیع سنی و تحصیلی به شرح جدول 2
صورت گرفته است .که طبق بررسی آماری غالب شرکت کنندگان در طرح ( )%22دارای تحصیالت در مقطع فوق لیسانس در
زیرشاخه های رشته ی شهرسازی و معماری با ترکیب سنی  %92بین رنج سنی  09تا  59سال %51 ،بین رنج سنی  79-58سال و
 %2با رنج سنی  08-78سال می باشند.
جدول - 5توزیع سنی و مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان.

منبع :نگارندگان 1931
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از برایند پاسخ های دریافت شده اصلی ترین عامل جهت ایجاد مزرعه شهری در بین متخصصین "تقویت اقدامات جامعه در
خصوص سالمت" و "ایجاد سیاست عمومی سالمت محور" ارزیابی شده است که این دو عامل با اختصاص  %77از پاسخ ها
دارای باالترین اولویت در بین عوامل پنج گانه بررسی شده به شرح نمودار  2می باشند.

نمودار - 5محورهای اصلی در ایجاد مزرعه شهری

هم چنین در پاسخ به اولویت دهی استراتژی های هفت گانه منشور اوتاوا مهم ترین عامل جهت احداث مزرعه شهری در شهر
مشهد "توسعه سیاست های سالمت" با  %02فراوانی باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است (نمودار.)6
نمودار- 6مهم ترین عامل جهت احداث مزرعه شهری در شهر مشهد
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و هم چنین متخصصین معتقد هستند بام های سبز نیمه متراکم می توانند مطلوب ترین نوع بام سبز جهت احداث مزرعه
شهری باشند که این رده بندی براساس  %02فراوانی پاسخ می باشد .در قسمت دیگری از پژوهش از پاسخ دهندگان خواسته شد تا
کارکردهای احد اث مزارع شهری که مستخرج از گزارش بانک جهانی می باشد را بر اساس طیف لیکرت طبقه بندی نمایند که
براساس بیشترین اولویت تا کمترین اولویت می باشد .بر این اساس بهبود کیفیت زندگی ساکنین ،حفظ فضاهای سبز عمومی و
49

افزایش پوشش سبز شهری ،و کاهش الودگی های زیست محیطی شهری به ترتیب باالترین اولویت را بین پاسخ ها دارا بودند که
نتایج آن در نمودار 8نشان داده شده است.

نمودار- 7کارکردهای احداث مزارع شهری که مستخرج از گزارش بانک جهانی
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نتیجهگیری
افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی از یک سو و نیاز روز افزون به سرانه فضای سبز و مواد غذایی که ناشی از افزایش جمعیت
شهرها می باشد از سوی دیگر نیاز به راهکار های جدید نظیر احداث مزرعه شهری را در کالن شهرها دوچندان می نماید .شهر
مشهد بعنوان دومین کالنشهر ایران و قطب گردشگری مذهبی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .در پژوهش حاضر که بر اساس
تحلیل نتایج پرسشنامه نخبگان و متخصصین صورت گرفته است مهم ترین عامل جهت احداث مزرعه شهری در شهر مشهد
توسعه سیاست های سالمت ارزیابی گردید .هم چنین نقش بام های سبز در احداث مزرعه شهری خصوصا بام های سبز نیمه
متراکم بسیار مثبت ارزیابی گردید .هم چنین بهبود کیفیت زندگی ساکنین ،حفظ فضاهای سبز عمومی و افزایش پوشش سبز
شهری ،و کاهش آلودگی های زیست محیطی شهری از مهم ترین کارکردهای احداث مزارع شهری با رویکرد بام سبز در مشهد
می تواند باشد که این عوامل می توانند در دست یابی به اصول توسعه پایدار شهری و شهرسازی سبز در چشم اندازهای شهری
مورد توجه قرار گیرد .در نهایت راهکارهایی جهت توسعه و ترویج احداث بام سبز با رویکرد مزرعه شهری در مشهد ارائه گردید که
امید است با بکارگیری این عوامل شاهد رونق و توسعه اقتصادشهری و بهبود کیفی شرایط زیستی ساکنین باشیم .راهکارهای
پیشنهادی جهت توسعه و ترویج احداث بام سبز با رویکرد مزرعه شهری در مشهد:
• توجه به مشارکت اجتماعی و فراهم نمودن امکان حضور شهروندان در برنامه ریزی و تصمیم گیری پروژه های شهری به
عنوان گروه های ذینفع اجتماعی.
• افزایش امکان مشارکت اجتماعی شهروندان با احداث بام های سبز شهری و خصوصا ایجاد زمینه اشتغال به کشاورزی شهری.
• افزایش آگاهی شهروندان در زمینه های حوزه سالمت و دست یابی به پایداری الگوی کشاورزی روی بام در صورت همراهی
با مشوقهای اقتصادی مسئوالن شهری نظیر معافیت های مالیاتی و یا تخفیف عوارض شهری.
• ایجاد فرصت جهت مشارکت سازمان های مردم نهاد نظیر سمن های زیست محیطی جهت آگاهی بخشی به شهروندان از
طریق ایجاد کارگاه های آموزشی احداث بام سبز و راه اندازی کسب و کار کشاورزی شهری و راهکارهای دست یابی به شهر
سالم.
• ایجاد اساس نامه و یا تدوین استانداردهایی جهت شناسایی حوزه ها و مکان های بهینه احداث بام سبز جهت حداکثرسازی
کارکردهای بام سبز.

• افزایش سطح فضای سبز شهری با ایجاد بام های سبز و مزارع شهری به منظور ارتقا کیفیت زیست محیطی و شرایط زیستی
ساکنین در راستای دست یابی معیارهای برنامه ریزی سالمت.
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بررسی روشهای افزایش تعامالت با هدف ارتقا کیفیت زندگی شهری
در مجتمع های تجاری
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چکـیده
اگر شهر را به مانند یک موجود زنده فرض کنیم برای ادامه زندگی به سرزندگی ،نشاط و تعامالت اجتماعی نیازمند است.
نقش فضاهای شهری ،یا به عبارتی فضاهایی که در آنها تعامالت اجتماعی شهروندان شکل میگیرند و فرهنگ جامعه
دربستر آنها ارتقا مییابد ،در کشور ما روز به روز در حال افول است .انسان موجودی اجتماعی ،هدفمند و جویای نشاط
(شادکامی) میباشد و تا زمانی که به آنچه میخواهد دست نیابد احساس سعادت نمیکند ..تعامالت اجتماعی و دورهم جمع
شدن ها حلقه مفقوده زندگی شهری است .اگر چه عدم نشاط را میتوان به دالیل شرایط سخت زندگی در کالن شهرها
دانست اما فضاهای شهری به خصوص مراکز خرید نقشی اساسی در برقراری تعامالت اجتماعی مردم و ایجاد نشاط ایفا
می نمایند .لذا شناخت مولفه های مختلف کالبدی و اجتماعی جهت طراحی مراکز خرید که در آنها بستر شکل گیری
تعامالت اجتماعی فراهم باشد ضروری به نظر می رسد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است .این پژوهش با روش
توصیفی -تحلیلی از بازارها و مراکز خرید امروزی سخن گفته ،اجتماعی بودن و تعامالت اجتماعی مردم را واکاوی و در
جهت طراحی مجتمع خرید ،عوامل کیفی تاثیرگذار بر تعامالت اجتماعی را بررسی می کند.

واژگـان کلـیدی :خرید ،فضاهای شهری ،مجتمع تجارتی ،تعامالت اجتماعی

 -8استادیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده معماری و عمران ،واحد نشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران
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حضور مردم در فضاهای شهری و ایجاد فرصت های مالقات بین آنها ،یکی از مهمترین عوامل سازنده کیفیت فضاهای
شهری است که بر پایه نیازهای اجتماعی انسان قرار دارد .در این میان فضاهای شهری سنتی از جمله بازارها به عنوان مکان های
حضور و مالقات ،همواره از بیشترین ظرفیت در پاسخگویی به این نیاز اجتماعی انسان در جوامع شهری برخوردار بوده اند .در طی
زمان ،با ورود عناصر جدید به شهرها ،نقش و ساختار بازار به عنوان عنصری ارزشمند در شهر دچار تغییر و تحول گردید .با کمرنگ
شدن نقش فضایی بازارها در ساختار شهر ،نقش اجتماعی آنها نیز به عنوان بستر حضور انسان و تعامالت اجتماعی ناچیز شد و تنها
نقش اقتصادی به عنوان مهمترین کارکرد بازارها در آمد .لذا هنگامی که بازار را متناسب با ساختار شهر امروز و نیاز جامعه شهری
پایه ریزی وطراحی کنیم ،آنرا بستری برای بروز تعامالت اجتماعی عالوه بر نقش اقتصادیاش به شمار میآوریم.
رم کولهاس در کتاب خود به نام"میوتیشن"1در مورد خرید کردن و فضاهای آن می گوید" :خریدکردن آخرین باقیمانده
فعالیت عمومی است و تقریباً جایگزین تمام زندگی شهری افراد می شود .مراکز تاریخی شهر  ،حومه ها  ،خیابان و اکنون ایستگاه
های قطار ،موزه ها ،بیمارستان ،مدرسه ،اینترنت ،و ارتش و ،....همگی مراکز خرید می شوند و با مکانیزم آن جلو می روند .حتی
پاویون میس وندروهه هم  ،به یک مغازه تنزل کرده است".
فضاهای خرید  ،دنیاهایی وسیع هستند که از دنیای خارج بریده می شوند  .فضاهایی صلب و بسته که نور و تهویه به شکل
کامالً کنترل شده و بیشتر مصنوع ،مهمترین مسئله آنها هستند .مراکز تجاریای که در ساختار بزرگتر شهر موقعیت و نقشی خالق
را بر عهده دارد و فضاهای شهری را نیز تعالی می بخشد و درعین حال از آخرین ایده های طراحی پروژه های تجاری  ،بهره برده
و اهمیت خاصی در آن منطقه خواهند داشت .مراکز خرید یا مرکز تجاری به بنا یا مجموعه ای از ابنیه اطالق می شود که مشتمل
بر واحدهای متعدد خرده فروشی همراه با گذرگاه ها و راهروهایی می باشد که عالوه بر مرتبط ساختن واحدها و فضاهای تجاری،
حرکت و همچنین بازدید مشتریان را در محیط سهولت می بخشد .مراکز خرید امروزی در چندین طبقه و به صورت مجموعه های
چند عملکرد تجاری  ،تفریحی احداث می شوند  ،که عالوه بر ارائه محصوالت متنوع در جهت برآورده ساختن احتیاجات کاربران
خود ،به ارائه تسهیالت رفاهی نظیر کافی شاپ  ،تریا ،فضاهای بازی و سرگرمی کودکان ودر نهایت فضاهای تجمع و گفتگو برای
مخاطبان و اجتماع عمومی می پردازد  .به عبارت دیگر مراکز خرید دنیای مدرن  ،شریان های حیاتی یک شهر می باشند که عالوه
بر فعالیت های اقتصادی  ،حرکت های اجتماعی و فرهنگی را شکل داده و متأثر می کنند .
در ایران یکی از تفریحات اصلی مردم خرید کردن و چانه زدن و بعد از آن تعریف موفقیتها در امر تخفیف گرفتن برای دوست
و آشنا است .معموال" اگر کسی چیزی خریده باشد از قیمتش می گوید این  ....تومان بود اما من آنرا ....تومان خریدم .اما با توجه به
گرانی نسبی که در حال حاضر بر بازار اغلب محصوالت حاکم است ،مردم اغلب به قول فرنگی ها به Window shopping
میروند و بدشان هم نمی آید در طی این گردش چیزکی هم میل کنند .به همین دلیل مجتمع های تجاری با استقبال خوب مردم
رو به رو شده اند .اما واقعا کدام یک از این مراکز واقعا در تعریف مجتمع تجاری میگنجد؟ هدف از این تحقیق دستیابی به
معیارهای موثر در حضور انسان در بازار و شکل گیری تعامالت اجتماعی است .اصول و الگوهای طراحی مربوط به مجتمع های
تجاری تفریحی با هدف بازاندیشی در مورد ساختار کالبدی  -اجتماعی فضایی محیط در اولویت قرار بگیرد تا شاید از این طریق
بخشی از خﻸ موجود پوشش داده شود .فضاهای تجاری تفریحی جزو بخش های مهم شهرها بوده و عالوه بر نقش اقتصادی،
محلی برای شکل گیری تعامالت اجتماعی بوده است(.ضیاییون و بذرافکن)10:1081،
فضا باید به گونه ای باشد که مردم بیایند و بمانند و به برقراری ارتباط و تعامالت اجتماعی افراد نیز کمک کند .برای فراهم
بودن زمینه جذب افراد به فضا و سﭙس نگه داشتن آن ها در فضا باید نخست عناصر و عوامل جذب کننده موجود باشد و هم چنین
مردم برای ماندن در فضا دچار مشکل نبوده و در کمال رضایت به سر برن د( .فروتن و همکاران)2:1080 ،

 -2پیشینه تحقیق
در کشور ما نیز در سالیان گذشته مطالعات گوناگونی در خصوص رفتار مراجعه کنندگان به مراکز تجاری صورت گرفته است.در
کتاب شکل گیری معماری در تجارت ایران و غرب (فالمکی  ،محمد منصور )21:1091،به این نتیجه می رسد که تغیر ماهیت
تجاری و مرکز خرید،فضاهای مراکز خرید و مرکز خریدها از کارکرد صرف تجاری و مرکز خرید به مراکز تجاری و مرکز خرید و
ایجاد فضاهایی برای اوقات فراغت و تفریح در اینگونه مراکز .مطالعات جامعه شناسی و روان شناسی بسیاری در کشورهای توسعه
یافته در خصوص رفتار مراجعه کنندگان به مراکز خرید و مرکز خریدها صورت گرفته است .نتیجة این مطالعات بیانگر این موضوع
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است که بسیاری از مراجعهکنندگان اساساً برای خرید کردن به این گونه مراکز مراجعه نمیکنند و انگیزهها و اهداف متفاوتی برای
استفاده از چنین فضاهایی برای مراجعهکنندگان وجود دارد.
در مقاله مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد سر زندگی و تعامالت اجتماعی(مهدی قره جه و همکاران )1081،به این نتیجه
میرسد که کیفیت محیط کالبدی برای جذب افراد وابسته به وجود فاکتورهایی است که تحقق هر یک از آنها در گرو عوامل
متعددی می باشد که بخشی از این عوامل به ساختار کالبدی محیط مﺜل تنوع و سازگاری کاربری ها مرتبط است .بستر کالبدی در
صورت تامین این نیاز ها و ویژگی کیفی مورد نظر کاربران ،می توان نقش کلیدی جهت ایجاد محیطی سر زنده و جذاب ایفا نماید
و با ایجاد کیفیات الزم موجبات افزایش احتمال حضور افراد در محیط بریا فعالیت های جمعی و تعامالت اجتماعی را فراهم آورد .از
سوی دیگر بعضی عوامل کالبدی فضای عمومی معماری ،در میزان و نوع تعامالت اجتماعی بین فردی و افردی روی داده در فضا
موثرند .بکارگیری این عوامل می توانند میزان تعامالت روی داده را افزایش دهند .در این رابطه الزاماتی مانند وجود مبلمان نشستن
و استراحت ،وجود عناصر مکﺚ و توقف ،خدمات و عملکرد های مجموعه در کنار دیگر عوامل بر میزان تعامالت اجتماعی تاثیر
گذارند .هر چه فضاهای تجاری از کیفیت بیشتر و باالتری برخوردار باشد ،زمینه برای انجام تعامالت اجتماعی در پی انجام فعالیت
های جمعی از قبیل دیدار ،گﭗ و گفتگو ،بازی ،فعالیت های فرهنگی تفریحی و غیره فراهم شده و فضاهای مذکور در نتیجه ی
فعالیت های فوق ضمن تبدیل شدن به مکان ،واجد ویژگی سر زندگی و حیات مدنی میشود.
هم چنین در مقاله عوامل کیفی تاثیرگذار بر تعامالت اجتماعی در طراحی مجتمع های تجاری(ملیحه علیان نژادی ،مرتضی
قربانی  )1081آورده شده است که افزایش تعامالت اجتماعى یکى از موارد ضرورى در طراحی فضاهای عمومی مانند مجتمع های
تجاری مى باشد که امروزه کمتر به آن توجه می شود .محیط کالبدی باعﺚ ایجاد تصورات ذهنی در مردم می شود و هرچه عوامل
این تصورات قوی تر باشد نتیجه آن و اعمال حرکات و روابط برقرار کردن بین مردم بیشتر می شود .در این راستا مجتمع های
تجاری بعنوان محیطى که امکان حضور مراجعه کنندگان خریداران و شهروندان در کنار یکدیگر را فراهم مى کند میتواند زمینه
ساز ایجاد تعامل بین آنها شود .عدم توجه به این نیاز افراد و عدم قابلیت محیط در تامین آن ،موجب می شود تا محیط کالبدی
بسیاری از مجتمع های تجاری به مجموعه ای از احجام و فضای خالی بین آنها تبدیل گردد.این مسئله می تواند باعﺚ نارضایتی
مراجعه کنندگان از محیط و متعاقب آن عدم حضور در این فضاها شود.
در مقاله ارزیابی معیارهای تعامل پذیری اجتماعی و سرزندگی در فضاهای نمایشگاهی (ندا حیدری  ،محمد صادق صالحی،
 )1081به این نتیجه میرسد که فضاهـای عمومـی میتوانند بـه گونه ای طراحی شـوند کـه مـردم و فعالیت ها را از محیـط
خصوصی به محیط عمومـی فـرا خوانند یـا برعکس بـه صورتی باشـند که وارد شـد ن بـه آن هـا از نظـر فیزیکـی و روانـی
دشـوار باشـد  .عناصـر وکالبـد محیـط بر انسـان تاثیـر دارد و فضـا (فضـای شـهری ،فضـای معمـاری) بایـد مناسـب بـا
نیازهـای اسـتفاده کنندگان طراحـی شـود و بـرای آنـان جـذاب ،زیبـا ،صمیمـی ،بـه یاد ماند نـی و خاطره انگیـز باشـد  .انسـان
بـا حضـور در محیـط و تعامـل با آن سـعی در رفـع نیازهـای خـود دارد  .ایـن نیازهـا از ابتدایی تریـن تـا جامع تریـن سـطح،
همـواره می توانند خـود را در رفتارهـای محیطـی نشـان د هنـد  .فضـای تعریف شـده و محیط سـاخته شـده می تواننـد در رفع
نیازهـای کاربـران کمـک کننـد  .اگـر محیطـی قابلیت تأمیـن رفتارهایـی کـه برای آن طراحی شـد ه اسـت را داشـته باشـد و
انسان نیز شایستگی اسـتفاد ه از محیط را داشـته باشـد  ،رفتارهـای اجتماعـی در قرارگاه هـای تعریـف شـده بـه درسـتی رخ
میدهند و با رفع نیازهـای انسـان موجب احسـاس رضایـت ازآن محیط میشـود.

 -3بازار
واژه « بازار» به لحاظ واژه شناسی می تواند تاکید بیشتری بر ایرانی بودن این عنصر شهری باشد .واژه بازار ،به معنی محل
خرید و فروش و عرضه انواع کاالست .در فارسی میانه به آن « وازار» و در فارسی پهلوی « واچار» و در پارسی هخامنشی به آن«
آباکاری» (مرکب از « آبا » به معنی محل اجتماع و « کاری » به معنی چریدن و گردیدن است) گفته می شده است .واژه بازار از
ایران به اکﺜر زبان ها از جمله انگلیسی،آلمانی،فرانسوی،اسﭙانیایی،ایتالیایی،روسی و از طریق پرتغال و در دوران قرون وسطی که
ارتباط زیادی بین ایران و پرتغال وجود داشت ،راه یافته است( .صدری)1080،

 -4پیشینه بازار
بر اساس اسناد و م دارک موجود،پیشینه بازارها در ایران به چند هزار سال قبل از میالد می رسد .بر اساس اطالعات موجود در
منابع تاریخی ،از اوایل قرن هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کمابیش همه شهرهای قدیمی بازارهای دایمی با فضای
ساخته شده وجود داشت .از دوره سلجوقیان به بعد شاهد شکوفایی بازار در فضاهای شهری ایران می شویم و در دوره صفویه به
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دلیل برقراری امنیت کامل و توسعه روابط خارجی و گسترش مبادالت تجاری ،رونق بازار به اوج خود می رسد(.امیرخانی و
دیگران)1099،

 -5ساختار بازار
عناصر سازنده فضا در بازارهای سنتی ایران :بازارهای ایرانی از عناصری ساختاری هویت بخشی تشکیل شده اند که هریک به
عنوان عنصری معنایی با تنوع بصری به تبعیت از محیط به پایداری آن در طول قرون منجر شده است .عناصر سازنده بازارهای
ایرانی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:
راسته ( اصلی ترین عنصر بازار )-رسته-داالن-سرا یا خان-خانبار ( محل انبار کاال )-تیم یا تیمچه-قیصریه-دکان

 -6تعریف سرزندگی
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فرهنگ فارس ی عمید ،واژه نشاط را شادمانی کردن ،سبکی و چاالکی ،شادی ،خوشی و خوشحالی تعریف می کند .منبع مذبور
برای واژه سرزندگی نیز تعاریف نسبتاً مشابهی ارائه می نماید .با این وجود آنچه در ادبیات تخصصی طراحی شهری در این خصوص
مطرح گردیده است ،عمدتاً حول مفهوم  livabilityو بعضاً  livelinessمی باشد که برابر نهاده فارسی آن سرزندگی شهری
است .رابرت کوان در دیکشنری شهرسازی ،سرزندگی را "مناسب برای زندگی و فراهم آورنده کیفیت زندگی مطلوب" تعریف می
کند (گلکار .)00 ،1091 ،با توجه به تعاریف موجود از سرزندگی می توان تعریف عام سرزندگی را ،قابلیت مکان برای تأمین تنوعی
از فعالیتها و استفاده کنندگان (با پیش زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) با هدف تنوع تجربیات و تعامالت
اجتماعی به گونهای که امنیت ،برابری و راحتی را برای همه استفادهکنندگان فراهم آورد؛ در نظر گرفت .سرزندگی از جمله عواملی
است که در کالبد یک فضای شهری روح میدمد .شهرها به مﺜابه موجودات زندهای هستند که حیات می یابند رشد می کنند به
بلوغ می رسند و برای ادامه حیات به سرزندگی و نشاط نیازمندند .سرزندگی فضاهای شهری مبتنی بر حضور مردم در شهر است
(زمانی و دیگران.)0 :1080 ،

 -7سرزندگی و نشاط
انسان موجودی هدفمند و جویای نشاط (شادکامی) ،خوشبختی و سعادت میباشد و تا زمانی که به آنچه می خواهد دست نیابد
احساس نشاط ،خوشبختی و سعادت نمی کند .شاید به جرأت بتوان گفت همه تالش هر انسان در جهت یافتن شادی ،نشاط و
خوشبختی در آینده است .در واقع می توان گفت احساس نشاط یکی از مهمترین پشتوانههای ما برای مقابله با مشکالت است.
همه با مسایل روبرو می شوند ،مسئولیتهای جدید بﭙذیرند و خود را با تغییرات سازگار کنند .این شرایط حتی شخصیتهای قوی را
تحت فشار قرار می دهد .توانایی در کسب نشاط به انسان استقامت می دهد تا از عهده مشکالت برآید .نشاط واقعی به این بستگی
دارد که انسان نیازهای درونی و پنهانی خود را از طریقی که جامعه و هنجارهای معمول آن را قبول دارد ،برآورد .در این راستا می
توان گفت احساس نشاط (مﺜل رضایت) به آن حالت موجود زنده گفته می شود که تمایالت حرکت وی به هدف خود رسیدهاند ،یا
برنامه ریزری فرد به ثمر رسیده و یا در حال رسیدن به نتیجه می باشد .به صورت دقیق تر می توان گفت :نشاط واقعی احساسی
خاص است که شخص به هنگام رسیدن به آرزوهایش پیدا میکند .اما باید یادآور شد که احساس نشاط به متغیرهای متفاوت
ا جتماعی و فردی بستگی دارد که از یکسو این نیازها به حکومت و از سوی دیگر به جامعه و نظام ارزشی و در نهایت خود شخص
بر می گردد (هزار جریبی و آستین فشان.)101 :1099 ،

 -8تعامالت اجتماعی
براساس هرم نیازهای انسانی(مازلو) احتیاجات افراد به دو گروه تقسیم می شود ،دسته نخست نیازهای مادی و جسمانی
است که در صورت ارضای این دسته ،طیف دیگری از نیازها مطرح می شود که به بعد روحی و روانی زندگی انسان باز میگردد .بر
این اساس یکی از نیازهای فطری انسانها(از جمله شهروندان) نیاز به برقراری تعامالت و روابط اجتماعی است .بدین ترتیب از
تعامالت و روابط اجتماعی هم به عنوان یک نیاز فطری و هم وسیله ای برای ارضای نیازهای دیگر نام برده می شود .به طوری که
انسان بدون برقراری روابط اجتماعی قادر به زیستن نمی باشد(.الکساندر،ک ،زبان الگو)
انسان موجودی اجتماعی است که در گروه و اجتماع زندگی می کند و تعامالت و کنش های اجتماعی الزمه زندگی اش در
بین انسان های دیگر است  .تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی میان آنها شود و
این نوع واکنش برای هر دو طرف شناخته شده است .بنابراین روابط بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمی گیرند .البته تعاریف
06

 -9عوامل موثر بر ایجاد نشاط و سرزندگی شهری
هر چقدر افراد یک جامعه در رسیدن به اهداف مورد انتظار خود موفق باشند ،رضایت ذهنی آنان باال رفته و این امر سبب
افزایش نشاط خواهد شد و همچنین بر اساس تئوری قضاوت اجتماعی ،نوع قضاوت در مورد افراد به ویژه از سوی اعضای خانواده،
دوستان و نزدیکان ،همکاران تأثیر به سزایی در احساس نشاط افراد خواهد داشت و در صورت عدم تأیید و مقبولیت افراد در جامعه،
امکان احساس بیگانگی و انزوا در بین افراد جامعه افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر بر اساس نظریه مازلو توجه به ارضای
نیازهای اولیه و ثانویه افراد از ضرورتهای هر جامعهای است و مادامی که نیازهای تک تک افراد برآورده نشود ،نمی توان شاهد
جامعهای با نشاط ،پویا و خالق بود .همچنین از مؤلفههای مهم دیگر احساس عدالت است .همانطوری که می دانیم برای داشتن
یک جامعه خالق و پر تحرک نیازمند افراد باانگیزه هستیم .بر اساس تئوری «برابری» انسان به عنوان موجودی عقالیی و عاطفی
در مقاب ل محرکهای بیرونی و درونی رفتارهای خاص از خود بروز می دهد و زمانی که احساس برابری در مقابل پاداش ما ،امکانات،
تسهیالت و  ...داشته باشد انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت داشته و پاسخ مﺜبت و فعاالنه نسبت به محرکهای بیرونی می دهد و
به تبع آن احساس نشاط اجتماعی و رضایت درونی در فرد ایجاد می شود (هزار جریبی و آستین فشان.)101 :1099 ،
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دیگری نیز برای تعامالت اجتماعی وجود دارد به عنوان نمونه ،تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط ،می تواند یک موضوع فیزیکی،
یک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های متناسب و در نتیجه نقش پذیری
مردم در فضا و عضویت آنها در گروهها و شبکه های اجتماعی است(دانشﭙور ،ع ،چرخچیان ،م)
تعامل اجتماعی ذهنیتی است که انسان ها آن را در ذهن خود دارند و آن را با اعمال حرکاتی به یکدیگر انتقال می دهند.
این حرکات شامل کلمات ،حاالت چهره ،صدا ،حرکات دست و.....می باشد.اما آنچه ما در جوامع امروزی شاهد آن هستیم کاهش
سطح ارتباط افراد با یکدیگر است چنانکه با افزایش اندازه ،وسعت شهرها ،سرعت ،تراکم و غیره ،مدرنیت ،شهروندی و روابط
اجتماعی به عنوان اصول اولیه شهری ،تضعیف شد ،به این ترتیب احساس جمعی اجتماع های محلی و وابستگی های احساسی به
یک مکان در حال ناپدید شدن است .که به معظل بزرگی تبدیل شده است ،انسان موجودی اجتماعی می باشد و کم رنگ شدن
تعامالت اجتماعی آن با دیگران باعﺚ تحت تاثیر قرارگرفتن بخش های مختلف زندگی آن می شود از این رو شناخت انسان از
نحوه ارتباطش با سایرین و چگونگی آن در برقراری تعامل و ارتباطش با دیگران بسیار موثر می باشد بنابراین با شناخت انسان ها
که یک موجود اجتماعی بوده و تعامالت اجتماعی برقرار می کنند شناخت کنش های رفتاری و واکنش های اجتماعی و فعالیت ها
برای تعامل های اجتماعی و روابط معنادار ،اهمیت پیدا می کند .افراد مختلف به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی با دیگران تمایل
دارند .تعریف سطح مطلوب تعامل ،به طور ذهنی از گفته های مردم و به طور عینی از موضع گیری هنجاری نسبت به زندگی خوب
به دست می آید .هر دو از تعریفی دارای ارزش باال برخور دارند و دارای جهت گیری اجتماعی و سیاسی هستند( .لینچ ،ک ،سیمای
شهر )
مشاهدات نشان می دهد تعامل اجتماعی در بین نسل های گوناگون اتفاق می افتد.فضاهای شهری و عمومی به مردم اجازه
می دهند که باهم و با نسل های مختلف رو به رو شوند و باهم در یک مکان حضور داشته باشند .به همین دلیل جهت رسیدن به
روابط اجتماعی منسجم و پایدار و حضور در کنار هم و در فضاهای عمومی نیازمند شناخت چگونگی الگوهای مختلف اجتماعی
شدن می باشیم .در زیر ،چندین عنصر تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی که طیف وسیعی از مؤلفه های ادراکی و مفهومی تا مؤلفه
های کالبدی و عینی را در بر می گیرد را معرفی کرده ایم .ازدحام و تراکم ،هنجارها و روابط اجتماعی ،باورها و اخالق ،طبقه بندی
های اجتماعی ،کاربری ها و فعالیتها ،اجتماع پذیری ،خلوت و قرارگاه فیزیکی ،دسترسی و به هم پیوستگی.

 -11سرزندگی شهری
سقراط در قرن پنجم پیش از میالد گفته است ":هدف اصلی از ایجاد شهر تامین نشاط و خوشبختی شهروندان است"
این گفته سقراط رابطه دیرین و مستحکم میان دو مفهوم شهر و نشاط و سرزندگی را به خوبی نشان میدهد .بر مبنای چنین
دیدگاهی اساساً شهر به مﺜابه دستگاه ،وسیله یا مرکبی برای نیل به شادی ،نشاط و سرزندگی تلقی می گردد.
امروزه به دالیل گوناگون تامین نشاط ،شادی و سرزندگی شهری به یکی از دغدغههای اصلی نظامهای مدیریت شهری به
وِیژه د ر کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است .تأمین سرزندگی شهری به مﺜابه آرمانی مشروع در صدر بسیاری از اسناد رسمی
شهرسازی به چشم می خورد که خود برخاسته از اهمیت سرزندگی شهر توأماً به مﺜابه یک هدف و وسیله است .به عبارت دیگر ،در
کنار اهمیت سرزندگی به مﺜابه غایت و هدف امروزه در شرایط رقابت جهانی شهرها برای کسب سهم بیشتر از سرمایه ها،
استعدادها و توجه جامعه بین المللی ،سرزندگی شهری ابزار مؤثری برای ارتقای توان رقابتی شهرها در تحقق چشم انداز مطلوب
آنها تلقی می شود.
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اندیشیدن در باب سرزندگی شهرها الجرم پرسش ها و دغدغه های متعددی را به ذهن متبادر می کند از جمله اینکه آیا
ویژگی های مﺜبت و کیفیت های برتر فضایی – کالبدی یک شهر جبراً به ایجاد نشاط و سرزندگی منجر می شود؟ و اساساً چه
نسبتی میان کیفیت طراحی شهری یک شهر و نیل به سرزندگی شهری وجود دارد؟
شهر فرصت های گوناگونی را می تواند برای تجربه شادی و نشاط در اختیار شهروندانش قرار دهد .تجربه نشاط در یک
شهربازی ،در یک استادیوم ورزشی ،در یک تئاتر کمدی ،در یک کنسرت موسیقی و یا در یک جشنواره خیابانی و مراسم آتش بازی
طیفی از تجارب نشاط انگیز و در عین حال متفاوتی را نمایندگی می کند .می توان پرسید که آیا اساساً ممکن و در صورت امکان
مفید است که نوع خاصی از نشاط و سرزندگی را در کلیت شهر تسری داد؟ به بیان دیگر آیا می توان مﺜالً نشاط و سرزندگی یک
شهربازی را عیناً در تمامیت یک شهر گسترش داد ،بی آنکه مفهوم شهر دچار فروپاشی گردد؟
این گونه به نظر می رسد که می توان از طیفی از تجارب متنوع نشاط و شادی شهری سخن گفت که در قطبی از آن شادی
سطحی و گذرا و در قطبی دیگر شادی عمیق و ماندگار قرار دارد .به بیان دیگر ،می توان در مقابل نشاط زودگذر از سرزندگی پایدار
شهری سخن گفت (گلکار.)00-01 :1091 ،
شهرهای جدید با مشکالت متفاوتی مواجه می باشند .از طرفی فضاهای عمومی شهری در آنها بدون هیچگونه بار فرهنگی و
اجتماعی به حیات خود ادامه می دهند و این امر باعﺚ تشدد بحران هویت و عدم سرزندگی در آنها شده است( گلکار.)1091 ،
اگر شهر را به مانند یک موجود زنده فرض کنیم برای ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است .نقش فضای
شهری ،یا به عبارتی فضایی که در آن تعامالت اجتماعی شهروندان شکل میگیرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا
می یابد ،در کشور ما روز به روز در حال افول است .شرایط حاکم بر شهرهای امروزی شیوه زندگی جدیدی را القا می
کند که در آن پیاده روی به منظور انجام اهداف مختلف نادیده گرفته می شود؛ به عنوان نمونه خرید کردن و حتی
تماشای مغازه ها در یک فضای پیاده یکی از فعالیت های جذاب و پرطرفدار شهری به شمار می آید به گونهای که یکی
از انواع فضاهای پویا و سرزنده در جهان ،مرکز خرید پیاده است که متأسفانه جایگاه چنین فضاهایی در شهرهای ما به
درستی تعریف نشده؛ هم چنین سلطه بی قید و شرط خودروهای شخصی بر شهر و به تبع آن تداخل حرکت سواره و
پیاده از سر زندگی می کاهد؛ به عالوه نقش پیاده روی به عنوان یکی از ارکان مهم سالمت روحی و جسمی شهروندان،
بسیار کمرنگ شده است .از سوی دیگر در کشور ما فستیوال ،کارناوال و آن چه به مفهوم جشن های خیابانی در جهان
مطرح است ،آن چنان جایگاهی ندارد و جشن های باستانی به جای مانده مانند چهارشنبه سوری ،حرمت و کیفیت
پی شین خود را از دست داده اند .واضح است که الزمه سرزندگی فضاهای شهری حضور مردم در شهر است؛ اما امروزه
به دالیل گوناگون به خیابان به عنوان یک فضا برای گذران اوقات فراغت توجه نمی شود و صرف مدت زمان زیاد در
خیابان ،مذموم تلقی می گردد به گونهای که جوانان از این کار منع می شوند؛ این در حالی است که اگر محیط شهری
فضایی امن و مطلوب را فراهم سازد و فعالیت ها و تفریحات سالم به گونهای سازمان یافته و مطابق با ارزش های جامعه
میسر گردد ،حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست پذیری افزایش می یابد .با شناسایی و تقویت عوامل مؤثر
بر سرزندگی فضاهای شهر و ایجاد فضاهای سرزنده می توان شهر را احیا و باز سرزنده نمود (خستو و رضوانی:8913 ،
.)04
نشاط و سرزندگی یکی از مؤلفههای اصلی یک مکان وجد کیفیت طراحی شهری می باشد .محیطهای شهری
سرزنده ،زمینه ساز تعامالت اجتماعی بین افراد متفاوت و خلق و افزایش سرمایه اجتماعی می گردند .عالوه بر این؛ با
توجه به تحقیقات صورت گرفته در امریکا و اروپا ،سرزندگی یک شهر یا منطقه شهری در توسعه اقتصاد خالق آن نیز
مؤثر می باشد.
با این وجود ،تا کنون به ویژگی سرزندگی محیطهای شهری در مطالعات ،تحقیقات و پروژههای طراحی شهری در
ایران و تهران توجه جدی نشده است و بیشتر عرصه های عمومی که امروزه در سطح شهرها دیده می شوند،
محیطهای کسل کننده و غیرجذابی می باشند که هیچ انگیزه ای را در افراد برای رفتن و ماندن در آنجا بر نمی انگیزند.
عالوه بر این در میان متخصصان شهری نی ز تعریف مشترکی از ویژگی سرزندگی محیط های شهری و معیارها و عوامل
ایجاد کننده آن وجود ندارد.

-11سرزندگی در مجتمعهای تجاری
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سخن از سر زندگی سخن گفتن از ارتقاء کیفیت محیط است و بدون تردید با ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
کالبدی یک محیط مرتبط است .نحوه پرداختن به مفهوم سر زندگی در مراکز تجاری با توجه به مدل کانتر( )1822و پانتر( )1881
در سه دسته کلی خالصه می شود
 -1بررسی ویژ گی های کالبدی و معماری در مراکز تجاری
 -0بررسی فعالیت های مرتبط با این فضا در مراکز تجاری
 -0تحلیل سطوح معنا و نمادین در فضاها در مراکز تجاری
که با توجه به تعریف سرزندگی ،فضایی سر زنده است که ،فضا باید به گونه ای باشد که مردم بیایند و بمانند و به
برقراری ارتباط و تعامالت اجتماعی افراد نیز کمک کند .برای فراهم بودن زمینه جذب افراد به فضا و سپس نگه داشتن
آن ها در فضا باید نخست عناصر و عوامل جذب کننده موجود باشد و هم چنین مردم برای ماندن در فضا دچار مشکل
نبوده و درکمال رضایت به سر برند( .فروتن و همکاران )2:1080 ،

 -12تعریف خرید

 -13مراکز خرید
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خرید و خرید کردن در دنیای مدرن و کهن تفاوت های مهمی دارند .این تفاوت ها را می توان در محل های خرید مشاهده
کرد .در دنیای جدید فروشگاههای بزرگ (مجتمع های تجاری )خرید کردن مدرن را نشان می دهند .فروشگاه ها بزرگ در قرن
 18تاسیس شده اند .اما تحوالت زیادی بعد از ان در آنها رخ داده است .تاسیس این مجتمع ها را در تغییر تعریف خرید کردن نیز
می توان مشاهده کرد .اینک تعریف خرید کردن این است که  :دیدار از یک فروشگاه برای خرید کاال یا کاالهایی یا دیدن یا
پرسیدن ( آزمایش) محتوی آنها ".در حالکیه در خرید کردن سنتی تعریف کردن به این معنی بود" :دیدار از فروشگاه برای
خرید ".روشن است که از این تعریف آزادی در خرید بیرون نمی آید .در حالیکه بر اساس تعریف اول یکی از حقوق مصرف کننده
جدید ورود آزادانه به فروشگاه بدون الزام به خرید است (.طرح جامع  ،مهندسین مشاور فرافزا )
خرید،فعالیتی است که نمودهایی ازشرایط وساختاراقتصادی،اجتماعی و به ویژه فرهنگی یک محیط راآشکارمیسازد؛هرچندکه
درابتدا فضاهای خرید،تنهابه منظورپاسخگویی به نیازهای اقتصادی راقبان به صورت پالنهای خطی وقرارگیری اجزای فردی یعنی
مغازه ها دراطراف مسیرهای خطی یامنحنی مراجعان طراحی میشد،امااین ایده که مراکزخرید باید دربرگیرنده کاربریهایی باشند تا
برای دیگرنیازهای مراجعین نیزپاسخی مناسب یابد،به مرور بعنوان اندیشة غالب درمعماری مراکزتجاری تبدیل گردید.

بازار و یا مراکز خرید ،به مفهوم کلی کلمه ،به معنای محل سرپوشیده و یا غیر سرپوشیده ای است که تجمع تعدادی فروشگاه
از یک صنف و چه از اصناف مختلف را در بر گرفته و به عنوان کانون داد و ستد ،فعالیت می کند .از نظر علم اقتصاد بازار عبارت
است از محل معین و یا افرادی که برای خرید و فروش جنس معین با یکدیگر تماس پیدا کرده و در نتیجه مبادالت آنها در زمان
واحد و به قیمت معین انجام می گیرد .در برخی موارد مرکز خرید شامل یک بازار محصور و باغ راه است  .مرکز خرید به طور عام
به یک گروه از مغازه ها اطالق می شود  .ولیکن معنای دقیق آن عبارت است از  :گروهی از واحد ها و مؤسسات تجاری که برنامه
ریزی  ،طراحی  ،مالکیت  ،بازار یابی و مدیریت آنها بصورت واحد و یکﭙارچه صورت می گیرد  .انواع مختلف مراکز خرید ،ماهیت و
مفهوم مشابهی دارند  ،اما در برخی ویژگی ها مانند اندازه  ،مقیاس و گستره کاال و خدمات قابل عرضه  ،کامال متفاوتند  .هدف
عمده طرح ریزی واحداث این مراکز  ،خلق یک مکان مناسب و جذاب با ارائه حداکﺜر اقالم مورد نیاز مشتریان و حداکﺜر میزان
فروش برای مستاجران واحدهای تجاری است  .مراکز خرید و مؤسسات خرده فروشی را بر اساس مسافتی که مشتریان آنها طی
میکنند  ،طبقه بندی میکنند( .پروند،پایان نامه کارشناسی ارشد )10 :

 -14انواع مراکز خرید
رشدوتوسعه خرید و فروش سبب پیدایش نظم و ترتیب حرفه ای وگرد آمدن در اماکن و بازار های خاص خود گردید  .شهر ها
در چهارچوب «سرمایه داری غیر فعال » که هانس بوبک آن را تشریح نموده است  ،بر محیط روستایی تسلط پیدا کرده اند  .با
توجه به موقعیت جغرافیایی  ،پتانسیل تولیدی هر شهر  ،کیفیت وسعت بازار های شهری به بازار های مختلفی بر می خوریم که هر
یک دارای قلمرو و عملکردی متفاوت از دیگری است  .مرکز خرید به مجموعه ای از مغازه های خرده فروشی با پارکینگ عمومی
اطالق می شود که در آن یک یا چند فروشگاه بزرگ  ،مغازه هایی با تخفیف ویژه وفروشگاه های مواد غذایی وجود دارد  .در برخی
موارد مرکز خرید شامل یک بازار محصور و باغ راه است  .مرکز خرید به طور عام به یک گروه از مغازه ها اطالق می شود  .ولیکن
09

معنای دقیق آن عبارت است از  :گروهی از واحد ها و مؤسسات تجاری که برنامه ریزی  ،طراحی  ،مالکیت  ،بازار یابی و مدیریت
آنها بصورت واحد و یکﭙارچه صورت می گیرد  .انواع مختلف مراکز خرید  ،ماهیت و مفهوم مشابهی دارند  ،اما در برخی ویژگی ها
مانند اندازه  ،مقیاس و گستره کاال و خدمات قابل عرضه  ،کامال متفاوتند  .هدف عمده طرح ریزی و احداث این مراکز  ،خلق یک
مکان مناسب و جذاب با ارائه حداکﺜر اقالم مورد نیاز مشتریان و حداکﺜر میزان فروش برای مستاجران واحدهای تجاری است .
مراکز خرید و مؤسسات خرده فرو شی را بر اساس مسافتی که مشتریان آنها طی میکنند  ،طبقه بندی میکنند(پروند،پایان نامه
کارشناسی ارشد .)10:

 -15مراکز خرید فرامنطقه ای
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مراکز خرید فرا منطقه ای از نظر ترکیب اقالم عرضه شونده در آنها  ،به مراکز خرید منطقه ای بسیار شباهت دارند  .با این
وجود  ،تنوع کاال های آنها بیشتر است  .به عالوه  ،انواع سرگرمی های جالب در این مراکز به چشم می خورد .مساحت آنها حدود
 933333فوت مربع است  .که در سایتی به مساحت  13تا  103جریب و یا حتی بیشتر احداث می شود  .بر اساس طبقه بندی
انجمن بین المللی مراکز خرید ( )ICSCویژگی های مراکز خرید فرا منطقه ای به شرح ذیل می باشد :
ـ مساحت  933/333:تا  1/1میلیون فوت مربع
ـ مساحت کل سایت  13 :تا  101جریب
ـ تعداد کل مغازه ها  033 :تا  001واحد
ـ حداقل جمعیت مورد نیاز جهت تامین فروش  033/333 :نفر در محدوده  10مایلی
ـ مدت زمان رانندگی از مبدا تا مرکز خرید  :کمتراز  03دقیقه (.پایاننامه کارشناسی ارشد )01:

 -16مراکز خرید منطقه ای
بعد از مرکز اصلی شهر  ،بزرگترین نوع مراکز خرده فروشی و خدمات جزئی در مناطق خاصی از شهر پدید می آید  .مراکز
تجاری ـ خدماتی منطقه ای  ،خاص شهرهای بزرگ هستند و هسته ها یا مراکز درجه یکزهم طراز مرکز شهر به شمار می روند .
در اغلب شهرها  ،مراکز خرید منطقه ای در امتداد خیابان ها و مراکز تقاطع ها و میدانهای اصلی یک بخش از شهر تشکیل می
شوند  .در شهر های بزرگ که از شبکه حمل و نقل  ،مترو و اتوبوس برقی بهره می گیرند  ،مراکز منطقه ای پیرامون ایستگاه ها و
پایانه ها و جاهایی که به سیستمهای حمل و نقل دسترسی دارند و به بزرگ راه ها مرتبط می شوند  ،پدید می آیند .
مراکز خرید مهم  ،تفرجگاه های منطقه ای و بازار های بزرگ در فضای وسیعی در حدود  03الی  033جریب می گردند که
شعاع خدمات رسانی آنها به  1الی  01مایل و گاه بیش از آن میرسد  .این مراکز را معموال سرمایه داران بزرگ احداث می کنند و
طیف گسترده ای از خدمات را ارائه می دهند  .خدماتی از قبیل  :فروشگاه های بزرگ  ،کاال های تخصصی  ،مزون های مد  ،لوازم
رفاهی خانگی  ،انبار های بزرگ  ،کارگاه های کوچک و متوسط  ،و غیره  .تعداد مغازه های مراکز خرید منطقه ای بین  23تا 001
واحد  ،متغیر است و حدود  13/333تا  113/333خانوار برای حصول میزان قابل قبول فروش آنها الزم است  .اندازه این مراکز
 033/333تا  933/333فوت مربع می باشد  .براساس طبقه بندی انجمن بین المللی مراکز خرید ( )ICSCویژگیهای مراکز خرید
منطقه ای به شرح ذیل می باشد :
ـ کاربری فروشگاه ها و واحدهای تجاری  :مجموعه ای از مغازه ها و حداقل شامل دو فروشگاه
ـ مساحت  033/333 GLA :تا  933/333فوت مربع
ـ تعداد کل مغازه ها  133 :واحد
ـ حداقل جمعیت مورد نیاز جهت تامین فروش  113/333 :نفر در محدوده  9مایلی
ـ مدت زمان رانندگی از مبدا تا مرکز خرید  :کمتراز  03دقیقه ( .پایاننامه کارشناسی ارشد )00:

 -17مراکز خرید ناحیه ای
معموال در تعریف مراکز تجاری_خدماتی ناحیه ای  ،گفته می شود که این مراکز کاالها و خدمات ماهیانه ساکنین را تامین می
کنند  ،در حالی که مراکز محله ای پاسخگوی خدمات روزانه هستند و مراکز منطقه ای  ،خدمات ساالنه را عرضه می کنند  .البته
این تعریف نسبی است و نمی تواند معنایی مطلق داشته باشد  .بهترین تعریفب رای مراکز تجاری – خدماتی ناحیه ای ،تنوع و
گوناگونی عرضه کاال و خدمات و جنبه نسبتا تخصصی برخی فعالیت ها در آنهاست که به جمعیت بیشتر برای پذیرش سفارش و
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 -18مراکز خرید محلی
این مراکز  ،مراکز خرده فروشی و خدمات جزئی  ،مغازه ها و فروشگاه های کوچک تجاری هستتند که اغلب در قسمت های
قدیمی شهرها و تقاطع خیابان های اصلی و محلی  ،به صورت نواری در طول خیابان ها مستقر میشوند  .در بافت های قدیمی،این
مراکز همراه با سایر عملکردها  ،در گذر اصلی محله یا محل تالقی گذرها به وجود میآمدند.
معموال در مرکز هر محله  ،یک بازار کوجک متشکل از چند فروشگاه مانند خوار و بار فروشی  ،قصابی  ،میوه فروشی  ،نانوایی
و غیره وجود دارد  .که نیازهای روزانه و هفتگی مردم محل را تامین می کند و در محالت قدیمی تر گاه میتوان آنها را به صورت
مجموعه ای در زیر یک سقف مشاهده نمود  .وسعت این مجموعه و تعداد فروشگاه های آن بستگی به وسعت وجمعیت محله دارد.
مراکزخرید محله ای در سطح محله مطرح می شوند که نیازهای خرید روزانه مردم را در شعاع  0مایلی و در فضایی به
مساحت  0الی  11جریب تامین می کنند .مراکزتجاری محله ای معموال دارای مغازههای خوار و بارفروشی و یکسری فروشگاه
کوچک و متوسط خرده فروشی هستند که مسیرهایی برای عبورپیاده ها جهت دسترسی مناسب به خدمات فوق طراحی می گردد.
داروخانه  ،بانک  ،رستوران  ،آرایشگاه  ،خشک شویی و خدمات از این قبیل ممکن است در مراکز تجاری محله ای یافت می شوند.
درتوصیف کلی ویژگی های مراکز خرید محله ای چنین آمده است  :یک مرکز خرید محله ای معموال از یک داروخانه  ،یک
خشک شویی و تعدادی مغازه های کوچک تشکیل شده است و تعداد  1333خانوار جهت تامین میزان قابل قبول فروش آن  ،الزم
است .این مراکز با مساحتی حدود  133/333فوت مربع طراحی میشوند .تا شرایط خرید مناسبی را برای مشتریان در یک شعاع
 1/1مایلی فراهم نمایند .معموال این مراکز از مجموعه ای شامل  11الی  03مغازه تشکیل شده اند که در سایتی با مساحت 0
جریب واقع گردیده اند .بر اساس طبقه بندی انجمن بین المللی مراکز خرید ( )ICSCویژگیهای مراکز خرید محله ای به شرح
ذیل می باشد :
ـ کاربری فروشگاه ها و واحدهای تجاری  :سوپرمارکت
ـ مساحت 03/333GLA:تا  133/333فوت مربع
ـ مساحت کل سایت 0 :تا  13جریب
ـ تعدادمغازه ها 11 :تا  03واحد
ـ حداقل جمعیت مورد نیاز جهت تامین فروش 0133 :تا 03/333نفردرمحدوده  1/1مایلی
ـ مدت زمان رانندگی از مبدا تا مرکز خرید  :کمتراز  13دقیقه ( .پایاننامه کارشناسی ارشد )00:
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مشتری نیاز دارند  .خصوصیت دیگر مراکز خرید ناحیه ای  ،دسترسی آسان به تسهیالت ارتباطی برای جمعیت محلی است ،
بطوری که حتی با دوچرخه یا پیاده نیز میتوان به آنها دسترسی یافت .
در گذشته  ،در شهرهای بزرگ افسون بر بازار اصلی شهر  ،یکی از چند بازار ناحیه ای نیز وجود داشت  .که برخی از نیازهای
بخشی از ساکنان شهر به کاالهای روزانه و هفتگی و گاه ماهانه را تامین می کرد .
مراکز خرید ناحیه ای عموما در فضایی به مساحت  13الی  03جریب احداث می شوند که شعاعی حدود  0تا  1مایل را
پوشش می دهند  .مجتمع های تجاری ناحیه ای معموال یک یا چند مالک اصلی دارند  .خرده فروشی و حراج تولیدات داخلی ،
فروشگاه بزرگ تولیدات الکتریکی  ،سوپرمارکت  ،مبلمان منزل  ،لوازم ورزشی و غیره در چنین مراکزی ارائه می شوند  .اصوال
کاالها و خدماتی که در مراکز مذکور یافت می شوند نسبت به مراکز تجاری محل های  ،با تنوع و مقیاس باالتری عرضه می
کردند  .در حالت خاص  ،مراکز خرید ناحیه ای محل معرفی و اتنقال مد  ،ارایه سرگرمیهای جدید  ،رستوران غذاهای خاص و
غیره می باشند  .یک مرکز خرید ناحیه ای شامل  03الی  23مغازه است و حداقل  1333خانوار برای تامین فروش مطلوب آن
الزم است  .مساحت این مراکز معموال بین  113/333تا  033/333فوت مربع می باشد و مشتریان آنها از محدوده جغرافیایی
وسیعی تامین می شود  .براساس طبقه بندی بین المللی مراکز خرید ( )ICSIویژگی های مراکز خرید ناحیه ای به شرح ذیل می
باشد :
ـ کاربری فروشگاه ها و واحد های تجاری  :سوپرمارکت،فروشگاه تخفیف ویژه  ،نمایشگاه
ـ مساحت  133/333 GLA:تا  033/333فوت مربع
ـ مساحت کل سایت  13:تا  03جریب
ـ تعدادکل مغازه ها 03 :واحد
ـ حداقل جمعیت مورد نیاز جهت تامین فروش  03/333 :تا  113/333نفر در محدوده  0تا  1مایل
ـ مدت زمان رانندگی از مبدا تا مرکز خرید  :کمتراز  11دقیقه ( .پایاننامه کارشناسی ارشد )00:
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 -19مرکز خرید اجتماعی
ر فتار اجتماعی مردم معاصر و جوامع مختلف می تواند سر منشاء چگونگی شکل گرفتن و تعریف مرکز خریدی مدرن را ارائه
دهد .انسان امروزی انسانی با دغدغه های ذهنی فراوان و دچار انباشتگی اطالعات غیر ضروری است .این فرد هر روز و در هر
ساعت و هر ثانیه در مسیر بمباران اطالعات کاربردی و غیر کاربردی است که از محیط پیرامون خود دریافت می کند .برای مصرف
کننده امروزی مرکز خرید تعریف بسیار گسترده تری نسبت به برآورده ساختن نیاز خرید محصول و یا سرویس را پیدا کرده است.
انسان معاصر در مرکز خرید تجربه شگفت انگیزی از یک روز خوب را می طلبد .در راستای برآورده ساختن این خواسته  ،نسل
جدید مراکز خرید خدمات متنوع و گوناگونی را در راستای خوشنودی جامعه و فراهم کردن سبدی از امکانات و فرصت ها برنامه
ریزی می کند .مراکز خرید مدرن در سطوح مختلف با طبقات مختلف جامعه در تعامل هستند و به طور مشخص برای طبقات سنی
متفاوت و برای نیازهای تخصصی بانوان و آقایان امکاناتی متنوع را فراهم می کنند تا اقامت هرچه مطلوب تری در فضای مرکز
خرید امکانﭙذیر باشد .در این حوزه محدوده سرویس های یک مرکز خرید از بخش بندی بازار در حوزه های خرید اقتصادی تا بازار
کا الهای لوکس گسترش می یابد و فضاهای ارتباطی همچون البی ها و تراس ها و فضاهای کاربردی مانند پارک های بازی
(طراحی شده برای محیط های درونی مانند بازی های رایانه ای و محیط های بیرونی همچون بازی های حرکتی) و انواع رستوران
ها و فودکورت ها و فضاهایی جهت توقف و استر احت ،همه و همه پیرامون تعریف اولیه مرکز خرید شکل می گیرند .نکته کلیدی
در پویایی و فعال سازی یک مرکزخرید مدرن ،گسترش استراتژی های دقیق جهت جذب و افزایش کمی و کیفی مخاطب و تداوم
ارتباط با مخاطب است( .فالمکی  ،محمد منصور)21:1091،
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 -21مرکز خرید نمونه ای از یک مکان تجاری اجتماعی
بازار رابطهی خیلی تنگاتنگ با نهادهای دیگر جامعه مﺜل مذهب ،سیاست و با قشرهای مختلف جامعه دارد ولی این رابطهی
ارگانیک در مرکز خرید وجود ندارد .شاید بتوان مرکز خرید را «غیرمکان» نامید .نبود این رابطهی تنگاتنگ با تاریخ ،با محیط
اطراف و بستر فرهنگی امکان بازی با هویت را میدهد .میتوانید هویت دیگری را برای خود بسازید .بازار محلی است که اخالق را
بازتولید میکند و از آن دفاع می کند ،اما مرکز خرید با آزادی نسبی که دارد اخالق را زیر سوال میبرد یا به چالش میکشد .بازار و
مرکز خرید با هم از نظر اقتصادی رابطهی بسیار تنگاتنگی دارند و خیلی از کسانی که در مرکز خرید سرمایهگذاری میکنند از بازار
میآیند و خیلی از اجناسی که در مرکز خرید هست،از بازار به مرکز خرید میرسد ( .فالمکی  ،محمد منصور)21:1091،

 -21مراکز خرید عنصر اجتماعی تشکیل دهنده فضای شهری
یکی از عناصر تشکیل دهنده بدنه های شهری ،مراکز خرید و فروشگاهها هستند .بدنه خیابانها در طراحی شهری از زمره
جزئیات و نشان های شهری به شمار می روند .مراجعان به مراکز خرید و فروشگاه ها حریداران پیاده اند ،بنابراین طراحی این
اماکن می بایست در مقیاس خریدار پی اده بررسی شود .توجه به این امر عالوه بر زیبا سازی خیابانهای شهر،نمادی است از این
میزان ارزش گذاری و احترام به شهروندان و متقابال به ارتقای سطح آگاهی و حساسیت شهروندان نسبت به کیفیت محیط شهری
کمک می کند .ویترین مغازه ها در افق دید عابران پیاده قرار دارند و ما اغلب به دلیل داشتن دو پای ثابت روی زمین و چشمانی در
ارتفاعی ثابت از سطح افق ،محیط پیرامون را از طریق حرکت به طرفین (استفاده از پاراالکس افقی) درک می کنیم و کمتر به باال
و پایین افق دید (پاراالکس عمودی) توجه داریم .هنگام عبور از مسیرهای پیاده بیشترین توجه عابران به عناصری است که
مستقیما در معرض دیدشان قرار دارند .یکی از مشکالت عمده ی شهرهای ما از انجا ناشی می شود که ز پیاده ها غافل مانده اند.
غفلت از این مساله و بی توجهی به طراحی بدنه ی فروشگاه ها و ورودی و ویترین آنها اغلب نمای زشت در شهر و پیاده روهای
آ ن می سازد .عدم تناسب ابعاد پیاده رو هم به آزار دهنده بودن وضعیت دامن می زن و مسیرهای پیاده با عرض نامناسب به فضای
ناراحتی تبدیل می شوند که عابران ناگزیر با سرعت از آن می گذرند ،بی آنکه امکانی برای مکﺚ و توقف ،خرید یا ختی تماشای
ویترینها بیابند .قدم زدن در پیاده رو برای خرید یا تماشای ویترین فروشگاه ها از تفریحات ساده و ابتدایی مردم به شمار می رود.
بهره گیری از ایده های ناب طراحان داخلی در جهت رسیدن به فضاهای خرید فکر شده و تولید نماهایی جذاب برای مغازه
ها،امکان مفرحی را در زندگی شهروندان ایجاد می کند .خرید از فروشگاه ها را برایشان با لذت توام می سازد و آنها را به پشت
ویترین و داخل فروشگاه می کشاند .چیدمان طراحی شده و فکر شده اجناس ،ارائه خدمات فروشنده به مشتری را هم آسان می
سازد( .بحرینی  ،سید حسین)1021،

 -22نقش مراکز خرید در شهر
00

سرزندگی و پویایی فضای شهری و در مقابل ،مالل انگیزی آن بازتاب شمار و به خصوص نوع فعالیتها و رویدادهایی است که
در فضا صورت می پذیرد .بنابراین برای شناسایی سرزندگی ابتدا باید به بررسی فعالیت ها بﭙردازیم .می توان با یک نگاه اجمالی
فعالیت های قابل پیش بینی در یک مجموعه تجاری را شامل خرید ،تفریح و سرگرمی ،پیاده روی و پرسه زنی و تعامالت اجتماعی
قلمداد کرد .که هریک شامل عرصه ای گسترده خواهند بود .به عنوان مﺜال تعامالت اجتماعی بسیار گسترده تر از عنوان خویش
ارزیابی می شود چنانکه می توان بسیاری از فعالیت ها مانند قرارهای اجتماعی و انواع مشارکتهای شهروندی را در این عنوان جای
داد و تفسیر نمود.

 -23پدیده خرید و گذراندن اوقات فراغت در مجتمع های تجاری-اجتماعی
جوامع شهری امروز ،بخصوص در کشور های جهان سوم با مسائل و معضالت اجتماعی گوناگونی روبه رو هستند.
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فشارهای ناشی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی ،کار و فعالیت های مستمر و بدون وقفه برای تامین هزینه های زندگی
شهری ،بخصوص در میان اقشار متوسط و کم درآمد شهری ،کمبود زمان و فضای کافی جهت تفریح و گذراندن اوقات
فراغت ،فضاهای یکنواخت شهری و بروز اختالالت روانی ناشی از یکنواختی زندگی شهری ،بروز مشکالت ناشی از آلودگی
های موجود در شهرها و نیز کمبود فضاهای فراغتی و ورزشی و سایر مشکالت زندگی شهری ،همگی نقش مهمی در کاهش
کیفیت زندگی انسان ها در شهرهای بزرگ بویژه شهرهای جهان سوم ایفا می نمایند .این مسائل و مشکالت همگی
نهایتا مشکالت و اختالالت روانی و رفتاری زیادی را در میان افراد جامعه بوجود آورده است .در نهایت نیز به آسیب و
معضالت اجتماعی می انجامد .از سوی دیگر تفریح و سرگرمی از الزامات زندگی بشر است .انسان ها برای کاهش فشار
روانی وارده نیازمند تفریح و سرگرمی بوده ،این امر در سالمت روحی آنان تاثیر بسزایی دارد .اما همانطور که گفته شد
فشارهای ناشی از کار و فعالیت و کمبود زمان و فضای کافی برای این امر خود به عاملی محدود کننده تبدیل گشته اند .از
این روست که در جوامع شهری معاصر ،خرید و جستجو در میان فضاهای تجاری خود به امری مفرح و سرگرم کننده برای
شهرنشینان تبدیل شده است .چرا که به دلیل کمبود زمان و فضا ،امکان تفریح به اشکال دیگر بخصوص برای اقشار متوسط
و کم درآمد جامعه محدود است و اشخاص با مراجعه به فضاهای تجاری ،چه برای خرید چه تنها به نیت گردش به تفریح و
گذران اوقات فراغت می پردازند .حال در این میان نقش مال ها و مجتمع های تجاری به جذاب تر نمودن محیط برای
مراجعه کنندگان است .چه آنان که برای خرید می آیند و چه آنان که در پی تفریح هستند و این امر با ایجاد محیطی
تجاری و فروشگاهی متنوع و جذاب و عالوه بر آن ایجاد مراکز و خدمات تفریحی و سرگرم کننده در مراکز تجاری میسر
می گردد .خدم ات و تسهیالت رفاهی نیز در این میان به عنوان مکملی بر جذب هر چه بیشتر مردم عمل می نمایند .این
تنوع خدمات در زمینه های تجاری ،تفریحی و رفاهی خود از عوامل رونق روز افزون مال ها به شمار می رود( .محمد زاده ،
مستان آباد  ،قربانی نیا)2:1080 ،

 -24عوامل موثر اجتماعی در مرکز خرید
عوامل موثر بر اجتماع پذیری فضاهای تجاری تفریحی ،عوامل موثر بر برقراری ارتباطات و تعامالت اجتماعی و عوامل
موثر بر سر زندگی به همراه گزاره های مرتبط جداول 1و 0و  0دسته بندی نمود( .مدنی پور) 01:1080 ،
جدول:1عوامل موثر بر اجتماع پذيری فضاهای تجاری تفريحي
گزاره ها
ایمنی و آسودگی برای همگان )کودکان ،خردساالن ،سالمندان و معموالن(تفکیک سواره از پیاده در سایت پروژهتوجه به زیبایی شناسیایجاد زمینه برای سر زندگی اجتماعیایجاد فضایی چند منظوره برای تامین اوقات فراغت و فعالیت های متفاوتامکان دسترسی مستقیم ساکنان اطراف و تامین تسهیالت روزانه ساکنین محله هایپیرامونی
ایجاد فضای گفتگو و مالقاتاستقرارا در مرکز اجتماعی محله و در مسیر سایر محالت-ارتباط با استخوان بندی شهر

عوامل موثر بر اجتماعی پذیری مجتمع های
تجاری تفریحی
تامین ایمنی و سهولت دسترسی برای تمام افراد
جامعه

تسهیل استفاده مرتب و دایمی ساکنان از
تفریحی -قضاهای تجاری

05

توجه به ایجاد گره های اجتماعیایجاد حیات شهری و مدنی از طریق طراحی فضا )دیوارها ،بدنه ها ،گشودگی ها ،روزنهها،
درها ،ورودی ها ،ایوان  ،فروشگاه ها و...
ایجاد مقیاس مناسب در ابعاد و اجزا و عناصر افقی و عمودیایجاد معماری هماهنگ بریا خلق فضایی که تشخیص و تعامالت اجتماعی را سببشود.

ایجاد حس تعلق به مکان

تعریف و تشخیص فضا از طریق نشانه گذاری و نما سازیتمایز و مشخص نمودن فضاها از تغییرات در حجم ،سطح و کفایجاد  -فضاهایی جهت دور هم آمدن جمعیت در حال فراغت

هدایت جمعیت و فعالیت در ابعاد و عرصه های
گوناگون

ایجاد فضاهایی که در آن احساس بورن و زیستن مکان ایجاد شوداستفاده از آب ،گیاه برای فضاهای مکﺚ و استراحت یا فضاهای عبوری و حرکتی-استفاده از پستی و بلندی برای عرصه های مورد نیاز نمایش مجوعه

زیمنه سازی برای ایجاد حس مالکیت بر مکان

ایجاد چشم انداز در نقاط مکﺚ و استراحت-ایجاد فضایی برای ارتباطات فردی ،شخصی و قرارادادهای اجتماعی

تقویت ارتباطات دیداری ،شنیداری و گفتاری
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جدول :2عوامل موثر بر برقراری ارتباطات اجتماعي
امکان پرسه زدنایجاد و طراحی فضای تعریف شده و کفسازی و نورپردازی مناسبپوشش مناسب کفوجود فرصت های مناسب برای نشستنوجود نیمکت ها و صندلی های متفاوت و راحت-چیدمان نیمکت ها در فضاهای متفاوت و متنوع

امکان قدم زدن

امکان نشستن و گفت و شنود

تاکید به امکان ایجاد چند فعالیت در یک فضاگسترش تنوع فعالیت ها در فضا و امکان گزینش آنها-ایجاد فضاهای تجمع در کنار فعالیت

جدول :3عوامل موثر بر سر زندگي
امکان همجواری فعالیت های در آن واحدکاهش فاصله میان فعالیت ها افراد مختلف(کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن)
امکا ن فعالیت گروه های جنسی مختلف
عوامل جذب برای گروه های جنسی مختلفایجاد فضا برای حضور سالمندانطراحی ورودی های دعوت کنندهایجاد ورودی های متعددپیش بینی عواملی که نظر عابران را جذب کندایجاد حریم از طریق گیاهان ،کفسازی و مبلمانتسهیالت تفریحی و رفاهیوجود عوامل ترغیب کننده به توقف در فضاتمایل به حضور در فضاجذابیت فضاییایجاد پاتوقحضور آب و صدای آرامبخش آنحضور گیاهان و گلها-بهره گیری از سایه و آفتاب در طول روز

01

مز ینه ایجاد فعالیت

عوامل موثر بر سر زندگی

دعوت کنندگی

امکان مکﺚ طوالنی

حس مﺜبت فضا

نتیجهگیری
افزایش تعامالت اجتماعى ،یکى از موارد ضرورى در طراحی فضاهای عمومی مانند مجتمع های تجاری مى باشد .که امروزه
کمتر به آن توجه می شود .محیط کالبدی باعﺚ ایجاد تصورات ذهنی در مردم می شود و هرچه عوامل این تصورات قویتر باشد
نتیجه آن و اعمال حرکات و ارتباط بین مردم بیشتر می شود .در این راستا ،مجتمع هاى تجاری بعنوان محیطى که امکان حضور
مراجعه کنندگان ،خریدارن و شهروندان در کنار یکدیگر را فراهم مى کند ،مى تواند زمینه ساز ایجاد تعامل بین آنها شود .عدم توجه
به این نیاز افراد و عدم قابلیت محیط در تامین آن ،موجب مى شود تا محیط کالبدى بسیارى از مجتمع هاى تجاری به مجموعه
اى از احجام و فضاى خالى بین آنها تبدیل گردد .این مسئله مى تواند باعﺚ نارضایتى مراجعه کنندگان از محیط و متعاقب آن عدم
حضور در این فضاها شود .در این تحقیق سعی شد که با بهره گیری از فضاهایی متناسب با نیاز اجتماعی مردم ،تعامالت اجتماعی
را گسترش داد و فضای خرید را برای مراجعه کنندگان به فضایی شاد و توام با تعامل و روابط اجتماعی تبدیل کرد که منجر به
ارتقای کیفیت زندگی افراد می شود.
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بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در ادارهی امور شهری
نمونه موردی :شهر همدان

الله رضازاده * ،1مریم قهرمانی ،2خلیل گودرزی سروش

3

تاریخ دریافت89/17/71 :
تاریخ پذیرش89/10/01 :
کد مقاله89579 :

چکـیده
بدیهی است با رشد شتابان شهرها و شهرنشینی در دهههای اخیر حکومتها به تنهایی و بدون اتکا به شهروندان قادر به
اداره امور جامعه نخواهند بود .مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی در شهرها بر پیچیدگی این موضوع افزوده
است .موضوع مشارکت شهروندان در امور شهری در دهههای اخیر به عنوان عامل اساسی در بررسیهای توسعه شهری
مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام گرفته اما به نظر میرسد این فعالیتها آنچنان که باید
نتوانسته مشارکتهای مردمی را به صورت واقعی در اداره امور شهری جذب نماید .از این رو در این تحقیق سعی بر آن
شده است تا عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در اداره امور شهری بررسی شود و پیشنهادات و راهکارهایی جهت بهبود و
افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری ارائه شود .هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان مشارکت شهروندان
شهر همدان در اداره امور شهری و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر آن است .روش انجام این تحقیق ،پیمایشی،
کتابخانهای و استفاده از کتب معتبر است و برای تجزیه و تحلیل دادههای اتخاذ شده از پرسشنامهها از نرم افزار
SPSSنسخه  07استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان شهر همدان در  1منطقه از این شهر تشکیل
داده است و حجم نمونه  499نفر میباشد .نتایج حاصل از آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق نشان میدهد که بین
متغیرهای پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،اعتماد اجتماعی با مشارکت مردم در اداره امور شهری رابطه معناداری وجود دارد اما
بین سودآور بودن مشارکت و عضویت انجمنی با مشارکت پاسخگویان در امور شهری رابطه معنا داری وجود ندارد.

واژگـان کلـیدی :آگاهی شهروندی ،شهروند ،مدیریت شهری ،مشارکت

 -7دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه کردستانlalerezazade@gmail.com ،

 -2دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،مدرس گروه شهرسازی ،دانشگاه پیامنور ،عضو باشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان
 -9عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ،گروه معماری

17

 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)1 :پاییز (مهر) 7931

رشد شهرنشینی در جهان ،خصوصاً کشورهای درحالتوسعه یکی از مهمترین دگرگونیهای جمعیت شناختی در قرن بیستم
بوده است .رشد شهرنشینی از یک طرف و اداره این شهرها بر اساس نظام متمرکز از طرف دیگر باعث شده است که این شهرها
تنها بر اساس خواست نیروهای حاکم و بدون در نظر گرفتن جایگاه سایر گروههای شهری بهخصوص شهروندان به شیوهای کامالً
متمرکز اداره شوند .لذا این تمرکز شدید ،مشکالت متعدد اجتماعی -اقتصادی از قبیل «گسترش بیرویه و بدون برنامه شهرها،
افزایش فقر در شهرها ،دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری ،ایجاد حاشیهنشینی و مسکنهای غیرقانونی ،سیستم
حملونقل ناکافی و نارسایی امکانات اصلی شهری ،مهاجرت بیرویه از روستا به شهر و مشکالت حاد زیستمحیطی را فراروی
ادارهکنندگان شهرها قرار داده است» (رفیعپور .)7418 ،بیان ضرورتها ،سیاستها و روشهای فراهم نمودن موجبات مشارکت
مردم در تغییر و تحول جوامع ،راهگشایی بسیار اساسی و مؤثر جهت کلیه صاحبنظران ،دستاندرکاران ،برنامهریزان و مجریان در
ایفای وظایفشان خواهد بود (سرور و همکاران .)59 :7487 ،با توجه به موارد فوق رهیافتی که میتواند در تأمین انواع نیازهای
پیچیده و متغیر شهرهای امروزی مؤثر و کارا باشد ،برنامهریزی و مدیریت مشارکتی است.
مشارکت به عنوان اساسیترین عنصر در دستیابی به اهداف توسعه ،بهویژه توسعهی شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.
هرچه تودهی مردم جامعه مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند ،امکان کسب موفقیت فراهم میشود ،اقشار پایین و محروم
جامعه از نتایج مشارکت و فواید حاصل از توسعه بهرهمند میشوند .مشارکت مردم در هریک از مراحل و انواع طرحهای عمرانی،
سبب بهبود شرایط عمومی ،توزیع قدرت و باال رفتن امید به زندگی میشود .همچنین سیستم تصمیمگیری ،برنامهریزی و مدیریت
دولتی متمرکز را به سمت مدیریت محلی و از پایین به باال (توسعه مشارکتی) با توجه به نیازها ،امکانات ،توانمندیها و
اولویتهایشان سوق میدهد (قاسمی )7497 ،و این مهم جز از طریق تالش علمی و برنامهریزیشده که بر پایهی شناخت کافی از
مسئله استوار باشد به دست نمیآید ،چیزی که تحقیق حاضر در پی حصول به آن است.

 -2بیان مسئله
گسترش چشمگیر شهرنشینی در سالهای اخیر به ویژه افزایش جمعیت در شهرهایی مانند همدان ،مسائل و مشکالت بسیاری
را بر جای گذاشته است که مدیریت شهری امروزی در شهرهای بزرگ دیگر قادر نخواهد بود با روشهای سنتی و معمول در
گذشته این مشکالت را حل کرده و در ارائه خدمات یکسویه موفقیتی به دست آورد .آنچه امروزه موضوع مشارکت شهروندی در
اداره امور شهرها را تا این مقدار پر اهمیت و ضروری ساخته است تغییر و تحوالت سیاسی-اجتماعی و ورود مباحث جدید توسعه
انسانی در ادبیات توسعه ،بررسی ابعاد گوناگون مشارکتی و چگونگی انجام امور مردم از طریق خودشان است (سرور و همکاران،
 .)59 :7487شیوههای مناسب مدیریت شهری میتواند ضمن اداره امور شهرها به تدریج از حجم مشکالت کم نموده و شرایط
بهتری را برای یک زندگی شهری فراهم نمایند (علیزاده و دیگران.)20 :7480 ،
مشارکت شهروندان در بسیاری از اسناد دولتی اعالم شده است و آگاهی از مشارکت شهروندی در اصطالحات سیاسی و
اجتماعی ضروری است ( .)Li, 2017: 1086تجربه نشان داده است که طرحهای دولتی بدون جلب مشارکت مردمی ،حالت
کمرنگی به خود میگیرند .عالوه بر آن ،مهمترین مزیت مشارکت بهره برداران ،حفاظت و کنترل عرصههای ایجاد شده است که
در تداوم بهرهبرداری و ایجاد بستر مناسب و مساعد ،نقش مهمی بر عهده دارد (علیزاده اقدم و همکاران .)782 :7480 ،جلب
مشارکت شهروندان در اداره شهر از نظر اجتماعی باعث افزایش همکاریهای اجتماعی میشود که پایههای جامعهی مدنی را
تقویت میکند .از طرف دیگر عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نیز پیامدهای منفی هم برای مدیریت شهری و هم برای
ساکنین شهر ایجاد خواهد کرد که ازجمله میتوان به افزایش محدودیتها و مشکالت مدیریت شهری به دلیل افزایش هزینهها و
صرف انرژی زیاد و کاهش عالقه عاطفی شهروندان به محل زندگی خود اشاره کرد (هاشمیان.)7498 ،
شهر همدان نیز ازجمله شهرهایی است که هرساله بر تعداد جمعیت آن افزوده میشود به طوری که طبق آمارهای سازمان
برنامهریزی و مدیریت در سالهای  7495-7481رشدی  7/18درصدی داشته است (سالنامه آماری همدان .)7481 ،رشد جمعیت
شهری همدان ،هشداری است در زمینه احتمال بروز مشکالت مختص شهرهای بزرگ ،انواع نابهنجاریهای اجتماعی که در
شهرهای میلیونی امکان وقوع دارند ،ضمن آنکه ارائه خدمات به چنین جمعیتی به آسانی از عهده یک سازمان و آنهم به صورت
یک طرفه برنمیآید .در این راستا توجه به مشارکت شهروندان یکی از مسائل اصلی و بسیار تأثیرگذار برای تقویت و کمک به
مدیریت امور شهری است .حال سؤال اصلی این است که چه عواملی برای جلب مشارکت مردم در اداره امور شهر تأثیرگذارند؟

-1-2هدف کالن
بررسی میزان مشارکت شهروندان در اداره بهینه امور شهری
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-2-2اهداف خرد
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره بهینه امور شهری
ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود افزایش مشارکت شهروندان در اداره بهینه امور شهری
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سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)1 :پاییز (مهر) 7931

با توجه به اینکه تحقیقات چشمگیری در زمینه مشارکت مردم در اداره امور شهرها صورت گرفته است ،در ادامه به توضیح
مختصری از آنها میپردازیم:
لی و دجونگ ( ،)0171در تحقیقی نقش مشارکت شهروندی در توسعه اقتصادی شهر چین را در سطح روستایی و یکی از
موفقترین و و مدرنترین شهرهای آن بررسی میکنند و به این نتیجه میرسند که مشارکت شهروندان در جامعه روستایی بسیار
واکنشپذیر است ،درحالیکه در محیط شهری بیشتر به صورت فردگرایی است .عالوه بر این ،در هر دو مورد جایگاه شهروندان در
مرحله تصمیمگیری بسیار محدود است اما در مرحله اجرای دولت محلی ،حمایتهای مردم را شامل میشود و جهت افزایش
مشارکت شهروندان ،اصالحات قانونی و حرفهای و اتخاذ سیاستهای پایین به باال ضروری است ( Li & de Jong 2017:
.)1085
جان و همکاران ( ،)0177چهار دسته از جهتگیری شهروندان که ممکن است بر مشارکت تأثیر بگذارد را ارائه میدهند
( )John et al, 2011و نباتچی ( ،)0170هشت عنصر طراحی مشارکت را برای ارزشگذاری عمومی پیشنهاد کرده است
( )Nabatchi, 2012که هر دو چارچوب بیشتر بر عناصر کلی تمرکز دارند تا روابط میان این عناصر.
سانل ( ،)0177در تحقیق خود نشان میدهد که برای ترغیب افراد مشارکت مدنی و اجتماعی تنها وجود اعتماد درونگروهی
کافی نیست و باید اعتماد تعمیم یافته در بطن جامعه افزایش یابد ،که در نهایت موجب مشارکت مدنی در مسیر توسعه شهری
میشود (شربتی.)721 :7485 ،
مک فارلند و توماس تحقیقی انجام دادهاند که نشان میدهد سازمانهای داوطلبانه جوانان بر مشارکت آنها در آینده تأثیر
دارد .از نظر آنها مشارکت معموالً با متغیرهای درونی مشخص میشود؛ یعنی درون خانوادهها باز تولید میشود .به طبقه اجتماعی
بسیار بستگی دارد و معموالً تا سن بزرگسالی پایدار است ،به طور خاص شرکت در سازمانهای داوطلبانه جوانان که شامل
فعالیتهایی مانند خدمات اجتماعی ،نمایندگی ،صحبت در بحثهای عمومی و ایجاد کننده هویت گروهی بیشتر است ،مشارکت
بعدی را تشویق میکند (ساجدی .)7487 ،اوهمر ( ،)0111در تحقیقی با عنوان مشارکت شهروندان در سازمانهای محله و ارتباط
آن با خودکارآمدی ،اثربخشی جمعی ،حس اجتماعی ،به این نتیجه رسید که مشارکت روزانه اعضای سازمانها با یکدیگر باعث
افزایش خودکارآمدی ،اثربخشی و حس اجتماعی میشود  .دوچرتی و همکاران ( ،)0117در تحقیقی با عنوان فرهنگ مدنی ،جامعه
و مشارکت شهروندان در محلههای متضاد به این نتیجه رسیدند که فرهنگ مدنی،نهاد سیاسی ،سیاستهای عمومی و آموزش در
مشارکت شهروندان مؤثر است.
شربتی ( ،)7485در تحقیقی با عنوان میزان مشارکت شهروندان در امور شهری ،مطالعه موردی :شهر گنبد ،با هدف بررسی و
تحلیل میزان مشارکت شهروندان شهر گنبد در مدیریت امور شهری و همچنین مزایا و موانع و ارائه راهکارهایی در جهت جلب
مشارکت شهروندان در بهبود مدیریت شهر به این نتیجه رسیده است که بین رضایت شهروندان از خدمات شهری ،اعتماد
شهروندان نسبت به مدیران شهری ،آگاهی شهروندان از برنامههای مدیریت شهر و تعلق اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور
شهری رابطه معناداری وجود دارد.
تیموری و همکاران ( ،)7484در مقاله ای تحت عنوان بررسی تأثیر مشارکت شهروندان بر مدیریت شهری در جهت ارتقاء
کیفیت زندگی شهری ،به این نتیجه رسیده است که در این رویکرد نگاه مدیران و برنامهریزان از پایین به باال ،مبتنی بر
توانمندسازی افراد و متکی بر سرمایههای انسانی و اجتماعی شهروندان است و درنتیجه رعایت الگوهای برنامهریزی مشارکتی،
اعتماد شهروندان به نتایج حاصله از برنامهریزیهای شهری از طرف مدیریت شهری افزایش مییابد و مشارکت نه تنها هزینه
محسوب نمیشود بلکه به ارتقاء کیفیت زندگی ،آرامش و آسایش شهروندان منجر میشود .حسین زاده و دهچشمه ( ،)7487در
تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهروندی شهر شهرکرد به این نتیجه رسیدند که
مؤلفههای سیاستهای انگیزشی ،اعتماد اجتماعی و نوع فعالیت شهری رابطه معناداری با مشارکت مردم داشته و از بین متغیرهای
زمینهای فقط بین سن و رضایت شهروندان همبستگی وجود دارد .مالکیان ( ،)7481در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطهی بین
ویژگیهای شهروندان و مشارکت آنان در سامانه  741شهرداری منطقه  00تهران به این نتیجه رسید که میان متغیرهای سن و
جنس با متغیر مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد و میان متغیرهای سواد ،رضایتمندی و عوامل روانشناختی هوش هیجانی و
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عزتنفس با متغیر اعتمادبهنفس رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است .یعنی افراد دارای اعتمادبهنفس باال ،هوش
هیجانی بیشتر و سواد بیشترند بیشتر مشارکت دارند.
در جمعبندی مطالعات صورت گرفته در زمینه مشارکت شهروندان میتوان گفت که مشارکت و کنترل شهروندی در عالیترین
سطح است و مردم در زندگی روزانه مشارکت را تحت تأثیر قرار میدهند .همچنین نگرش شهروندان از مشارکت مبتنی بر کمک
فکری و ارائه پیشنهاد بوده است .مشارکت خود عوامل گوناگون و انواعی دارد که محققان هرکدام از آنها را مورد بررسی قرار
دادهاند و همچنین به مقایسه مشارکت پرداختهاند که نتایج بهدست آمده تحقیقات مشخص است.

-4مفاهیم و اصطالحات
-1-4شهروند
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مفهوم شهروندی از سه بعد اصلی تشکیل شده است :اولین بعد این مفهوم بعد قانونی آن است که از طریق حقوق مدنی،
سیاسی و اجتماعی تعریف میشود .در اینجا ،شهروند فردی قانونی است که میتواند آزادانه و بر طبق قوانین رفتار کند و این حق را
دارد تا مدعی حفظ حقوق خود باشد .اما این بدان معنی نیست که شهروندان یکنواخت باشد .دومین مفهوم شهروندی این است که
شهروندان به عنوان نمایندگان سیاسی به صورت فعال در نهادهای سیاسی -اجتماعی شرکت کنند و سومین بعد از مفهوم
شهروندی ،شهروندی را عضوی از دیدگاه جامعه سیاسی میبیند ( .)Cohen, 1999شهروند کسی است که در برابر حکمروایان
شهری ،هم حق دارد و هم تکلیف؛ یعنی هم باید وظایفی را در مقابل آنها انجام دهد و هم باید از آنها انتظاراتی داشته باشد.
مدیران شهری میتوانند با جلب مشارکت مردم بر تواناییهای مدیریت شهری بیفزایند .بنابراین در بحث مدیریت شهری میتوان
به نقش مسئولین شهری ،در کشاندن شهروندان به سوی کنشهای مشارکتی اشاره نمود (جعفری.)0 :7485 ،

-2-4آگاهی شهروندی
به معنی شناخت شهروندان نسبت به وظایف حکومت و شهرداری در قبال شهروندان و تالش برای تحقق حقوق و اجرای
تعهدهایشان است (باغستانی برزکی .)7491 ،آگاهی از حقوق شهروندی باعث میشود مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب
پایداری ،استمرار و مسئولیتپذیری بیشتری برخوردار باشد مثمر ثمرتر گردد .آگاهی شهروندی زمینهی انجام وظایف دو جانبه را
فراهم میآورد و باعث افزایش مشارکت شهروندی میشود (پورعزت و دیگران .)7499 ،به طور کلی دربارهی میزان آگاهی
شهروندی سه ارزش اساسی به عنوان مهمترین دستاوردهای مشارکت مطرح شده است :سهیم شدن مردم در قدرت و اختیار،
راهیابی مردم به نظارت بر سرنوشت خویش ،ایجاد فرصتهای پیشرفت برای مردم در ردههای پایین جامعه (رستمی.)7490 ،

-3-4مدیریت شهری
مدیریت شهری یک نهاد فراگیر و درگیر با موضوعات و پدیدههای گسترده و متنوع شهر و شهرنشینی است که به طبع از
شرایط عمومی خود تأثیر میپذیرد و خود را با امکانات بالقوه و محدودیتهای ناشی از آن هماهنگ میکند (علیزاده اقدم و
همکاران .) 789 :7480 ،یکی از رویکردهای پایه در مفهوم مدیریت شهری ،حکومت محلی است .اصل اساسی در حکومتهای
محلی این است که مردم همان محل با مشارکت و همفکری یکدیگر و حتیالمقدور با استفاده از منابع و امکانات محلی نسبت به
تأمین خدمات عمومی و نیز عمران و آبادی محل در چارچوب قانون اقدام نمایند (یغفوری و رفیعیان .)91 :7489 ،اکثر
صاحبنظران امور شهری به این نتیجه رسیدهاند که چنین مدیریتی بدون همکاری و مشارکت ذینفعان اصلی امور شهر (مردم)
موفقیت چندانی در اداره شهرها ندارند .ازاینرو باید راههای مختلف زمینههای مشارکت و همکاری فعال مردم در امور شهری را
فراهم کرد (کاظمیان.)7498 ،

-4-4مشارکت شهروندی
مشارکت توانمندسازی شهروندان در جهت پیشبرد امور شهری با تکیه بر خویشتن ،به کمک مدیران شهری ،در راستای بهبود
کیفیت محیط شهر و کیفیت زندگی شهروندان میباشد (خواجه شاهکوهی و دیگران ،)12 :7484 ،در واقع مشارکت نوعی رفتار
اجتماعی ،مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی یا گروهی است (کاکاوند .)7481 ،که در روند تصمیمگیری شهری یکی از عناصر اصلی
توسعهی همه جانبه شهری بوده و افزایش مشارکت مردم در امور شهری میتواند در ایجاد تعادل شهری نقش ارزندهای را ایفا
نماید (شربتی .)720 :7485 ،از طرفی در دنیای اجتماعی و پیچیدهی شهری ،بدون همکاری و مشارکتهای مردمی ،نمیتوان به
توسعه شهری مطلوب دست یافت؛ در واقع مشارکت شهروندان ،موتور محرکهی مدیریت شهری است (مرادی .)797 :7484 ،از
نظر مک کونل نیز ،مشارکت نوعی گشودن باب حکومت به سوی عامه مردم و تقویت کنش متقابل میان آنان است .مشارکت
نوعی گفتگو و فرآیند دو طرفه مستمر میان برنامهریزان و سیاستمداران عرصه مدیریت شهری و شهروندان است (مهدیزاده،
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 .)471 :7490در واقع مشارکت هنگامی تحقق مییابد که بی تفاوتی و بیمسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی،
همسرنوشتی و مسئولیت بدهد (شمس پویا و توکلینیا.)790 :7489 ،

-5چارچوب نظری
تفکر و عمل برای «اداره امور شهر» را میتوان همزاد پدیده «شهر» در زندگی و تاریخ انسان دانست .کنشگران شهری که
شامل عناصر حکومتی ،خصوصی و عمومی است هرکدام در صورت امکان به دنبال بیشینه ساختن میزان قدرت و نفوذ در جامعه
هستند و بر حسب میزان قدرت و نفوذ این عناصر میتوان دو رویکرد حکومت شهری 7و حکمروایی شهری 2را تشخیص داد

هانا آرنت 9و یورگن هابرماس مورد توجه قرار گرفته است .به طور خالصه و در نتیجهگیری از مباحث آرنت و هابرماس میتوان
گفت ،آنچه بیش از صرف وجود سازمانی انجمنها ،اتحادیهها و مجامع جامعة مدنی اهمیت دارد .شکلگیری حوزه عمومی بحث و
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(مهارتی و همکاران .)0 :7487 ،در سال های گذشته مدیریت شهری و حکمروایی به نادرست به عنوان مترادف یکدیگر به کار
میرفتند ،درحالی که مدیریت شهری فرآیند مدیریتی است که به ایجاد و حفظ زیربناها و خدمات یک شهر میپردازد ،اما حکمروایی
شهری فرآیند کامالً سیاسی است (اسماعیلزاده و همکاران .)2 :7489 ،اصطالح حکمروایی به معنای تمرکز بر فرآیند چگونگی
اقتدار و منابع اختصاص داده شده در جهت اقدام کنترل شده و هماهنگ است ( .)Aylett, 2015: 5دو واژه حکومت شهری و
حکمروایی شهری متضمن نگرشها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایز تلقی میشوند که هر یک شکل و فرآیند متفاوتی از
مدیریت شهری را فراهم میآورند (اسماعیلزاده و همکاران .)2 :7489 ،در گزارش کمیسیون حکمروایی جهانی یا همسایگی
جهانی در سال  7885از حکمروایی خوب تعریف زیر ارائه شده است:
حکمروایی مجموعهای از روشهای فردی و نهادهای عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره میکند (عظیمی
آملی .)5 :7481 ،به طور کلی از برآیند نظریات مختلف در خصوص مؤلفههای حکمروایی خوب شهری ،شاخصهایی اتخاذ میشود
که برنامه توسعه سازمان ملل جامعترین آنها را ارائه دادهاست و شامل مشارکت ،عدالت ،شفافیت ،پاسخگویی ،حاکمیت قانون،
مسئولیتپذیری ،اجتماع گرایی و اثربخشی و کارایی است (برکپور و اسدی .)789 :7481 ،موضوع مشارکت به عنوان مهمترین
شاخص ،در تمام تعریف های حکمروایی دارای جایگاهی ثابت است که نشان از پر اهمیت بودن این مقوله در امور مربوط به شهر
است که جهت تقویت آن نیاز به اشتراک گذاشتن دیدگاهها و اطالعات در یک انجمن عمومی ،ارزیابی مشارکت شهروندان در
جلسات محلی ،همکاری و نظارت در اجرای پروژههای دولتی و برگزاری برنامههای آموزشی برای ارتقاء مهارت و دانش شهروندان
است (.)Biswas, 2018: 4
در تبیین مفهوم مشارکت اجتماعی ،واژه حوزه عمومی یا قلمرو همگانی بیش از همه در آثار دو نویسنده معاصر آلمانی ،یعنی

گفتگو در درون این نهادهاست (زاهد زاهدانی و زهری بیدگلی .)89 :7487 ،یورگن هابرماس 4در نظریه خود شکلگیری حوزهی
عمومی و گفتمان خردمندانه را بستری مناسب برای افکار عمومی و مشارکت دانسته است (موسایی و رضوی الهاشم.)701 :7481 ،
در این ارتباط ،جیمز فریزر مشارکت را با توسل به انگیزههای اقتصادی و مادی ،عامل کنش تعیین میکند .هرچند وی معتقد است
فرهنگ نیز می تواند در آن سهمی داشته باشد .بر اساس این دیدگاه ،اگر رضایت متقابل حاصل نشود هیچ نوع مشارکتی ایجاد
نخواهد شد و هر فردی برای دستیابی به سود باید بهایی بپردازد (سرور و همکاران .)21 :7487 ،سی مور مارتین لیپست 7بر اساس
یافته های پژوهشی در کشورهای مختلف میزان مشارکت را در فرایندهای اجتماعی در میان مردان ،گروههای تحصیلکرده،
متأهلین ،شهرنشینان ،افراد میانسال و افراد دارای منزلت و همچنین اعضای سازمانها و احزاب ،سندیکاها و شوراها بیشتر میداند.
و با تأکید بر همبستگی بین شهرنشینی ،گسترش سواد ،رسانههای گروهی و پیدایش نهادهای مشارکتی به تشریح مشارکت افراد
میپردازد (غفاری .)7491 ،جورج هومنز 6مشارکت را در قالب نظریهی مبادله مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است .دیدگاه اصلی
هومنز این است که جامعهشناسی باید به تبیین رفتار فردی و کنش متقابل انسان بپردازد .آنچه محور توجه او قرار داشت عبارت بود
از شرح الگوهای تقویت و سابقهی پاداشها و هزینههایی که افراد را ازآنچه انجام میدهند رهنمون میکنند .اساسیترین فرض
نظریهی مبادله این است که افراد رفتارهایی که قبالً هزینهی زیادی برای آنها در برداشته پرهیز میکنند .به طور خالصه در
1 Urban Government
2 Urban Governance
3 Hannah Arendt
4 Hurgen Habermas
5 C. MM. Lipset
6 George Homans
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مبادلهی هومنز رفتار اجتماعی عبارت است از مبادله یا عملی محسوس یا نامحسوس توأم با میزانی از پاداش یا هزینهها که
دستکم بین دو فرد رخ میدهد (دیلینی .)7499 ،به عقیده هانتینگتون 7جوامعی که در آنها زندگی گروهی و فعالیتهای جمعی
گسترش زیادی ندارند ،نوسازی با کاهش مشارکت همراه است .به این ترتیب بایستی نگرشها و اولویتهای نخبگاه و وضع
انجمنها ،نهادها و گروههای واسط را از پیش زمینههای مشارکت اجتماعی برشمرد (موسایی و رضوی الهاشم.)701 :7481 ،
محققان و متخصصین این امر ،اهداف و عملکرد مشارکت را مورد بررسی قرار دادهاند و مدلها ،چارچوبها و انواع مختلفی را
برای طبقهبندی و درک مشارکت شهروندان به وجود آوردهاند و مهمترین آنها نردبان مشارکت است که توسط آرنشتاین)7828( 0

پیشنهاد شده است و شامل هشت سطح و مرحله میباشد (نمودار  )7و شهروندان میتوانند محصول نهایی را تعیین کنند ( & Li
 .)de Jong 2017: 1087تئوری وی به طور مکرر مورد استفاده صاحبنظران قرار گرفت و مبنایی برای طرح نظریههای
مشارکت شد .ارنشتاین ،مشارکت شهروندی را با تعبیر قدرت شهروندی به کار گرفت و ثابت کرده که مدل سودمندی در
گفتگوهای مداوم درباره درگیری جامعه در فرآیند برنامهریزی است (جعفری.)9 :7485 ،
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نمودار  :1نردبان مشارکت ارنشتاین (.)Li & de Jong 2017: 1087

با توجه به تأثیرگذاری عوامل متعدد بر مشارکت ،نظریهای کلی که به صورت ساده همه یا بیشتر متغیرهای مربوط به مشارکت
شهروندی را در بر داشته باشد ،مطرح نگردیده است .بر این اساس ،چارچوب نظری منتخب این تحقیق (نمودار  )0برگرفته از
نظریات مورد بررسی در مبانی نظری است.

1 Huntington
2 Arnstein
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-6فرضیهها
به نظر میرسد بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد با افزایش اعتماد اجتماعی شهروندان ،میزان مشارکت آنان در اداره امور شهری افزایش مییابد.
به نظر میرسد بین سودآور بودن فعالیت مشارکتی با میزان مشارکت آنها در اداره امور شهری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد وجود عضویت انجمنی شهروندان باعث افزایش مشارکت آنان در اداره امور شهر میشود.
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نمودار  :2چارچوب مفهومی پژوهش

-7روش پژوهش
روش به شیوه گردآوری دادهها که در همهی علوم یا بخشی از آن مشترک است ،گفته میشود .هرگاه جامعهی مورد نظر از
وسعت زیادی برخوردار باشد و دسترسی به تک تک افراد امکانپذیر نباشد ،مناسبترین تکنیک ،بهکارگیری پیمایش 7است (میلر،
 .)7491در تحقیق حاضر روش پیمایش است .ابزار اصلی گردآوری دادهها و سنجش متغیرهای تحقیق پرسشنامه است .جامعهی
آماری پژوهش حاضر همهی شهروندان شهر همدان است .که بر اساس سرشماری سال  7481جمعیت ساکن در نقاط شهری شهر
همدان  257907نفر بوده است .در پژوهش حاضر با استفاده از رابطه کوکران ،نمونهی آماری حدود  499نفر به دست آمده است .با
توجه به طرح تفصیلی شهر همدان که دارای  1منطقهی مطالعاتی است ،پرسشنامهها با توجه به جدول  7و شکل  7در این مناطق
توزیع شده اند .برای ساخت پرسشنامه و سنجش متغیرها ،طیف لیکرت به کار برده شده است و پس از جمعآوری پرسشنامهها،
دادهها به وسیله نرمافزار  SPSSنسخه  07پردازش و در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
برای تحلیل دادهها از روشهای آماری همچون ،ضریب همبستگی پیرسون ،و آزمون مقایسه میانگینها استفاده شده است .برای
ارزیابی پایایی متغیرهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار این ضریب  1/144به دست آمده است .در
رابطه با کلیه متغیرهای تحقیق میزان آلفا باالتر از  1/1میباشد بنابراین میتوان گفت که سؤاالت طراحی شده جهت سنجش هر
شاخص از همبستگی درونی باالیی برخوردار میباشند.
1 Survey

11

جدول  :1تعداد پرسشنامههای توزیع شده در مناطق شهر همدان

منطقه 7منطقه 0منطقه 4منطقه 9منطقه 5منطقه 2منطقه1
مناطق
59
21
55
51
55
55
55
تعداد پرسشنامه
مأخذ :نگارندگان

سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)1 :پاییز (مهر) 7931

شکل  :1نقشه منطقه بندی شهر همدان ،مأخذ :نگارندگان

-8متغیرهای پژوهش
در این پژوهش متغیرها در دو دسته قرار دارند :متغیر وابسته شامل مشارکت شهروندی و متغیرهای مستقل شامل پایگاه
اجتماعی -اقتصادی ،سودآور بودن مشارکت شهروندی ،عضویت انجمنی ،اعتماد اجتماعی.

-9معرفی اجمالی شهر همدان
شهر همدان در دامنه ی شمالی کوه الوند قرار گرفته و شیب آن از جنوب به شمال است و از دو قسمت جنوب و مغرب به الوند
منتهی می شود .شهر همدان از شمال به زنجان ،از شرق به بوئین ،ساوه و کمیجان ،اراک و خنداب ،از جنوب به مالیر و از غرب به
سنندج ،کرمانشاه و بیجار میرسد .مساحت شهر همدان  91994007مترمربع معادل  9199هکتار و جمعیت این شهر در سال
 257907 ،7481نفر میباشد بر این اساس کلیه سطوح شهر همدان در  1ناحیه و  44محله تقسیم شده است .شکل  0موقعیت
شهر همدان را نشان میدهد.

شکل  :2نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه ،مأخذ :نگارندگان
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-11یافتهها و نتایج پژوهش
از نظر میزان مشارکت ،مردان فراوانی بیشتری ( )%29/5نسبت به زنان ( )%47/5داشتهاند؛ افراد با سن  01تا  41سال بیشترین
فراوانی ( )%44و افراد با سن باالتر از  51سال کمترین فراوانی ( )%4/2را دارند .افراد با تحصیالت کارشناسی بیشترین فراوانی
( )%40و افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و بیشتر ،کمترین فراوانی ( )%9/5را داشتهاند .افراد با تعداد اعضای خانواده  7تا  4نفر
بیشترین فراوانی ( )%11/9و افراد با تعداد اعضای خانواده  71نفر به باال ،کمترین فراوانی ( )%1/0را داشتهاند .افراد با شغل کارمند
بیشترین فراوانی ( )%42و کمترین فراوانی مربوط به سایر ( )%70است .وضع مسکن بیشتر پاسخگویان ( )%52رسمی و وضع
مسکن کمترین آنها ( )%0تصرفی است .مدت سکونت در محله بیشتر از  9سال بیشترین فراوانی( )%98و کمتر از  7سال کمترین
فراوانی ( )%2را داشته است .افراد با درآمد  7تا  0میلیون تومان بیشترین فراوانی ( )%55/9و افراد با درآمد بیشتر از  9میلیون
کمترین فراوانی ( )%1/0را داشتهاند.
همانگونه که در جدول  2مشاهده می شود در شاخص اعتماد اجتماعی میانگین نمرات برابر با ( 2/966میانگین
نظری برابر با  )2و انحراف معیار برابر با  0/111و در شاخص سودآور بودن مشارکت ،میانگین برابر با ( 9/774میانگین
نظری برابر با  )2و انحراف معیار برابر با  0/341و در شاخص عضویت انجمنی ،میانگین برابر با ( 9/711میانگین نظری
برابر با  )2و انحراف معیار برابر با  0/349است .همانگونه که مالحظه میشود میانگین مشاهده شده همه متغیرها به
میانگین نظری نزدیک است.
متغیر

میانگین انحراف معیار فراوانی

اعتماد اجتماعی

0/422

1/911

499

سودآور بودن مشارکت

4/779

1/891

499

عضویت انجمنی

4/719

1/894

499

مأخذ :نگارندگان

-11نتایج استنباطی
 -7بین پایگاه اجتماعی  -اقتصادی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد.
فرض صفر :بین پایگاه اجتماعی  -اقتصادی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود ندارد (.)H0
فرض یک :بین پایگاه اجتماعی  -اقتصادی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد(.)H1
با توجه به جدول  4میزان معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون کمتر از  5درصد ( )p value<0/05به دست آمده
است که به معنی رد شدن فرض صفر و تأیید فرض یک است .نتیجه این که ،بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی و میزان مشارکت
شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد  .مقدار ضریب همبستگی (1/17 ،)rبه دست آمده است .پس این رابطه از نظر جهت
همبستگی ،مثبت بوده است.

نام متغیر
پایگاه اجتماعی  -اقتصادی
میزان مشارکت شهروندان

جدول  :3خالصه نتایج بررسی فرضیه اول
r
ضریب همبستگی
پیرسون

1/17
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جدول  :2آمارههای مرتبط با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری

sig
1/117
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 -0بین اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد.
فرض صفر :بین اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود ندارد (.)H0
فرض یک :بین اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد(.)H1
با توجه به جدول  9میزان معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون کمتر از  5درصد ( )p value<0/05به دست آمده
است که به معنی رد شدن فرض صفر و تأیید فرض یک است .نتیجه این که ،بین اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان
رابطهی معناداری وجود دارد .مقدار ضریب همبستگی (1/108 ،)rبه دست آمده است .پس این رابطه از نظر جهت همبستگی ،مثبت
بوده است.
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جدول  :4خالصه نتایج بررسی فرضیه دوم
نام متغیر
اعتماد اجتماعی
میزان مشارکت شهروندان

ضریب همبستگی

r

sig

پیرسون

1/108

1/117
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 -4بین سودآور بودن و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد.
فرض صفر :بین سودآور بودن و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود ندارد (.)H0
فرض یک :بین سودآور بودن و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد(.)H1
با توجه به جدول  5میزان معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیشتر از  5درصد ( )p value<0/05به دست آمده
است که به معنی رد شدن فرض یک و تأیید فرض صفر است .نتیجه این که ،بین سودآور بودن و میزان مشارکت شهروندان
رابطهی معناداری وجود ندارد .مقدار ضریب همبستگی (1/01 ،)rبه دست آمده است.
جدول  :5خالصه نتایج بررسی فرضیه سوم
r
ضریب همبستگی

نام متغیر
سودآور بودن
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میزان مشارکت شهروندان

پیرسون

1/01

sig
1/117
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 -9بین عضویت انجمنی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد.
فرض صفر :بین عضویت انجمنی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود ندارد (.)H0
فرض یک :بین عضویت انجمنی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی معناداری وجود دارد(.)H1
با توجه به جدول  2میزان معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیشتر از  5درصد ( )p value<0/05به دست آمده
است که به معنی تأیید فرض صفر و رد فرض یک است .نتیجه این که ،بین عضویت انجمنی و میزان مشارکت شهروندان رابطهی
معناداری وجود ندارد .مقدار ضریب همبستگی (1/77 ،)rبه دست آمده است.
جدول  :6خالصه نتایج بررسی فرضیه چهارم
نام متغیر
عضویت انجمنی
میزان مشارکت شهروندان

ضریب همبستگی

r

sig

پیرسون

1/77

1/117

مأخذ :نگارندگان

نتیجهگیری
بر اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس استنباط میشود ،اعتماد اجتماعی تأثیر به سزایی بر مشارکت شهروندان دارد .نتایج
تحقیق حاضر ،محتوای نظریه مذکور و کارهای پیشین انجام شده دربارهی اعتماد اجتماعی ،تأثیر آن بر مشارکت شهروندی را مورد
تأیید قرار میدهد .نتایج تحلیل رگرسیون تحقیق نشان میدهد که اعتماد اجتماعی تأثیر مستقیم و معناداری بر مشارکت شهروندی
دارد .به طور کلی وجود اعتماد اجتماعی در جامعه در حکم قوهای توانمند برای تشکیل و بسط روابط ثانوی است که به فضای
عمومی طراوت و بالندگی ویژهای میبخشد و جان مایهای مؤثر برای کنشهای جمعی چون مشارکت شهروندی است .بر اساس
نظریه مارتین لیپست ،پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت شهروندی مؤثر است .این موضوع در تحقیق حاضر نیز نمایان
است .در این تحقیق پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با مشارکت رابطهی معنادار و مستقیمی داشته است .بر اساس آنچه از نظریات
هومنز استنباط میشود ،هرچه فرد مشارکت شهروندی را فایدهمندتر بداند بیشتر به این امر میپردازد .اگر شهروندان در
ارزشیابیهای خود دریابند که پاداشی که از مشارکت در امور به دست میآید کمتر از دیگر فعالیتها است کمتر در امور مشارکت
میکنند .در حقیقت افراد منافع آنی ،قطعی و حقیقی را به منافع حاصل از مشارکت که طبیعتاً در آینده حاصل میشود ترجیح
میدهند .اما در این تحقیق رابطه معناداری بین سودآور بودن مشارکت و میزان مشارکت شهروندان وجود ندارد .بر اساس نظریات
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هانتینگتون و نلسون ،عضویت انجمنی بر میزان مشارکت شهروندی مؤثر است .اما در این تحقیق رابطه معناداری بین عضویت
انجمنی و میزان مشارکت شهروندان وجود ندارد.
نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که پایگاه اجتماعی -اقتصادی و اعتماد اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در
اداره امور شهری مؤثر و با آن رابطه معناداری دارد .در رابطه با عدم معناداری وجود رابطه بین عضویت انجمنی و مشارکت مردم در
امور شهری نیز میتوان گفت که تصوری که افراد از انجام موفقیتآمیز کارها در یک حوزه خاص توسط خودشان دارند دلیل بر
مشارکت آنان نیست ،چه بسا افرادی که تصور مثبتی از خود در زمینههای مختلف داشته ولی حاضر به ورود به حیطه عمل
نمیشوند .در زمینه عدم وجود رابطه معنادار بین سودآور بودن مشارکت و مشارکت در امور شهری نیز میتوان گفت که ممکن
است مردم منافع مشارکت را بیشتر از هزینههای آن بدانند ولی چون آگاهی کمی در رابطه با شیوهها و زمینههای مشارکت در امور
شهری دارند بنابراین در عمل تمایل چندانی نسبت به مشارکت نداشته باشند.
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