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 گامی در جهت معماری سبز،ساختمان

توجه به طراحی اقلیمی و ایجاد شرایط بهره گیری از انرژی های نو در

دوفصلنامه پژوهشی

توجه به طراحی اقلیمی و ایجاد شرایط
بهره گیری از انرژی های نو در
 گامی در جهت معماری سبز،ساختمان

مهدی بیرق شمشیر
 ایران، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشجوی کارشناسی ارشد
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 ایران، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود،عضو هیئت علمی

١40١/03/2١ : تاریخ پذیرش،١40١/03/0١ :تاریخ دریافت
:ارجاع به مقاله
 توجه به طراحی اقلیمی و ایجاد شرایط، الهام سرکرده ئی،مهدی بیرق شمشیر
، گامی در جهت معماری سبز،بهره گیری از انرژی های نو در ساختمان
.7-1 :)1( 7 ،1401 ،مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده

The need for energy has been one of the most important
concerns of human life, and today, with the
industrialization of cities and the increase in population,
followed by the increase in demand for the use of energy,
its importance in life has increased more than before.
Also, due to the problems that exist in the use of nonrenewable energies, such as the limited nature of these
resources and environmental pollution, the countries that
are facing environmental crises and droughts, the use of
alternative energies and their utilization is a necessity.
count Renewable energies, which include diverse, free,
available and non-polluting resources, are the best
solution to replace fossil fuels. Green architecture
proposes a plan for the future that aims to build green
buildings with emphasis on the optimal use of energy and
preventing its waste in order to provide cooling and
heating and preserve it for future generations as well as
prevent the negative effects of construction and It is an
instrument on the environment. The requirement for the
realization of this is the use of native architecture, which
the architects of the past, by adapting to the climatic
conditions and their designs, provided the best conditions
for human comfort and peace. Buildings are one of the
things that have the most energy loss and have a
significant impact on environmental pollution and human
health. In the upcoming research, using library resources,
the application of renewable energy in the design of
buildings will be investigated considering climate issues.

 یکی از مهمترین دغدغه های زندگی بشر بوده است که امروزه،نیاز به انرژی
با صنعتی شدن شهرها و افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا در
. بیشتر از قبل به اهمیت آن در زندگی افزوده شده است،استفاده از انرژی
همچنین به دلیل مشکالتی که در استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر وجود
 کشورهایی که با، نظیر محدود بودن این منابع و آلودگی محیط زیست،دارد
 استفاده از انرژی های،بحران های زیست محیطی و خشکسالی مواجه هستند
 انرژی های.جایگزین و بهره گیری از آن ها را یک ضرورت به شمار می آورند
 در دسترس و بدون آلودگی، رایگان،تجدیدپذیر که شامل منابع متنوع
 بهترین راهکار جهت جایگزین شدن به جای سوخت های فسیلی،هستند
 معماری سبز طرحی برای آینده ای را مطرح می کند که هدف آن.می باشند
احداث ساختمان های سبز با تأکید بر استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از
اتالف آن جهت فراهم آوردن سرمایش و گرمایش و حفظ آن برای نسل های
بعد و همچنین جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست می
 بکارگیری معماری بومی می باشد که معماران، الزمه ی تحقق این امر.باشد
 باعث فراهم آوردن،گذشته با انطباق شرایط اقلیمی و طراحی های خود
 ساختمان ها جزء.بهترین شرایط برای آسایش و آرامش انسان می شدند
مواردی می باشند که بیشترین اتالف انرژی را دارند و تأثیر بسزایی در آلودگی
 در پژوهش پیش رو با استفاده از.محیط زیست و سالمت بشر می گذارند
 به بررسی کاربردهای انرژی های تجدیدپذیر در طراحی،منابع کتابخانه ای
.ساختمان ها با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی پرداخته خواهد شد

Keywords
Renewable energy, climate design, green building, energy
conservation, foresight in design

کلمات کلیدی
 آینده، حفظ انرژی، ساختمان سبز، طراحی اقلیمی،انرژی های تجدیدپذیر
نگری در طراحی
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مقدمه

 -2روش تحقیق
 - ١-2منابع انرژی
منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر منابع انرژی هستند که جامعه بشری
برای عملکرد روزانه از آنها استفاده می کند .تفاوت بین این دو نوع
منبع این است که انرژی های تجدیدپذیر که از منابع طبیعی زمین
مانند مانند خورشید و باد و ...به دست آمده است ،بعد از مصرف
دوباره به دامن طبیعت بازگشت داده خواهد شد اما در مقابل انرژی
های تجدیدناپذیر در عرضه محدود هستند و نمی توان از آنها به طور
پایدار استفاده کرد .مزایای انرژی های تجدید پذیر در مقایسه با انرژی
های تجدید ناپذیر عبارتند از [: ]5
• انرژی های جایگزین هرگز تمام نمی شود :در حالی که سوخت
های فسیلی طی  40تا  60سال تمام میشوند ،خورشید همیشه
میدرخشد ،باد همیشه میوزد و زمین همیشه انرژی زمین گرمایی
خواهد داشت.
• از محیط زیست محافظت می کند :سوخت های فسیلی باعث ایجاد
گازهای گلخانه ای و آالینده می شوند .استفاده از سوخت های
فسیلی موجب افزایش گازهای مضر می شود که در نتیجه باعث
بروز مشکالت تنفسی و سالمت قلبی و گرمایش جهانی خواهد شد.
• باعث صرفه جویی در هزینه ها می شوند :اوالً ،نیروگاه های انرژی
تجدیدپذیر نیاز به نگهداری کمتری دارند .ثانیاً از خورشید ،باد،
بخار ،زیست توده استفاده می کنند و نیازی به سوخت گیری
ندارند.
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توجه به طراحی اقلیمی و ایجاد شرایط بهره گیری از انرژی های نو در

ساختمان سبز با بنا کردن ساختمانهای سازگار با محیط زیست و
حفظ انرژی در آن تعریف می شود .انرژی یکی از ضروری ترین عوامل
جهت تداوم زندگی بشر و توسعه ی کشورها است .که در کنار سایر
عوامل تولید نظیر کار ،سرمایه و مواد اولیه ،نقش تعیین کننده ای در
اقتصاد کشور و همچنین بر محیط زیست و زندگی انسان ها ایفا می
کند .منابع انرژی به دو صورت تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم
بندی می شوند .رشد بی رویه جمعیت و در ادامه ی آن نیاز بشر به
انرژی و همچنین مشکالت ناشی از سوخت های فسیلی که عالوه بر
عرضه محدود آنها ،موجب ایجاد خطرات زیست محیطی به واسطه ی
سوزاندن آنها و آزاد شدن دی اکسید کربن در جو و در نتیجه گرم
شدن کره زمین می شود ،پژوهشگران را ملزم به جایگزین کردن
انرژی های تجدیدپذیر به جای این منابع کرده است.
مصرف انرژی در ایران یک و نیم برابر متوسط جهانی است که نسبت
به دیگر کشورهای در حال توسعه و نیز نسبت به میانگین جهانی
بسیار باالست و ساالنه این مقدار افزایش نیز پیدا می کند .همچنین
به واسطه وجود منابع نفتی در ایران ،انرژیهای فسیلی بدون توجه به
اهمیت و قابلیتشان مصرف میشوند بهطوری که حدود  %97از مصرف
انرژی اولیه در ایران از منابع هیدروکربنی (بنزین ،نفت سفید ،نفت
گاز ،نفت طبیعی و )...تأمین میشود و تنها حدود  %3از آن از منابع
دیگر انرژی مثل برق آبی ،زغالسنگ و غیره تأمین می گردد [.]1
سرانه مصرف سالیانه برق در ایران  2500و در جهان  800کیلووات
است که سه برابر میانگین جهان است .همچنین سرانه مصرف
روزانهی آب در ایران  300و در جهان  150لیتر است که دو برابر
میانگین جهانی است .سرانه مصرف گاز در ایران  1700و در جهان
 600متر مکعب است که در حدود  3برابر میانگین جهانی است.
میانگین مصرف انرژی در ساختمانهای ایران نیز در حدود  4برابر
میانگین کشورهای اروپایی است [.]2
ساختمان ها جزء بزرگترین منابع اتالف انرژی به حساب می آیند و
طبق آمار آژانس بین المللی ،بیش از  %30منابع مختلف کشورها در
ساختمانهای مسکونی ،اداری و تجاری مصرف میشود که تداوم این
روند موجب تشدید آلودگی های زیست محیطی و تمام شدن انرژی
می شود .ساختمانها یک مصرفکننده عمده منابع طبیعی و
منتشرکننده گازهای گلخانهای و دیگر پسماندها هستند ،بنابراین
دارای تأثیرهای برگشتناپذیری بر محیط زیست طبیعی هستند .با

توجه به آمار ارائه شده ،بخش ساختمان تقریباً  %50از مصرف انرژی
جهان و  %42از انتشار گازهای گلخانهای در طول چرخه عمر
ساختمان را شامل می شود [ .]3مصرف انرژی در ساختمان به بخش
های مختلفی تقسیم می شود ،بطوری که  ٪45آن مربوط به
سرمایش و گرمایش ٪25 ،آن مربوط به روشنایی ٪15 ،آن مربوط
به تجهیزات و  ٪15آن مربوط به اتالف انرژی است .از آنجا که روزانه
انرژی بسیاری صرف گرمایش و سرمایش ساختمان ها می شود،
طراحی و اجرای ساختمان هایی که بتواند از انرژی های تجدیدپذیر
حداکثر استفاده را ببرند ،بسیار حائز اهمیت و مفید است [ .]4در
ادامه به معرفی انواع انرژی و کاربرد های آن ها در ساختمان و در
نهایت مقایسه بین ساختمان های سبز و ساختمان های متداول
پرداخته خواهد شد.
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نمودار  ١منابع انرژی (نگارنده)
جدول  ١منابع انرژی های تجدیدپذیر.]6[ ،
منبع

کاربرد

موارد استفاده

انرژی خورشید

مصارف خانگی ،صنعتی و نیروگاهی – سیسیتم فوتوولتائیک

برج نیروگاهی خورشیدی – دودکش خورشیدی – آبگرمکن
خورشیدی – سیستم های گرمایش و سرمایش ایستا

انرژی باد

کاربرد نیروگاهی – توربین های بادی و ایجاد الکتریسیته برق بادی –
تهویه طبیعی

بادخان -بادگیر – بادخور – انواع توربین های بادی

انرژی زیست محیطی

تولید گرما و سرما – سوخت موردنیاز برای حمل و نقل و تولید انرژی
الکتریکی – تولید مواد زیستی – جایگزین خوراک پتروشیمی

از طریق تجزیه اجرای زیستی از محصوالت – فاضالب و پسماندها
کشاورزی (شامل مواد گیاهی و حیوانی) – فاضالب ها و زباله های
تجدیدپذیر

انرژی زمین گرمایی

نیروی الکتریسیته – گرمایش انواع گلخانه – تأمین سرمایش و
گرمایش ساختمان ها توسط پکیج های گرمایی – پیشگیری از یخ
زدگی معابر در فصل سرما

احداث انواع نیروگاه های زمین گرمایی و استفاده مستقیم از زمین
گرمایی

انرژی آب

چرخش آسیاب های آبی – ذخیره گرمایی – تولید برق

آسیاب های آبی – توربین های آبی – نیروگاه های موجی – نیروگاه
های جزر و مد دریا
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انرژی باد یک منبع انرژی پاک است و مانند سایر اشکال انرژی ،هوا
را آلوده نمی کند .انرژی باد دی اکسید کربن تولید نمی کند یا

ساختمان ،گامی در جهت معماری سبز

 - 3-2انرژی باد

توجه به طراحی اقلیمی و ایجاد شرایط بهره گیری از انرژی های نو در

انرژی خورشیدی یکی از منابع بی پایان انرژی پاک است .خورشید
نه تنها خود منبع عظیم انرژی است ،بلکه سرآغاز حیات و منشأ تمام
انرژی های دیگر است .با توجه به وزن خورشید که حدود  333هزار
برابر وزن زمین است ،این کره نورانی را می توان به عنوان منبع عظیم
انرژی تا  5میلیارد سال آینده به حساب آورد[ .]7انرژی خورشیدی
با جذب انرژی تابشی از نور خورشید و تبدیل آن به گرما ،باعث تولید
برق یا آب گرم مصرفی می شود .ساده ترین روش استفاده از انرژی
خورشیدی ،تبدیل آن به انرژی حرارتی از طریق گردآورنده های
حرارتی خورشیدی است[.]8
از مزایا انرژی خورشیدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• رایگان و در دسترس بودن
• تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته
• عدم مصرف سوخت و آلودگی زیست محیطی
• تأمین آب گرم مصرفی در ساختمان ها
• تأمین سرمایش و گرمایش
• تأمین نور و تهویه طبیعی

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از دو صورت فعال و غیرفعال امکان
پذیر می باشد .روش فعال ،مستلزم هزینه ،صرف زمان ،پیچیدگی و
بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته می باشد و در روش دوم یعنی
روش غیرفعال ،بدون داشتن الزامات فوق ،تنها با طراحی صحیح از
طریق روش های همساز با اقلیم و بکارگیری مصالح مناسب امکان
پذیر می باشد [ .]9سیستم های فعال خورشیدی ،انرژی خورشید را
به کمک تجهیزات مکانیکی و انرژی های دیگر(معموال الکتریکی)
جمع آوری و ذخیره سازی می کنند تا در زمان مناسب به فضای
داخلی ساختمان منتقل شود [ .]10سیستم های غیرفعال
خورشیدی ،انرژی خورشید را بدون استفاده از سیستم های مصرف
کننده ی انرژی نظیر دمنده ،پمپ یا کنترل های پیچیده ،جمع آوری،
ذخیره و توزیع می کنند [ .]11که می تواند منجر به تولید گرمایش،
سرمایش و روشنایی در ساختمان بشود و این امر در نهایت باعث
کاهش هزینه های ساخت و ساز خواهد شد.
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- ١-4-2تعریف اقلیم

منظور از طراحی اقلیمی ،یعنی طرحی که بتواند ضمن هماهنگی با
محیط طبیعی پیرامون خود و بهره گیری هر چه بیشتر از نیروی
طبیعی موجود در محل ،تا حد امکان محیط طبیعی مناسبی برای
استفاده کنندگان ایجاد کند[ .]19طراحی اقلیمی روشی است برای
کاهش همه جانبه انرژی یک ساختمان .طراحی ساختمان اولین خط
دفاعی در مقابل عوامل اقلیمی خارجی بنا است[ .]20طراحی اقلیمی
موجب می گردد که ساختمان ها دارای شرایط آسایش بهتری باشند.
ساختمان های ساخته شده بر اساس اقلیم نه تنها در مقابل عوامل
نامساعد جوی عملکرد خوبی دارند ،بلکه یک محیط انسانی سالم و
زیبا نیز فراهم می کنند[ .]21همچنین ضرورت گرمایش و سرمایش
مکانیکی را به حداقل می رساند و در عوض از انرژی طبیعی موجود
در اطراف ساختمان استفاده می کنند .مبالغ صرفه جویی شده در
دراز مدت ،به اجرای روش های طراحی اقلیمی به عنوان بهترین نوع
سرمایه گذاری برای مالکان منجر می شود [.]22

در لغت نامه دهخدا اقلیم به معنی خمیدگی ،انحنا و انحراف و
اصطالحاً به معنی تمایل و انحراف ناحیه ای از زمین نسبت به آفتاب
توضیح داده شده است .درفرهنگ عمید نیز اقلیم کلمه ای است
یونانی به معنی مملکت ،کشور ،ناحیه و قطعه ای است از عالم که از
لحاظ آب و هوا و سایر اوضاع و احوال طبیعی از منطقه و قطعه دیگر
جدا شده باشد .اقلیم ،وضعیتی کلی از شرایط هوای غالب یک مکان
مشخص بر اساس آمار بلند مدت است [ .]13تنوع عناصر اقلیمی در
تعیین اقلیم یک ناحیه مؤثر بوده و باعث شکل گیری اقلیم های
متنوع و متفاوت می شود [.]14
- 2-4-2تأثیر شرایط اقلیمی بر طراحی
عواملی که بر شرایط جوی یک منطقه یا محل اثر می گذارند را عوامل
اقلیمی می نامند .شرایط آب و هوایی و محیط زیست پارامترهای
بسیار مهم در طراحی ساختمان ها است که برای ایجاد یک فضای
مناسب برای راحتی انسان ارائه شده اند .در طراحی و توسعه همگام
با محیط زیست بررسی مطالعات زیست اقلیمی بعنوان پایه و اساس
طراحی و معماری محسوب می شود .به همین دلیل طراحی اقلیمی
ساختمان ،روشی است که هدف آن کاستن از هزینه های گرمایش،
سرمایش و استفاده از انرژی های طبیعی و محیطی برای ایجاد
آسایش در ساختمان ها محسوب می شود [.]15
شهر و اقلیم دو سیستم انسان ساخت و طبیعی هستند که تاثیر
گذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند .قلیم هر مکان جغرافیایی شرایط
مناسب ویژه ای دارد که در عین حال ،محدودیت هایی را نیز در

 -3یافته های تحقیق
امروزه از بهترین راهکارها برای صرفه جویی در مصرف انرژی ،طراحی
اقلیمی به کمک بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر می باشد.
طراحی همساز با اقلیم بیش از آنکه یک شیوه طراحی برای دستیابی
به پایداری باشد یک مجموعه ذهنی و یک واکنش اخالقی و مسئولیت
اخالقی نسبت به نسلهای آینده و نظامهای زیستی است[ .]23در
طراحی اقلیمی ،توجه به صرفه جویی در مصرف انرژی و آسایش
انسان به بهترین صورتی فراهم می شود .هدف این نوع معماری همان
گونه که در معماری سنتی ایران رایج بوده است ،استفاده از سیستم
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ساختمان ،گامی در جهت معماری سبز

- 4-2اقلیم

- 3-4-2طراحی اقلیمی

توجه به طراحی اقلیمی و ایجاد شرایط بهره گیری از انرژی های نو در

محصوالت مضری را که می تواند باعث تخریب محیط زیست شود یا
بر سالمت انسان تأثیر منفی بگذارد مانند مه دود ،باران اسیدی یا
سایر گازهای گرما آزاد نمی کند .باد در اثر گرم شدن حرارتی زمین
به وسیله خورشید بوجود می آید .تغییرات باد ساعتی ،روزانه و فصلی
هستند و بطور قابل مالحظه ای از هوا و توپوگرافی سطح زمین تأثیر
می گیرند .بیشتر منابع انرژی باد در مناطق ساحلی و کوهستانی
هستند اما منابع قابل توجهی نیز در دشت ها وجود دارند [ .]12از
مزایا انرژی باد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• رایگان بودن و در دسترس بودن به خصوص در اقلیم گرم و خشک
و گرم و مرطوب
• عدم نیاز به برق و آب
• تأمین بخشی از تقاضای برق به صورت نیروگاهی و ساختمانی
• ارزان تر بودن و نداشتن آلودگی زیست محیطی انرژی حاصل از
باد نسبت به انرژی های فسیلی
انرژی باد نیز نظیر سایر منابع انرژی تجدیدپذیر به دو صورت فعال و
غیرفعال مورد استفاده قرار می گیرد .یکی از روش های فعال از انرژی
باد ،استفاده از توربین های بادی می باشد که می توان به دو صورت
نیروگاهی و غیرنیروگاهی از آن بهره گرفت .در سیستم های غیرفعال
انرژی باد می توان به عناصر سنتی معماری ایران که در گذشته بسیار
استفاده می شد نظیر بادگیر ،حیاط مرکزی ،گودال باغچه ،خیشخان،
حوض خانه  ،ایوان ،شبستان ،شوادان ،شناشیل و ...اشاره کرد.

زمینه طراحی شهری و معماری ساختمان ها به همراه دارد و رعایت
ضوابط طراحی اقلیمی را ضروری می نماید [ .]16آن چه که به عنوان
شرایط آب و هوایی یا شرایط اقلیمی بیان می شود ،حاصل ترکیب
همزمان عناصر اقلیمی است .کلمات یا واژه هایی از قبیل سرد یا گرم،
سردسیر یا گرمسیر توصیف کننده وضعیتی از هواست که تنها با در
نظر گرفتن یک عنصر اقلیمی یعنی دمای هوا با درجه حرارت هوا
تعریف شده است .به طور کلی ،عناصری که شرایط حرارتی محیط
پیرامون ما را به وجود می آورند عبارتند از تابش آفتاب ،دمای هوا،
رطوبت هوا ،باد و بارندگی؛ ترکیب همزمان این عناصر اقلیمی است
که شرایط آب و هوایی گوناگونی را ایجاد می کند[ .]17امروزه اهمیت
و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت همه ی
ساختمان ها از دو نظر حائز اهمیت می باشد .از یک سو ساختمان
های هماهنگ با اقلیم ،از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری
دارند و از سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موجب
صرفه جویی در مصرف انرژی مورد نیاز برای کنترل شرایط محیطی
این گونه ساختمان ها می شود .در برخی اقلیم ها می توان شرایط
داخلی ساختمان های هماهنگ با اقلیم را در تمام طول سال بطور
طبیعی و بدون نیاز به سیستم های مکانیکی حرارتی در حد آسایش
انسان تنظیم کرد .لذا جهت دستیابی به این مهم ،طراحی ساختمان
ها و انتخاب مواد و مصالح مورد نیاز آنها باید متناسب با محیط همان
اقلیم باشد[.]18
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های غیرفعال است .مسئله اساسی در معماری اقلیمی توجه به
امکانات و معضالت اقلیم و محیط هر منطقه است و این که نوع بنا
چگونه با آن شرایط خاص هماهنگ می شود و تعامل صحیحی برقرار
می کند .در جدول  ،2باتوجه به مطالب گفته شده ،به طور خالصه به

مقایسه ساختمان های سبز که منطبق بر اقلیم و بهره گیری از انرژی
های تجدیدپذیر ساخته می شوند و ساختمان های مرسوم و متداول
که در ساخت آن ها از انرژی های تجدیدناپذیر استفاده شده است،
پرداخته شده است.

نمودار  2کاربردهای انرژی خورشیدی به صورت سیستم های فعال و غیرفعال در ساختمان (نگارنده)
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نمودار  :3کاربردهای انرژی باد به صورت سیستم های فعال و غیرفعال در ساختمان [( .]24ترسیم :نگارنده)
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جدول  :2مقایسه طراحی ساختمان های متداول و ساختمان های سبز (نگارنده)
موضوع

طراحی مرسوم و متداول

نتیجه

منابع انرژی

استفاده از سوخت های فسیلی
جهت تأمین گرمایش و سرمایش،
نور و برق در ساختمان ها

آلودگی زیست محیطی (انتشار
گازها گلخانه ای ،باران های
اسیدی ،آلودگی هوا)

طراحی در ساختمان های
آینده

نتیجه

استفاده از انرژی خورشید

تأمین گرمایش ،آب گرم،
الکتریسیته و نور – ذخیره سازی
گرمایش و الکتریسیته

استفاده از انرژی باد

تأمین سرمایش ،تهویه طبیعی،
الکتریسیته – ذخیره سازی
سرمایش

مصالح

استفاده اشتباه از مصالح در هر
اقلیمی – استفاده از مصالح بی
کیفیت

افزایش هزینه های ساخت و
نگهداری – آلودگی محیط زیست

استفاده از مصالح بوم آورد-
استفاده از مصالح بازیافتی

کاهش هزینه های ساخت و
نگهداری – عدم آلودگی های
زیست محیطی

بستر اقتصادی

استفاده از سوخت های فسیلی

افزایش هزینه های ساخت و اتمام
منابع انرژی

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

کاهش هزینه های ساخت – حفظ
منابع و صرفه جویی در مصرف آن

بستر فرهنگی و

تمایل به ساختن فرهنگ همگن با
جهان

تخریب فرهنگ بومی

احترام به فرهنگ و دانش بومی و
طراحی بر اساس فرهنگ منطقه

حفظ فرهنگ بومی

بستر زیست

طراحی بدون درنظر گرفتن بافت و
اقلیم منطقه

از بین رفتن هارمونی بافت منطقه
و عدم سازگاری شکل بناها و تنوع
فرهنگی و زیستی

طراحی مطابق با بافت و اقلیم
منطقه

حفظ هارمونی بناها ،حفظ تنوع
زیستی ،فرهنگی و اقتصادی

طراحی بدون توجه به حفظ
طبیعت

از بین رفتن منابع طبیعی –
آلودگی های زیست محیطی

طراحی با توجه به حفظ طبیعت و
بهره گیری بهینه از آن

حفظ منابع طبیعی – حفظ
سالمت جامعه

زیست شناسی

محیطی
طبیعت

 -4بحث و نتیجه گیری
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بستر کلیه فعالیت های صورت گرفته بشر در طول تاریخ طبیعت می
باشد .امروزه ضرورت طراحی مطابق با اقلیم ،امری غیرقابل انکار می
باشد چرا که عالوه بر حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی ،سبب
پایداری آن جهت استفاده نسل آتی از آن ها می شود .طراحی مطابق
با اقلیم زمانی می تواند مؤثر واقع شود که زمینه و بستر آن نیز فراهم
باشد .باتوجه به تنوع اقلیمی که در کشورمان وجود دارد ،امکان بهره
گیری از انواع انرژی های تجدیدپذیر در اقلیم های مختلف ،فراهم
می باشد .از اهداف طراحی اقلیمی می توان به صرفه جویی در مصرف
انرژی و حفظ آن ،سالمتی و فراهم آوردن آسایش محیط داخلی و
همچنین حداکثر استفاده از منابع تجدید پذیر طبیعی اشاره کرد.
راهکار هایی که جهت میل به این هدف توسط معماران بکار گرفته
می شود ،انتخاب مصالح مناسب و استفاده از مواد و مصالح دارای
چرخه طبیعی و کاهش پسماندها ،احداث کاربری مناسب از زمین و
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ،به خصوص بهره گیری از آن ها به
صورت غیرفعال و ایستا می باشد .مسئله مهم در طراحی اقلیمی،
توجه به اقلیم و پتانسیل های آن منطقه و چگونگی تطابق با محیط
می باشد .به عنوان مثال اقلیم گرم و خشک به دلیل وزش همیشگی
باد ،پتانسیل بهره گیری از این انرژی تجدیدپذیر را داراست .جهت
فراهم آوردن سرمایش ،تهویه و ...می توان از عناصر معماری نظیر
بادگیر ،حیاط مرکزی و ...بهره گرفت .همچنین استفاده از انرژی
خورشید جهت تأمین و ذخیرسازی گرما و برق ،نور طبیعی و تأمین
آب گرم مصرفی ساختمان ها راهکار بسیار مناسبی می باشد .امروزه
با پیشرفت تکنولوژی امکان استفاده از عناصر معماری به صورت
همزمان و ترکیبی جهت رفع نیازهای ساختمان فراهم شده است .از

ایرادات سیستم های ایستا ،تک دوره ای بودن آن هاست که می توان
با ترکیب آنها ،باعث رفع این مشکل و باال بردن راندمان آن شد .به
عنوان مثال با ترکیب بادگیر با گلخانه خورشیدی یا ترکیب آن با
آتریوم ،عالوه بر رفع مشکل تک دوره ای بودن آن ها ،باعث فراهم
آوردن همزمان گرمایش ،سرمایش ،تهویه و نور طبیعی در ساختمان
شد.
باتوجه به اینکه انرژی های تجدیدپذیر به صورت رایگان و پایدار در
دسترس قرار دارند ،بهره گیری از آنها در طراحی های منطبق با اقلیم
منطقه ،موجب بروز موارد زیر خواهد شد:
• حفظ و صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع آن برای نسل آتی
• کاهش هزینه های ساخت و نگهداری
• کاهش آلودگی های زیست محیطی
• کاهش وابستگی های بخش ساخت و ساز به مصرف انرژی و
سوخت های فسیلی در هنگام ساخت و بهره برداری
• حفظ استقالل کشور در تأمین و استفاده از منابع و در ادامه ی آن
حفظ سرمایه ملی
• ایجاد درامد برای کشور با بهره گیری از تنوع اقلیمی و انرژی های
تجدیدپذیر
• دستیابی به فناوری های جدید و ایجاد اشتغال در زمینه های
مختلف
• حفظ ارزش های بومی و پاسخگو بودن به فرهنگ و اقلیم منطقه
• تعامل با طبیعت و حفظ منابع طبیعی
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بر مبنای تکنینک انرژی خالص صفر

ارائه یک راهکار بهینه برای کاهش اثرات اقلیمی بر یک ساختمان آموزشی

دوفصلنامه پژوهشی

Climate change is one of the most important problems of
the planet. Buildings, relying on non-renewable energy
sources, account for 40% of the total energy consumed
worldwide and 30% of the total carbon dioxide emissions.
The construction sector in Iran accounts for 33.8% of
energy consumption, among which the energy
consumption in Iran's educational buildings is 2.5 times
that of developed countries. Renovation of existing
buildings helps to reduce energy consumption and carbon
dioxide emissions globally. In this research, the optimal
reconstruction of an educational building located in
Tehran was investigated using passive measures. In order
to minimize the load of cooling, heating and the initial
investment of the building for the current and future
climate, the genetic algorithm with non-globe sorting was
used in the jEPlus environment. In the optimization of the
mentioned building, various options such as parameters
related to the building cover, such as the type of
insulation and its thickness and the type of glass used in
the windows were considered and finally solar panels in
order to reach the building with zero net energy. used.
The passive option selected considering the current
climate causes an 11.83% reduction in annual gas
consumption due to heating and considering the climate
of the decade 2080 causes a reduction of more than
1.15% in annual energy consumption due to cooling and
a 40.4% reduction in consumption Annual gas emissions
from heating and a 4.84% increase in cooling energy
compared to the base model. The results show that the
current optimal building cannot remain optimally in the
future.
Keywords
Energy retrofit, optimization, net zero energy, genetic
algorithm, TOPSIS
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چکیده
.تغییرات آب و هوایی یکی از مهم ترین مشکالتی کره زمین می باشد
 درصد از کل انرژی40 ،ساختمان ها با تکیه بر منابع انرژی غیرقابل تجدید
 درصد از کل گاز کربن دی اکسید منتشر شده را30مصرفی در سراسر دنیا و
 درصد از33.8  بخش ساخت و ساز در ایران.به خود اختصاص داده اند
مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است که در این میان مصرف انرژی
. برابر کشورهای توسعه یافته می باشد2.5 در ساختمان های آموزشی ایران
بازسازی ساختمان های موجود کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی و انتشار
 بازسازی، در این پژوهش.گاز کربن دی اکسید در سطح جهانی می کند
بهینه یک ساختمان آموزشی واقع در شهر تهران با استفاده از اقدامات غیر
 گرمایش و، جهت کمینه سازی بار سرمایش.فعال مورد بررسی قرار گرفت
 از الگوریتم،سرمایه گذاری اولیه ساختمان برای آب و هوای حاضر و آینده
 در بهینه. استفاده شدjEPlus ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب در محیط
 گزینه های مختلفی چون پارامترهای مرتبط با،سازی ساختمان مذکور
 مانند نوع عایق وضخامت آن و نوع شیشه به کارگرفته شده،پوشش ساختمان
در پنجره ها در نظر گرفته شد و در نهایت از پنل های خورشیدی به منظور
 گزینه غیرفعال انتخاب.رسیدن به ساختمان با انرژی خالص صفر استفاده شد
درصدی در11.83 شده با در نظر گرفتن آب و هوای کنونی باعث کاهش
مصرف گاز ساالنه ناشی از گرمایش و با در نظر گرفتن آب و هوای دهه
 درصد در مصرف انرژی ساالنه ناشی از1.15  کاهش بیش از2080باعث
 درصدی مصرف ساالنه گازناشی از گرمایش و افزایش40.4 سرمایش و کاهش
 نتایج.درصدی انرژی ناشی از سرمایش در مقایسه با مدل پایه می شود4.84
نشان می دهد که ساختمان بهینه با فعلی نمیتواند به صورت بهینه در آینده
.باقی بماند
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بر مبنای تکنینک انرژی خالص صفر

ارائه یک راهکار بهینه برای کاهش اثرات اقلیمی بر یک ساختمان آموزشی

تغییرات آب و هوا یکی از مشکالت عمده ای است که کره زمین با
آن روبرو است .بدون تردید دمای کره زمین در حال افزایش است.
اتمسفر از کربن دی اکسید ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی به
منظور تولید انرژی اشباع شده است .برآورد می شود که تغییرات
آب و هوایی اثراتی مانند باال رفتن دما ،جاری شدن سیل ،کاهش
منابع آب ،خطرات بهداشتی و کاهش تنوع زیستی بر روی محیط
زیست بگذارد .بین سالهای  1970و  ،2004انتشار گازهای گلخانه
ای جهانی 70 ،درصد افزایش داشته است [ .]1براساس گزارش
هیئت بین دولتی تغییر اقلیم  ،بین سال های  2000و  ،2017انتشار
گازهای گلخانه ای جهانی افزایش یافته و به میزان تاریخی 32.5
گیگاتن در سال رسیده است .بنابر گفته آژانس بین المللی انرژی،
انتشار کربن دی اکسیدتا پایان سال  2050باید  77درصد کاهش
یابد تا افزایش گرمایش کره زمین زیر  2درجه سانتیگراد باشد.
گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد ،تقاضای جهانی انرژی
در سال  ٪2.3 ،2018افزایش داشته است و انتشارکربن دی اکسید
مربوط به انرژی جهانی با  ٪1.7افزایش به  33گیگاتون در سال
 2018رسیده است (آخرین ارزیابی آژانس بین المللی انرژی در مورد
مصرف انرژی جهانی و انتشار کربن دی اکسید مربوط به انرژی برای
سال  .) 2018بخش ساختمان  %40از کل مصرف انرژی در سراسر
جهان و تا  ٪30از انتشار ساالنه گازهای گلخانه ای در جهان که از
منابع غیر تجدید پذیر تأمین می شود را تشکیل می دهد و به همین
ترتیب در ایران  ٪33.8از کل انرژی مصرفی و  ٪23.37از کل دی
اکسید کربن را در سال  2014به خود اختصاص داده است [ .]2در
چند دهه گذشته ،مصرف انرژی در ایران نرخ رشد متوسطی در حدود
 8٪در سال داشته است [ .]3ساختمانهای فعلی بدون انرژی تأمین
شده توسط سوخت های فسیلی که منبع اصلی تولید گاز گلخانه ای
هستند و مشکالت جدی برای محیط زیست تولید می کنند ،نمی
توانند کار کنند[ .]4عملکرد انرژی یک ساختمان در طول چرخه
حیات ،ارتباط تنگاتنگی با انتشار گازهای گلخانه ای دارد [ .]5اگر اثر
چرخه عمر کربن در ساختمان ها از طریق بهینه سازی مصرف
انرژی و تولید انرژی تجدیدپذیر حذف شود ،بخش ساختمان می تواند
بر انتشار تقریبا نیمی از کربن ساالنه تاثیر بگذارد [ ]6و اگر هیچ
بهبودی در بهره وری انرژی در بخش ساختمان انجام نشود ،مصرف
انرژی ممکن است در سال  2050تا  %50افزایش یابد [.]7
بهترین راه حل در برابر افزایش تقاضای انرژی متاثر از افزایش
جمعیت و توسعه شهرنشینی را میتوان در ساختمان های پایدار
جست و جو کرد .ساختمان پایدار ساختمانی است که با اتکا به
رویکرد های اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی ،عملکردی در جهت
کاهش مصرف انرژی و اثرات سو محیط زیستی ساختمان داشته باشد
[ .]2،8در راستای مفهوم ساختمان پایدار ،ساختمان های با مصرف
انرژی کم یا تقریبا صفر در بسیاری از جنبه ها از جمله بهره وری
انرژی جهانی ،صرفه جویی در انرژی و ادغام سیستم های انرژی
تجدیدپذیر تأثیر بسزایی دارد [ .]8همانطور که توسط وزارت انرژی

ایاالت متحده بیان شده است ،ساختمان با انرژی خالص صفرعبارت
است از" :ساختمان با صرفه جویی در انرژی ،جایی است که در آن
انرژی مصرف شده در ساختمان به صورت ساالنه ،کمتر یا مساوی با
انرژی تجدید پذیر تولید شده در آن باشد".
برخی سیاستها برای کنترل تأثیر افزایش دما و کارایی ساختمانها در
سراسر جهان اجرا شده است .به عنوان مثال ،هدف اتحادیه اروپا برای
انرژی و آب و هوا در سال  ،2020تبدیل محله های اروپا به مناطقی
با مصرف انرژی خالص صفر بوده است (سرویس علم و دانش
کمیسیون اروپا .)2019 ،اتحادیه اروپا سه هدف اصلی را برای سال
تعیین کرد 2020که عبارت بودند از 20 :درصد کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای نسبت به سال  ،1990تأمین  20درصد انرژی اتحادیه اروپا
از منابع تجدید پذیر و  20درصد بهبود بهره وری انرژی (سرویس
علوم و دانش کمیسیون اروپا .) 2019 ،ایاالت متحده نیز دستیابی به
انرژی صفر تا سال  2050را برای همه ساختمان های تجاری دنبال
می کند [.]9
از مجموعه ساختمان های عمومی ،ساختمان هایی که فعالیت های
آموزشی در آن ها جریان دارد تحت عنوان ساختمان های آموزشی،
بخش قابل مالحظه ای از مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند.
بنابر گفته اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده ساختمان های
غیرمسکونی ٪18 ،کل مصرف انرژی در ایاالت متحده را به خود
اختصاص می دهند [ .]10در این میان دانشگاهها تقریبا  ٪12از
انرژی مصرفی در بخش غیرمسکونی را تشکیل می دهند که در زمره
ساختمان های پر مصرف از نظر انرژی قرار می گیرند .این ساختمان
ها به علت مسئولیت محدود کاربران آن ،در وضعیت نامطلوبی در
حیطه صرفه جویی در مصرف انرژی قرار دارند [ .]11ساختمانهای
بخش عمومی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه انرژی زیادی
مصرف می کنند .بطوریکه میزان مصرف انرژی در ساختمانهای
آموزشی ایران  2.5برابر بیشتر از ساختمان آموزشی در کشورهای
پیشرفته ارزیابی شده است [.]12
از آنجا که بیشتر ساختمان های آموزشی قدیمی هستند و اقدامات
صرفه جویی در مصرف انرژی ،تنها در تعداد محدودی از این
ساختمان ها انجام شده است ،این ساختمان ها در مجموع انرژی
زیادی را هدر می دهند [ .]13کارهای تحقیقاتی مختلف نشان می
دهد که ساختمان های آموزشی اگر به طور موثری مطابق با نیاز
واقعی شان به انرژی طراحی شوند ،می توانند به میزان قابل توجهی
از صرفه جویی در مصرف انرژی دست یابند ،این موضوع می تواند
منجر به کاهش انتشار مقدار زیادی گاز کربن دی اکسید شود [.]14
پژوهش های گوناگون بیان می دارند که بازسازی ساختمانهای
قدیمی موجود تنها راه کاهش قابل مالحظه ردپای کربن و مصرف
انرژی در ساختمان های فعلی است .بازسازی ساختمان های موجود
باعث راحتی کاربران ،کاهش مصرف انرژی و کاهش تغییرات آب و
هوایی می شود [ .]12لذا تاثیرات فوق الذکر ضرورت پرداختن به این
مسئله را صد چندان می کند.
در بسیاری از ادبیات علمی ،بررسی استراتژی های بهبود بهره وری
انرژی در بخش ساختمان طی دهه های اخیر رایج شده است .از
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آنجاییکه حدود  ٪40از مصرف انرژی توسط بخش ساختمان صورت
می گیرد ،توجه ویژه ای باید به این بخش اختصاص یابد .عالوه بر
این ،در آخرین گزارش از مرکز آمار ایران ،جمعیت ایران بین سال
 2011تا  2016با سرعتی در حدود  ٪1.24در سال در حال رشد
بوده است (مرکز آمار ایران) .افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی
می تواند منجر به افزایش تقاضای انرژی شود .از طرف دیگر ،به دلیل
تغییرات سریع آب و هوا ،استفاده از داده های آب و هوایی برای تجزیه
و تحلیل عملکرد انرژی و طراحی ساختمان ها به طور فزاینده ای
اهمیت پیدا می کند .داده های آب و هوایی در برآورد مصرف انرژی
و آسایش حرارتی ساختمان ها مهم هستند با این وجود متأسفانه ،در
روشهای فعلی برای شبیه سازی ساختمان ها و برآورد عملکرد انرژی،
از داده های استاندارد آب و هوای امروزی استفاده می شود و به این
اصل تعیین کننده و اثرگذار که آب و هوا به سرعت در حال تغییر
است توجه نمی کنند و تأثیر تغییرات آب و هوایی آینده بر ساختمان
ها را در نظر نمی گیرد [.]15
هیئت بین دولتی تغییر اقلیم برای پیش بینی افزایش دما در آینده،
سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای را توسعه داده است که از انتشار
گازهای گلخانه ای کم تا زیاد متفاوت است و امروزه می توان مصرف
انرژی ساختمان را با توجه به تغییرات آب و هوا تخمین زد .از سوی
دیگر ،در دهه گذشته ساختمان های با انرژی خالص صفر مورد توجه
قرار گرفته اند .افزایش مصرف انرژی ساالنه در ایران و فقدان راه حل
برای کاهش مصرف انرژی می تواند اهمیت استفاده از اصول انرژی
خالص صفر در ساختمان ها را روشن کند .اگرچه ایران متعهد شده
است که سهم انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهد ،اما فقط چند
مطالعه محدود در مورد استفاده از استراتژی های انرژی خالص صفر
در ساختمان های آموزشی در ایران صورت گرفته است که این
مطالعات به صورت جامع به متغیرهای موثر در نوسازی بهینه
ساختمانهای آموزشی نپرداخته اند .از این رو با عنایت به ضرورت ها
و مشکالت مذکور و اهمیت صرفه جویی در انرژی در ساختمان های
آموزشی موجود کشور تحقیق حاضر به دنبال نوسازی بهینه یک
ساختمان آموزشی با رویکرد مصرف انرژی خالص نزدیک به صفر با
توجه به تغییرات آب و هوایی کشور است.

 -1-2تغییرات در آب و هوای جهانی

 -2-2تاثیر تغییرات آب و هوایی بر مصرف انرژی در ساختمان
ها
ساختمان ها یکی از بزرگترین بخشهای مصرف کننده انرژی هستند،
که بیش از  ٪32از کل انرژی جهانی و  ٪19از کل انتشار گازهای
گلخانه ای به دلیل فرآیندهای انرژی ساختمان است [ .]18بنابراین،
الزم است تأثیر تغییرات آب و هوا برعملکرد انرژی ساختمان بررسی
شود .در عین حال ،تغییرات طوالنی مدت آب و هوا تأثیرات قابل
توجهی در تقاضای انرژی ساختمان دارد .مصرف انرژی ساختمان به
دلیل ارتباط مستقیم بین دمای خارج و مصرف سیستم خنک کننده
 /گرمایش فضا ،تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی جهانی قرار می
گیرد[ .]19بسیاری از مطالعات تأثیر تغییرات آب و هوایی جهانی را
در مصرف انرژی ساختمان در سراسر جهان نشان داده اند .وان و
همکاران تأثیر تغییرات آب و هوا در استفاده از انرژی ساختمان در
مناطق مختلف آب و هوایی در چین را برای دو سناریو انتشار برای
آب و هوای آینده بررسی کردند[ .]20نتایج نشان می دهد که مصرف
بیشتر انرژی منجر به انتشارکربن دی اکسید بیشتر و تغییرات آب و
هوا و گرم شدن کره زمین در پی انتشار ایجاد می شود .تأثیر تغییرات
آب و هوا بر استفاده از انرژی ساختمان می تواند با اقدامات صرفه
جویی در انرژی کاهش یابد [.]20
فلورس-الرسن و همکاران تأثیر تغییرات آب و هوایی در مصرف
انرژی ساختمان های مسکونی در مناطق گرم آرژانتین را ارزیابی
کردند و بررسی کردند که آیا استراتژیهای زیست اقلیمی متناسب
برای شرایط آب و هوایی فعلی در طراحی ساختمان ها برای آب و
هوای آینده عملی میتواند عملی باشد .نتایج نشان داد که انرژی در
نظر گرفته شده برای گرمایش و سرمایش هوا در سال  2080به
ترتیب بین  %23-%59پایین تر و بین  %360-%790باالتر از دوره
پایه ( )1990-1961خواهد بود [ .]21براردی و همکاران نتایج تأثیر
تغییرات اقلیمی بر عملکرد انرژی  16مدل ساخته شده طبق آیین
نامه اشری را برای تورنتو و انتاریو ارزیابی کردند .این مطالعه بر روی
تولید فایل آب و هوایی در آینده با استفاده از روش های کوچک
سازی آماری و پویا متمرکز شده است [ .]22سیانچیو و همکاران
تأثیر نسبی گرمایش کره زمین را برای سالهای  2050و  2080در
 19شهر اروپایی متعلق به کالسهای مختلف آب و هوایی کوپن-گایگر
با مقایسه نیازهای فعلی و برآورد شده انرژی یک خانه مسکونی فرضی
بررسی کردند .نتایج نشان می دهد که افزایش تدریجی دمای متوسط
در سال های  2050و  2080منجر به کاهش عمومی تقاضای انرژی
گرمایی برای گرمایش و افزایش تقاضای برق برای خنک سازی می
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واضح است که ذوب شدن یخچال ها و افزایش سطح دریاها عمدتا
توسط فعالیت های انسانی به وقوع پیوسته است .آنها به دلیل
استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی به عنوان منابع انرژی ،با
انتشار گازهای مهارکننده گرما به اصطالح گازهای گلخانه ای باعث
ایجاد گرم ترین دوران در مقایسه با قرن های گذشته گذشته شده
اند .این امر گرمایش جهانی نامیده می شود ،که باعث ایجاد مجموعه
ای از تغییرات در آب و هوای زمین یا الگوهای طوالنی مدت آب و
هوایی می شود که از مکانی به مکان دیگر متفاوت است .درواقع
گرمایش جهانی یا گرم شدن کره زمین به افزایش تدریجی میانگین
دمای سیستم آب و هوایی زمین گفته می شود .گرم شدن کره زمین
طی یک قرن گذشته بیش از  0.8درجه سانتیگراد و طی  25سال

سانتیگراد خواهد رسید (هیئت بین دولتی تغییر اقلیم ) .دمای سطح
جهانی احتماال در کمترین سناریو انتشار  0.3تا  1.7درجه سانتیگراد
و در باالترین سناریو انتشار  2.6تا  4.8درجه سانتیگراد خواهد بود
[.]17

ارائه یک راهکار بهینه برای کاهش اثرات اقلیمی بر یک ساختمان آموزشی

 -2پیشینه تحقیق

گذشته حدود  0.2درجه سانتیگراد در هر دهه افزایش یافته است
[ .]16فعالیتهای انسانی باعث گرم شدن کره زمین در حدود 1.0
درجه سانتیگراد باالتر از سطحی که پیش از انقالب صنعتی وجود
داشنه ،شده است .اگر گرمایش جهانی با این سرعت افزایش یابد،
احتماال بین سال  2030تا  2052این افزایش دما به  1.5درجه
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شود [ .]23وانگ و همکاران نیازهای انرژی گرمایش و سرمایش و
میزان انتشار کربن مربوطه در خانه های مسکونی تحت شرایط
مختلف آب و هوایی در رابطه با گرم شدن کره زمین را ارزیابی کردند
[ .]24آن ها اثر تغییر اقلیم بر نیاز به انرژی سرمایشی و گرمایشی
در ساختمانهای مسکونی در پنج شهر با آب و هوای سرد و مرطوب
وگرم در استرالیا را ارزیابی کردند و پیشنهاد کردند که قانون نویسان
ساختمان هنگام بررسی سیستم درجه بندی انرژی ،باید تأثیر تغییر
اقلیم را نیز در نظر بگیرند [ .]25همانگونه که مشاهده می شود بیشتر
مطالعات صورت گرفت در این حوزه به بررسی اثرات تغییرات آب
وهوایی بر ساختمان ها اشاره دارد.

متوقف کرد ،اما می توان سرعت آن را کاهش داد .برای جلوگیری از
بدترین پیامدهای تغییر اقلیم ،رسیدن به " انرژی خالص صفر " تا
سال  2050یا زودتر ضروری است .مفهوم ساختمان با انرژی صفر در
اوایل سال  2000مطرح شد .اصطالح خالص بیانگر این است که باید
تعادل بین انرژی دریافت شده از شبکه های انرژی با انرژی تولید
شده در آنها در طی مدت زمان مشخص-اصوال یکساله -برقرار باشد
[. ]28

 -3-2ضرورت اطالعات آب و هوایی

استفاده از انرژی درجهان به سرعت در حال رشد است و نگرانی در
مورد مشکالت تأمین ،استفاده از منابع انرژی و اثرات قابل توجه
زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی را
ایجاد کرده است .پرز-لومبارد و دیگران ،بررسی کردند که افزایش
مصرف انرژی ساختمان های مسکونی و تجاری بین 20تا  40درصد
ازکل مصرف جهانی انرژی است و نیمی از این انرژی مصرفی در
ساختمان به سیستم های گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع اختصاص
یافته است [ .]27کربن دی اکسید و سایر گازهای گرماگیر از دالیل
اصلی گرم شدن کره زمین است .گرچه نمی توان گرمایش جهانی را

شکل  2تبدیل از یک ساختمان مرجع به یک ساختمان با انرژی صفر

بنابر قانون وضع شده ایران موظف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر
و نیروگاه های پاک را تا پایان سال  2021به حداقل  5درصد از
ظرفیت کشور افزایش دهد (آخرین ارزیابی آژانس بین المللی انرژی
از مصرف جهانی انرژی و انتشار  CO2مربوط به انرژی برای ،)2018
بنابراین ،افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از استراتژی
های انرژی صفر خالص در ساختمان ها مهم است.
بدیهی است که ایران باید سهم انرژی های تجدیدپذیر را افزایش
دهد .اگر چه مطالعاتی محدودی در این حوزه در ایران انجام شده
است .برای مثال عدالتی و همکاران سیستم گرمایش و سرمایش را
بر اساس روشهای غیرفعال خورشیدی با هدف دستیابی به یک
ساختمان مسکونی با انرژی خالص نزدیک به صفر در شهر کرمان
طراحی کردند [ .]29نقدعلیزاده و همکاران طراحی یک ساختمان
انرژی صفر در اقلیم همدان را انجام دادند و از دیوار ترومب به عنوان
راه حلی برای کاهش مصرف انرژی استفاده کردند [ .]30به طراحی
مسکن اجتماعی پایدار با رویکرد ساختمان های صفر انرژی در بافت
فرسوده تهران پرداخت و از تکنیک بام سبز ،مصالح با ظرفیت حرارتی
باال ،عایق بندی مناسب ،سایبان و بادگیر در جهت کاهش انرژی
مصرفی ساختمان و تامین انرژی مصرفی ساختمان از انرژی های
تجدید پذیر استفاده کرد [ .]31همتی پور و همکاران به اولویت بندی
و بهینه سازی سیستم تأمین انرژی با توجه به مفهوم انرژی خالص
صفر ،در یک ساختمان دانشگاهی در اقلیم یزد پرداختند [ .]32که
بررسی شد غالب مطالعات صورت گرفته به ارائه راه حلی مناسب برای
آب و هوای کنونی اقلیم مورد مطالعه پرداخته اند .حال آنکه این
مطالعه بهینه ترین استراتژی ممکن برای بازسازی یک ساختمان
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 -4-2انرژی

شکل  1مصرف جهانی انرژی اولیه براساس منطقه ()2050-2010
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داده های معمولی آب و هوایی که در شبیه سازی های ساختمان ها
استفاده می شود سال مرجع آزمون ،سال هواشناسی معمولی یا سال
مرجع طراحی شامل  8760مقدارِ ساعتی است که از برخی
پارامترهای هواشناسی انتخاب شده مانند دمای محیط ،تابش
خورشید ،رطوبت نسبی و سرعت باد استفاده می کند [ .]26امروزه،
بیشتر مطالعات و ارزیابی های مربوط به ساختمان از داده های فعلی
آب و هوا با کمک ابزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان برای ارزیابی
و پیش بینی عملکرد انرژی آینده ساختمان استفاده می کنند ،اما
باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از این فایل های آب و
هوایی به جای فایل شبیه سازی شده آب و هوا در آینده ،منعکس
کننده اثر تغییر شرایط آب و هوایی بر ساختمان نیست و بنابراین
پیش بینی ها نمی توانند دقیق باشند [ ]15در نتیجه ،انتخاب بهترین
داده های آب و هوایی برای شبیه سازی ساختمان بسیار مهم است.
در واقع ،روش های فعلی شبیه سازی انرژی ساختمان از فایل آب و
هوایی که توسط سوابق تاریخی ایجاد شده اند استفاده می کند .با
این حال ،به دلیل تغییرات زیاد آب و هوایی و تأثیر آن بر تقاضای
انرژی در ساختمان ،شبیه سازی با استفاده از فایل های آب و هوایی
تاریخی ،توانایی پیش بینی روند گرمایش و سرمایش در ساختمان ها
را ندارد .در این مطالعه پیش بینی وضعیت آب و هوای آینده نقطه
شروع ارزیابی اثرات تغییرات آب و هوایی بر عملکرد ساختمان است.
استفاده از فایل های آب و هوای امروزی برای ایجاد فایل پیش بینی
شده یا شبیه سازی شده آب و هوا با اهمیت روز افزونی مواجه است.
دراین تحقیق از فایل های شبیه سازی شده آب و هوای آینده جهت
تعیین عملکرد انرژی ساختمان استفاده شده است.
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آموزشی با رویکرد انرژی خالص صفر در اقلیم تهران را برای سال
 2080ارائه داده است.
 -3روش تحقیق
ساختمان مورد مطالعه یک ساختمان چهار طبقه است که در سال
 2008در منطقه  18تهران بنا شده است .این ساختمان دارای سه
طبقه در باالی زمین و یک طبقه در زیر زمین می باشد .مساحت کل
بنا  2132.84مترمربع و ارتفاع زیرزمین وطبقه همکف  3.2متر و
ارتفاع طبقات اول و دوم  4.4متر است (شکل )3

طراحی ساختمان ها یک مسئله بهینه سازی چند معیاره است ،زیرا
مبادله ای که باید بین هزینه سرمایه ،هزینه عملیاتی و راحتی حرارتی
ساکنین انجام شود،همیشه وجود دارد .به دلیل طیف گسترده ای از
اقدامات بازسازی ،تصمیم گیری در مورد انتخاب هدف مناسب مهم
است .اخیرا ،محققان از تکنیک های معیارهای چند هدفه برای عبور
از این نوع تصمیم گیری استفاده کرده اند .جرو و همکاران از اولین
کسانی بودند که برای بررسی رابطه بین عملکرد حرارتی ساختمان،
هزینه سرمایه و مساحت قابل استفاده از ساختمان ،یک مدل چند
معیاره را در روند طراحی ساختمان پیاده سازی کردند [ .]33نتایج
نشان می دهد که الگوریتم چندهدفه پتانسیل زیادی برای یافتن
مشخصه بازده بهینه بین هزینه انرژی روزانه و آسایش حرارتی منطقه
فراهم می کند [.]34
 -2-3روش های بهسازی غیر فعال انرژی

شکل  3نمای شرقی ساختمان مورد مطالعه

 -1-3بهینه سازی چندهدفه
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 -3-3الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب
الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب یکی از کارآمدترین و
مشهورترین الگوریتمهای بهینهسازی چند هدفه میباشد که توسط
دب و همکاران در سال  2000ارائه شد [ .]35همانطور که اشاره
شد ،الگوریتمهای بهینهسازی تک هدفه ،حل بهینه را با توجه به یک
هدف مییابند و این در حالی است که در مسائل چند هدفه یک حل
بهینه مجزا را نمیتوان یافت .پس طبیعی است که با یک مجموعهای
از راه حلها به نام راه حلهای مغلوب نشده موثر سروکار داشته
باشیم .از بین این مجموعه راه حلهای متناهی حل مناسب
جوابهایی خواهد بود که عملکرد قابل قبولی را نسبت به همه اهداف
داشته باشد.
 -4-3روش تاپسیس
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شکل  4ساختمان مدل سازی شده در نرم افزار دیزاین بیلدر
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این ساختمان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است تا به عنوان
ساختمان مرجع برای سایر مدارس تیپ این شهر مورد استفاده قرار
گیرد .ساختمانهای مرجع با توصیف صفات کامل تجزیه و تحلیل
انرژی کل ساختمان با استفاده از نرم افزار شبیه سازی انرژی پالس،
نقش اساسی در تحقیقات نرم افزاری مدل سازی انرژی این برنامه
دارند .پس از جمع آوری و اندازه گیری اطالعاتی مانند قبض های
مصرف انرژی ،مطالعه موردی درنرم افزار دیزاین بیلدر شبیه سازی و
کالیبره می شود .در نهایت با استفاده از ابزار  jEplusکه مبتنی بر
الگوریتم مرتب سازی غیرمغلوب است و به کمک روش تاپسیس
بهترین گزینه بهینه سازی انتخاب می شود .مراحل قبلی برای شرایط
آب و هوایی سال  2080تکرار می شود تا بهترین گزینه ممکن برای
این سال هم تعیین شود برای دستیابی به این مهم از ابزار
 CCWorldWeatherGenبرای تحلیل و تولید داده های آب و هوایی
در آینده استفاده می شود.

در واقع ،روش های بهینه سازی مصرف انرژی در دو گروه اصلی به
نام اقدامات فعال و غیرفعال دسته بندی می شوند .الزم به ذکر است
که استراتژی های غیر فعال شامل جهت گیری ساختمان ،عایق
بندی ،آب بندی هوا ،پنجره ها و روشنایی روز و طراحی ساختمان
برای استفاده از فرصت های تهویه طبیعی است .در واقع ،هدف اصلی
اقدامات انفعالی یافتن راه هایی برای کاهش اندازه سیستم گرمایش
و سرمایش با نگهداری گرما (یا هوای خنک شده) در داخل ساختمان
است .استراتژی های طراحی غیرفعال اولین فرصت برای طراحان برای
افزایش بهره وری انرژی ساختمان است ،معموال با هزینه بسیار کمتر
از ورود به سیستم های پیشرفته ساختمان .عالوه بر این ،این مزیت
کاهش بارهای گرمایش و سرمایش را دارد تا سیستم مکانیکی
ساختمان کوچک شود و منجر به کاهش مصرف انرژی در ساختمان
شود .عالوه بر این ،ساختمانها برای عملکرد بیش از  30سال طراحی
شده اند .به عنوان مثال ،تقریبا  ٪75از کل ساختمان های مسکونی
انگلستان تا سال  2050عملکردی باقی خواهد ماند .به همین دلیل،
استفاده از استراتژی های کاهش انرژی منفعل برای نوسازی
ساختمان ها برای حال حاضر و در همه زمان های آینده مفید خواهد
بود.
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فرآیند انتخاب یک اقدام عملی احتمالی از بین همه گزینه های
موجود ،تصمیم گیری نامیده می شود تصمیم گیری مناسب برای
یافتن بهترین گزینه مهم است .تقریبا در همه این موارد به علت تعدد
در معیارهای قضاوت ،تصمیم گیرنده تمایل به دستیابی به بیش از
یک هدف دارد در حالی که محدودیت های مختلف مربوط به محیط،
فرآیندها و منابع وجود دارد .از روش تاپسیس برای حل یک مسئله
تصمیم گیری چند منظوره استفاده می شود [ .]36تکنیک تاپسیس
یک روش تجزیه و تحلیل تصمیم چند معیاره است که معموال برای
مقایسه مجموعه ای از گزینه ها با تعیین وزن برای هر معیار استفاده
می شود .نرمال کردن مقادیر برای هر معیار ،و محاسبه فاصله هندسی
بین هر گزینه از اقدامات اصلی این روش هستند .گزینه ایده آل باید
کمترین فاصله را از راه حل ایده آل و بیشترین فاصله را با راه حل
ایده آل منفی داشته باشد .این روش براساس مقایسه بین تمام گزینه
های موجود در مسئله است و برای اولین بار توسط چینگ الی هوانگ
و یون در سال  1981ساخته شد.]37[ .
 -5-3اقدامات الزم جهت ایجاد ساختمان با انرژی خالص
نزدیک به صفر
ساختمان مورد مطالعه دارای یک سقف مسطح و جهت گیری مناسب
(جنوب و جنوب  /جنوب غربی) برای نصب پنل های خورشیدی
است .ساختمان مورد مطالعه در معرض سایه اندازی ساختمان های
دیگر نیست ،زیرا در مرکز حیاط واقع شده است .پنل های در نظر
گرفته شده هرکدام  1.939مترمربع مساحت دارند .این پنل ها هر
 2.65متر نصب می شوند تا از سایه اندازه روی سایر صفحات
جلوگیری شود .برای دستیابی به بهترین عملکرد از جهت جنوب،
پنل های خورشیدی با زاویه  45درجه شیب در جهت جنوب قرار
گرفته اند .درنهایت ساختمان در نرم افزار دیزاین بیلدر و شبیه سازی
می شود.
 -4یافته ها

کنونی و 2080

جدول  1مقایسه گزینه انتخاب شده برای شرایط آب و هوایی کنونی و مدل
اولیه
هزینه اقدامات بازسازی (تومان)

مدل پایه

بهترین مدل

0

48254200
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همه این نمودارها نشان دهنده نتایج و هر نقطه نشان دهنده یک
شبیه سازی است .رنگ نقاط نشان دهنده جواب بهینه پرتو بسته به
شرایط آب و هوا فعلی و آینده است .واحد هزینه در نمودار ها بر
حسب دالر می باشد که در این پژوهش هر دالر معادل  20هزار
تومان در نظر گرفته شده است .همانطور که مشاهده می شود
ساختمانی که در آب و هوای کنونی بهینه می باشد ،نمی تواند
عملکرد بهینه خود را در دهه  2080داشته باشد .لذا این پژوهش
برای هر یک از شرایط آب و هوایی راه حلی بهینه متناسب با شرایط
زمانی ارائه خواهد داد .ارزیابی گزینه های غیرفعال در راستای
دستیابی به راه حلی با حداقل مصرف انرژی توام با در نظر گرفتن
معیارهزینه است .درواقع گزینه غیرفعال انتخاب شده سعی در ایجاد
تعادل بین حداقل مصرف انرژی سرمایشی ،گرمایشی و حداقل هزینه
سرمایه گذاری اولیه دارد .بهترین اقدام غیرفعال از بین بسته های
مختلف اقدامات غیرفعال بر اساس روش تاپسیس انتخاب می شود.
در این روش مصرف انرژی سرمایشی ،گرمایشی و هزینه سرمایه
گذاری اولیه به عنوان معیارهای تصمیم گیری و با میزان اولیت
یکسان برای محاسبه در الگوریتم تاپسیس در نظر گرفته می شود.
پاسخ انتخاب شده با توجه به الگوریتم تاپسیس در جدول  1و جدول
 2نشان داده شده است.

ارائه یک راهکار بهینه برای کاهش اثرات اقلیمی بر یک ساختمان آموزشی

هدف از یافتن راه حل در این بخش به دست آوردن اقدام یا ترکیبی
از اقدامات غیرفعال به جهت بهینه سازی مصرف انرژی سرمایشی
ساالنه ،مصرف انرژی گرمایشی ساالنه و هزینه سرمایه گذاری اولیه
است .نتایج نشان داده که اقدامات بازسازی غیرفعال تا چه اندازه قادر
به کاهش مصرف انرژی سرمایش و گرمایش ساالنه در ساختمان
هستند .برای ارزیابی این بخش ،ابتدا ساختمان درنرم افزار دیزاین
بیلدر شبیه سازی و پس از آن مدل شبیه سازی شده با استفاده از
ابزار  jEPlusبرای تعیین جبهه پارتو بهینه می شود .این ارزیابی برای
هر دو شرایط آب و هوایی کنونی ودهه  2080صورت می گیرد .از
آنجا که این مورد در آب و هوای  B3قرار دارد ،مصرف انرژی گرمایشی
از اهمیت بیشتری نسبت به مصرف انرژی سرمایشی برخوردار است.
نمای کلی نتایج در نمودار 3نشان داده شده است.

شکل  5نتایج بهینه سازی حاصل از اقدامات غیر فعال برای آب و هوای
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انرژی مصرفی ساالنه برای گرمایش
(کیلووات ساعت)
انرژی مصرفی ساالنه برای گرمایش
(کیلووات ساعت)

9081.63

8006.67

42.5

42.01

برای شرایط آب و هوای کنونی عایق پشم سنگ با دانسیته  100و
ضخامت  0.1متر و شیشه دو جداره شفاف با ضخامت 3و  13میلی
متر پر شده با آرگون انتخاب شده است .این راه حل منفعل با
 48254200تومان هزینه سرمایه گذاری ،منجر به کاهش
11.83درصدی انرژی گرمایشی و بیش از 1.15درصد انرژی مصرفی
سرمایشی می شود .اگرچه اقالم کم مصرف بیشتری وجود دارد ،اما
هزینه سرمایه گذاری آنها بسیار بیشتر است.
جدول  2مقایسه گزینه انتخاب شده برای شرایط آب و هوایی دهه  2080و
مدل اولیه
هزینه اقدامات بازسازی (تومان)
انرژی مصرفی ساالنه برای گرمایش
(کیلووات ساعت)
انرژی مصرفی ساالنه برای گرمایش
(کیلووات ساعت)

مدل پایه

بهترین مدل

0
9081.63

56280400
5405.52

42.5

44.56

پنل های خورشدی درماه های مختلف سال

 -5بحث و نتیجه گیری
در مرحله اول ،ساختمان موجود درنرم افزار دیزاین بیلدر مدلسازی
شد و سه معیار مواد عایق ،ضخامت عایق ،و نوع شیشه پنجره برای
کاهش مصرف انرژی ساختمان انتخاب شدند .در این راستا ،کاهش
بار خنک کننده ،گرمایش و هزینه سرمایه گذاری به عنوان سه هدف
بهینه سازی در نظر گرفته شده است .در مرحله دوم با استفاده از
پنل های خورشیدی ساختمان به یک ساختمان با انرژی خالص
نزدیک به صفر تبدیل شد .از جمله مطالعات صورت گرفته در این
زمینه در کشور دو مورد مشابه با عناوین طراحی بهینه یک ساختمان
با انرژی خالص نزدیک به صفر در موقعیت جغرافیایی شهر تهران و
بررسی عملکرد ساختمان های با مصرف انرژی خالص سالیانه نزدیک
به صفر در اقلیم شهر کرمان صورت گرفته است .باید توجه داشت که
ایران کشوری با تنوع اقلیم هاست لذا نمیتوان مطالعات صورت گرفته
شده بر روی یک اقلیم خاص مانند کرمان که دارای آب و هوایی گرم
و خشک است را به شهری مانند تهران که دارای اقلیم مدیترانه ای
است،تعمیم داد .از طرفی در مقاالت فوق الذکر راهکاری برای نوسازی
ساختمان ها با کاربری آموزشی به ویژه با در نظر گرفتن تغییرات آب
و هوایی کره زمین ارائه نشده است ؛ بنابراین پیشنهاد یک ساختمان
آموزشی بهینه با انرژی خالص نزدیک به صفر در تهران ،در نظر
گرفتن تأثیر تغییر اقلیم بر ساختمان مورد مطالعه و استفاده از بهینه
سازی چند هدفه از جمله نوآوری های این پژوهش هستند و میتوان
نتیجه گرفت که این موضوع مطالعاتی برای نخستین بار درتهران
اتخاذ شده است .از آنجا که تحقیق حاضر موضوع نوسازی بهینه
ساختمان آموزشی با توجه به تغییرات آب و هوایی را پوشش می
دهد ،پرداختن به این تحقیق با رویکرد زیر پیشنهاد می شود :
 )1بررسی اهداف متفاوت
 )2استفاده از فن آوری های مقاوم سازی پایدار مانند سقف سبز،
دیوار ترومب
 )3انجام یک مطالعه مشابه در طبقه بندی مختلف اقلیمی
 )4استفاده از تکنیک های هوشمند مدیریت انرژی
 )5توجه به رفتار ساکنین
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راه حل انتخاب شده برای شرایط آب و هوایی دهه  ،2080عایق پی
وی سی با ضخامت  0.1متر و شیشه دو جداره شفاف با ضخامت 6
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سرمایه گذاری بیشتری را نشان می دهد ،اما منجر به صرفه جویی
بیشتری در مصرف انرژی می شود .این راه حل منفعل با هزینه
سرمایه گذاری  56280400تومان منجر به کاهش  40.4درصدی
انرژی گرمایی وافزایش  4.84انرژی سرمایشی می شود .باید توجه
داشت که افزایش دما در آب و هوای آینده امری اجتناب ناپذیر است
که منجر به افزایش انرژی سرمایشی خواهد شد و در این راستا مدلی
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کاهش مصرف انرژی ایجاد می کنند.
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Today's cities are narrowing the field for the presence of
citizens in the city due to the many problems they impose
on their citizens. In order to provide a suitable
environment for the presence of residents in the streets
and urban spaces, the urban space must provide
minimum conditions of comfort for people. A space
where the temperature is comfortable and annoying
factors such as air pollution and noise pollution are small.
One of the solutions that can play an effective role in this
field is the return of nature to the urban space and
reestablishing a balanced cycle of climatic parameters.
The use of vegetated green surfaces can be considered an
important solution in reducing the temperature in hot
seasons through shading and the cooling effect of plants.
In addition to the mentioned issues, the aesthetic aspect
of these walls can also improve people's psychological
comfort and help the presence of people in the urban
space. The current research has been conducted with the
aim of investigating the effect of green surfaces on
temperature changes in urban open spaces, and through
simulation with Envi-met program, this issue has been
investigated more deeply. The results of these studies
showed that in hot seasons, the air temperature around
the green walls decreases significantly, and in cold
seasons, the temperature is slightly higher than the points
with a distance from the wall.

Keywords
Urban space, green walls, temperature changes,
simulation
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چکیده
شهرهای امروز به دلیل مشکالت متعددی که بر شهروندان خود تحمیل
 فضای.میکنند عرصه را برای حضور شهروندان در شهر تنگ می نمایند
شهری برای آنکه بتواند محیطی مناسب برای حضور ساکنان در خیابان ها و
فضاهای شهری فراهم آورد می بایست شرایط حداقلی از آسایش را برای افراد
 فضایی که در آن دما در حد آسایش و فاکتورهای آزاردهنده ای.مهیا کند
 یکی از.چون آلودگی هوا و آلودگی صوتی در آن به میزان کمی باشد
 بازگشت،راهحلهایی که میتواند در این حوزه نقش موثری را ایفا کند
طبیعت به فضای شهری و برقراری دوباره چرخه متعادلی از پارامترهای
 استفاده از سطوح سبز گیاهکاری شده میتواند از طریق سایه.اقلیمی است
 راه حل بااهمیتی در کاهش دما در فصول،اندازی و اثر خنککنندگی گیاهان
 در کنار مسائل یاد شده وجه زیبایی شناسانه این جداره.گرم به شمار آید
ها می تواند آسایش روانی افراد را نیز ارتقا دهد و کمک کننده حضور افراد
 پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سطوح سبز بر.در فضای شهری باشد
تغییرات دما در فضاهای باز شهری انجام گرفته است و از طریق شبیه سازی
. این مساله را مورد بررسی عمیق تر قرار دادهاستEnvi-met با برنامه
 دمای هوا در اطراف،نتایج حاصل از این بررسیها نشان داد که در فصول گرم
دیوارهای سبز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد و در فصول سرد دما
.اندکی باالتر از نقاط با فاصله از دیوار است

کلمات کلیدی
 شبیهسازی، تغییرات دما، جدارههای سبز،فضای شهری

 مقدمه-1
 به ویژه پﺲ از جنگ1930 با گسترش شهر و شهر سازی بعد از دهه
جهانی دوم تغییـرات آب و هـوایی محلی در شهرنشینی ﻇاهر گردید
.] و اکوسیستمهای موجود در شهرها دچار تغییر و دگرگونی شد1[

بیشتری از تابش دریافتی خود را بازتاب و بخش اندکی از آن را جذب
میکنند و در نتیجه محیط خنکتر با دمای پایینتری را بهوجود
میآورند[ .]3بنابراین محیط شهری تشکیل شده از سطوح با ضریب
بازتاب پایین ،دمای باالتری را متحمل میشود و همین مساله باعث
شده تا محیط شهری در مقایسه با روستاها با دمای باالتری در طول
تابستان مواجه شود[ .]4با بروز این مسائل و پیامدهای ناشی از آنها،
توجه به طراحی محیطهای باز شهری بر اساس انگارههای
زیستمحیطی و تالش برای بازگشت طبیعت به فضای شهری و
برقراری دوباره چرخه متعادلی از پارامترهای اقلیمی اهمیت یافته
است .کنترل دما عالوه بر تاثیر مستقیم بر رضایت کاربران ،موجب
کاهش دمای فضاهای داخلی و همچنین کاهش تشکیل جزیرههای
گرمایی در مقیاسهای ناحیهای و شهری میگردد [.]5
در اینجا گیاهان میتوانند نقش موثری در کنترل دما داشته باشند.
گیاهان می توانند جزیره گرمایی را مستقیما از طریق سایه اندازی
روی سطوح جاذب گرما و همچنین خنک کنندگی تبخیری کاهش
دهند .الزم به ذکر است که اگرچه درختان میتوانند برای کنترل دما
بسیار موثر باشند اما کاشت درختان در شهرهای پرجمعیت و متراکم
همیشه بهسادگی امکانپذیر نیست[ .]6بنابراین راهحل دیگری برای
تامین فضای سبز یادشده میتواند پاسخگوی نیازهای موردبحث باشد.
بهعالوه که اگرچه پارك ها و فضاهای سبز دمای حومه خود را کم
می کنند ،ولی قادر به ایجاد تاثیرات حرارتی در فضاهایی با ساختمان
های متمرکز نمی باشند .برای این منظور بهتر است که گیاه در فضای
ساخته شده بافت شهری قرار گیرد.
جداره های سبز در طول سال های اخیر به یکی از اجزای مهم در
طراحی شهری تبدیل شده که بهوجود آورنده جنبههای مثبت
حرارتی و بصری است .این سیستمها عالوه بر جذب آالینده ها،
موجب کاهش میزان مصرف انرژی در داخل ساختمان نیز میشود.
زیبایی ،بهبود عملکرد آکوستیکی و بسیاری موارد دیگر از فواید این
جدارههاست .جدارههای سبز میتواند تامینکننده فضای سبز ذکر
شده برای دستیابی به پایداری در فضاهای شهری باشند.
 -2پیشینه پژوهش

 -3روش تحقیق

 -١-3پیشینه پژوهشهای انجام شده با نرمافزار Envi-
 metو بررسی روایی آن:
در پژوهشی از رجبی و ابوحجله ،مطالعه تاثیر گیاهان بر کاهش جزیره
گرمایی شهری در قالب یک مقاله منتشر شده است .شبیهسازی با
استفاده از نرمافزار  Envi-metاصلیترین رویکرد است و برای
بررسی روایی ،از مقایسه تصاویر حرارتی بلوكهای شهری و
خروجیهای مدل  Envi-metاستفاده شده است .این مقایسه نشان
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هدف این پژوهش اسـتفاده از الگـوی سهبعدی خرداقلیم Envi-
 ،metبا هدف ارزیابی توانایی دانش طراحی اقلیمی و نحوة
بهکارگیری آن با تکیه بر بهرهگیری از پوششهای گیاهی و
جدارههای سبز در طراحی اسـت .برنامه سه بعدی Envi-met
طراحی شده توسط پروفسور مایکل بروس در دانشگاه ماینز در
تحقیقات بسیاری به منظور ارزیابی شرایط محیطی در فضای باز و
آسایش حرارتی ارائه شده است .اعتبار و دقت برنامه در این مطالعات
با مقایسه نتایج شبیه سازی و داده های اندازه گیری شده واقعی مورد
تایید قرار گرفته است  .تحقیق حاضر از برنامه محاسباتی Envi-
 metنگارش  4جهت شبیه سازی استفاده نموده است .پایه و اساس
الگوی  Envi-metبر قوانین بنیادی دینامیک سیاالت،
ترمودینامیک گازها و قواعد اولـری بـا هـدف محاسبات جرم ،حرکات
جنبشی و تبادالت انرژی است .طرح کلی الگـوی  Envi-metاز
یـک الگـوی سـه بعـدی بسـته تشکیل شده و شامل یک الگوی
تکبعدی است که حدود مرزهای جوی در فرایند شبیهسازی را
مشخص میکند .واکاوی متغیرهای متفاوت مورد سنجش در این
پژوهش از طریق نقشههای دو بعدیِ تهیه شده ازنرم افزار جانبی
مدل Envi-metیعنـی ، LEONARDOنمـایش داده مـیشـود.
نقشههای ارائه شده دراین بحث از خروجی مدلسازی است.

شبیه سازی عملکرد جدارههای سبز بر تغییرات دما در فضای باز شهری:

در پژوهش های متعددی در خارج از ایران ،تاثیر گیاهان بر کنترل
دما مورد بررسی قرارگرفته است.گیاهان می توانند جزیره گرمایی را
مستقیما از طریق سایه اندازی روی سطوح جاذب گرما و همچنین
خنک کنندگی تبخیری کاهش دهند.گیاهان با این قابلیت ،توانایی
کاهش دمای حداکثری ساختمان را با ایجاد سایه تا بیشتر از 50
درصد دارا میباشند[ .]7عالوه بر این از طریق تبخیر ،حجم وسیعی
از تشعشعات خورشیدی به گرمای نهان تبدیل میشوند که دما را
افزایش نمیدهد .نمایی که کامال با گیاهان پوشیده شده باشد از
تشعشعات متراکم خورشیدی در تابستان محافظت میشود و با
پوشش برگهای خود میتواند  40تا  80درصد تابش دریافتی را
بازتاب یا جذب نماید .تحقیقات انجام شده در هنگ کونک نشان
میدهد که اقلیم مرطوب این شهر ،با استفاده از سیستمهای عمودی
سبز در حاشیه بزرگراهها از کاهش  8/4درجه ای دمای حداکثر خود
بهره میبرد[ .]8در ژاپن نیز آزمایشها نشان داد که گیاه مو میتواند
دمای یک تراس را در جبهه جنوبغربی ساختمان بهمیزان

قابلتوجهی کاهش دهد [ .]9در آفریقا هم دمای پشت پانلهای
گیاهکاری شده تا  2/6درجه کمتر گزارش شد [ .]10طی آزمایشی
که در سنگاپور برای بررسی تاثیر دیوار سبز در تقلیل اثر جزیره
گرمایی که با نرم افزار شبیه سازی  STEVEمدل شده است
مشخص شد در صورت وجود پوشش سبز در نما ،افت ویژه ای در
دمای حداقل منطقه دیده می شود ،به طوری که در صورت
پوشش % 100نما با دیوار سبز دما  1درجه سانتیگراد کاهش
خواهد یافت [ .]11دیوارهای سبز خارجی میزان بازتابش خورشید را
در سطح کاهش میدهند و به همین دلیل بر جزیره گرمایی
تاثیرگذاشته و کمک میکنند تا دمای شهر متعادل شود .سیستم
امتیازدهی لید نیز تعویض سطوح ساختمانی مثل سقفها ،دیوارها و
غیره با سطوح گیاهکاری شده مانند دیوارهای سبز با مصالحی با
آلبدوی باال برای کاهش انرژی تابش جذب شده را یک راهحل موثر
در کاهش دما قلمداد میکند [ .]12درختان و گیاهان با ایجاد سایه
و تبخیر موجب کاهش دمای هوا و سطوح ساختمان می شوند .همه
این نتایج نشان میدهد که فضاهایی با گیاهکاری های عمودی فراهم
آورندهی دمایی پایینتر از سطوح با مصالح بنایی که عمده دیوارهای
شهری را تشکیل میدهند ،هستند.
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میدهد که رفتارهای حرارتی مشابهی در واقعیت و فضای نرمافزار
وجود دارد .نتایج حاصل از این شبیه سازی بر تاثیر مثبت کاشت
درختان با تراکم متوسط بر کاهش دما داللت میکند ولی کاشت
چمن را بر سطوح افقی چندان موثر نمیداند[ .]13ارزیابی اثرات
نماهای سبز بر بیوکالیمای انسانی در محیط شهری عنوان مقالهای
دیگر است که نتایج حاصل از مطالعات میدانی را با سه برنامه شبیه
سازی  RayMan ،Envi-metو  SOLWEIGانجام داده است.
دمای متوسط تابشی موضوع اصلی پژوهش است که طبق مطالعات
میدانی در کنار دیوار سبز  2درجه کلوین کمتر است .در این پژوهش
و در مقاالتی که در آن بهعنوان پیشینه پژوهش وجود دارد ،در مورد
دمای هوا ،نتایج شبیهسازی و نتایج اندازهگیریهای میدانی با اختالف
جزئی منطبق است اما در مورد دمای متوسط تابشی در این تحقیق
نتایج شبیهسازی اختالف بیشتری دارد[ .]14در پژوهشهای داخلی

نیز مطالعاتی بر مبنای شبیهسازی با برنامه  Envi-metانجام گرفته
که بهعنوان نمونه میتوان به پژوهشی از قاضی زاده و همکاران،
شمسیپور و همکاران اشاره کرد که البته موضوع این پژوهشها
عمدتا در حوزهی آسایش حرارتی در فضای باز بوده است.
 -4نمونه موردی :دیوار سبز سنتی در خیابان شهید موسوی،
تهران
همانطور که شکل شماره  1نشان می دهد ،این دیوار در حوالی میدان
فردوسی ،خیابان شهید موسوی قرار دارد .اتخاب این پوشش بعلت
مکان آن (خیابان انقالب -در محدوده میدان فردوسی) به دلیل تردد
بسیار زیاد وسایل نقلیه و نیز بروز پدیده جزیره گرمایی در محدوهی
میدان فردوسی است .این دیوار از نوع سنتی بوده و گیاه مورد استفاده
در آن پاپیتال است.
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شکل  ١موقعیت دیوار سبز خیابان موسوی

 -5شبیهسازی

فاصله گریدها میبایست در کمترین میزان خود یعنی  0/5متر باشد.
فرایند شبیه سازی در دو فصل سرد و گرم انجام گرفته است.

یکی از مهمترین ویژگی های مدل  Envi-metتوانایی تعریف
گیرنده های مجازی در محدودة عملکـرد مـدل اسـت .اطالعات این

نمونه موردی دیوار سبز سنتی در خیابان شهید موسوی ،تهران

شکل  2محل قرارگیری گیرندهها ( )Receptorدر مدل شبیهسازی

شبیه سازی عملکرد جدارههای سبز بر تغییرات دما در فضای باز شهری:

در این پژوهش ،مدل سهبعدی ( ENVI-metتهیه شده توسط
بروس) برای شبیهسازی اثرات خرد اقلیمی بلوكهای شهری با
پوشش گیاهی عمودی و بدون آن مورد بررسی قرارگرفته است .در
این برنامه شبیه سازی ،تهران یه عنوان یکی از شهرهایی که
اطالعاتش موجود است ،وجود دارد .واکاوی متغیرهای متفاوت مورد
سنجش در این پژوهش از طریق نقشههای دو بعدیِ تهیه شده ازنرم
افزار جانبی مدل ENVI-metیعنـی ، LEONARDOنمـایش
داده مـیشـود .نقشههای ارائه شده دراین بحث از خروجی مدلسازی
است .این مطالعه در دو فصل سرد و گرم انجام شده بود که شبیه
سازی نیز در هر دو حالت انجام گرفت. .الزم به ذکر است با توجه به
عدم امکان مستقیم برنامه برای مدلسازی دیوار سبز ،ردیفی از
درختان ساده ( )Simple Plantبدون فاصله با دیوار و همارتفاع با
دیوار برای شبیهسازی دیوار سبز درنظر گرفته شدهاند (شکل .)2

دوفصلنامه پژوهشی
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گیرندها در واقع خروجی مدل در زمینة انجام تحلیل های آماری
است .این گیرندهها در هر سلول و حـداکثر به تعداد  100عدد بسته
به نیاز و گستردگی پروژه قابل تعریفاند .در تصویر زیر محل
قرارگیری گیرندهها ( )Receptorدر مدل شبیهسازی دیده
میشود.
 -١-5نتایج حاصل از شبیهسازی:
در بررسی خروجی های شبیهسازی ،نخست به مقایسه گیرندهها
( )Receptorپرداخته شد .جدول  1و شکل  3مربوط به مقایسه
گیرندههای  2و  3است .در این مرحله اطالعات مربوط به گیرندههای
 2و  3از پوشهی خروجیهای  ،Envi-metانتخاب و در برنامه اکسل
باز شد و نمودارهای مربوط به دما طبق شکل  3ترسیم گردید .نمودار
شکل  3مربوط به مقایسه دما در فصل گرم (خرداد ماه) و در ساعت
 11:30دقیقه بوده است .همانطور که در نمودار نیز مشاهده میشود
با نزدیک شدن به دیوار سبز شبیهسازی شده دمای هوا به میزان
 0/55تا  0/97درجه سانتیگراد کاهش مییابد .از مقایسه گیرندههای

دیگر این فاز از شبیهسازی نیز نتایج مشابهی بهدست آمد .با استفاده
از برنامه الحاقی  Leonardo 2014در برنامه ، Envi-met
خروجیهایی بهصورت نقشههای شکل  4بهدست آمد که مولفههای
اقلیمی مختلف را در این شبیهسازی ارائه داده است.
برای ادامه بررسی این روند ،شبیه سازی انجام شده برای فصل سرد
نیز دوباره در برنامه  Envi-metاجرا شد .در این مرحله اطالعات
هواشناسی مربوط به روز  24دی ماه  93به برنامه داده شد تا محاسبه
دقیقتری برقرار شود .از مقایسه دو گیرنده  2و  3که در فصل گرم
نیز مورد بررسی قرار گرفته بود ،نمودار شکل  5حاصل شد .طبق
نمودار و اعداد بهدست آمده از خروجیهای مدل شبیهسازی دما در
نزدیکترین نقطه به دیوار سبز به اندازه  0تا  0/39درجه سانتیگراد
باالتر از نقاط با فاصله است .با استفاده از برنامه الحاقی Leonardo
 2014در برنامه  ، Envi-metخروجیهایی شکل  6برای فصل
سرد بهدست آمد که مولفههای اقلیمی مختلف را در این شبیهسازی
ارائه داده است.

جدول  ١مقایسه گیرندههای  2و 3
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شبیه سازی عملکرد جدارههای سبز بر تغییرات دما در فضای باز شهری:

نتایج بهدست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که جدارههای سبز
تاثیرات قابل مالحظهای را در کاهش دمای محیط اطراف خود ایجاد
میکنند .همانگونه که در شبیهسازی ها به دست آمده است جداره
سبز مورد بررسی در فصل گرم دمای فضای اطراف خود را کاهش
میدهند .همانگونه که از نمودارها برمیآید با فاصله گرفتن از دیوار
دمای هوا نیز افزایش مییابد .در ادامه و در بررسی جدارهها در فصول
سرد نیز دیوارهای سبز نقش مثبتی در بهبود شرایط اقلیمی در
مقیاس خرد ایجاد میکنند و با ایجاد یک الیه از هوا بین فضای برگها،
دمای باالتری را نسبت به اطراف خود یهوجود میآورند .همانگونه
که در نمودارها نیز دیده میشود با فاصله گرفتن از دیوار سبز در
فصل سرد ،دما با شیب مالیمی کاهش یافته و به دمای میانگین شهر،
نزدیک میشود .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهشهای
مشابه همخوانی دارد .این نتایج نشان میدهد که فضاهایی با
گیاهکاری های عمودی شرایط مناسبی را با کاهش دما در فصل گرم
و افزایش دما در فصل سرد بهوجود میآورند که میتواند محیط
مطلوبتری را برای انسانها در مقیاس خرد اطراف خود ایجاد نماید .
زمانی که طراحی فضای شهری در مقیاس میکرواقلیم ها منطبق بر
انگارههای پایداری باشد ،آسایش افراد پیاده ارتقا مییابد و ساکنان
تمایل بیشتری به حضور در سطح شهر و فعالیتهای بیرون از خانه
پیدا میکنند .این مساله عالوه بر اَبعاد اجتماعیاش از جمله ایجاد
سرزندگی ،امنیت و رونق اقتصادی ،از دیدگاه انرژی نیز موجب کاهش
ساعات حضور افراد در خانهها و به تبعِ آن ،کاهش مصرف انرژی و
همچنین کاهش استفاده از وسایل نقلیهی شخصی میشود .کیفیت
زندگی میلیونها انسانی که هماکنون در شهرها زندگی میکنند با
شناخت عوامل موثر بر میکرواقلیم های شهری و طراحی محیط
مصنوعِ پاسخگو به این عوامل ،میتواند ارتقا یابد .عالوه براین با

بهرهگیری از سطوح سبز در مقیاسهای وسیع و در نقاط متعددی از
شهر ،میتوان این امید را داشت که تاثیرات مطرح شده در
مقیاسهای کالن نیز مطرح شوند.
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مسئولیت شوراي شهر و شهرداري در
حمايت از تولید مسكن گروههاي
كمدرآمد :طرح احداث مساكن اجتماعی
اجاره اي توسط شهرداري شیراز
جالل كامران نیا

*

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ،کارشناس شهرسازی شهرداری شیراز،
شیراز ،ایران

تاريخ دريافت ،١40١/03/0١ :تاريخ پذيرش١40١/03/2١ :
ارجاع به مقاله:
جالل کامران نیا ،مسئولیت شورای شهر و شهرداری در حمایت از تولید مسكن
گروهای کم درآمد :طرح احداث مساکن اجتماعی اجاره ای توسط شهرداری
شیراز ،مهندسی و مدیریت ساخت.25-22 :)1( 7 ،1401 ،

چكیده
نقش شهرها در تامین سرپناه برکسی پوشیده نیست و تامین مسكن مناسب
در طبقه بندی نیازهای شهروندان از جایگاه خاصی برخوردار است و یكی از
مهمترین اخصهای دستیابی به توسعه عدالت فضایی محسوب می گردد .با
توجه به اینكه تامین مسكن بویژ در شهرهای بزرگ جزو شعارهای مهم اکثر
دولتها در ایران بوده ،اما آنچه در این میان کمتر بدان پرداخته شده نقشی
است که نهادهای محلی و شوراهای اسالمی شهرها می توانند در تامین
مسكن ایفا کنند .همچنین با توجه به سهم  %45.2اجاره نشینان از کل
جمعیت شیراز که وضعیت خاصی در میان کالنشهرهای کشور بوجود آورده
و رشد شدید اجاره بهای مسكن در شیراز که در سال  1399باالتر از سایر
کالنشهرها از جمله اصفهان ،مشهد ،تبریز و اهواز قرار دارد ،لزوم توجه ویژه
و ایفای نقشی توسط نهادهای محلی از جمله شورا و شهرداری برای حمایت
از اقشار اجاره نشین را پررنگ تر می نماید که این مقاله در این راستا تالش
دارد با تاکید بر کالنشهر شیراز موضوع تامین مسكن اجاره ای برای کم
درآمدها را تبیین نماید.

واژه های مسكن ،سرپناه ،خانه و ماوا همراه با آرامش و احساس امنیت
برای هر خانواده ای تلقی می گردد .با درنظر گرفتن چنین ضرورتی
است که اصل  31قانون اساسی کشور درخصوص تامین مسكن
شهروندان اینگونه تاکید دارد که ":داشتن مسكن متناسب با نیاز،
حق هر فرد و خانواده ایرانی است" .به رغم نسبت باال و رو به تزاید
جمعیت اجاره نشین در کشور و بویژه سهم باالی این نوع تصرف در
کالنشهرها ،اما نهادهای محلی از جمله شهرداری و شورای شهرها
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Abstract
The role of cities in providing shelter is not hidden, and
providing suitable housing has a special position in the
classification of citizens' needs and is considered one of
the most important features of achieving the
development of spatial justice. Considering that providing
affordable housing in big cities is one of the important
slogans of most governments in Iran, but what is less
discussed is the role that local institutions and Islamic
councils of cities can play in providing housing. Also,
considering the 45.2% share of renters from the total
population of Shiraz, which has created a special situation
among the metropolises of the country, and the sharp
growth of housing rent in Shiraz, which is higher than
other metropolises such as Isfahan, Mashhad, Tabriz and
Ahvaz in 2019. It highlights the need for special attention
and playing a role by local institutions, such as the council
and the municipality, to support the renters, and in this
regard, this article tries to explain the issue of providing
rental housing for low-income earners by emphasizing
the metropolis of Shiraz.
Keywords
Low income housing, rent, municipality, Shiraz, spatial
justice

بطور مستقیم در پرداختن به موضوع تامین مسكن کم درآمدها از
جمله احداث مساکن اجتماعی در سطح کشور غفلت نموده و نتیجه
آن ایجاد بازار کامال انحصاری بخش خصوصی در شهرها ،افزایش نرخ
اجاره واحدهای مسكونی ،افزایش بد مسكنی و اسكان غیر رسمی در
حاشیه کالنشهرها و ..است .این درحالیست که قانونگذار آنچنان که
در پی خواهد آمد تكلیف مشخصی برای شهرداری ها در اینخصوص
تعیین نموده است .در این مقاله ضمن بررسی وضعیت موجود شهر
شیراز بعنوان یكی از کالنشهرهای کشور و کانونهای مهم جمعیت در
نیمه جنوبی ایران و ارائه آمار نسبت اجاره نشینان ،روند رشد اجاره
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آنجا که مسكن کاالیی حیاتی محسوب می شود ،مستاجرین معمو ًال
به اجبار زیر بار اجاره های سرسام آور رفته و مالكین نیز از این فرصت
بدست آمده نهایت استفاده را می برند .نمودار شماره یک روند افزایش
اجاره بهای واحد مسكونی در شهرهای کشور از تابستان  96تا پاییز
 99را نشان می دهد .همانگونه که مشاهده می گردد این روند همواره
صعودی بوده و نشان دهنده افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای
کم درامد ساکن در مناطق شهری کشور است.
در جدول شماره  2روند افزایش اجاره بهای واحدهای مسكونی در
شهر شیراز طی یک دوره  10ساله منتهی به سال  1399آورده شده
است .همانگونه که آمار نشان می دهد در شیراز نیز روند افزایش
اجاره بهای مسكن با رشد زیادی همراه بوده بطوریكه اجاره مسكن
در این دوره تقریباً  4برابر شده است .در مقایسه با شهر اصفهان که
در سال  1399متوسط اجاره هر مترمربع مسكن 132355ریال بوده
در شهر شیراز عالرغم جمعیت کمتر متوسط اجاره هر مترمربع
مسكن در این سال  158567ریال رسیده است .بدین ترتیب شهر
شیراز بعد از تهران و کرج در مقام سوم گرانترین کالنشهر کشور از
نظر اجاره مسكن قرار گرفته است.
نمودار شماره  2روند افزایش اجاره در دو مقطع زمانی  1371تا
 1391و از  1391تا  1399را در شیراز نشان میدهد .همچنین این
نمودار نشان می دهد که رشد اجاره مسكن در شیراز در مقطع با
شدت بیشتری صورت گرفته یكی در سال های  1384تا  1391و
یک اوج هم از سال  1396شروع شده و تا امروز ادامه دارد.

واحدهای مسكونی در این شهر در چند دهه گذشته و مقایسه با
وضعیت بازار مسكن برخی کشورهای پیشرفته با ذکر موارد حقوقی
به تبیین نقش و جایگاه شهرداری در تامین مسكن کم درآمدها
پرداخته شده و طرح پیشنهادی برای احداث مساکن اجاره ای در
شهر شیراز ارائه گردیده است.
 -2وضعیت اجاره مسكن در شهر شیراز
بر اساس آمار سال  1395در استان فارس از  1393371خانوار استان
تعداد  833578خانوار مالک واحد مسكونی و تعداد  425472خانوار
مستاجر هستند .به عبارتی  %30جمعیت استان در مساکن اجاره ای
اقامت دارند .همانگونه که جدول شماره  1نشان می دهد در شهر
شیراز تعداد  213651خانوار یعنی بیش از  %45خانوارها در مساکن
اجاره ای زندگی می کنند که بنابراین شاهد افزایش تعداد اجاره
نشینان از تعداد مالكین( )%44هستیم که این موضوع نیاز به توجه و
رسیدگی خاص دارد .چنانچه آمار جوانانی که در انتظار تشكیل
خانواده هستند را نیز به این آمار اضافه کنیم متوجه کمبود شدید
واحدهای مسكونی مورد نیاز جهت اسكان جمعیت خواهیم شد.
بطوریكه در مقایسه با شهر اصفهان که تنها  %36جمعیت آن اجاره
نشین هستند و بیش از  %53مالک واحد مسكونی خود می باشند،
می توان گفت شهر شیراز از این نظر وضعیت خاصی پیدا کرده است
که نیاز به توجه ویژه ای از نظر کنترل بازار اجاره مسكن (با توجه به
باال بودن سهم اجاره نشینان از کل جمعیت)  ،برنامه هایی برای
کاهش سهم اجاره نشینان و همچنین تولید مسكن اجتماعی دارد .از

جدول  ١نحوه تصرف مسكن در شهرستان و شهر شیراز در سال ]١[ ١395
درصد

نحوه تصرف محل سكونت

تعداد خانوارها

نام
شهرستان شیراز
شهر شیراز

اظهار نشده

درصد

ساير

درصد

مستاجر

درصد

مالک

0.11

639

9.70

54,355

43.78

245,265

46.40

259,934

560,193

0.12

586

9.94

46,958

45.23

213,651

44.70

211,161

472,356
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جدول  2نرخ اجاره هر مترمربع مسكن در شهر شیراز در يک دهه گذشته (مركز امار ايران )99-9١
99

98

97

96

95

94

93

92

91

سال

158567

109600

91694

69711

66589

61087

56105

49293

42544

اجاره بهای یک متر مربع مسكن
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نمودار  ١روند تغییرات متوسط مبلغ اجارهاي ماهانه به عالوه  3درصد وديعه پرداختی براي اجاره يک مترمربع زيربناي مسكونی از تابستان  ١396تا پايیز ،١399
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نمودار  2روند افزايش هر مترمربع اجاره در شهر شیراز ]3[ ١37١-١399

 -3تجارب جهانی در تامین مسكن كم درآمدها
امروزه مهمترین ارگان تولید و عرضه مسكن اجتماعی و حمایتی در
کشورهای پیشرفته شهرداریها هستند .از این طریق شهرداری ها هم
در تعدیل بازار مسكن و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسكن
جلوگیری نموده و از طرفی نیز با تامین مسكن گروهای آسیب پذیر،
کاهش فاصله طبقاتی و مسائل اجتماعی شهرها را دنبال می کنند.
اکثر کشورهای پیشرفته مساکن اجتماعی را ارائه مینمایند که در
حال حاضر بیش از  28میلیون خانه را پوشش می دهد و حدود %6/9
از کل بازار مسكن کشورهای عضو  OECDمی گردد .همانگونه که
نمودار شماره  3نشان می دهد نسبت خانه های اجاره ای اجتماعی
در کشورهای پیشرفته متفاوت است و برخی کشورها از جمله کلمبیا،

چک ،استونی،لیتوانی،اسپانیا این نسبت کمتر از  %2کل بازار مسكن
و در برخی از جمله بلژیک ،کانادا ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،کره ،امریكا
نسبتاً پایین و کمتر از  %10و در برخی کشورها از جمله فنالند،
فرانسه ،ایرلند ،انگلیس کمتر از  %20و وضعیت متوسطی دارند و در
کشورهای اتریش ،دانمارک و هلند این سهم بیشتر و باالی  %20کل
بازار مسكن است .در نمودار شماره  ،4درصد خانه های اجاره ای
اجتماعی بر اساس تولید کننده این خانه ها آورده شده است.
همانگونه که این نمودار نشان می دهد در بیشتر کشورها قسمت
عمده این مساکن توسط شهرداریها و مقامات محلی و منطقه ای
احداث شدهاند و در مرتبه بعدی مسئولین ملی و موسسات عمومی
قرار دارند.
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نمودار  3درصد سهم مسكن اجاره اي اجتماعی در كل بازار مسكن كشورهاي ]4[ OECD
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نمودار  4درصد خانه هاي اجاره اي اجتماعی بر اساس تولید كنندگان در سال 2020
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جايگاه حقوقی وقانونی شهرداري در تامین مسكن كم

 -5طرح پیشنهادي

 -6مراجع
[]1
[]2
[]3

نتایج رسشماری عمویم نفوس و مسکن .مرکز آمار ایران1395 ،
اطالعات قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهري كشور ،پايي  .1399مرکز آمار ایران،
1399
اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهري کشور ،مرکز آمار ایران-1371 ،
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[4] OECD(2020); Social housing: A key part of past and future
housing policy

7 (1) , 2022
دوره  ،7شماره ١
تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

كمدرآمد :طرح احداث مساكن اجتماعی اجاره اي توسط شهرداري شیراز

در راستای اجرای وظایف قانونی بویژه بند  21ماده  55قانون
شهرداریها ،شهرداری شیراز مكلف است ساالنه  500واحد مسكونی
با هدف تامین مسكن گروهای کم درآمد ساکن در شهر شیراز در
اراضی متعلق به شهرداری ،احداث نموده و بصورت اجاره به نرخ %50
قیمتهای جاری در اختیار گروههای نیازمند ساکن در شهر شیراز قرار
دهد.
تبصره -1مساکن اجاره ای موضوع این مصوبه با توزیع مناسب در
مناطق مختلف شهر شیراز احداث شوند.
تبصره -2ردیف بودجه مشخصی در بودجه پیشنهادی سال  1401با
عنوان "احداث مسكن اجتماعی اجاره ای" درنظر گرفته شود .
تبصره -3دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف  1ماه توسط معاونتهای
شهرسازی و معماری ،مدیریت امالک و با هماهنگی معاونت فرهنگی
اجتماعی و عمرانی شهرداری تهیه و برای تصویب به شورای اسالمی
شهر شیراز ارسال گردد.

مسئولیت شوراي شهر و شهرداري در حمايت از تولید مسكن گروههاي

درآمدها در ايران
شاید برخی معتقد باشند شهرداری طبق قوانین ایران هیچ مسولیتی در
تولید مسكن ندارد اما به واقع قانونگذاران از ابتدا بر این موضوع تاکید
داشته و جایگاه شهرداری را نیز در این خصوص تعیین نموده اند .اما
مقامات شهری همواره از این موضوع شانه خالی کرده و بودجه شهرداری
را به صورتیكه هر سال در بودجه ساالنه میبینیم هزینه مینمایند .اگر
شهرداری به عنوان نهادی محلی تلقی گردد ،قاعدتاً می بایست در عرضه
و تقاضای مسكن محدوده حاکمیت خود نقش اصلی را ایفا کند و هریک
از تعاریف ارایه شده از مفهوم شهرداری نیز به چنین امری صحه می
گذارند ،زیرا مسكن از مشخص ترین عناصر محلی به شمار می رود.
هنگامی که بررسی مقایسه ای را در خصوص وظایف قانونی شهرداری ها
در برخی از مهم ترین شهرهای جهان صورت می دهیم ،متوجه می شویم
که تامین مسكن به عنوان یكی از وظایف شهرداری ها پذیرفته شده است
وامری رایج به شمار می رود .در یک تقسیم بندی کلی ،شهرداری ها در
ایران هر چند که دارای وظایف عمرانی ،خدماتی ،نظارتی و اجتماعی
هستند و این وظایف از نظر تنوع با وظایف قانونی سایر شهرداری های
جهان قابل مقایسه است ،اما در امر مسكن و تامین آن ،این نقش در
وظایف شهرداری های ایران کمرنگ دیده شده و این مساله را می توان
از عملكرد شهرداری ها متوجه شد .برخورد گزینشی با وظایف شهرداریها
و عدم توجه به مسولیت شهر در موضوع تامین مسكن کم درآمدها نشان
از انحراف برخی مدیران و تصمیم گیران در نهاد مدیریت شهری دارد که
یكی از تبعات آن در گسترش حاشیه نشینی و شكل گیری محالت فقر
نشین قابل تشخیص است.
طبق ماده  55قانون شهرداری ها 53 ،وظیفه قانونی متوجه شهرداری
های کشور است که آنچه بیش از پیش مورد توجه قرار دارد بند  21ماده
 55قانون شهرداری است که در آن آمده احداث بناها وساختمان های
مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه ،مستراح ،حمام عمومی ،کشتارگاه،
میدان ،باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر
الزم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت
ساکن شهر .بنابراین مالحظه می شود که در بخش انتهایی بند مذکور
قانونگذار به نوعی امر تامین مسكن را از جمله وظایف شهرداری ها معین
کرده است ،اما نكته ای که در این بین وجود دارد این است که شهرداری
ها خود به صورت مستقیم در تولید مسكن نقشی ایفا نمی کنند .به
عبارت بهتر  ،شهرداری ها به لحاظ برخی موانع و محدودیت های اعتباری
و قانونی و تشكیالتی  ،خود مستقیما به عنوان تولید کننده و عرضه
کننده در این عرصه فعال نیستند ،چراکه در امر سیاستگذاری بازار
مسكن نقشی برای شهرداری ها در نظر گرفته نشده و یا بسیار کمرنگ
به آن توجه شده است .ولی اجرای هریک از وظایف دیگر شهرداری ها به
نوعی بر بازار مسكن و قیمت زمین و مستغالت و هم چنین بر نرخ تولید
مسكن اثر می گذارد .در این میان مهمترین بخش تاثیرگذار عوارض
ساخت و ساز در شهرهاست که توسط شورای شهر تعیین شده و در
نوسانات بازار مسكن دخیل می باشد .در قانون ساماندهی و حمایت از
تولید و عرضه مسكن به ساخت مسكن های اجاره ای توسط نهادهای
غیردولتی و مدنی نظیر شهرداری ها تاکید شده است .همچنین با توجه

به بند  2ماده  71قانون تشكیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375و اصالحات بعدی یكی از وظایف
مهم شوراها عبارتست از " بررسی و شناخت کمبودها ،نیازها و
نارساییهای اجتماعی ،فرهنگی،آموزشی ،بهداشتی ،اقتصادی و رفاهی
حوزه انتخابیه و تهیه طرحها وپیشنهادهای اصالحی و راهحلهای
کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول
ذیربط .از آنجا که بر اساس آمار موجود باالترین سهم نحوه سكونت در
شهر شیراز را مستاجرین تشكیل می دهند و با عنایت به باال بدون اجاره
واحدهای مسكونی در شیراز که رقمی باالتر از کالنشهرهای تبریز،
اصفهان ،مشهد و اهواز در سال 1399بوده ،الزم است اقداماتی از سوی
شورای اسالمی شهر شیراز در جهت شناسایی ،بررسی و ارائه راهكارهایی
برای کاهش فشارها بر این بخش از جامعه شیراز صورت گیرد .بنابراین
می توان گفت در قانون نیز شورا و شهرداری در تامین مسكن گروهای
کم درآمد شهر چه بصورت مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند .اگر چه
فرصتها و منافع زیادی از لحاظ تامین زمین ،عوارض ،نظارت فنی و
مدیریتی در شهرداری شیراز موجود است و از طرف دیگر تقاضای انباشته
ای از نیازمندان مسكن اعم از جوانان در آستانه ازدواج ،بیكاران ،زنان
سرپرست خانوار ،اجاره نشینان کم درآمد و حاشیه نشینان وجود دارد و
قانون نیز تكالیفی تعیین نموده ،اما متاسفانه تاکنون هیچ شهرداری در
ایران در موضوع بسیار مهم تامین مسكن شهروندان کم درآمد بصورت
مستقیم وارد نشده است .لذا با توجه به شرایط خاص شیراز به لحاظ باال
بودن جمعیت اجاره نشین و باال بودن نرخ اجاره در مقایسه با سایر
کالنشهرها و گسترش حاشیه نشینی بویژه در اطراف بسیاری از
روستاهای حریم شیراز طرح پیشنهادی زیر ارائه می گردد.
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There is a growing awareness around the world that
traditional mitigation strategies which attempt to control
water flow, increase the likelihood of catastrophic
consequences in the long term, when failure occurs after
years of unsustainable development behind flood
barriers. As global climate change causes sea levels to rise
and weather events to become more severe, severe
flooding is becoming more common around the world.
Large populations living in deltaic or riverine floodplains
will be particularly affected by the worst events. Floating
architecture is a defense strategy to deal with climate
change that works simultaneously with natural flood
cycles in flooded areas and instead of creating an obstacle
with the help of a sustainable architecture approach, it
enables the flow of water to be directed and controlled.
The construction of such buildings can provide significant
cost savings compared to other flood and climate change
mitigation strategies. This research reviews case studies
of existing and proposed overwater buildings with a
discussion of their systems and components. It also
discusses the construction limitations of some regulatory
barriers that have discouraged its development and
possible ways forward.

Keywords
Sustainable architecture, floating building, climate
change, water

.عنصرجهان یعنی آب و زیستگاه شگفت انگیز آن ارائه می دهد
زیستگاه شناور به عنوان یک شهرک کوچک برروي دریا در نظر گرفته
شده است که پیوندي قابل سکونت از سطح دریا به سمت سطوح
پایین دریا ایجاد میکند و یک مجموع منحصر به فرد با ترکیبی از
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چکیده
در سراسر جهان آگاهی روزافزونی وجود دارد که استراتژي هاي سنتی کاهش
خوادث زیست محیطی که تالش میکنند جریان آب را کنترل کنند احتمال
 هنگامی که شکست،پیامدهاي فاجعه بار را در دراز مدت افزایش می دهند
 از آنجا که.پس از سالها توسعه ناپایدار در پشت موانع سیل رخ می دهد
تغییرات آب و هوایی جهانی باعث افزایش سطح دریا و شدیدتر شدن
 وقوع سیالب هاي شدید در سراسر جهان،رویدادهاي آب و هوایی می شود
 جمعیت زیادي که در مناطق سیالبی دلتایی یا رودخانه اي.عاديتر می شود
.زندگی می کنند به ویژه تحت تأثیر بیشترین حوادث قرار خواهند گرفت
معماري شناور یک استراتژي دفاعی براي مقابله با تغییرات آب و هوایی است
که همزمان با چرخه هاي طبیعی سیل در مناطق سیل زده کار میکند و به
 جریان آب را امکان پذیر،جاي ایجاد مانع بهکمک رویکرد معماري پایدار
 احداث چنین ساختمانهایی می تواند صرفه جویی.هدایت و کنترل میکند
قابل مالحظه اي در هزینهها در مقایسه با سایر استراتژيهاي کاهش سیل و
 این پژوهش مطالعات موردي ساختمان هاي.تغییرات آب و هوایی ایجاد کند
برروي آب موجود و پیشنهادي را با بحث در مورد سیستمها و اجزاي آنها
 همچنین در مورد محدودیتهاي ساخت و ساز برخی از موانع.مرور میکند
نظارتی که از توسعه آن دلسرد شده اند و راه هاي احتمالی پیش رو بحث می
.شود

کلمات کلیدی
 آب،تغییرات آب و هوایی،  ساختمان شناور، معماري پایدار

 مقدمه-1
،در کنار گردشگري فضایی و مکان هاي توریستی پرماجرا
زیستگاههاي شناور فرصتی را براي تجربه زندگی بروي بینظیرترین

سکونتگاه ،تفریحات و امکانات علمی را در خود جاي داده است.
طراحـی و ساخت و ساز زیستگاه شناور که نیمی از آن ساختمان و
نیمه دیگر کشتی است ،صرفاً توسط تحلیل نیروهاي ناشی از آب
انجام می شود .تنظیم ساختار این مجموعه حفاظی را براي مقاومت
در برابر فشار آب فراهم می کند .با افزایش فشار آب در سطوح پایین،
تدابیر مخصوص براي حفظ ایستایی ساختمان اتخاد می شوند .بدنه
اصلی غوطهور توسط سازه نگهبان در اطراف بنا تثبیت میشود تا از
موقعیت عمودي ابنیه در هر زمان اطمینان حاصل شود .این معماري
از الزامات ساختاري پیروي می کند و با اختصاص استفاده مشخص
به عناصر طراحی متفاوت بر این امرتأکید میکند .بدنه اصلی و
مرکزي ترکیبی از اقامتگاه ها ،مراکز تفریحی و خدماتی و یک سکوي
دید را در اختیار شما قرار می دهد .یک نورگیر مرکزي نیز در باالي
ساختمان به نور اجازه می دهد تا به عمق راهرو هاي داخلی نفوذ
کند ،که مناطق عمومی و خصوصی را به هم وصل می کند و البی،
رستوران و کافه در سطوح باالتر از دریا واقع شده اند .زیستگاه شناور
یک ساختار متحرک است .در حال حاضر تعداد انگشت شماري از
مهندسین با انگیزه شروع به بررسی روابط شناور و پاسخ ساختاري به
فشار عظیم آب می کنند .موضوع پژوهش مبتنی بر اصولی است که
در دنیاي امروز از دغدغه هاي اصلی براي حفظ اکوسیستم و محیط
زیست به شمار می روند و با تاکید بر این اصول به دنبال ایجاد یک
زیستگاه پایدار و متکی برانرژي هاي تجدیدپذیر است که هم نیاز
کاربران را تامین کند و هم به محیط زیست کم ترین آسیب را وارد
نماید.
 -2چارچوب نظری پژوهش

 .١-3روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش براساس مطالعات کیفی و با تکیه بر مراحلی
شامل ارائه مقدمات پژوهش ،مطالعات نظري ،تجزیه وتحلیل اطالعات

در این پژوهش ،از روش هاي مروري و اسنادي مانند کتاب ها ،مقاالت
علمی و پایان نامه هاي مرتبط ،نقشه ها و آمار هاي تهیه شده ،سایت
هاي اینترنتی معتبر و طرح هاي مطالعاتی انجام شده مانندنمونه هاي
اجرا شده درکشور هاي اروپایی و آمریکا ،مسابقات اجرا شده در این
کشورها جهت شناخت ویژگی ها و معماري زیستگاه شناور استفاده
گردیده است .همچنین براي شناخت بیشتر و دقیقتر ،از روش هاي
میدانی مانند بازدید از محدوده مطالعه و آنالیز سایت ،مصاحبه و
مشورت با افراد متخصص صورت گرفته است.
 -4اصول پایداری و انرژی های تجدیدپذیر
انقالب صنعتی با تمام پیامدهاي مثبت و در جهت پیشرفت خود ،
تاثیراتی مخرب بر محیط زیست بر جاي گذاشت .به موازات این
مشکالت انقراض جاندارن و معضالت اجتماعی نیز بر علل قبلی افزوده
شد .پژوهشگران و صاحبنظران براي برونرفت ازین مسئله معماري
پایدار راه حال مناسبی در نظر قرار دادند .در برخی از کشورها توسعه
یافته سیاست گذاران ،راهکار هایی براي شهرها ،در جهت حل مسائل
اجتماعی و کاهش مصرف انرژي و  ...ارائه دادند .معماري سنتی ایرانی
نیز از دیرباز راه حلهایی براي ایجاد سکونتگاه پایدار اندیشیده بودند
اما در عصر معاصر به دلیل بی سلیقگی ها و نبود نیروهاي متخصص
در راس امور این راهکارها به فراموشی سپرده شد .در ابتدا پژوهش
هایی که در این باب انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد ،سپس به
تعاریف و مباحث مربوط به پایداري و انرژي هاي تجدید پذیر پرداخته
و در انتهاي این فصل نمونه هاي موردي معماري با رویکرد پایداري
مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
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 .١-4پیشینه پژوهش های انجام شده در مورد اصول پایداری
و انرژی های تجدید پذیر
اتحادیه اروپا در سیاست تغییرات آب و هوایی نه تنها بر اهمیت سطح
شهري تأکید کرده ،بلکه تغییرات آب و هوایی را نیز در دستور کار
جدید شهري خود قرار داده است .سازگاري اقلیمی یکی از نه حوزه
موضوعی در دستور کار جدید شهري اتحادیه اروپا را با هدف" پیش
بینی اثرات منفی تغییرات آب و هوا و انجام اقدامات مناسب براي
جلوگیري یا به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن به شهرها " تشکیل
می دهد .تمرکز روي این موارد خواهد بود :ارزیابی آسیب پذیري،
انعطاف پذیري در برابر آب و هوا و مدیریت ریسک (از جمله بعد
اجتماعی راهبردهاي سازگاري با آب و هوا) [.]2
سازگاري اقلیم در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ،مناطق و شهرها با
وسایل مختلفی از جمله مشارکت در شبکه هاي شهري و همچنین
بودجه سرمایه گذاري هاي آب و هوا (به عنوان مثال ارتقاء بیوشیمیایی
ساخت و سازها و فضاهاي باز) ترویج می شود .از طرف دیگر ،شهرهاي
مختلف و کالن شهرها سیاست هاي اقلیمی را به روش هاي مختلفی
اجرا می کنند ،خواه برنامه ریزي براي سازگاري با آب و هوا داشته

بهره گیری از اصول پایداری و انرژی های تجدیدپذیر

 -3روش شناسی و فرایند انجام پژوهش

 .2-3روش جمع کردن اطالعات

زیستگاه شناور :طراحی مجموعه اقامتی ،فرهنگی و تفریحی بروی آب با

مطالعات اخیر انجام شده درباره تغییرات آب و هوا و اثرات تغییرات آب
و هوا [ ]1که موجب باال آمدن سطح آب دریاهاست ،بدان معنی است
که ما روزي در دریاها زندگی خواهیم کرد .زیستگاه شناور از موج ،باد
و انرژي خورشیدي استفاده میکند .این ساختار شناور حتی می تواند
غذاي خود را از طریق کشاورزي ،آبزي پروري و کشت هیدروپونیک
(کشاورزي بدون خاک) تولید کند .یک جنگل کوچک در باالي آن،
به همراه توربین هاي بادي و مناطق مسکونی در سطوح زیرین واقع
شده اند که درآن نور طبیعی بهترین حالت را دارد .یک تصویر کامل از
پدیده تغییر وضعیت آب و هوا فقط با درک معنی و روشی از هر دو
روش مبارزه  -کاهش و سازگاري می تواند شکل بگیرد .سهم معماري
در کاهش تغییرات آب و هوایی مبتنی بر طراحی و ساخت ساختمانها
و سازههاي سازگار با محیط زیست است که در کل چرخه زندگی آنها
تأثیر بر محیط زیست ،از جمله کاهـش انتشارگازهاي دي اکسید کربن
دارند .معماري که به کاهش تغییرات آب و هوا کمک می کند ،باالتر از
همه مدیریت انرژيها اسـت ،که مبتنی بر استفاده از منابع انرژي
تجدید پذیر و مواد با کاهش میزان مصرف انرژي است.

و طراحی می باشد .این پژوهش از یک سو با تشریح اصول پایداري و
استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر آغازمی شود و از سوي دیگر با کاربرد
این مفاهیم و ارائه پیشنهادات طراحی می پردازیم.
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زیستگاه شناور :طراحی مجموعه اقامتی ،فرهنگی و تفریحی بروی آب با

باشند یا نه .سیاست هاي سازگاري اقلیم بسته به شدت تأثیرات
تغییرات آب و هوا ،میزان آگاهی از محیط زیست و ریسک و همچنین
میزان آسیب پذیري کلی و مقاومت در برابر آب و هوا از کشور به کشور
دیگر متفاوت است .تا سال  2013تنها پانزده کشور اروپایی یک
استراتژي ملی سازگاري ) (NASاتخاذ کرده بودند .استراتژي انطباق
اتحادیه اروپا که در سال  2013آغاز شد ،در نظر گرفته شده است که
در این امر نقش اساسی ایفا کند .در حالی که برنامه ریزي سازگاري با
آب و هوا ارتباط بسیاري با زمینه هاي برنامه ریزي زیست محیطی و
انرژي دارد ،به عنوان یک زمینه برنامه ریزي جدید به دنبال تعریف
دامنه و محتواي آن است .به عنوان مثال ،برنامه ریزي سازگاري جوي
باید فراتر از مداخالت در زمینه برنامه ریزي انرژي باشد که پروژه محور
باشند ،زیرا برنامه ریزي انرژي در دو سطح به هم پیوسته یعنی
ساختمان و فضاي آزاد (عمومی و خصوصی) و در همان زمان اعمال
می شود .زمان بر عناصر معماري و ساختاري و همچنین انرژي هاي
تجدید پذیر و صرفه جویی در انرژي تأثیر می گذارد .از این نظر ،این
واقعیت ایجاد می شود که مداخالت اقلیمی معموالً از قوانین الزم براي
تأمین بودجه پیروي می کنند .همانطور که در گزارشی از استراتژي
هاي سازگاري براي شهرهاي اروپایی ذکر شد ،علی رغم اینکه اتحادیه
اروپا از بودجه هاي انطباق پذیري شهرها به طور قابل توجهی پشتیبانی
می کند ،این بودجه عمدتا براساس پروژه است و بعد از تاریخ تکمیل
پروژه تمام می شود .فقدان بودجه مستمر مانعی براي اجراي استراتژي
هایی است که در طول پروژه ها تدوین می شود .توافق شد که فراتر
رفتن از محدوده پروژه ها مهم است اما این زمانی است که معموالً پول
تمام می شود.
شبکه ها و مشارکت هاي شهري در سطح اروپا به طور قابل توجهی در
برنامه ریزي و اقدامات مربوط به تغییرات آب و هوا براي شهرها نقش
دارند .در میان اینها باید به دو شبکه ایجاد شده توسط کمیسیون اروپا
اشاره کرد ،یعنی" شهرداران سازگار " ،که در سال  2014با همکاري
نزدیک با بستر سازگاري آب و هوا و همچنین" میثاق شهرداران "که در
سال  2008راه اندازي شد .هدف بسیج مقامات محلی و منطقه اي
براي اقدامی در جهت کاهش اقلیم در سال  ،2015این ابتکارات با
ابتکار جدید"میثاق شهرداران آب و هوا و انرژي" ادغام شدند.
مـیتـوان گفـت که تا حدود زیادي ابزار سازگاري با آب و هوا و به ویژه
بخشی که به مقیاس شهري اختصاص داده شده است میتواند شهرها
را در اتخاذ برنامه ریزي سازگاري با آب و هوا و تدوین استراتژي هاي
جامع و سازگار با آب و هوا پشتیبانی کند .با شروع از شناسایی اثرات
تغییرات آب و هوایی (درجه حرارت شدید ،کمبود آب ،آبگرفتگی،
افزایش سطح دریا ،خشکسالی ،طوفان ،یخ و برف) این ابزار نه تنها
مداخالت فردي را در قالب پروژه ها بلکه از انتخاب تهیه و اجراي طرح
نیز پشتیبانی می کند.
مرتضایی در مقاله "بررسی گونه شناسی بافت هاي مسکونی جدید
در راستاي بهینه سازي مصرف انرژي اولیه" به انرژي مصرفی
ساختمان ها پرداخته و این گونه بیان می کند :با پیشرفت سریع
فناوري و در پی آن رشد روز افزون جمعیت شهري ،توسعه مجتمع
هاي مسکونی امري اجتناب ناپذیر می باشد .ساخت و ساز هاي خارج
از ضابطه ،تغییرات شکلی بافت هاي شهري و عدم تطابق آن با ویژگی
هاي اقلیمی ،افزایش تقاضاي انرژي مصرفی ساختمان ها را به دنبال

داشته است [ .]3مداحی در مقاله" تحلیل رفتار حرارتی پوسته
خارجی نمایی ساختمان با مصالح و تکنولوژي هاي اجراي سنتی و
نوین با هدف بهینه سازي مصرف انرژي" این گونه بیان می کند  :در
کشور ایران نیز بیشترین مصرف انرژي شهري به ساختمان ها تعلق
دارد و مصرف انرژي در این بخش حدود  40درصد می باشد [.]4
هاشمی در مقاله " بهینه سازي مصرف انرژي درساختمان هاي
مسکونی اقلیم سرد" به بررسی بهینه سازي انرژي میپردازد و این
گونه بیان می کند :بیش از یک سوم مصرف انرژي در کشور را تقاضاي
انرژي بخش خانگی تشکیل میدهد .بهینه سازي مصرف انرزي
مبحث جدیدي در سطح جهانی نیست؛ اما در ایران به خصوص در
بخش ساختمان اهمیت موضوع به تازگی روشن شده و اقداماتی اولیه
در این راستا آغاز شده است .میانگین مصرف انرژي در ساختمان هاي
ایران به ازاي هر متر مربع حدود  310کیلووات ساعت در سال و 2.5
برابر مصرف کشور هاي اروپایی در شرایط مشابه است [ .]5همچنین
به بررسی بهینه سازي انرژي می پردازد و این گونه بیان می کند:
کاهش مصرف انرژي با جانمایی فضاها در پالن بر اساس تطبیق
الگوي اشغال فضا و چرخه ي خورشیدي ،انتخاب پوسته ي مناسب
با اقلیم ،ابعاد و انواع بازشو ،و در نهایت استفاده از شیوه هاي مناسب
براي جایگزین کردن انرژي هاي تجدید پذیر به جاي انرژي هاي
تجدید ناپذیر حاصل می شود [.]5
زهري در مقاله " ارائه الگوي بهینه استقرار ساختمان ها در مجتمع
هاي مسکونی ویالیی در شهر رشت با رویکرد بهره گیري بهینه از
انرژي خورشید و باد" این گونه بیان می کند :در طراحی صحیح
مجتمع هاي مسکونی یکی از عوامل تاثیرگذار شناخت دقیق از بستر
طراحی(اقلیم و محیط طبیعی) است .استقرار مناسب ساختمان ها
طراحان را به این هدف یاري می دهند .بنایی که به نحو مناسبی در
سایت استقرار یابد ،واجد فواید قابل توجهی از نظر سبک زندگی و
زیست محیطی است [.]6
مداحی در مقاله" تحلیل رفتار حرارتی پوسته خارجی نمایی
ساختمان با مصالح و تکنولوژي هاي اجراي سنتی و نوین با هدف
بهینه سازي مصرف انرژي" این مساله را بیان می کند :بحران محیط
زیست در نیم قرن گذشته و سالیان اخیر ،زندگی بشر بر روي کره
زمین را با چالش هاي جدیدي روبه رو ساخته است .پیامدهاي ناشی
از روش هاي زندگی ماشینی و صنعتی و استفاده روز افزون از سوخت
هاي فسیلی به منظور دست یابی به آسایش بیشتر در زندگی روزمره،
روز به روز توجه به مسائل زیست محیطی و مصرف بهینه انرژي را
در کانون توجه قرار داده است [ .]4علی دربان در مقاله"معماري سبز
گامی به سوي معماري پایدار" به ویژگی هاي معماري پایدار و سبز
پرداخته و این گونه بیان می کند :معماري سبز برخاسته از معماري
پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در
مقابل پیامدهاي سو جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است .حفظ
و حراست از منابع طبیعی ،مصونیت از آلودگی هوا و سایر الودگی
هاي محیطی ،حفاظت از الیه ازن ،بهداشت جسمی و روانی و  ...از
موضوعاتی است که در این راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان
یک وظیفه حساس روزبه روز آشکارتر می شود.
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.2-4تعاریف
ابتدا با توجه به مطالب مطرح شده به تعریف واژگان و تحلیل مباحث
به کار رفته در پژوهش می پردازیم:
.١-2-4اصول پایداری
پس از انقالب صنعتی و با افزایش ماشینی شدن زندگی انسان ،بی
توجهی و مصرف نادرست منابع طبیعی افزایش یافته ،به طوري که
موجب تهدید منابع طبیعی شد .این امر سبب شد که افکار عمومی
مفهوم پایداري را جهت حفظ منابع طبیعی به کار برده و اصول و
راهکارهایی را براي آن برشمردند .واژه پایدار امروزه به طور گسترده
اي به منظور توصیف جهانی که در آن نظام هاي انسانی و طبیعی
توامان بتوانند تا آینده اي دور ادامه حیات دهند ،به کار گرفته می
شود.
.2-2-4توسعه پایدار

هدف اصلی توسعه پایدار تامین نیازهاي اساسی ،بهبود و ارتقاي سطح
زندگی براي همه ،حفظ و اداره ي بهتر اکوسیستم ها و آینده اي امن
تر و سعادتمندتر است [ .]8اما باید به این مساله آگاه بود که اجراي
مدل هاي توسعه ي پایدار نیاز به تغییرات اساسی در سیاست هاي
ملی و بین المللی دارد [ .]٩راهکار هاي ارائه شده در سطح بین
المللی عمدتا جنبه ي راهبردي_ استراتژیک دارند و بدون وجود
دستورالعمل ها و قوانینی در سطوح پایین تر قابلیت اجرا نخواهند
داشت .در مقیاس ملی هدف آن است که راهبردهاي ارائه شده در
سطوح بین المللی در سطح ملی با شرایط خاص آن کشور تدوین

از آنجا که تمامی فعالیت هاي انسان در فضاهاي معماري صورت می
گیرد ،معماري براي تامین زندگی مطلوب انسان به شیوه اي پایدار
نقش مهمی دارا است .کاربرد مفاهیم پایداري در معماري ،مبحثی را
به نام معماري پایدار یا معماري اکولوژیکی یا معماري سبز و یا
معماري زیست محیطی که همگی داراي مفهوم یکسان به معنی
معماري سازگار با محیط زیست می باشند ،ایجاد می کند .که به
معناي لغوي  Sustainableکه به پایداري مصطلح شده یعنی قابل
تحمل و نگهدارنده اشاره میکند .همانگونه که تادائو آندو می گوید:
"من ساختمان هایی می سازم که در طبیعت قابل تحمل باشد ".به
عبارتی معماري پایدار وظیفه احداث ساختمان هایی را دارد که در
طبیعت قابل تحمل بوده و تاثیر مضر حداقلی بر طبیعت بگذارد ،عالوه
بر آن نگهدار هویت و تطبیق عینیت با تصاویر ذهنی در طی الیه
هاي تاریخی ،امروز و آینده باشد [.]12
معماري پایدار بر اساس این واقعیت است که ما آنچه را از جهان
احتیاج داریم ،دریافت می کنیم .ساختمان هاي پایدار نیز فرمولی
براي نجات تجویز نمی کنند و تنها با این آگاهی ایجاد می شوند .به
این ترتیب هدف معماري پایدار یافتن راه حلی معمارانه است که رفاه
و هم زیستی گروه هاي تحت پوشش آن را در برگیرد .اهداف عمده
معماري پایدار عبارتند از :حفاظت از منابع و صرفه جویی در مصرف
آن ،طراحی بر اساس چرخه حیات و طراحی در خور زندگی انسانی.
پس از بررسی این سه مرحله ،معمار با درک صحیحی از اثرات
معماري بر محیط به طراحی می پردازد.
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 -5مجموعه اقامتی ،فرهنگی و تفریحی روی آب
زیستگاه شناور از موج ،باد و انرژي خورشیدي استفاده می کند .این
ساختار شناور حتی می تواند غذاي خود را از طریق کشاورزي ،آبزي
پروري و کشت هیدروپونیک (کشاورزي بدون خاک) تولید کند .یک
جنگل کوچک در باالي آن ،به همراه توربین هاي بادي و مناطق
مسکونی در سطوح زیرین واقع شده اند که درآن نور طبیعی بهترین
حالت را دارد .یک تصویر کامل از پدیده تغییر وضعیت آب و هوا فقط
با درک معنی و روشی از هر دو روش مبارزه  -کاهش و سازگاري می
تواند شکل بگیرد .سهم معماري در کاهش تغییرات آب و هوایی مبتنی
بر طراحی و ساخت ساختمان ها و سازه هاي سازگار با محیط زیست
است که در کل چرخه زندگی آنها تأثیر بر محیط زیست ،از جمله
کاهش انتشارگازهاي دي اکسید کربن دارند .معماري که به کاهش
تغییرات آب و هوا کمک می کند ،باالتر از همه مدیریت انرژي ها است،
که مبتنی بر استفاده از منابع انرژي تجدید پذیر و مواد با کاهش میزان
مصرف انرژي است.
محمود گالبچی در مقاله "انتخاب ساختگاهی مناسب براي ساخت
مجموعه گردشگري -اقامتی در منطقه کویري با استفاده از

بهره گیری از اصول پایداری و انرژی های تجدیدپذیر

 .3-2-4اهداف توسعه پایدار

 .4-2-4معماری پایدار

زیستگاه شناور :طراحی مجموعه اقامتی ،فرهنگی و تفریحی بروی آب با

منظور از توسعه را تغییرات مداومی طی قرون و اعصار به ویژه در
اوضاع اقتصادي ،تکنیکی و اجتماعی تمدن بشري و پایداري را گویاي
روندي یکنواخت و کارا می دانند .این مفهوم در طی سال هاي دهه
 1٩80و از زمان ارائه راهبرد جهانی حفاظت از منابع طبیعی ،با هدف
کلی دستیابی به توسعه پایدار از طریق منابع حیاتی ،توسط اتحادیه
بین المللی حفاظت از منابع طبیعی  IUCNمورد توجه جدي قرار
گرفت .توسعه پایدار آن نوع توسعه اي است ،که در آن نیازهاي نسل
حاضر بدون ضربه واردآمدن بر توانایی نسل آینده در برآوردن
نیازهایش تامین می شود [ .]7این تعریف توسط کمیته جهانی توسعه
و محیط زیست بیان شده است و در تعریفی دیگر نیز آن را به معنی
ارائه راه حل هایی در مقابل الگوهاي فانی کالبدي ،اجتماعی و
اقتصادي توسعه می دانند که توانایی جلوگیري از بروز مسائلی هم
چون نابودي منابع طبیعی ،تخریب سامانه هاي زیستی آلودگی
جهانی ،تغییر اقلیم ،افزایش بی رویه جمعیت ،بی عدالتی ،و پایین
آمدن کیفیت زندگی انسان ها را داشته باشد.
نخستین بار عنوان توسعه پایدار در گزارش کمیسیون جهانی محیط
زیست و توسعه  WCEDموسوم به گزارش برانت لند در سال 1٩87
مطرح گردید .این گزارش تحت عنوان آیندهي مشترک ما شامل
مجموعه اي از پیشنهاد ها و اصول قانونی جهت دست یابی به توسعه
پایدار براي کشورهاي در حال توسعه می باشد ،از نکات ویژه آن توجه
و تاکید زیاد بر ارزیابی و استفاده از مسائل زیست محیطی است.

گشته و به مرحله ي اجرا درآید .البته عمده ترین مباحث و راه حل
هاي توسعه پایدار در مقیاس محلی مطرح می شود [ .]10در مقیاس
محلی توجه به نقش و اهمیت حکومت محلی و مقوله ي مشارکت
شهروندان در اتخاذ و اجراي تصمیمات ،دو عامل مهم در نیل به
توسعه اي مناسب است [.]11
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روی آب
براي آشنایی بهتر با موضوع پروژه علیرغم اینکه در ارتباط با مسائل
نظري مطالبی ذکر شد بعد از توضیح مختصري در رابطه با رویکرد
تحقیق ،تحلیل و بررسی نمونه هاي اجرایی موفق و ناموفق در زمینه
مربوطه پرداخته شده است.
 .١-6مجموعه ی مرکز گردشگری Nautilus Eco resort
این طرح شامل ساختمان هاي متحرک و فناوري هاي حافظ محیط
زیست است .همچنین تولید انرژي را نیز تضمین می کند  .در یکی
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بهره گیری از اصول پایداری و انرژی های تجدیدپذیر
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7 (1) , 2022

زیستگاه شناور :طراحی مجموعه اقامتی ،فرهنگی و تفریحی بروی آب با

روش AHPنمونه موردي :شهرستان خوروبیابانک" به بررسی مدل
کاربردي براي انتخاب بهینه و روشمند ساختگاه مناسب یک
مجموعه گردشگري – اقامتی در مناطق کویري – بیابانی پرداخته و
اینگونه بیان می کند :با درست انتخاب کردن ساختگاه چنین
مجموعه هایی می توان درکنار جذب حداکثري مخاطب و درنتیجه
توسعه ،سود و منفعت بیشتري براي منطقه و مردم ،کمترین میزان
آسیب و زیان را به حوزه هاي متفاوت از مسائل زیست محیطی تا
اجتماعی ایجاد کرد [.]13
عرفان خصم افکن نظام در مقاله" تبیین نقش مولفه پایداري در
فرآیند شکل گیري مجموعه هاي گردشگري اکولوژیک ( نمونه
موردي :استان مازندران ،بهشهر ،دریاچه عباس آباد) به بررسی نقش
مولفه هاي پایداري در شکل گیري مجموعه هاي گردشگري پرداخت
و اینگونه بیان می کند :یکی از راهبرد هایی که اخیرا در اغلب کشور
هاي جهان مورد توجه قرار گرفته ،توسعه و گسترش گردشگري در
نواحی محروم و داراي پتانسیل هاي الزم براي گسترش گردشگري
است ،می باشد .بخش بسیار مهمی از فعالیت هاي جهان گردي در
دنیا مبتنی بر یک گرایش قوي و تمایل خاص به بهره مند شدن از
طبیعت است که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است و سعی بر آنست
تا مناطقی از این قبیل ،مجموعه هاي گردشگري اکولوژیک طراحی
و ساخته شوند تا منطقه در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار قرار گیرد
[.]14
ماجده روحانی در مقاله " اهداف ،ارکان و الزامات برنامه ریزي
گردشگري روستایی با تاکید بر بوم گردشگري
( نمونه مطالعاتی :روستاي شیاده ،شهرستان بابل) برنامه هاي
گردشگري روستایی را بررسی می کند و اینگونه بیان می کند :برنامه
گردشگري روستایی داراي چهار رکن اساسی جاذبه ها ،ملزومات،
آموزش و پایش است .جاذبه ها انواع مختلفی اعم از طبیعی_
اکولوژیک ،اجتماعی_ فرهنگی ،اقتصادي_ فعالیتی و کالبدي_
فضایی دارند .ملزومات بهره گیري از این جاذبه ها ،توسعه زیرساخت
ها و وجود دسترسی و حمل و نقل مناسب ،ساماندهی و هم پیوندي
جاذبه ها ،توسعه امکانات و فعالیت هاي تفریحی و فرهنگی و اقامتگاه
هاي گردشگري ،در نظر گرفتن تسهیالت سرمایه گذاري و اجرا ،به
کار گیري امکانات ،مصالح و الگوي معماري بومی یا دوستدار محیط
زیست می باشند [.]15
سید فرهاد حسینی در مقاله " بررسی تاثیرگذاري توسعه گردشگري
قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه"به بررسی اهمیت
توسعه گردشگري پرداخته و اینگونه در مورد تاثیر گذاري گردشگري
بیان می کند :قرن بیست و یکم ،گواه رشد وابستگی متقابل و
همگرایی در جهان است ؛ این تغییرات بنا بر دیدگاه بسیاري از
اندیشمندان ،همانطور که به همگرایی فرهنگها منجر می شود می
تواند تفاوت هاي قومی را نیز پایدار نماید و منجر به تمایالت ملی،
دینی ،نژادي و قومی می شود چرا که اصلی ترین مشخصه اي را که
می توان به پسامدرنیته نسبت داد ،عبارت از تکثرگرایی دایم و
غیرقابل کاهش فرهنگ ها ،سنت هاي همگانی و جهان بینی ها می
باشد .یکی از دستاورد هاي آن ،برنامه ریزي براي اوقات فراغت انسان
ها است؛ از این رو می توان بزرگ ترین تولید و مصرف قرن بیست
و یکم را حول محور تولید و مصرف اوقات فراغت دانست .از آنجا که

صنعت گردشگري می تواند در پر کردن اوقات فراغت نقش بسزایی
داشته باشد .لذا امروزه این صنعت به یکی از بزرگ ترین منابع درآمد
ملی و در عین حال از عوامل موثر در تبادالت فرهنگی میان کشور
ها تبدیل شده است [ .]16سید فرهاد حسینی در مقاله " بررسی
تاثیرگذاري توسعه گردشگري قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی
جامعه " به بررسی اهمیت توسعه گردشگري قومی پرداخته و اینگونه
بیان می کند :می توان گفت که از دیدگاه هاي گروه هاي ذي نفع
توسعه گردشگري قومی ،بعد هنجار هاي فرهنگی در برترین اولویت
قرار دارد و به ترتیب موضوعات بعد اجتماعی ،محافظت فرهنگی و
اصالت قومی در اولویت هاي بعدي می باشند [.]16
مهدي زندیه در مقاله "رویکرد منظرین ،عامل موفقیت گردشگري
شهري" به بررسی مشخصه هاي شهري براي موفقیت گردشگري
پرداخته و اینگونه بیان می کند :براساس ماهیت منظر ،می توان گفت
رویکرد منظرین به شهر ،ابعاد مختلف آن چون زمانی -مکانی،
تمدنی -تاریخی و عینی -ذهنی را هم زمان در بر گرفته و پدیده هاي
شهري مورد نظر را به صورت کلی و در ارتباط با گذشته تاریخی و
محیط طبیعی معنا می کند [ .]17فرشته قائمی در مقاله"تحلیل
اثرات متغیرهاي اقتصادي بر تعداد گردشگران بین المللی وارد شده
به ایران ،با تاکید بر رشد اقتصادي و اشتغال" به بررسی اثرات
گردشگري بر رشد اقتصادي و اشتغال پرداخته و اینگونه بیان می
کند :با یک درصد افزایش در تعداد گردشگران بین المللی ورودي،
رشد اقتصادي پانزده درصد و اشتغال به میزان پنج درصد افزایش می
یابد [.]18
عبدالرضا رحمانی فضلی در مقاله" تحلیل عوامل موثر بر تشدید
فرایند کاالیی شدن فضاي گردشگري (مطالعه موردي  :عرصه هاي
روستایی شهرستان محمود آباد" اینگونه بیان می کند  :ضعف نظام
مالیاتی  ،ناکارآمدي نظام بانکی و ضعف سیاست هاي دولت در
حمایت از بخش تولید به شکننده شدن فضاي گردشگري شهرستان
محمود آباد منجر شده است و از پیامد هاي آن می توان به تغییرات
شدید کاربري اراضی  ،گسترش ساخت و سازها و تخریب چشم انداز
اشاره کرد [ .]1٩پیام شجاعی در مقاله "پیامد هاي جامعه شناختی
گردشگري در شهر شیراز" به بررسی پیامد هاي جامعه شناختی
گردشگري و ارائه الگویی جامع در این حوزه پرداخته و اینگونه بیان
می کند :بهبود اشتغال ،رونق فعالیت هاي فرهنگی و بهبود پیامد
هاي مثبت و کاله برداري و اخاذي مهمترین پیامدهاي منفی جامعه
شناختی گردشگري در شهر شیراز بوده اند [.]20
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از مناطق ساحلی فیلیپین ساخته شد و در کل شامل  12برج چرخان
توریستی با ارتفاع هاي متفاوت است .این برج ها همراه با چرخش
خورشید حرکت می کنند .در این طرح چند پاویون پراکنده ساخته
می شوند که مرکز آنها یک ساختمان چوبی با سقفی پوشیده از
گیاهان است .در داخل مرکز تفریحی استخر ،آزمایشگاه علمی،
مدرسه ابتدایی ،مکانی براي نگهداري کودکان و سالن ورزشی براي
جوانان در نظر گرفته شده است÷ .در این طرح فناوري هاي حافظ
محیط زیست مختلفی وجود دارد مانند توربین هاي زیر آبی که انرژي
امواج را جذب می کنند ،یا گیاهان روي درختان و سقف براي بهبود
تهویه ساختمان.روي نما و سقف ساختمان نیز پنل هاي خورشیدي
نصب می شود .عالوه براین موارد آب باران در این سازه جمع آوري
و دوباره استفاده می شود.

این مجتمع تفریحی در مجمع الجزایر مامانوکا قرارگرفته و یک
اقامتگاه ییالقی محسوب میشود .استفاده از کاهگل ،سنگ و چوب
که ازمصالح محلی این ناحیه است حس زندگی یک بومی ساکن در
این منطقه را به بازدیدکنندگان این منطقه القاء میکند .از لحاظ
ظاهري و معماري نیز این اقامتگاه مانند روستاهاي این ناحیه و سبک
محلی آن ها ساخته شده است .آنچه که در این مجموعه به وضوح
قابل رویت است ،استفاده از موارد بومی و محلی در ساخت کلبه هاي
ییالقی است که به نوعی سعی کرده که خود را با معماري سنتی
بستر خویش منطبق کند .استفاده از بافت سنتی و خانه هاي بومی
محلی تاکیدي بر معماري پایدار و همساز بودن این مجموعه با محیط
اطراف خویش است.

شکل  -4مجموعه تفریحی توریستی لیکولیکو ،فیجی
شکل  - ١مجموعه گردشگری Nautilus Eco resort
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شکل  -3مرکز گردشگری Nautilus Eco resort
(منبع (archdaily.com :

 .2-6مجتمع تفریحی توریستی لیکولیکو ،فیجی

لوتوس ،روزا ،نیلوفر آبی و شمسه مفاهیم گوناگون یک نماد دینی
هستند که صفا ،پاکی و تنویر در یک جهان ناپاک را نشان میدهد،
این نماد که سرشار از معنی است ،در اساطیر هندویی ،ایرانی ،مصري،
یهودي ،مسیحی و مسلمان بازتاب یافته است و از یک رابطه عمیق
میان ادیانی ،چون هندوئیسم ،بودیسم ،زرتشت ،یهودي ،مسیحیت و
اسالم حکایت دارد .محل سایت پالن در شهر ساحلی انزلی واقع شده
است و بکی از نمادهاي این شهر مرداب انزلی است که محل رویش
گل نیلوفر آبی است .شکل انتزاعی این گیاه ،امروز در قالب چلیپا،
صلیب ،ترنج و شمسه در فرهنگ و آیین ملتهاي شرق و غرب
خودنمایی میکند و در جهان اسالم در تصویرگري قرآن در منارههاي
مساجد و آرایههاي مقابر و مزارات ،با این نماد رو به رو میشویم .در

بهره گیری از اصول پایداری و انرژی های تجدیدپذیر
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شکل  -2مجموعه مرکز گردشگری Nautilus Eco resort

شکل  -5مجموعه تفریحی توریستی لیکولیکو ،فیجی

31

تفکر شیعی نماد نیلوفر در دوره معاصر به صورت شمسه ،بیشتر براي
بیان معنوي امام رضا (ع) که خورشید هشتم ،سلطان دین و شمس
طوس خوانده میشود ،مورد بهرهبرداري قرار میگیرد .آن حضرت بر
تارک سرزمین خراسان میدرخشد و همانند یک اسطوره الگو حضور
خود را در فرهنگ ،هنر و معماري امروز ایران به کرسی نشانده است.
این نشان را میتوان یکی از نشان هاي وحدت متعالی ادیان شمرد.
از طرفی شکل این گیاه تقسیماتی را در اختیار ما میگذارند که
مناسب براي اشاره به عدد هشت و معناي نمادین و اسالمی آن است.
همچین فرم پیشنهادي قابلیت تغییر شکل و انطباق پذیري در شرایط
نامساعد جوي بوسیله سایبانهاي متحرک و پی هاي شناور در اطراف
و گلبرگهاي آن را دارا میباشد .بناي اصلی به وسیله یک پیاده راه
به ساحل متصل نیست و قسمت مرکزي بنا به وسیله پیهاي شمعی
در قسمت کم عمق ساحل احداث خواهد شد.

شکل  -8پالن طرح پیشنهادی (منبع  :نگارنده)

شکل  -9طرح پیشنهادی (منبع  :نگارنده)

شکل  -6طرح پیشنهادی (منبع  :نگارنده)

به همین دلیل در دهه هاي اخیر بسیاري از دولتها  ،مسئولین
اقتصادي و صاحبنظران با حساسیت بیشتري به گسترش این صنعت
روي آورده اند و در تالش هستند سهم بیشتري از بازار جهانی این
صنعت را براي جوامع خود به ارمغان ببرند .ایجاد یک اقامتگاه شناور
و مرتبط با آب میتواند در یادآوري این امر مهم که تغییرات آب
هوایی سرانجام بشریت را وادار خواهد ساخت که به دریا به عنوان
زیستگاه جدید بنگرد ،کمک خواهد کرد همچنین اقتصاد ناحیه مورد
نظر نیز میتواند به وسیله جذب گردشگر رونق پیدا کند.
شکل  -7طرح پیشنهادی (منبع  :نگارنده)

مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودرسازي میباشد.
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Abstract
Construction waste as a result of human construction
activities on earth has caused many environmental
problems. If the life cycle of the building, the three main
stages of demolition, design and implementation are
considered, each of them carries millions of tons of
construction waste, but with strategic and strategic
management, more control can be achieved over each
one. It had steps, and minimized the amount of
construction waste production, and it is also possible to
define a spatial strategic plan for recycling and reuse of
construction waste for more control and monitoring.
Therefore, the current research seeks to investigate and
describe the current situation, and provide an ideal
perspective with regard to opportunities and threats, and
in the next step, previous researches on the subject of
construction waste management in the main phases of
the project (demolition, design, implementation) review
and spatial strategic plan of construction waste
management is proposed in 15 components. In this
research, information and data have been collected
through library studies and analyzed.
Keywords
Strategic planning, spatial strategic planning, construction
waste management, construction waste strategic
planning, recycling and reuse of construction waste

در این بین صنعت ساختمان به عنوان استفاده کننده از منابع طبیعی
برای ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی یکی از عوامل مؤثر در
تخریب محیط زیست است .پسماندهای ساختمانی به دلیل حجیم
بودن ،کمبود فضای دفن و دارای مواد سمی و مضر برای محیط
زیست [ ،]1و از طرفی میزان تولید آنها (به گزارش ،U.S. EPA
 40درصد پسماندهای جامد شهری شامل پسماندهای ساختمانی
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برنامهریزی راهبردی فضایی برای مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی با

پسماندهای ساختمانی به عنوان ماحصل فعالیت های عمرانی انسان بر روی
زمین ،باعث بروز مشکالت عدیدهی زیست محیطی شده است .اگر چرخهی
عمر ساختمان ،سه مرحلهی اصلی تخریب ،طراحی و اجرا در نظر گرفته شود،
هریک از آنها حامل میلیونها تن پسماند ساختمانی است ،اما با مدیریت
استراتژیک و راهبردی میتوان کنترل بیشتری بر هر یک از مراحل داشت ،و
میزان تولید پسماندهای ساختمانی را به حداقل رساند ،و همچنین میتوان
برنامهی راهبردی فضایی بازیافت و استفادهی مجدد از پسماندهای ساختمانی
برای کنترل و نظارت بیشتر ،تعریف کرد .از این رو پژوهش حاضر به دنبال
بررسی و توصیف وضع موجود ،و ارائه چشم انداز آرمانی با توجه به فرصت و
تهدیدها است ،و در گام بعدی ،پژوهشهای پیشین با موضوع مدیریت
پسماندهای ساختمانی در فازهای اصلی پروژه (تخریب ،طراحی ،اجرا) بررسی
و برنامهی راهبردی فضایی مدیریت پسماندهای ساختمانی ،در  15مؤلفه
پیشنهاد شده است .در این پژوهش اطالعات و داده ها از طریق مطالعات
کتابخانه ای گردآوری شده است و مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است.
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است) تبدیل به یکی از دغدغه های پژوهشگران و فعاالن محیط
زیست شده است.
پسماندهای ساختمانی به عنوان نوعی از پسماندهای عادی ،شامل
پسماندهای ساخت و ساز و تخریب ( )C&D wasteکه حاصل
فعالیتهای انسانی از قبیل ساختمانسازی ،بازسازی ،و تخریب در
سازههایی ساختمانهای مسکونی و غیره مسکونی ،آسفالتکاری،
ساخت پل یا حتی پاکسازی هنگام سوانح و بالیای طبیعی است [،]2
به دلیل عدم مدیریت صحیح در حوزهی بازیافت و استفادهی مجدد
از پسماندهای ساختمانی موجب بروز مشکالت عدیدهی زیست
محیطی شده است ،به ویژه در ایران که طول عمر ساختمانها  25تا
 30سال در نظر گرفته می شود (این در حالی است که در کشورهای
صنعتی به  100تا  300سال هم می رسد ]3[ ).در ایران با وجود
قوانین وضع شده ،به دلیل شفاف نبودن قوانین ،عدم ارائهی
راهکارهای واضح و عملی و عدم پیگیری و نظارت ،هنوز دفع
پسماندهای ساختمانی در حاشیه شهرها و بزرگراهها به طور
غیرقانونی انجام می شود ،و این معضل باعث شده است آمارهای دقیق
و مستند از میزان تولید پسماندهای ساختمانی در دسترس نباشد.
اما تخمینها حاکی از آن است که در ایران روزانه تقریبا  200تا 250
هزار تن پسماند عمرانی و ساختمانی تولید می شود ،به عبارتی در
طی یک سال حدود  80ملیون تن پسماند ساختمانی به محل های
دفن انتقال می یابند[ .]2با وجود اینکه این میزان تولید پسماند
چندین برابر دیگر کشورهای جهان است ،اما به دلیل ارزان بودن
مصالح ،در دسترس بودن منابع طبیعی ،مدیریت ناکارآمد شهری و
عدم نظارت ،انگیزه ای برای بازیافت و استفادهی مجدد از پسماندهای
ساختمانی وجود نداشته باشد .اما آن چیزی که واضح است محدودیت
منابع در دراز مدت و تخریب منابع و محیط زیست به دست انسان،
زمین را به نابودی خواهد کشاند.
 -١-١بیان مسئله

 -2داده ها و روش پژوهش
دوره  ،7شماره ١
تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

رویکرد بازیافت و استفاده مجدد در ایران

در هر پروژهی عمرانی برای دستیابی به اهداف مشخص بایستی طبق
برنامهای منظم ،منسجم و متناسب با آن هدف مدیریت شود ،بنابراین
برای دستیابی به باالترین نرخ بازیافت و کاهش تولید پسماندهای
ساختمانی بایستی برنامهای منسجم بر اساس اهداف و چشم انداز،
برای آن تعریف کرد .از منظر هدف این پژوهش از نوع بنیادی نظری
است و از حیث روش و ماهیت ،پژوهش کیفی و تحلیلی است .دادهها
و اطالعات پژوهش از طریق اسنادی و کتابخانهای از طریق مطالعه
منابع معتبر پیشین جمعآوری شده و مورد تحلیل و واکاوی قرار
گرفته است  .از سوی دیگر با توجه به ماهیت موضوع و جنبه استفاده
از آن به منظور رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینهسازی ابزارها
روشها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان،
می توان آن را یک نوع تحقیق کاربردی نیز به حساب آورد.
همانطور که پیش تر اشاره شد ،برای برنامهریزی راهبردی فضایی
مدیریت پسماندهای ساختمانی بایستی سه گام اصلی پیموده شود:
 )1گام اول  :شناخت بررسی وضع موجود و اهداف شهر ،برای تدوین
چشم انداز است  )2گام دوم  :تدوین برنامه و راهبردهای یکپارچه و
منسجم برای دستیابی به چشم انداز تعریف شده است )3 ،گام سوم:
اجرا ،پیگیری و کنترل برای نیل به هدف برای تحقق چشم انداز است.
این پژوهش برای تشریح کامل گام اول نیازمند شناخت و مطالعه
منابع موجود است ،و بر پایهی مطالعات پیشینه ،راهبردهای رسیدن
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پسماندها ،بزرگترین معضل زیست بوم جهانی با مواد زائد که عموما
برای محیط زیست خطرآفرین و تهدیدکننده هستند ،در دهه های
اخیر مورد توجه برنامهریزان ،مدیران شهری و پژوهشگران قرار گرفته
است .به طورکلی پسماندها به موادی اطالق می شود که تولید
اجتناب ناپذیر آنها توسط فعالیتهای انسانی است و پردازش و دفع
آنها ضروری است .در این بین صنعت ساختمان در طول ساخت تا
تخریب ،موجب تولید پسماند و آلودگی می شود [ .]4به طوریکه
برآورد می شود میزان  38درصد از پسماندهای جامد تولیدی در
جهان شامل پسماندهای ساختمانی است [ ]5که نه تنها با دارا بودن
مواد مخرب محیط زیست موجب آلودگی زمین می شوند ،حتی
حجیم بودن آنها و محدودیت زمینهای دفن موجب بروز مشکالت
عدیدهی زیست محیطی شده است .در ایران بیشتر از  99درصد
نخالهها و ضایعات ساختمانی مستقیما دفن میشوند یا در کورههای
زبالهسوز سوزانده می شوند .در سال  1391مجوز ساخت  120میلیون
متر مربع زیر بنا در کشور صادر شده است .اگر به ازای تخریب هر
یک متر مربع 1.5 ،تن پسماند ایجاد شود  ،فقط در سال 180 ،91
میلیون تن آوار ساختمانی در ایران تولید شده است [ .]6این در حالی
است که تنها دو مرکز در تهران برای دفن پسماندهای ساختمانی در

شرق و جنوب تهران وجود دارد که پاسخگوی نیاز نیست .این در
حالی است که با گسترش و توسعه شهرها ،رشد جمعیت ،ظهور فن-
آوریهای جدید ،تغییرات در الگوهای مصرف و عادات بهرهبرداران ،و
از طرفی محدودیت در استفاده از منابع طبیعی باعث بروز انواع
ناسازگاریهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی می شود [ .]7و
مدیریت پسماند از جمله پسماندهای ساختمانی تبدیل به یک چالش
بزرگ می شود .بنابراین با توجه به مشکالت دفع و دفن پسماندهای
ساختمانی ،استفاده ناکارآمد از منابع طبیعی به نظر می رسد بازیافت
و استفادهی مجدد از پسماندهای ساختمانی گزینه مناسب در پیش
روی مدیران و برنامهریزان شهری است .با این وجود در ایران با توجه
به پتانسیل های قوی هنوز اقبال ویژه نیافته است [.]8
مدیریت پسماندهای ساختمانی به عنوان یکی از مهمترین مسائل
زیست محیطی در دهه های اخیر ،نیازمند برنامهریزی از نوع
استراتژیک و راهبردی فضایی برای دستیابی به بیشترین نرخ بازیافت
است .اما همچنان در سیستم برنامهریزی ایران ،برنامهریزی راهبردی
فضایی مبهم است و جایگاه آن در شناخت و به کارگیری تقلیل یافته
است [ .]9هر برنامهریزی برای هدفی خاص انجام می شود و نیاز به
کنترل و مانیتورینگ دارد با این وجود ایران در نظام برنامهریزی
فضایی ،از منظر اجرا ،کنترل و مراقبت از دیگر کشورهای جهان
عقبتر است [ ]10از این رو پژوهش حاضر به دنبال )1 ،تبیین
مفاهیم اولیهی برنامهریزی راهبردی فضایی )2 ،بررسی نقش برنامه-
ریزی راهبردی فضایی برای مدیریت بهتر پسماندهای ساختمانی
است )3 ،ارائه راهبردهای متناسب با چشم انداز برای افزایش میزان
بازیافت و استفاده مجدد و کاهش تولید پسماندهای ساختمانی است.
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به چشم انداز را تعریف می کند .لذا گام عملیاتی و اجرایی در اهداف
این پژوهش نمی گنجد.
 -3مبانی نظری پژوهش
پژوهش حاضر مستلزم شناخت و درک صحیح از دو محور اصلی آن
 " ،برنامهریزی راهبردی فضایی" و "مدیریت پسماندهای ساختمانی"
است ،و در گام بعدی ادغام دو محور برای رسیدن به راهبردهای اصلی
است ،لذا به بررسی دقیق این مفاهیم از دریچهی پژوهشهای پیشین
پرداخته شده است:
 -١-3برنامهریزی راهبردی فضایی

پسماندهای ساختمانی که جز پسماندهای عادی طبقه بندی می
شوند ،حاصل فعالیت های انسانی ،از قبیل ساختمان سازی ،بازسازی،
و تخریب در سازههایی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی،
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 -3-3شناخت وضع موجود
ریشه های مدیریت پسماند را میتوان در تفکرات توسعه پایدار که از
دورهی روشنگری اروپا آغاز شد ،یافت .از دهه نخست سال 1960
تاثیرات منفی رشد و توسعه جوامع بر محیط زیست حس شد و ریچل
لوئیز کارسون_ زیستشناسی دریایی و محیط زیست آمریکایی_
خواستار حفاظت از محیط زیست شد .از آن پس کنفرانس های
مختلفی در جهان با موضوع تالش برای حفظ محیط زیست برگزار
شد ،برای اولین بار مفهوم توسعه پایدار sustainable -
 -developmentدر سال  1980توسط سازمان جهانی حفاظت از
منابع طبیعی ( )IUCNمطرح شد .در این گزارش راهکارهایی برای
حفاظت منابع طبیعی بود و توسعه پایدار برای توضیح توسعه ای
هماهنگ با طبیعت مطرح شده بود .امروزه در کشورهای پیشرفته و
صنعتی ،با تشویق و ارائه گواهینامه های معنبر از طرح مدیریت
پسماند حمایت می کنند ،و در این بین پسماندهای ساختمانی به
دلیل حجیم و اغلب سمی بودن و از طرفی فرصت های ویژه برای

رویکرد بازیافت و استفاده مجدد در ایران

 -2-3مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی
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برنامهریزی راهبردی فضایی برای مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی با

برنامه ریزی  ،فعالیتی سازمان یافته و تالشی هوشیارانه به منظور
گزینش بهترین راه حلهای پیشنهادی موجود ،برای دسترسی به
هدفهای کلی ویژه است [ .]11برنامهریزی در سطح کالن و خرد و
همچنین از حیث موضوعی انواع مختلفی دارد ،برنامهریزی راهبردی
نوعی برنامهریزی برای کمک به مدیران اجرایی است که به خودی
خود هدف نیست و یک فرایند [ ]12برای درک وضع موجود ،اهداف
و چشم اندازها و نحوهی پیمودن و رسیدن به آنها .این فرایند راههای
اصلی و اساسی برای رسیدن به اهداف را ترسیم و ابزارهای الزم را
برای این ماموریت به طور شفاف عنوان می کند و راهبردی یکپارچه
برای واقعیتهای شهر ایجاد می کند [.]13
برنامهریزی استراتژیک فعالیتی آیندهگرا در برنامهریزی شهری برای
ارزیابی ساالنهی اهداف ،تخصیص بودجهبندی و تبدیل اولویتها به
فرصتها است [ .]14تعاریف مختلفی از برنامهریزی راهبردی از
دیدگاه پژوهشگران عنوان شده است که راههای متفاوتی برای تدوین
برنامه ریزی راهبردی ارائه میکنند اما نقطه مشترک همهی آنها در
رویکرد سیستماتیک و گامبهگام برای توسعه است.
برنامهریزی راهبردی فضایی مطرح ترین رویکرد برنامهریزی
استراتژیک شهری است .از آنجا که فضا از سنتز عوامل کالبدی،
اقتصادی و اجتماعی در مکان حاصل می شود [ ]14مفهومی گسترده
و بسیار مبهم برای برنامهریزی راهبردی فضایی ایجاد می کند .از این
رو کالوراس معتقد است برنامهریزی راهبردی را نمی توان به عنوان
یک موضوع مستقل و مشخص تعریف کرد [ ]15و فریدمن ،
اندیشمند تاثیرگذار ،معتقد است برنامهریزی راهبردی فراتر از بیان
چشم انداز است و باید نتیجه به همراه داشته باشد [ ]16و برای
دستیابی به نتیجه ،نیازمند مقبولیت و مشارکت بخش عمومی است
[ .]17بنابراین میتوان نتیجه گرفت برنامهریزی راهبردی فضایی ،در
گام اول شناخت بررسی وضع موجود و اهداف شهر ،برای تدوین چشم
انداز است و در گام دوم تدوین برنامه و راهبرد های یکپارچه و
منسجم برای دستیابی به چشم انداز تعریف شده است ،اما در این
بین گام سوم ،به عنوان گام عملیاتی که ماحصل تمامی اقدامات ،اجرا،
پیگیری و نظارت راهبردهای تعیین شده است.

آسفالت کاری ،ساخت پل یا حتی پاکسازی هنگام سوانح و بالیای
طبیعی است [ 50 .]2درصد از کل پسماندها و  30الی  40درصد از
گازهای گلخانه ای از پسماندهای ساختمانی به وجود می آید [.]18
از طرفی نیمی از منابع استخراج شده از طبیعت تبدیل به مصالح
ساختمانی می شود ]19[ ،که خود مشکالت زیست محیطی در سطح
جهانی ایجاد می کند.
با این حال این مشکالت در ایران بیش از دیگر نقاط جهان مشهود
است ،زیرا عمر مفید ساختمان ها در ایران  30سال است که این
میزان ،نصف عمر مفید تخمین شده در جهان است ،و اگر این موضوع
در کنار مدت زمان طوالنی اجرا و بهره برداری پروژه ها ،مصالح
نامناسب [ ،]20اجرای ناکارآمد قرار گیرد می توان نتیجه گرفت عمر
مفید ساختمان ها در ایران از  30هم کمتر است و فعالیت های
نوسازی و بازسازی حامل میزان زیادی از پسماندهای ساختمانی
است.
از گذشته اهمیت مدیریت پسماند همیشه به دلیل ایمنی و سالمت
انسان بوده است .اما جوامع امروزی نیازهای گسترده تری را مطرح
می کند ،پایداری زیست محیطی و چرخه بازگشت مواد به طبیعت با
بازیافت و استفاده مجدد و صرفه اقتصادی از دالیل مهم به شمار می
رود [ .]21از طرفی مدیریت پسماند گرچه در  17هدف اصلی توسعه
پایدار به طور مستقیم عنوان نشده است ،اما با  12هدف آن ارتباط
مستقیم دارد و یک جنبهی اساسی در ساختمان های پایدار است و
هدف اصلی در مدیریت پسماندهای ساختمانی تا حد امکان حذف
پسماندهای ساختمانی ،کاهش پسماند و استفاده مجدد از مواد است
[.]22
اما با وجود وضع قوانین ،دستورالعمل ها ،و افزایش پژوهش های انجام
شده در حوزه پسماندهای ساختمانی  ،هنوز دفن پسماندهای
ساختمانی یک روش رایج است [ ]23که این نشان از ناتوانی در
مدیریت این نوع پسماند است .به نظر می رسد برنامهریزی استراتژیک
و گام به گام همراه با در نظر گرفتن پارامترهای فضایی می تواند
راهی روشن برای مدیریت بهینهی پسماندهای ساختمانی باشد.
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استفاده مجدد و بازیافت مورد حمایت و توجه مسئوالن ،طراحان و
مدیران پروژه است.
در ایران به دلیل ضعف مدیریت ،عدم آگاهی و هماهنگی در الیه های
مختلف جامعه (مسئوالن ،متخصصان ،بهره برداران) ،عدم تخصص و
تجهیزات مدرن ،با وجود فرصت های فراوان و بالقوه ،بازیافت
پسماندهای ساختمانی مورد استقبال قرار نگرفته است .این در حالی
است که میزان تولید پسماندهای ساختمانی در ایران  1.5برابر تولید
آن در مقیاس جهانی است [.]24

با توجه به اینکه میزان پسماندهای ساختمانی تولیدی در مرحله
تخریب بیشتر از مراحل دیگر پروژه است (نمودار )1بایستی مورد
توجه بیشتر پیمانکاران و مدیران پروژه های ساختمانی قرار گیرد
[ .]26از آنجا که پیشگیری و کاهش تولید پسماند های ساختمانی
موثرترین استراتژی برای مدیریت پسماندهای ساختمانی است،
انتخاب شیوهی مدرن و مؤثر برای تخریب مهم ترین راهبرد برای
کنترل آن است.
تخریب گام به گام یا ” “Deconstructionمی تواند به عنوان یک
راهکار مؤثر برای افزایش نرخ استفادهی مجدد  ،یک تخریب سبز
است [ .]27این تخریب در  4فاز انجام می شود ،در گام اول عناصر
و اجزای غیرسازه ای جدا می شود ،گام دوم جداسازی اجزای سازه
ای با تمرکز بر بتن ،در گام سوم متریال های مختلف را جداسازی،
دسته بندی می شوند و برای جمع آوری و نگهداری صحیح به
منطقهی مناسبی از سایت ( )on siteانتقال داده می شوند .اگر سایت
فضای کافی برای تفکیک ،جمع آوری و نگهداری پسماندهای
ساختمانی نداشته باشد ،پسماندهای تفکیک شده از مبداء به کارخانه
های بازیافت هدایت می شوند (( .)off siteجدول )1

سیستم مدیریت پسماند شهری به معنای امروزی آن ،در دهه 1930
در کشورهای صنعتی پدید آمد و تا دهه  1970به مثابه دورریز با آنها
برخورد می شد که این رویکرد موجب بروز بسیاری از مشکالت زیست
محیطی ،بهداشتی و اقتصادی شده است .در دهه هشتاد میالدی با
مطرح شدن "توسعه پایدار" صاحب نظران نگاهی متفاوت به منابع
طبیعی داشتند و اقتصاد ،محیط زیست و اجتماع سه رکن اصلی
اهداف آنان قرار گرفت [ .]21مدیریت پسماند یک جنبهی اساسی در
ساختمان های پایدار است [ .]22مدیریت پایدار پسماندهای
ساختمانی به دلیل دارا بودن مواد سمی که به طور بالقوه در آن ها
وجود دارد ،در اولویت مدیریت پسماند است .به خصوص در کشورهای
پر جمعیت و کوچک به دلیل محدودیت های دفن زباله ،اهمیت به
سزایی دارد[ .]25به همین علت بسیاری از گواهینامه های بین المللی
مدیریت پسماند و استفاده صحیح از منابع طبیعی و انتخاب مصالح
تجدید پذیر را به عنوان فاکتور های اصلی مطرح کرده اند .در این
بین می توان از گواهینامه های CASBEE ،HQE ،LEED ،BREEAM
نام برد.
چرخهی عمر ساختمان شامل  6مرحله است :استخراج مواد اولیه ،
تولید ،ساخت و ساز ،تعمیرات و نگهداری  ،تخریب ،دفع یا بازیافت و
استفاده مجدد .تمامی مراحل چرخه عمر ساختمان تاثیر مستقیم و
غیر مسقیم بر محیط زیست دارند .و در یک تقسیم بندی کلی،
چرخهی عمر ساختمان شامل سه مرحلهی اصلی تخریب ،طراحی،
ساخت و اجرا است .بر مبنای تحقیقات "تخریب" دارای بیشترین
میزان تولید پسماندهای ساختمانی است که بایستی در برنامهریزی
مورد توجه قرار گیرد.

راهبرد مدیریت پسماند ساختمانی در مرحلهی طراحی

 -4-3تعریف چشم انداز
" ایران با دارا بودن فرصت های بالقوه برای بازیافت و استفادهی مجدد
از پسماندهای ساختمانی ،دارای برنامهی راهبردی فضایی جامع برای
مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی است ،لذا دارای کمترین نرخ
تولید پسماندهای ساختمانی از پروژه های عمرانی است ،و میزان دفع
پسماندهای ساختمانی بدون پردازش و دفن آن ها در محل های دفن
زباله نزدیک به صفر است" .
 -4پیشینهی پژوهش

تحقیقات نشاان می دهد حدود یک ساوم پساماندهای تولید شاده در
یک پروژهی ساااختمانی ناشاای از تصاامیمات طراحی اساات

تغییرات طراحی ،پیچیدگی های طراحی و جزییات ،شاافاف و خوانا
نبودن نقشاااه هاای معمااری ،عادم همکااری بخش هاای مختلف در
سااااخات ،تغییرات نااگهاانی مشاااتری یاا کاارفرماایاان [ ]29از جملاه
عواملی اساات که موجب تولید پسااماندهای ساااختمانی در مرحله
طراحی و یا ناشای از تصامیمات اشاتباه در این مرحله می شاود .در
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برنامه کار  RIBA1به ساه نقش اسااسای معماران در کاهش تولید
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پسماندهای ساختمانی اشاره شده است :راهنمایی دادن به مشتریان،
آغاز کاهش ضاایعات در ساطح پروژه ،بهبود شایوه های کلی طراحی.

تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

بنابراین با توجه به پژوهش های انجام شااده در این زمینه می توان
راهبرد های زیر را برای معماارانی که دغدغه زیسااات محیطی دارناد
رساند:
•

•
•
•

 -١-4ارائهی راهبردهای فضایی مدیریت پسماندهای
ساختمانی

•

راهبرد مدیریت پسماند ساختمانی در فرایند ساخت و اجرا

رویکرد بازیافت و استفاده مجدد در ایران

•

طراحی انعطاف پذیر برای استفاده حداکثری از فضاها در آینده و
کاهش تغییرات و بازسازی در آینده
انتخاب فرم ساختمان با کمترین میزان برش ،و تولید پسماند و
ضایعات ساختمانی
استفاده از ابعاد استاندارد در طراحی برای کاهش اقدامات برش
استفاده از عناصر پیش ساخته با ابعاد استاندارد
تخمین کمیت و کیفیت دقیق پسماندهای حاصل از تخریب برای
به استفادهی مجدد در طراحی
نگرش واسازی ساختمان در آینده
انتخاب مصالح با محتوای بازیافتی و قابل بازیافت در آینده []29

برنامهریزی راهبردی فضایی برای مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی با

تادوین کرد تاا میزان تولیاد پساااماانادهاای سااااختماانی را باه حاداقال

•

راهبرد مدیریت پسماندهای ساختمانی در فرآیند تخریب

[.]28
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اگر باه حاداقال رساااانادن تولیاد و افزایش باازیاافات پساااماانادهاای

تادوین شاااده در اختیاار پیماانکااران قرار گیرد زیرا در نهاایات عوامال

ساااختمانی ،به عنوان یک هدف و کانسااپت تعریف شااود ،بایسااتی

اجرایی وظیفاه اجرا ،کنترل و پیگیری پروژه را باه عهاده دارناد .گااهی

اهداف طراحی برای دیگر اعضاااای پروژه به خصاااوص پیمانکاران و

اهاداف تعریف شاااده برای یاک پروژه نیاازمناد آموزش باه کاارگران و

مدیران پروژه ،شافاف ساازی و دربارهی دساتیابی به این هدف بحث و

دیگر اعضااای تیم پروژه دارد [ ]6که نباید تاثیر به ساازای آن را در

تباادل نظر شاااود .و در نهاایات راهکاارهاا در قاالاب برنااماه ای از پیش

دستیابی به نتیجهی ایده آل و آرمانی فراموش کرد.

نمودار ١مقایسه میزان تولید پسماند های ساختمانی در فازهای تخریب و ساخت []26
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• در آغاز پروژه بایستی مسئول بازیافت انتخاب و به کار گمارده شود.
وظیفهی مسئول بازیافت ،کنترل بر نحوهی عملکرد کارگران طبق
آموزش ها و توصیه های از پیش تعیین شده باشد ،و ارائه گزارش
هفتگی به پیمانکاران است.

رویکرد بازیافت و استفاده مجدد در ایران

با وجود اینکه بازیافت جزء آخرین دغدغه های عوامل اجرایی پروژه
های ساختمانی است ،و اغلب به دلیل افزایش زمان و هزینه های
پروژه ،نیاز به آموزش ،کمبود فضای مناسب برای تفکیک و دپوی
پسماندهای ساختمانی مورد استقبال پیمانکاران قرار نمی گیرد .این
دالیل گرچه اغلب صحیح است اما با شناخت صحیح فرصت های
پروژه و به کمک برنامهریزی راهبردی فضایی می توان آنها را رفع
کرد و به هدف پروژه نزدیک شد:

• داشتن طرح پیشنهادی و پروپوزال به صورت راهبردی و
سیستماتیک پیش از شروع پروژه ،زیرا برنامهی بازیافت یک هدف
از پیش تعیین شده است نه یک برنامهی افزودنی به پروژه[.]26

برنامهریزی راهبردی فضایی برای مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی با
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• مصالح ساختمانی بایستی طبق راهنمای خرید که به پیشنهاد
معمار ان و طراحان پروژه تدوین شده است ،خریداری شود .این
برنامه بایستی از لحاظ کمیت ،کیفیت (قابل بازیافت پذیری) و
زمان خریداری راهنمای جامع برای پیمانکاران و مدیران پروژه
باشد [.]30

 -9کاهش استفاده از مواد سمی و مضر برای محیط زیست ،مانند
چسب ها ،رزین ها ،و استفاده حداکثری از اتصاالت قابل تفکیک
و بازیافت پس از عمر مفید ساختمان.
 -10بازرسی و مطالعه وضع موجود برای استفاده از فرصت های
موجود در طراحی و افزایش میزان استفاده مجدد از مصالح.
 -11بررسی سایت و در نظر گرفتن فرصت های بازیافت درون سایت
با توجه به فضای سایت .در صورت محدود بودن فضا می توان
شیوهی بیرون از سایت را برای بازیافت پسماندهای ساختمانی
انتخاب کرد.

• برنامه ی زمانی و برآورد هزینه بایستی قبل از شروع پروژه انجام
شود تا بهترین شیوهی برنامهریزی برای پسماندها (بازیافت درون
سایت ،2بازیافت خارج از سایت )3انتخاب شود.

فاز اجرا:

• برای استفادهی بهینه از فضای سایت ،بایستی ظروف ذخیره سازی
با پسماندهای تولیدی هماهنگ باشد .یک تا سه ظرف کوچک برای
جمع آوری پسماندهای تولیدی با توجه به مرحلهی کار در اختیار
کارگران گذاشته شود و در صورت پر شدن به کانتینر های بزرگ
تر انتقال داده شود.

 -5بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش ،بررسی جایگاه و تاثیرات برنامهریزی راهبردی
فضایی در مدیریت پسماندهای ساختمانی است ،از آنجا که برنامه-
ریزی راهبردی فضایی مطرح ترین رویکرد برنامهریزی استراتژیک
شهری است [ ]14می تواند باعث ارتقاء مدیریت پسماندهای
ساختمانی به عنوان یکی از مهم ترین معضالت شهرهای امروز ،باشد.
با توجه به این که چرخه عمر ساختمان شامل  :تخریب ،طراحی و
ساخت و اجرا است .بنابراین این موضوع از منظر پژوهش های پیشین
در این سه مرحله بررسی شد و با در نظر داشتن چشم انداز مدیریت
پسماند ساختمانی ،راهبردهای رسیدن به آن در  15مؤلفه عنوان
شد :
فاز تخریب:
 -1به کارگیری تکنولوژی و استفاده از شیوه های نوین تخریب مانند
تخریب گام به گام و سبز.
 -2تفکیک و جمع آوری پسماندهای ساختمانی قابل بازیافت و
استفاده مجدد در مرحلهی تخریب.
 -3دپو و نگهداری صحیح از پسماندهای ساختمانی تفکیک شده در
مرحلهی تخریب در داخل سایت)onsite recycling( .
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استفاده از تکنولوژی برای درک بهتر جزییات و نواقص طراحی
و جلب رضایت کارفرما و کاهش تغییرات طراحی.
کاهش پیچیدگی های فرمی در طراحی برای کاهش تولید
پسماندهای ساختمانی.
سامان دهی فضاها به صورت تطبیق پذیر و انعطاف پذیر برای
پاسخگویی به نیازهای مختلف در زمان های مختلف.
استفاده از ابعاد استاندارد و مصالح پیش ساخته در طراحی فضا
برای کاهش اقدامات برش و تولید پسماندهای ساختمانی.
توجه به روند ساخت و محتویات مصالح و بازیافت پذیر بودن
آنها برای انتخاب مصالح.
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برنامهریزی راهبردی فضایی برای مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی با

فاز طراحی:

 -12آموزش و هماهنگی بین تمامی عوامل پروژه ،برای درک و
شناخت بیشتر هدف طراحی.
 -13برآورد هزینه و زمان بازیافت در مراحل مختلف اجرای پروژه و
تهیه برنامهی راهبردی و استراتژیک برای مدیریت بهتر.
 -14تعبیه تجهیزات ،ابزارها و کانتینرها با ابعاد مختلف برای تسهیل
روند جداسازی ،خرد کردن ،و نگهداری پسماندهای ساختمانی.
 -15تعبیه برنامهی خرید مصالح ساختمانی با نظر طراحان پیش از
شروع پروژه و توجه به زمان بندی و کیفیت و کمیت تعیین
شده.
از آنجا که برنامهریزی راهبردی فضایی مدیریت پسماندهای
ساختمانی ،بایستی یک برنامهی منسجم و از پیش تعریف شده باشد،
بایستی قبل از شروع پروژه با توجه به ماهیت ،فرصت و تهدید های
هر پروژه ،با همکاری و نظر همهی عوامل اصلی پروژه ،طراحان،
پیمانکاران ،مدیران پروژه و کارفرمایان تدوین شود.
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Abstract
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پایش و مدلسازی روند گسترس و

Considering the ever-increasing speed of the urban
population and its impact on urban growth and the physical
expansion of cities and their encroachment on suitable
agricultural land in the suburbs, studying, investigating,
modeling and monitoring these unplanned expansions are
among the important topics of researchers. It is in different
fields. For this reason, in this research, Landsat satellite
images in 1996, 2006, and 2016 were used to produce the city
map and the combination of neural network method with
neighborhood filters was used for monitoring and modeling.
In this article, only the growth of building use is considered as
urban growth. Support vector machine method was used for
image classification and map extraction. To model urban
growth, the proposed feed-forward neural network was
implemented in 2 stages; (1) to learn and determine the
weights using the map of 1996 and 2006, and (2) forward to
predict the merit map for 2016. In order to accurately predict
the merit map Above, the neural network architecture was
determined according to the lowest RMSE. Then the
predicted merit map was combined with different
neighborhood filters and the 2016 map was predicted. The
accuracy of the method was determined in two steps. First,
the accuracy of the predicted merit map was checked using
the ROC method, and then, in the second step, the degree of
conformity of the predicted urban map with the reference
map of 2016 was obtained by using the comparison matrix
and with the criteria of overall accuracy and Kappa
coefficient. Finally, the presented method was used to predict
the urban map of 2026.

Keywords
Feedforward neural network, neighborhood filter, urban
expansion, ROC

:ارجاع به مقاله

چکیده
با توجه سرعت روزافزون جمعیت شهرنشین و تاثیر آن در رشد شهری و
گسترش کالبدی شهرها و دست اندازی آنها به زمینهای مستعد کشاورزی
 مدلسازی و پایش این گسترشهای بی برنامه، بررسی، مطالعه،حومه شهری
 در، به همین جهت.از موضوعات مهم محققین در حوزههای مختلف میباشد
 برای2016  و،2006 ،1996 این تحقیق تصاویر ماهواره لندست در سالهای
تولید نقشه شهر و از ترکیب روش شبکه عصبی با فیلترهای همسایگی جهت
 در این مقاله تنها رشد کاربری.پایش و مدلسازی استفاده شده است
 برای طبقهبندی.ساختمانی به عنوان رشد شهری در نظر گرفته شده است
 برای.تصاویر و استخراج نقشه از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده شد
 مرحله2  شبکه عصبی پیشخورانده پیشنهادی در،مدلسازی رشد شهری
) برای یادگیری و تعیین وزنها با استفاده از نقشه سالهای1( اجرا شد؛
) به صورت رو به جلو برای پیشبینی نقشه شایستگی2(  و،2006  و1996
 معماری، به منظور پیشبینی نقشه شایستگی با دقت باال.2016 برای سال
 سپس نقشه. تعیین گردیدRMSE شبکه عصبی با توجه به کمترین
شایستگی پیشبینی شده با فیلترهای مختلف همسایگی ترکیب و نقشه سال
 ابتدا دقت نقشه. دقت روش در دو مرحله تعیین شد. پیشبینی گردید2016
 بررسی گشت و سپسROC شایستگی پیشبینی شده با استفاده از روش
در مرحله دوم میزان تطابق نقشه شهری پیشبینی شده با نقشه مرجع سال
 با استفاده از ماتریس مقایسه و با معیارهای دقت کلی و ضریب کاپا2016
2026  در نهایت روش ارائه شده برای پیشبینی نقشه شهری سال.بدست آمد
.به کار گرفته شد

کلمات کلیدی

ROC ، گسترش شهری، فیلتر همسایگی،شبکه عصبی پیشخورانده

 -١مقدمه

 -2روش تحقیق
 -١-2شبکه عصبی پیشخورانده
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امروزه شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان نسل جدیدی از
سیستمهای پردازش اطالعات بسیار مورد توجه کارشناسان قرار
گرفتهاند .یک شبکه عصبی دارای قابلیتهایی نظیر یادگیری،
توانایی تعمیم ،فیلتر نمودن نویز و پردازش موازی میباشد .به طور
ساختاری شبکه عصبی حاوی یک الیه ورودی ،یک یا چند الیه
میانی و یک الیه خروجی میباشد .انواع مختلف شبکههای عصبی
با توجه به نوع ارتباط میان نرونها ،نوع الگوریتم یادگیری شبکه و
نوع تابع محرک تعیین میشود .با توجه به اینکه شبکههای عصبی
مجموعهای از نرونهای بهم متصل هستند ،بنابراین دارای
معماریهای متفاوت میباشند و به طور کلی به دو گروه پیش-
خورانده و بازگشتکننده iتقسیم میشوند .شبکههای پیش-
خورانده محاسبات رو به جلو داشته و بازگشت ندارند اما در شبکه-
های بازگشتکننده خروجی هر نرون میتواند به الیه قبلی ،خودش
و یا الیه بعدی رود  .یکی از پارامترهای مهم در تعیین ویژگی یک
شبکه عصبی تعیین شیوه یادگیری است .در این راستا شیوه
یادگیری پارامتر و شیوه یادگیری ساختار مطرح میباشند  .در شیوه
یادگیری پارامتر که مد نظر این تحقیق میباشد به بهروزرسانی
وزن های اتصالی شبکه و در شیوه یادگیری ساختار به تغییر در
ساختار شبکه شامل تعداد نقاط و انواع اتصاالت آنها پرداخته
میشود .عموم ًا به سه شیوه نظارت نشده ،تقویتی و نظارت شده
میتوان یادگیری را انجام داد .
شبکه عصبی پیشخورانده از تعدادی نرون تشکیل شده است که
مجموعه ورودی را به خروجی ربط میدهند .از مزیتهای این روش
میتوان به دقت باال و توانایی حل مسائل خطی و غیر خطی و عدم
حساسیت به نویز و خطا در دادهها اشاره نمود  .الیه ورودی ،الیه

پایش و مدل سازی روند گسترس و توسعه فیزیکی شهرها با اعمال روش

مطالعه و بررسی بر روی رشد شهری و مدل سازی آن در سال های
اخیر مورد توجه مسئوالن و آکادمی های عمرانی قرار گرفته است.
به طوری که مدل سازی به عنوان ابزار مناسبی برای برنامه ریزی
های کالن در نظر گرفته می شود [ .]1هدف اصلی در مدل سازی،
بیان روابط بین اجزای مختلف سیستم شهری در مقیاس کوچک تر
با استفاده از ابزار ریاضی می باشد [ .]2تولید و پیش بینی نقشه
شهری ،بدست آوردن عواقب و پیامدهای توسعه ،تلفیق آینده نگری
های مختلف ،پیش بینی و طراحی الگوی مناسب برای آینده شهر،
تعیین عوامل الگوی مشاهده شده و تسهیل راه رسیدن به توسعه
پایدار از نتایج و کاربردهای مدل سازی و مطالعه و بررسی رشد
شهری می باشند[ .]3با توجه مشکالت موجود در استان تهران
هدف اصلی این مقاله مطالعه و بررسی رشد شهری (به صورت دو
متغیره؛ شهری و غیر شهری) و پیش بینی رشد شهری برای سال
های آینده می باشد .در این راستا ،در این تحقیق ،در انتخاب عوامل
تاثیرگذار در رشد شهری با فرض محلی بودن عوامل؛ فاکتورهای
فاصله تا مناطق ساختمانی موجود ،فاصله تا مناطق جدید بوجود
آمده بین سال های  1996تا  ،2006فاصله تا روستاها ،فاصله تا راه
های اصلی ،مدل رقومی ارتفاعی ،شیب ،فاصله تا مرز پارک ها،
فاصله تا مرز زمین های کشاورزی ،تراکم جمعیت و تعداد پیکسل
های شهری موجود در همسایگی  3×3در نظر گرفته شد.
اهمیت موضوع توسعه شهری باعث شده که تحقیقات متنوعی در
این حوزه انجام پذیرد .در [ ]4توسعه شهری و تغییرات کاربری
اراضی برای شهر شیجیاژونگ چین مورد بررسی قرار گرفت و نرخ
رشد شهری برای سال های مختلف استخراج شد .در [ ]5و
همکاران ،رابطه بین افزایش جمعیت با رشد شهری و تغییرات
کاربری اراضی را برای شهر باهاوالپور پاکستان بدست آوردند .نتایج
حاصل از این مقاله حاکی از تبدیل شدن این شهر به یکی از
شهرهای بزرگ پاکستان در سال های آینده می باشد .امین طیبی
[ ]6در سال  2010با استفاده از روش رگرسیون منطقی توسعه
شهری شهر شیراز را برای سال  2012پیش بینی و میزان تاثیر
فاکتورهای موثر در توسعه شهری را بدست آورد که نتایج نشان
دادند که فاکتور فاصله تا ساختمان های موجود بیشترین تاثیر
مثبت را در فرآیند توسعه شهری شهر شیراز دارد Batty .و
همکاران [ ]7برای اولین بار روش سلوالر اتوماتا را در مدل سازی
توسعه شهری به کار بردند .در این مقاله کاربرد سلوالر اتوماتا را
ابتدا به صورت کلی و سپس به صورت کاربردی در پیش بینی توسعه
شهری توضیح دادند .سپس با اجرای آن برای دو منطقه مطالعاتی
کارایی آن را اثبات نمودند .در تحقیقات زیادی از روش سلوالر
اتوماتا برای مدل سازی توسعه شهری استفاده شده است .زارعی و
آل شیخ رشد شهری را برای شهر شیراز با ترکیب سلوالر اتوماتا و
الگوریتم ژنتیک مدل سازی نمودند White .و  Engelenبا
استفاده از روش سلوالر اتوماتا ،تغییر کاربری را برای  4شهر آمریکا
مدل سازی نمودند [ .]8صادق دژخم و همکاران از مدل
 SLEUTHبرای مدل سازی توسعه شهری در شهر رشت استفاده
کردند .هدف اصلی این مقاله بیان رشد شهری در ابعاد مختلف و

تعیین رابطه آن با افزایش جمعیت و مدل-سازی برای پیش بینی
رشد آینده شهر بوده است Chaudhuri .و  Clarkeدر تحقیق
دیگری کارایی مدل  SLEUTHرا به صورت چند زمانه بررسی
نمودند .نتایج این تحقیق حاکی از آن بودند که کاهش دقت نقشه
های پیش بینی شده توسط مدل عالوه بر خود مدل به تاریخ شهر
و عدم قطعیت در داده های ورودی و دقت نقشه های مرجع نیز
بستگی دارد .محمدی و دالور [ ]2رشد شهری شهر سنندج را با
استفاده از دو روش رگرسیون منطقی و شبکه عصبی مصنوعی
مدل-سازی نمودند .نتیجه حاصل از آن مقاله حصول دقت بیشتر
در مدل سازی با استفاده از روش رگرسیون منطقی در مقابل شبکه
عصبی مصنوعی بوده است.
در ادامه در بخش  ،2شبکه عصبی پیش خورانده پیشنهادی معرفی
شده است .در بخش  ،3روش های بررسی دقت نقشه-های پیش
بینی شده گفته شده است .در بخش  ،4منطقه مطالعاتی و پیش
پردازش های انجام شده بر روی داده ها تشریح گشته است .در
بخش  ،5نتایج بدست آمده ارائه و ارزیابی شده و در نهایت در بخش
 ،6نتیجه گیری و پیش بینی و پیشنهادها برای تحقیقات آتی آورده
شده است.
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()1

) 𝑗𝑏 𝑂𝑗 = 𝑓(∑ 𝑂𝑖 𝑊𝑖,𝑗 −
𝑖

()2

) 𝑘𝑏 𝑂𝑘 = 𝑓(∑ 𝑂𝑗 𝑊𝑗,𝑘 −

که  tبرابر مقدار مورد انتظار و  Oمقدار خروجی شبکه و  eبرابر با
خطای لحظهای برای هر نرون در چرخه  Kمیباشد .میزان خطای
شبکه به صورت زیر محاسبه میگردد .
()6

(𝐾))2

)𝐾( 𝑖𝑡(∑𝑛𝑖=1

𝑖𝑂 −
𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑗

که  Oj ،Oiو  Okبه ترتیب نشاندهنده نرونهای الیه ورودی ،پنهان
و خروجی میباشند Wi,j .بیانگر وزن بین نرون  iاز الیه ورودی و
نرون  jاز الیه پنهان میباشد Wj,k .بیانگر وزن بین نرون  jاز الیه
پنهان و نرون  kاز الیه خروجی میباشد b .نشاندهنده بایاس و f
بیانگر تابع انتقال میباشند.
در این تحقیق ،از توابع تانژانت هایپربولیک سیگموید (رابطه  )3و
خطی (رابطه  )4به ترتیب برای انتقال بین الیههای ورودی  -پنهان
و پنهان  -خروجی استفاده شده است .
2
() 3
= )𝑥(𝑓
−1
𝑥1 + 𝑒 −2
𝑥 = )𝑥(𝑓

() 4

نرونهای ورودی

نرون خروجی

روش مورد استفاده برای تعیین و تصحیح وزنهای بین نرونهای
مختلف در این مقاله روش پسانتشار iiمیباشد.

نرونهای پنهان

() 5

پنهان و الیه خروجی (شکل  ،)1الیههای یک شبکه عصبی پیش-
خورانده را تشکیل میدهند .در این نوع از شبکههای عصبی ،بردار
ورودی به نرون های ورودی اعمال شده و تاثیراتش از طریق الیه
پنهان به الیه خروجی انتشار مییابد .وقتی مقادیر ورودی با اعمال
مـاتریس وزن  wوزن دار شـدند  ،مقـادیر وزندار توسـط توابـع
تحریک ( )fمقدار واقعی خروجی نرون را به خود میگیرند .روابط
 1و  2بیانگر رابطه میان الیههای مختلف میباشد.

 -2در مسیر برگشت ،بر خالف مسیر رفت پارامترهای شبکه
تغییر و تنظیم میشوند .در این مسیر ،تغییرات بر اساس بردار
خطای حاصل از مقایسه خروجی شبکه و مقدار واقعی برای هر داده
آموزشی  iانجام میگیرد .
)ej (K) = t i (K) − Oi (K

() 9

()10

)∂F(K
)∂Wn (K

= )ΔWn (K

)∂F(K
)∂bn (K

= )Δbn (K

که  aنرخ یادگیری میباشد .این چرخه تا جایی ادامه مییابد که
یکی از شرطهای توقف ارضا شود :یا آخرین چرخه مورد نظر حاصل
شود و یا میزان خطای شبکه (رابطه  )6از حد قابل قبول کمتر شود.
در این مقاله از شبکه عصبی سه الیه ،برای تلفیق فاکتورهای موثر
در گسترش شهری و پیشبینی نقشه احتمال گسترش استفاده شده
است .تعداد نرون های الیه ورودی شبکه عصبی با توجه به تعداد
فاکتورهای موثر (شکل  )5در گسترش شهری تعیین میگردند .الیه
خروجی دارای یک نرون میباشد که بیانگر نقشه احتمال گسترش
(بین  0و  )1است .در این پژوهش تعداد نرونهای الیه پنهان به
منظور رسیدن به حداکثر دقت بهینه گردید (شکل .)6
 -2-2بررسی دقت نقشههای پیشبینی شده
برای بررسی دقت نقشههای پیشبینی شده از مقایسه آنها با نقشه
واقعی سال  2016با دو معیار ضریب کاپا و دقت کلی استفاده شده
است.
 -3-2ضریب کاپا و دقت کلی
ضریب کاپا در واقع درصد موفقیت یک مدل را با در نظر گرفتن
حالت تصادفی بیان میکند .این روش نه تنها از تعداد سلولهایی
که مدل ،شبیه سازی آنها را به درستی انجام داده استفاده میکند
بلکه از تعداد سلولهایی که مدل ،شبیهسازی آنها را به درستی
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این روش ابتدا به صورت تصادفی برای هر نرون ،وزنی در نظر می-
گیرد .سپس خروجی مدل مشاهده شده را با مشاهده واقعی مقایسه
کرده و خطای مدل را بدست میآورد .در این روش ،بردار مشاهده
واقعی به عنوان ناظر در نظر گرفته شده و مقدار خروجی شبکه در
طول فرآیند یادگیری به بردار مشاهده واقعی نزدیک میشود  .در
واقع این روش در دو مسیر رفت و برگشت عمل میکند :
 -1در مسیر رفت پس از معرفی بردار ورودی برای هر نرون
یک وزن به صورت تصادفی در نظر گرفته میشود و توابع تحریک
روی تک تک نرونهای هر الیه اعمال میشود .در طول این مسیر
پارامترهای روابط ثابت باقی میمانند .این مسیر با روابط  1و  2بیان
میشود.

() 8

)bn (K + 1) = bn (K) − a × Δbn (K

پایش و مدل سازی روند گسترس و توسعه فیزیکی شهرها با اعمال روش

شکل  -١نمونهای از ساختار شبکه عصبی

که  nتعداد دادههای آموزشی شبکه میباشد .نحوه اعمال خطا در
مسیر برگشت و تنظیم مجدد وزنها و بایاس به صورت زیر است :
)Wn (K + 1) = Wn (K) − a × ΔWn (K
() 7
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انجام نداده نیز استفاده مینماید .ضریب کاپا و دقت کلی از عناصر
ماتریس مقایسه (جدول  )1و با استفاده از رابطه زیر بدست میآید.
Kappa index
∑ci=1 Pii − ∑ci=1 PiT . PTi
=
1 − ∑ci=1 PiT . PTi

()11

c

()12

Overall Accuracy = ∑ Pii
i=1

که  i=1,…,cنشاندهنده کاربریهای موجود در منطقه و Pii
نشاندهنده پیکسلهایی از کاربری  iدر واقعیت بوده که در مدل
شبیهسازی شده نیز در کاربری  iمیباشند و  Pijنشاندهنده
پیکسلهایی از کاربری  iدر واقعیت بوده که در مدل شبیهسازی
شده در کاربری  jقرارگرفتهاند و  PiTنشاندهنده مجموع پیکسل-
های کالس  iدر واقعیت بوده و  PTiنشاندهنده مجموع پیکسلهای
کالس  iدر مدل شبیهسازی شده است.
جدول  -١ماتریس مقایسه
نقشه واقعی
شهری
شهری
غیر شهری
مجموع

P11
P21
PT1

P12
P22
PT2

 -3مدلسازی و نتایج
این بخش در دو قسمت شرح داده خواهد شد:
 -1پیش پردازشهای الزم و تهیه دادههای مورد نیاز از داده-
های خام برای انجام مدلسازی
 -2مدل سازی و بررسی دقت مدل ارائه شده و پیشبینی
گسترش شهری
 -١-3پیش پردازش
این بخش شامل سه قسمت تولید نقشههای کاربری اراضی ،تولید
پارامتر وابسته و انتخاب پارامترهای مستقل میباشد.
 -2-3تولید نقشههای کاربری اراضی

نقشه پیشبینی شده
غیر شهری

داده مورد استفاده در این پژوهش در جدول  2نشان داده شده
است .در این مقاله از تصاویر ماهواره لندست برای تولید نقشه
شهری استفاده شده است .همچنین نقشههای کاربری تولید شده
(شهری و غیر شهری) ،مدل رقومی ارتفاعی ،نقشه راههای تهران،
داده جمعیت تهران ،نقشه روستاهای اطراف تهران برای تولید
فاکتورهای موثر در توسعه شهری بکار برده شدند.

مجموع
P1T
P2T
1

ضریب کاپا و دقت کلی عددی بین  0تا  1میباشند که با توجه به
تحقیقات قبلی ضریب کاپا کمتر از  0/4بیانگر ضعف مدل و باالتر
از  0/8بیانگر توان مدل در شبیهسازی میباشد .
 -4-2منطقه مطالعاتی و دادههای مورد استفاده
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 -3-3تولید پارامتر وابسته

 -4-3انتخاب پارامترهای مستقل
در واقع این پارامترها قلب فرآیند مدلسازی میباشند .به این
صورت که در مرحله یادگیری وزن این پارامترها بهینه شده و در
مرحله رو به جلو برای پیشبینی بکار گرفته میشوند .با توجه به
تحقیقات گذشته تعداد  12پارامتر (شکل  )5در  5گروه به عنوان
ورودی برای شبکه عصبی در نظر گرفته شده است .این پارامترها
به تصویر با اندازه پیکسل برابر با پیکسل نقشههای کاربری تبدیل

ترکیبی شبکه عصبی و فیلتر همسایگی

شبکه عصبی برای محاسبه میزان خطای شبکه در هر چرخه نیاز
به یک پارامتر تحت عنوان مشاهده واقعی دارد .در این مقاله،
مشاهده واقعی رفتار تاریخی بین دو سال  1996و  2006ساختمان-
های شهر در نظر گرفته شد .در واقع عمل مدلسازی بر پایه همین
رفتار انجام شده و ضرایب تاثیر هر کدام از پارامترهای مستقل
بدست آمد .رفتار تاریخی همان ساختمانهای جدید بوجود آمده
بین سالهای مذکور میباشد .برای تولید این پارامتر ،نقشه شهری
سال  1996از نقشه سال  2006تفریق شده است (شکل .)4

پایش و مدل سازی روند گسترس و توسعه فیزیکی شهرها با اعمال روش

شرایط اقتصادی و سیاسی ویژه شهر تهران باعث هجوم جمعیت و
مهاجرت به این شهر در سالهای اخیر شده است که باعث بوجود
آمدن مشکالت زیادی در شهر شده است .لذا در راستای تامین ابزار
مورد نیاز برای برنامهریزی و مدیریت شهری ،در این مقاله مدل
پیشنهادی را برای این شهر پیادهسازی نمودیم .شهر تهران به عنوان
پایتخت ایران به عنوان پرجمعیتترین شهر این کشور محسوب
میشود .این شهر در  35درجه و  45دقیقه شمالی و  51درجه و
 30دقیقه شرقی قرار دارد .تراکم جمعیت در تهران بیش از 11000
نفر در هر کیلومتر مربع است و این جمعیت روز به روز در حـال
افزایش میباشد .طبق آمار سال  ، 2011جمعیت شهر تهران بالغ
بر  8.154میلیون نفر بوده است .در این مقاله مساحتی حدود 1797
کیلومتر مربع به عنوان منطقه مورد مطالعه درنظر گرفته شده است.
در این منطقه کاربریهایی نظیر کاربری ساختمانی ،زمینهای
کشاورزی ،پارکها و درختان ،زمینهای بایر ،راهها ،مناطق نظامی
و مناطق آبی موجود میباشد (شکل .)2
با توجه به شکل  2منطقه مورد مطالعه شامل شهرهای تهران،
اسالمشهر ،شهر قدس و شهریار میباشد.

برای استخراج نقشه کاربری اراضی از طبقهبندی تصاویر ماهواره
لندست در سالهای  1996و  2006و  2016استفاده شد .برای
انطباق تصاویر با واقعیت زمینی عمل تصحیح هندسی بر روی
تصاویر انجام شد .برای این منظور از معادلهی چندجملهای درجه
اول و عمل بازنمونهگیری تصویر با استفاده از روش نزدیکترین
همسایه استفاده گردید .طبقهبندی تصاویر با استفاده روش ماشین
بردار پشتیبان iiiدر نرمافزار  ENVIصورت گرفت (شکل .)3
طبقهبندی تصاویر با استفاده از کرنل  RBFiiانجام پذیرفت .دقت
کلی طبقهبندی با استفاده از مقایسه با نقشه واقعی به ترتیب 91/6
و  92/4و  94/1درصد بدست آمد .در این مقاله گسترش کاربری
ساختمانی به عنوان گسترش شهری در نظر گرفته شده است.
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شده اند .در این پارامترها هر پیکسل دارای مقداری میباشد که
نشان دهنده میزان ارزش آن پیکسل در پارامتر مورد نظر است.
تمامی پارامترها از دادههای خام موجود (جدول  )2و با استفاده از
ابزار  Spatial Analyzeدر نرمافزار  ArcGISتولید شدند.
 -1پارامترهای توپوگرافی :شامل مدل رقومی ارتفاعی و شیب
میباشد .این پارامترها برای در نظر گرفتن تاثیر عوامل جغرافیایی
در فرآیند گسترش شهری انتخاب شدهاند .پیکسلهای موجود در
این دو پارامتر با توجه به مقدار واقعی ارتفاع و شیب زمین
مقداردهی میشوند.
 -2پارامتر اجتماعی :شامل جمعیت است .بدون شک این
پارامتر یکی از مهمترین و موثرترین پارامترها در گسترش شهری
میباشد.
 -3پارامترهای فاصله :شامل فاصله تا ساختمانهای موجود،
فاصله تا مناطق جدید بوجود آمده بین سالهای  1996تا ،2006

فاصله تا راهها ،فاصله تا روستاهای اطراف ،فاصله تا زمینهای
کشاورزی موجود ،فاصله تا درختان و پارکهای موجود میباشد.
این پارامترها برای در نظر گرفتن اثرات عوامل محیطی و وضعیت
شهر انتخاب گشتند .این پارامترها با توجه به فاصله هر پیکسل تا
عوارض موجود مقدار دهی میشوند.
 -4پارامتر همسایگی :شامل تعداد پیکسلهای شهری موجود
در همسایگی  3 ×3است .این پارامتر برای تاثیر اثر همسایگی
انتخاب شده است .به این صورت که کرنل  3×3در طول تصویر
حرکت کرده و به پیکسل مرکزی مقداری بین  0تا  9برابر با تعداد
پیکسلهای ساختمانی موجود در آن همسایگی میدهد.
 -5نقشههای بولین :شامل مناطق غیر قابل گسترش شهری و
مناطق شهری موجود است .این پارامترها به صورت  0و  1میباشند
که برای تثبیت مناطق موجود و جلوگیری از پیشبینی گسترش
شهری در این مناطق بکار میروند.

شکل  -2منطقه مورد مطالعه
جدول  -2دادههای مورد استفاده و خصوصیات آنها
داده
تصاویر سنجندههای  TMو  ETM+ماهواره لندست

تاریخ اخذ

نوع داده

دقت مکانی داده

منبع

2016 ،2006 ،1996

رستر

 30متر

USGS

راههای تهران

2006 ،1996

برداری

تبدیل به رستر  30متری

NCC

مدل رقومی ارتفاعی

1996

رستر

 30متر

جعمیت تهران

2016 ،2006 ،1996

برداری

تبدیل به رستر  30متری

SCI

نقشه روستاهای اطراف تهران

2016 ،2006 ،1996

برداری

تبدیل به رستر  30متری

NCC

7 (1) , 2022
دوره  ،7شماره ١
تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

ترکیبی شبکه عصبی و فیلتر همسایگی

پایش و مدل سازی روند گسترس و توسعه فیزیکی شهرها با اعمال روش

45

در مجموع ،تعداد  12پارامتر به عنوان پارامترهای موثر در گسترش
شهری در نظر گرفته شدند.
 -5-3مدلسازی و بررسی دقت مدل ارائه شده و پیشبینی
گسترش شهری
در این تحقیق ،پیشبینی گسترش شهری در دو مرحله انجام شده
است:
 -1یافتن مساحت قابل گسترش (تعداد پیکسلهای تغییر پذیر).
 -2مشخص نمودن مساحت مورد نظر در منطقه مورد مطالعه
(یافتن موقعیت تعداد پیکسلهای پیشبینی شده در مرحله قبل).
با فرض اینکه سرعت رشد شهری ثابت میباشد و با در نظر گرفتن
فاصله  10ساله تصاویر ماهوارهای ،تعداد پیکسلهای قابل گسترش
برابر با  137569میباشد .برای حل مسئله دوم باید روشی بهینه ارائه
گردد که این تعداد پیکسل را در منطقه مورد مطالعه مشخص کند.
لذا برای این کار از ترکیب روش شبکه عصبی و همسایگی استفاده
نمودهایم .در ابتدا شبکه عصبی با توجه به پارامترهای گسترش شهری
(شکل  )5و رفتار رشد شهری بین سالهای  1996تا  2006نقشه
احتمال گسترش را پیشبینی میکند .سپس با استفاده از فیلترهای
همسایگی تعداد پیکسلهای تغییرپذیر و نقشه شایستگی پیشبینی
شده با هم ترکیب و نقشه نهایی تولید میشود .تمامی مراحل مدل-
سازی انجام گرفته در نرمافزار متلب پیادهسازی شده است.

شکل  - 3ج
شکل  -3نقشه ساختمانهای شهر در سالهای (الف) ( ،١996ب) ،2006
(ج) 20١6

شکل  -4ساختمانهای جدید بوجود آمده بین سالهای  ١996و 2006

شکل  - 3الف
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شکل  - 3ب

شبکه عصبی روشی قدرتمند در دادهکاوی محسوب میشود .این
روش قادر به حل مسائل خطی و غیر خطی میباشد .مزیت این روش
در مقابل روش های دیگر نظیر رگرسیون منطقی امکان طراحی
دلخواه شبکه عصبی (تعداد الیهها ،تعداد نرونها ،نوع ارتباط بین
نرونها و الیهها) ،توانایی باالی حل مسائل پیچیده در کمترین زمان،
سهولت استفاده ،و وجود نسخه نرمافزاری میباشد .در این مقاله ،برای
مدلسازی گسترش شهری از این روش استفاده شده است .مهمترین
بخش استفاده از شبکه عصبی برای مدلسازی ،طراحی معماری آن
میبا شد .شبکه عصبی استفاده شده دارای  3الیه ورودی ،پنهان و
خروجی می باشد .با توجه به تعداد پارامترهای مستقل ،الیه ورودی
دارای  12نرون میباشد .الیه خروجی دارای یک نرون با ارزش
پیکسل بین  0و  1است که پیکسلهای با ارزش بیشتر نشاندهنده
تمایل بیشتر به گسترش میباشند .تعداد نرونهای الیه پنهان با
استفاده از  5درصد از کل داده وابسته با توجه به کمترین مقدار
 RMSEبه دست میآید 5 .درصد دادههای مورد نظر به گونهای
انتخاب شدهاند که نصف آنها دارای مقدار  1و نصف دیگر آنها دارای
مقدار صفر باشند.

46

شده در این مقاله با در نظر گرفتن  10نرون برای الیه پنهان به
باالترین دقت (کمترین  )RMSEمیرسد .لذا خروجی این شبکه به
عنوان خروجی مدل (نقشه شایستگی) در نظر گرفته میشود (شکل
.)7
(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

(ی)

(ک)

(ل)

شکل  -6مقادیر مختلف  RMSEبرای معماریهای مختلف

شکل  -7نقشه شایستگی پیشبینی شده توسط شبکه عصبی با
معماری ١-١0-١2

دوره  ،7شماره ١

شکل  7نشاندهنده نقشه شایستگی پیشبینی شده توسط شبکه
عصبی میباشد .منظور از نقشه شایستگی نقشهای است که در آن
پیکسلهای با ارزش بیشتر تمایل بیشتری به گسترش و تبدیل شدن
به پیکسل شهری را دارند .ارزش پیکسلها در این نقشه بین  0و 1
میباشد .مقدار  0نشان دهنده عدم تمایل به گسترش و مقدار 1
نشاندهنده بیشترین تمایل به گسترش میباشد.
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ارتفاعی( ،ب) شیب( ،ج) جمعیت( ،د) فاصله از مناطق ساختمانی موجود،
(ه) فاصله تا مناطق جدید بوجود آمده بین سالهای ١996تا ( ،2006و)
فاصله تا راهها( ،ز) فاصله تا روستاهای اطراف( ،ح) فاصله تا زمینهای
پیکسلهای ساختمانی در همسایگی ( ،3×3ک) مناطق غیر قابل
گسترش شهری( ،ل) مناطق شهری موجود

برای توقف چرخه شبکه عصبی از دو شرط استفاده شده است)1( :
حداکثر تعداد چرخه  1000و ( )2مقدار مطلوب  RMSEبرابر با صفر
در نظر گرفته شده است .پس از معرفی  12پارامتر به عنوان ورودی
و  5درصد از داده مستقل که  70درصد آن برای یادگیری و 30
درصد برای تست میباشد ،معماری شبکه عصبی به صورت -x-12
 1امتحان میشود .معماری با مقدار  RMSEکمتر به عنوان معماری
مورد نظر اتنخاب میشود .با توجه به شکل  6شبکه عصبی طراحی

 -6-3بررسی دقت نقشه احتمال با روش ROC
این روش یکی از روشهای پرکاربرد در بررسی دقت مدلسازی می-
باشد .این روش با استفاده از تعریف حدود آستانه مختلف برای بررسی
دقت نقشه شایستگی کاربرد دارد  .حدود آستانه در واقع برابر با
درصدی از پیکسلها میباشند که برای مقایسه با نقشه بولین به
صورت  1در میآیند .بر فرض حد آستانه برابر با  10درصد تعیین
شده باشد ROC ،از پیکسلهای با باالترین ارزش در نقشه شایستگی
پیشبینی شده شروع کرده و مقدار آنها را به  1تبدیل میکند .این
عمل تا جایی ادامه مییابد که  10درصد پیکسلها به  1تبدیل شده
باشد .سپس  90درصد بقیه پیکسلها را به  0تغییر میدهد .در نهایت
نقشه بدست آمده در حد آستانه مورد نظر را با نقشه بولین واقعی با
توجه به جدول  3مقایسه کرده و مقادیر ( False Positive )FPو

ترکیبی شبکه عصبی و فیلتر همسایگی

کشاورزی موجود( ،ط) فاصله تا درختان و پارکهای موجود( ،ی) تعداد

5
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شکل  -5پارامترهای مستقل موثر در گسترش شهری؛ (الف) مدل رقومی
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( True Positive )TPرا با استفاده از روابط  13و  14بدست می-
آورد .این کار برای حدود آستانه  20درصد 30 ،درصد تا  100درصد
انجام شده سپس مقادیر بدست آمده برای  FPو  TPرا بر روی
نمودار رسم میکند که محور  xنشاندهنده  FPو محور  yنشان-
دهنده  TPمیباشند .مساحت زیر نمودار ترسیم شده برابر با مقدار
 ROCمورد نظر برای نقشه شایستگی پیشبینی شده میباشد .مقدار
 ROCبرابر  0/5بیانگر مدلسازی بر اساس شانس و  1بیانگر بهترین
مدلسازی ممکن و تطابق کامل با واقعیت میباشد .
شکل  8بیانگر نمودار  ROCبرای نقشه شایستگی پیشبینی شده با
در نظر گرفتن  100حد آستانه میباشد.
𝐵
𝐷𝐵+

()13
()14

= 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 %

𝐴
= 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 %
𝐶𝐴+

که  Aبیانگر تعداد پیکسلهایی است که در نقشه پیشبینی شده
گسترش یافته و در نقشه مرجع نیز گسترش یافته است B ،بیانگر
تعداد پیکسلهایی است که توسط مدل گسترش یافته ولی در نقشه
مرجع گسترش نیافته است C ،بیانگر تعداد پیکسلهایی است که
در مدل گسترش نیافته ولی در نقشه مرجع گسترش یافته است و
 Dبیانگر تعداد پیکسلهایی است که توسط مدل گسترش نیافته و
در نقشه مرجع هم گسترش نیافته است .بنابراین هرچه تعداد
پیکسلهای  Bو  Cکمتر باشد ،دقت مدلسازی بیشتر است.

 -7-3تخصیص مکانی
قطعا آسانترین راه حل برای تخصیص مکانی ،تخصیص تنها با تکیه
بر ارزش پیکسلها در نقشه شایستگی میباشد .روشی که در این
پژوهش برای تخصیص مکانی بکار گرفته شده است تلفیقی از ارزش
پیکسلها و همسایگی میباشد .این کار در راستای اعمال اثر

دوره  ،7شماره ١
تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

ترکیبی شبکه عصبی و فیلتر همسایگی

دقت نقشه احتمال پیشبینی شده با استفاده از  100حد آستانه برابر
 92/46درصد بدست آمد که نشاندهنده عملکرد دقیق شبکه عصبی
پیشخورانده پیشنهاد شده در این تحقیق در شناسایی پیکسلهای
با باالترین پتانسیل برای گسترش شهری میباشد.
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شکل  -8نمودار ROC

همسایگی و از بین بردن خطای اوتالیر 6در نقشه شایستگی انجام
می گیرد .به این صورت که برای تخصیص مکانی فیلتر همسایگی از
پیکسل با باالترین ارزش در نقشه شایستگی شروع کرده و پس از
تخصیص مکانی آن پیکسل به پیکسلهای با ارزش کمتر میرود .این
کار تا جایی ادامه پیدا مینماید که تمام مساحت مورد نظر تخصیص
داده شود .در تخصیص دادن کاربری (شهری یا غیر شهری) به هر
پیکسل شرط همسایگی چک میگردد .به این صورت که تعداد
پیکسلهای شهری موجود در سال  2006در همسایگی پیکسل
مرکزی شمرده میشود که اگر از حد آستانه همسایگی مورد نظر
کمتر بود به غیر شهری و اگر مساوی یا بیشتر بود به عنوان پیکسل
شهری در نظر گرفته میشود .این کار با در نظر گرفتن دو فیلتر 3×3
و  5×5انجام پذیرفت .برای فیلتر  3×3با توجه به تعداد پیکسلهای
پیشبینی شده برای تغییر از غیر شهری به شهری حدود آستانه  1تا
 4و برای فیلتر  5×5نیز حدود آستانه  1تا  9آزمایش شدند .شکل 9
نشاندهنده نقشههای پیشبینی شده در حالتهای مختلف و دقت-
های آنها میباشد .روش ارائه شده برای همسایگی  3×3در  4حالت
با در نظر گرفتن حدود آستانه همسایگی  1تا  4اجرا شد .به این
صورت که در حالت اول (شکل  .9الف) در همسایگی  3×3از پیکسل
با باالترین ارزش در نقشه شایستگی شروع کرده و شرط حداقل 1
همسایگی چک میشود که اگر پیکسل مورد نظر دارای تعداد همسایه
شهری برابر یا بیشتر از  1بود به پیکسل شهری و در غیر این صورت
به غیر شهری تبدیل میشود .برای حدود آستانه  3 ،2و ( 4شکل .9
ب-د) نیز به همین صورت میباشد .با توجه به این که دقت تخصیص
مکانی در حد آستانه  4همسایگی از حد آستانه  3همسایگی کمتر
بدست آمد ،بقیه حدود آستانهها ( 5تا  )9در مدلسازی بکار گرفته
نشدند .برای همسایگی  5×5نیز به همین صورت با این تفاوت که
بجای فیلتر  3×3فیلتر  5×5استفاده گشت و برای حدود آستانه  1تا
( 9شکل  .9ه-م) مدلسازی انجام پذیرفت .در نهایت مدلسازی بدون
درنظر گرفتن همسایگی (شکل .9ن) و فقط با اتکا به ارزش پیکسلها
در نقشه شایستگی نیز انجام گرفت .دقتهای بدست آمده برای فیلتر
 3×3بیشتر از دقتهای فیلتر  5×5میباشد که این مطلب بیانگر این
است که اعمال فیلتر همسایگی در فاصله نزدیکتر تاثیر بیشتری دارد.
در همسایگی  3×3حد آستانه  3همسایگی (شکل  .9ج) دارای دقت
بیشتری نسبت به حدود آستانه  1و  2همسایگی میباشد که این
موضوع نشاندهنده این است که نقشه احتمال پیشبینی شده دارای
خطا میباشد که این خطا در مرحله تخصیص مکانی با اعمال
همسایگی و تعیین حدود آستانه مختلف از بین میرود .در واقع این
مطلب بیانگر این موضوع است که برخی پیکسلها در نقشه شایستگی
به عنوان پیکسلهایی با پتانسیل زیاد برای گسترش شهری پیش-
بینی شدهاند که با توجه به این که تعداد همسایه شهری در همسایگی
 3×3آنها کمتر از حد آستانه مورد نظر بود ،به شهری تبدیل نشدهاند.
بیشترین دقت برای همسایگی  3×3حد آستانه  3همسایگی با 92/16
برای دقت کلی و  81/96برای شاخص کاپا بدست آمد که در مقایسه
با حالت بدون همسایگی (شکل  .9ن) که دارای دقت کلی برابر
 90/34و شاخص کاپا  79/46میباشد ،افزایش  1/85در دقت کلی و
 2/5در شاخص کاپا حاصل گشت.
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با توجه به شکل  ، 10حدود آستانه در نقاط کمینه نسبی نمودار
اختیار و به صورت جدول  4تعیین شدند .در واقع در روش ترکیبی
با الهام گرفتن از نمودار فراوانی حدود آستانه در بازههای مختلف
تعیین شد .هر چه ارزش پیکسل موجود بیشتر باشد (به  100نزدیک-
تر باشد) حد آستانه تبدیل از غیر شهری به شهری کمتر (تعداد
پیکسلهای الزم شهری در همسایگی پیکسل مورد نظر کمتر تعیین
شد) است.

در نهایت با ترکیب نتایج بدست آمده و با در نظر گرفتن حدود آستانه
به صورت ترکیبی نقشه دیگری پیشبینی شد که دارای دقت بیشتری
نسبت به بقیه نقشهها میباشد .به این صورت که با اعمال یکسری
قوانین برا ی تخصیص کاربری در مرحله اعمال حدود آستانه یک
جواب بهینه بدست آمد .با توجه به شکل  10که نشاندهنده نمودار
فراوانی پیکسلها در نقشه شایستگی در بازههای  5درصدی میباشد،
تعداد همسایگی برای حدود آستانه مختلف به صورت جدول  4تعیین
شد .شکل  11نشاندهنده نقشه پیشبینی شده بر اساس روش
ترکیبی میباشد.

جدول  -3جدول سازگاری
نقشه مرجع

نقشه شایستگی

گسترش یافته

گسترش نیافته

مجموع

گسترش یافته

A

B

A+B

گسترش نیافته
مجموع

C

D

C+D

A+C

B+D

A+B+C+D

(ج) :فیلتر همسایگی | 3×3 :حد آستانه3 :

(الف)  :فیلتر همسایگی 3×3 :حد آستانه1 :
دقت کلی | 91/41 :شاخص کاپا80/67 :

(ب) :فیلتر همسایگی | 3×3 :حد آستانه2 :
دقت کلی | 92 :شاخص کاپا81/71 :

(د) :فیلتر همسایگی | 3×3 :حد آستانه4 :
دقت کلی | 91/88 :شاخص کاپا81/86 :

(ه) :فیلتر همسایگی | 5×5 :حد آستانه1 :

(و) :فیلتر همسایگی | 5×5 :حد آستانه2 :
دقت کلی | 91/62 :شاخص کاپا81/20 :

(ح) :فیلتر همسایگی | 5×5 :حد آستانه4 :

(ط) :فیلتر همسایگی | 5×5 :حد آستانه5 :
دقت کلی | 91/78 :شاخص کاپا81/42 :

دقت کلی | 92/16 :شاخص کاپا81/96 :
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(ز) :فیلتر همسایگی | 5 ×5 :حد آستانه3 :
دقت کلی | 91/62 :شاخص کاپا81/19 :

دقت کلی | 91/60 :شاخص کاپا81/16 :
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(ی) :فیلتر همسایگی | 5×5 :حد آستانه6 :
دقت کلی | 91/94 :شاخص کاپا81/68 :

(ک) :فیلتر همسایگی | 5×5 :حد آستانه7 :
دقت کلی | 92/05 :شاخص کاپا81/83 :

(م) :فیلتر همسایگی | 5×5 :حد آستانه9 :
دقت کلی | 92/02 :شاخص کاپا81/84 :

(ن) :بدون فیلتر همسایگی | دقت کلی:
 | 90/34شاخص کاپا79/46 :

(ل) :فیلتر همسایگی | 5×5 :حد آستانه8 :
دقت کلی | 92/13 :شاخص کاپا81/91 :

شکل  -9نقشههای پیشبینی شده برای سال  20١6برای حدود آستانه و همسایگیهای مختلف
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جدول  -4بازهها و حدود آستانه درنظر گرفته شده
حد آستانه همسایگی

بازه به درصد

0
1
2
3
4
5
6

 100تا 80
 80تا 73
 73تا 63
 63تا 51
 51تا 42
 42تا 32
 32تا 20

فیلتر همسایگی3×3 :
دقت کلی92.22 :

حد آستانه :ترکیبی
شاخص کاپا82.31 :
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دقت بدست آمده از روش ترکیبی در مقایسه با بهترین حالت دارای
افزایش  0/06درصدی در دقت کلی و  0/35درصدی در شاخص کاپا
میباشد.

شکل  -١١نقشه پیشبینی شده برای سال  20١6بر اساس روش ترکیبی
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 -4نتیجهگیری
تلفیق سنجش از دور و  GISابزار مناسبی برای مدلسازی در اختیار
کارشناسان قرار میدهد که این مدلسازی را میتوان به عنوان یکی
از المانهای اصلی برای برنامهریزی و مدیریت شهر در نظر گرفت.
در این مقاله با استفاده از روش شبکه عصبی پیشخورانده به مدل-
سازی گسترش شهری پرداخته شد .برای رسیدن به حداکثر دقت در
مدل سازی ،شبکه عصبی پیشنهاد شده بهینه و بهترین معماری آن
تعیین گشت .سپس با استفاده از معماری بهینه ،شبکه آموزش دیده
با استفاده از پارامترهای سال  2006به صورت رو به جلو اجرا شد که
خروجی آن نقشه شایستگی برای سال  2016بود .مساحت قابل
گسترش نیز برابر مساحت گسترش یافته بین سالهای  1996تا
 2006فرض گشت و برای تعیین پیکسلهای قابل گسترش بر روی
نقشه از فیلترهای مختلف همسایگی استفاده گردید .با استفاده از
فیلترهای مختلف همسایگی نشان داده شد که همسایگی در فاصله
نزدیک ( )3×3تاثیر بیشتری نسبت به فاصله دورتر ( )5×5دارد .در
این مقاله برای رفع خطای اوتالیر ،همسایگی در حدود آستانه مختلف
امتحان شد .نتیجه این بود که در همسایگی  3×3حداقل  3همسایه
و در همسایگی  5×5حداقل  8همسایه دارای بیشترین دقت می-
باشند .سپس با الهام گرفتن از نمودار فراوانی نقشه شایستگی ،روشی
ترکیبی ارائه گردید که باعث افزایش  1/88درصدی در دقت کلی و
 2/85درصدی در شاخص کاپا نسبت به حالت بدون فیلتر همسایگی
گردید .در نهایت بوسیله نقشه سال  2006و  2016و پارامترهای آنها
و با استفاده از روش ترکیبی ارائه شده نقشه گسترش شهری برای
سال  2026پیشبینی شد (شکل .)12

آلودگی بسیار زیاد هوا و ترافیک هستند که عدم توجه مسئوالن به
این مناطق باعث بوجود آمدن مشکالت زیادی در آینده نزدیک
خواهد شد .لذا نتیجه این مقاله به عنوان هشداری برای مدیران و
کارشناسان امر برنامهریزی شهری میباشد.
برای بررسی دقت مدل ارائه شده در این مقاله ،نتایج حاصل با نتایج
مقالههای مشابه مقایسه گردید که در جدول  5نشان داده شده است.
در مقایسه صورت گرفته سعی بر این بود که نتایج مقاالتی که بر روی
شهر تهران مطالعه انجام دادند آورده شوند .بررسی و مقایسه صورت
گرفته بیانگر کارآیی روش ترکیبی شبکه عصبی -همسایگی در
مقایسه با روشهای مشابه میباشد.
جدول  -5مقایسه خروجی روش ارائه شده با خروجی تحقیقهای مشابه
روش به کار برده شده

دقت کاپا

شاخص ROC

شبکه عصبی پیشخورانده  +همسایگی
رگرسیون منطقی
شبکه عصبی
شبکه عصبی
رگرسیون منطقی

82/31
73/98
73/16
78
-

92/46
80
69

در این مقاله مدلسازی صرفا به صورت دو متغیره انجام پذیرفت که
میتوان آن را به حالت چند متغیره برای مدلسازی چندگانه تغییرات
کاربری اراضی تعمیم داد .در امر اعمال اثر همسایگی نیز میتوان با
تعریف قوانین جدید این اثر را در مسائل چند متغیره اعمال نمود.
همچنین پارامتر همسایگی را میتوان به صورت زمانی اعمال کرد.
یعنی میتوان همسایگی یک دوره  10ساله را  10بار به صورت هر
سال یک بار در نظر گرفت.
 -5مراجع
ن
ی
ن
منطق و
پهلوان ،پرهام ( .)1394ترکیب رگرسیون
حسی ،و
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با توجه به شکل  ،12گسترش شهر در سال  2026در نواحی غرب و
جنوب و جنوب غربی شهر پیشبینی شده است که این مناطق جزو
مناطق بدون زیرساخت و با امکانات ضعیف میباشند به طوری که
هم اکنون نیز دارای مشکالت زیست محیطی ،کمبود امکانات رفاهی،
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Examining gardens, parks and urban green spaces in new
urban neighborhoods that have been placed and
implemented with a predetermined plan can show the extent
of compliance with the law in practice. In the past decade, the
passive defense law has been formulated as one of the topics
of the national building regulations. The present study
investigated the subject in a descriptive-analytical way, and
after collecting information, it analyzed the data of the case
sample with the help of GIS software. A case example in this
research is the pine grove in Mulla Sadra neighborhood in
Qazvin city, which is about two decades old. According to
topic 21 of the national regulations, there are seven factors in
the field of compliance with passive defense rules in urban
spaces, which include open space, natural elements,
parapets, shelters, urban equipment, wall height and
passages. The results of this research show that from the set
of eight criteria defined for the evaluation of this urban space,
about half of the factors are not met and the most existing
problems are related to the lack of elements located in the
space. The implementation of non-active defense regulations
depends on the existence of a regulatory body for this issue
of national regulations, a review of urban land separation by
city planners and consulting engineers, and the addition of
urban design regulations and the requirement to implement
them by subordinate authorities.

Keywords
Passive defense, Mulla Sadra, Bustan Kaj, urban planning
standards
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هر گاه در مورد شهر صحبت می شود ،توجه به فضاهای شهری امری
ضروری است .فضاهایی که شهروندان بدون هیچ محدودیتی امکان
حضور و برقراری تعامالت اجتماعی را داشته و انواع مختلفی دارند.
فضاهای شهری بخش مهمی از سیستم یک شهر می باشند که حیات
و سرزندگی شهرها به موفقیت این فضاها بستگی دارد .در دنیای
امروزی ساخت شهرها بدون فضای سبز غیرقابل تصور میباشد و
شهرها غیر قابل زندگی خواهد بود .اهمیت فضایسبز شهری در
حیات و تاثیرات فیزیکی ،طبیعی و اجتماعی آنبر سیستم شهری
انکار ناپذیر است .به همین علت وجودپارکها و فضای سبز در شهرها
و توزیع مناسب آن و همچنینسرانه اختصاص یافته به شهروندان بر
اساس نیاز جمعیتی ،یکیاز مباحث اساسی در برنامه ریزی شهری
میباشد .پارکهای شهری دارای نقش اجتماعی ،اقتصادی و
اکولوژیکی هستند ،با مزایایی چون درمان بیماریهای روحی،
محیطی مطلوب برای پروش کودکان،یکپارچگی اجتماعی ،حفظ
آسایش و نظایر اینها .این محیطهادر عین حال معیاری برای ارتقای
کیفیت فضای زندگی و توسعه جامعه محسوب میشوند.
استقرارپارکهای شهری از یک سو به جهت تأثیری که بر کیفیت
زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار دارند و از سوی دیگر به جهت
بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برایشهرداریها به جای
مینهند ،ارزش بررسی گسترده را دارند.
از سوی دیگر امروزه ما در جهانی زندگی می کنیم که شهرهای آن
در معرض انواع حوادث طبیعی و غیر طبیعی می باشند و تخریب آن
به صورت آگاهانه یا غیر عمدی باعث شده است تا آیین نامه های
گوناگونی جهت مقاوم سازی ساختار شهرها تدوین شوند .با افزایش
تکنولوژی اگر چه امکانات رفاهی بیشتر در شهرها ایجاد شد اما از
سوی دیگر سبب شد تا خطرات انسان ساخت بیش از پیش این
سکونتگاه ها را در معرض تهدید قرار دهد .به این ترتیب بررسی نقش
این فضاهای در شرایط بحرانی امری ضروری می باشد.
کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه ،به دنبال فضاهایی
هستند که پایداری زندگی بشری و فضای شهری در آنجا مستمر و
مثمر به ثمر باشد .البته تا پیش از جدی شدن مخاطرات انسان
ساخت ،توسعه پایدار به عنوان الگو واره¬ای نوینی درادبیات علمی،
اولین بار توسط برانت لند در سال  1987درگزارش آینده مشترک ما
مطرح شد که هدف آن اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع
پایه ،طبیعی ،مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف
مطلوب بود .هدف این نظریه آن بود که با به کارگیری امکانات فنی
و ساختار و تشکیالت مناسب  ،نیاز نسل امروز وآینده به طور مستمر
و رضایت بخش رفع شود ،تفکر نظاممندی که در مفهوم توسعه پدید
آمد ،بر نقش فضای سبز با ویژگیهای آن در یک مجموعه تفرجگاهی
به همراه درک صحیح از واقعیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
مناطق تأکید دارد .اما نگاه توسعه پایدار برای شرایط غیر بحرانی
تدوین شده است .موقعیت جغرافیایی کشور ایران و قرار گیری آن در
منطقه حساس و راهبردی سیاسی-انرژی جهان ،ظرفیت باالی
تهدیدهای محیطی مرتبط با ساختار زمین شناسی و از دیگر سو
تهدیدهای انسانی مرتبط با موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی،

کشور را در دوران های مختلف و در ابعاد و اشکال گوناگون با بحران
های طبیعی-انسانی روبروکرده است .شکل گیری فضاهای جمعیتی
جدید مبتنی بر روند سریع و باالی شهرنشینی ،ضرورت توجه به
مقوله های دفاع شهری و پدافند غیرعامل در سطح مراکز شهری را
روزافزون مینماید .شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و
انسانی ،در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می شوند،
در نتیجه حمله به آنها خسارت های فراوانی را پدید می آورد .در
بررسی مکانیابی و برنامه ریزی امنیتی و پدافند غیرعامل شهر،
موقعیت طبیعی ،نحوه پراکنش کاربری ها ،موقعیت استقرار
زیرساخت ها و تاسیسات و تجهیزات شهری ،مالحظات امنیتی مورد
بررسی قرار میگیرد .بررسی این عوامل و تهدیدها ،هزینه های شهر
را هنگام وقوع بحران بسیار کاهش داده و زندگی مطلوبتری را برای
شهروندان به وجود می آورد .رعایت اصول پدافند غیرعامل به ویژه
اصل مکان یابی برای تأسیسات و مراکز ثقل حیاتی ،حساس و مهم
که بیشتر در شهرها قرار دارند ،سبب جلوگیری از بروز خسارت های
زیاد به این مراکز در زمان بروز جنگ خواهد شد.
تمرکز بر زیرساختهای شهری و توجه به رعایت ضوابط پدافند
غیرعامل مهمترین اقدام در جهت کاهش آسیب پذیری شهری عنوان
شدهاست .بهزادپور وخیری ( )1400در مقاله ای با عنوان نقش
پدافند غیرعامل در طراحی مبلمان شهری به نقش عناصر مستقر در
فضاهای شهری پرداخته و تاکید دارند که طراحی مبلمان دفاعی در
فضاهای باز شهری باالخص پارک ها به دلیل اهمیت باالی این فضاها
به واسطه سهل الوصول بودن و پرتردد بودن آن ها از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .بررسی پیشینه های تحقیق نشان می دهد اکثر
تحقیقات در پدافند غیر عامل حول موضوع مدیریت بحران یا مدیریت
شهری است و در برخی موارد به صورت خاص برخی عناصر کالبدی
شهر مورد ارزیابی قرار گرفته اند و کلیت بافت یک بخش از شهر را
هدف بررسی قرار نداده اند .اگرچه موضوع پدافند غیرعامل سابقه ای
طوالنی دارد اما تالش برای قانونمند کردن پدافند غیر عامل در ایران
و بررسی تاریخچه آن بیانگر قدمت نه چندان زیاد آن می باشد.
موضوع پدافند غیرعامل در قالب یک مقررات ملی برای اولین بار در
سال  1388مطرح گردید ،سپس در سالهای  1392و  1395تالش
هایی جهت اصالح آن صورت پذیرفت .اگرچه در ابتدای امر بیشتر
ضوابط مطرح در آیین نامه جنبه شهرسازی داشت لیکن در اصالحات
بعدی به جنبه های مقاوم سازی سازه نیز بیشتر توجه شد و ضوابط
شامل طیف گسترده تری از مباحث مهندسی عمران ،معماری و
شهرسازی گردید .از آنجا که آیین نامه ها زمانی می توانند مفید
باشند که در عملیات اجرایی مورد توجه قرار گیرند ،لذا ضرورت دارد
تا بافت شهری در محالتی که طی یک دهه گذشته تحت توسعه
شهری قرار داشته اند مورد ارزیابی قرار گیرند تا میزان توجه و تحقق
ضوابط مصوب در شهرها سنجیده شود .اگر محالت شهری عنصری
مهم در شکل گیری ساختار شهر قلمداد می شوند پس الزم است
نحوه رعایت قوانین مصوب در آنها در شرایط بحرانی سنجیده شوند.
به این ترتیب با نگاه به اهمیت موضوع ،هدف اصلی در این مقاله آن
است که فضای سبز شهری ،پارکها و بوستانها در محالت جدید
شهر قزوین (بوستان کاج در محله مالصدرا به عنوان نمونه موردی )
مورد ارزیابی قرار گیرد تا بررسی شود این بافت شهری تا چه میزان
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با قوانین مصوب حوزه شهرسازی در حوزه پدافند غیر عامل مطابقت
دارند.
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هر سیستم از یک سری اجزا تشکیل گردیده که با یکدیگر در ارتباط
بوده و بر یکدیگر تاثیرگذار هستند .شهر به عنوان یک سیستم نیز از
این قاعده مستثنی نیست و جهت داشتن عملکردی مناسب در زمینه
پدافند غیرعامل باید اجزای آن رابطه متقابل و مناسبی با یکدیگر
داشته باشند .وجه تمایز پدافند غیر عامل از پدافند عامل را متغیر
انسان می دانند .به عبارت دیگر پدافند غیرعامل از امکانات محیط به
نحوی استفاده می نماید که در نبود نیروهای رزمی و نظامی
توانمندی دفاعی کاهش نیابد .به این ترتیب عناصر دخیل در موضوع
را باید در عواملی بغیر از انسان جستجو کرد .در این زمینه نظریه
هایی ارائه شده است .مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان
( )1395اجزای تاثیر گذار در موضوع پدافند غیر عامل در بُعد
شهرسازی را شامل ورودیها ،جان پناه ها ،فرم کالبدی ابنیه و پناهگاه
ها می داند[ .]5باستانی و فاطمی نژاد ( )1395عناصر شهری تأثیر
گذار را شامل شبکه حمل و نقل شهری ،بافت شهری ،کاربری های
عمومی ،تأسیسات و تجهیزات شهری ،پناهگاه ها و فضاهای
زیرزمینی ،فضاهای سبز و باز شهری می دانند [ .]6تقوایی و جوزی
خمسلویی ( )1391شاخص هایی را برای ارزیابی به پدافند غیر عامل
معرفی کرده اند .این شاخص ها عبارتند از کاربری های شهر ،شبکه
معابر و ابنیه شهری [.]7

7 (1) , 2022

بررسی کالبدی پارکها و فضای سبز در محالت جدید شهری با ضوابط

واژه پدافند به معنای حفظ جان مردم ،تضمین امنیت افراد ،صیانت
از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در همه مواقع و در برابر هرگونه
شرایط ،موقعیت و هرگونه تجاوز بوده و خود به دو نوع متفاوت از
لحاظ برنامه ریزی ،طراحی و شیوه دفاع در قالب پدافند عامل و
پدافند غیر عامل تقسیم بندی می شود .پدافند غیرعامل به عنوان
یکی از شاخه های مدیریت بحران با نوع تهدید جنگ و حمله نظامی
سخت افزاری به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای گفته می شود که
موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی ،ساختمان ها ،تاسیسات،
تجهیزات و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب
دشمن ،استمرار فعالیت های زیربنایی ،تامین نیازهای حیاتی و تداوم
خدمات رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران
تجاوز خارجی و ارتقاء سطح و کارائی دفاعی طرح ها و پروژه ها در
زمان تهاجم دشمن میباشد.
مقررات ملی ساختمان ایران یک جلد از مباحث بیست و دوگانه خود
را به این موضوع اختصاص داده و در مبحث بیست و یکم خود به
تعریف و ضوابط الزامی در صنعت ساختمان و شهرسازی پرداخته
است .در این مبحث ،پدافند غیرعامل را هر اقدام غیر مسلحانه ای
می داند که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی،ساختمان
ها،تاسیسات،تجهیزات،اسناد وشریان ها ی کشور در مقابل تهدیدات
انسان سازگار گردد [.]1
اسکندری ( )1394پدافند غیرعامل را مجموعه ی اقدامات
غیرمسلحانه ای می داند که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب
پذیری ،تداوم فعالیت های ضروری،ارتقا پایداری ملی و تسهیل
مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد
[ .]2در اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور ( ،)1393پدافند
غیر عامل به مجموعه اقداماتی که بدون بکارگیری سالح و تجهیزات
نظامی بکار گرفته شود و در نتیجه باعث کاهش آسیب پذیری،افزایش
پایداری ملی،تسهیل مدیریت بحران،تداوم کارکرد فعالیت های
ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی
دشمن میگردد اطالق میشود [ .]3ریحانی ( )1394در مقاله ای
تحت عنوان بررسی پدافند غیرعامل کشور سوئیس چنین عنوان می
کند که پدافند غیر عامل شامل تمامی طرح ریزی ها و اقداماتی است
که موجب کاهش آسیب پذیری ها،افزایش پایداری ملی،تداوم فعالیت
دستگاه های نظامی در مقابل تهدیدات خارجی گردیده و مستلزم به
کارگیری سالح نیست.در پدافند غیر عامل تمام نهادها ،نیروها،
سازمانها ،صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش موثری ایفا کنند،
در حالیکه در پدافند غیر عامل مانند سیستم های ضدهوایی،
هواپیماهای رهگیر ،تنها نیروی مسلح مسئولیت بر عهده دارند .برای
پدافند غیر عامل یک سری اهداف در منابع مختلف ذکر شده است.
این اهداف را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :زنده ماندن و
حفظ بقای نیروی انسانی ،صرفه جویی اقتصادی و ارزی از طریق
حفظ تجهیزات و تسلیحات ،ایجاد تاثیرات روحی وروانی مثبت در
شهروندان ،حفظ توان شهروندان جهت ادامه فعالیت ها ،سلب آزادی

و ابتکار عمل از دشمن در صحنه عملیات ،توزیع ثروت و جمعیت و
سرمایه ملی از طریق اعمال سیاست تمرکز زدایی و پراکندگی
زیرساخت های کلیدی ومراکز حیاتی ،ایجاد آمادگی های الزم جهت
مقابله با دشمن ،افزایش آستانه ی مقاومت شهروندان در برابر
تهاجمات دشمن ،کاهش مجموعه ی آسیب پذیری های کشور و به
عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی ،تحقیق و پژوهش،تولید علم و
فن آوری در فرهنگ و تبدیل آن به معارف عمومی .یزدی ها و داودپور
( )2016هم موارد مشابه دیگری را از اهداف پدافند غیرعامل بیان
کرده اند که می توان به کاهش توانایی سامانه های شناسایی و دقت
هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن ،باال بردن قابلیت بقا ،استمرار
عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی در
شرایط وقوع تهدید ،بحران و جنگ ،تقلیل آسیب پذیری و کاهش
خسارت و صدمات تاسیسات -تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی،
در برابر تهدیدها و عملیات دشمن ،سلب آزادی و ابتکار عمل از
دشمن ،صرفه جویی در هزینه ها ،فریب و تحمیل هزینه بیشتر به
دشمن و تقویت بازدارندگی ،افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروهای
خودی در برابر تهاجم های دشمن ،حفظ روحیه و انسجام و وحدت
ملی و حفظ سرمایه های ملی کشور ،حفظ تمامیت ارضی ،امنیت
ملی و استقالل کشور اشاره نمود [ .]4با توجه به آنچه که در تعریف
پدافند غیرعامل آمده است ،هدف اصلی پدافند غیرعامل کاهش
آسیب پذیری است که این موضوع از طریق به اجرا در آمدن یک
سری ضوابط امکان پذیر است .نکته دوم اینکه پدافند غیرعامل حالت
نسبی دارد و هرچه ضوابط بیشتر رعایت گردد ،میزان آسیب پذیری
شهرها در زمان اقدامات نظامی کمتر است .لذا رعایت جنبه های
مختلف امری الزامی است.
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 -3-١متغیرهای پدافند غیر عامل در مبحث  2١مقررات ملی
با رویکرد فضاهای شهری
بر اساس آنچه در مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان آمده
است ،شش شاخص در زمینه شهرسازی وجود دارد که از طریق آنها
می توان ویژگی پدافند غیر عامل را در یک بافت شهری اندازه گیری
نمود .این شاخص ها عبارتند از :
الف ) دارای بودن فضای باز :
دارای بودن فضای باز جهت استقرار سرپناه عمومی – امداد و
نجات (چند منظوره)
ب) استقرار عناصر طبیعی :
دارا بودن عناصر طبیعی جهت استتار و پدافند غیرعامل طبیعی
ج) جانمایی جان پناه:
لبه های قائم حتی با ارتفاع کم که فقط امکان دراز کش را فراهم
میکند ،میتواند به عنوان جان پناه استفاده گردد؛
د ) وجود پناه گاه:
پناهگاه به مکان اسکان موقتی اطالق میگردد که در مقابل
تهدیدات متعارف (بمباران غیر مستقیم)نسبت به ساختمان های
معمولی از ایمنی و پایداری به مراتب باالتری برخوردار می باشد [.]8
ه) دسترسی به تجهیزات شهری:
باید در مجاور این فضاهای شهری شیر آتشنشانی برای اطفا
حریق در موارد ضروری و سرویس بهداشتی وجود داشته باشد.
و) معبر
در مقررات ملی بر عدم انسداد معابر در زمان بروز بحران اشاره
شده است  .لذا دسترسی سواره برای امداد رسانی در زمان اسکان
اضطراری وجود داشته باشد.
ز) ارتفاع جداره ها (عدم محصوریت)
بر اساس ضوابط کالبدی مبحث  ،21ساختمان های مجاور در
صورت ریزش نباید آوارشان بر فضای باز ریخته شود و برای شهروندان
مستقر در فضای شهری ایجاد مخاطره نماید .این موضوع می تواند با
اجرای معبر حد فاصل ابنیه با فضای شهری و یا قرار گیری حیاط
ابنیه مابین ساختمان ها و فضای شهری تامین شود.
-2

روش تحقیق

جدول  .١مدل مفهومی تحقیق
مفهوم

بُعد

سنجه

متغیر
فضای باز

دارا بودن فضای باز مسطح

عناصر طبیعی

دارا بودن درخت و درختچه

پدافند

جان پناه

لبه های قائم حتی با ارتفاع کم

غیرعامل

پناه گاه

وجود پناه گاه

یک
فضای
شهری

کالبدی

معبر

وجود معبر در مجاورت معبر

تاسیسات
شهری

وجود شیرآتشنشانی

ارتفاع جداره

وجود سرویس بهداشتی
عدم محصورت ابنیه بر فضای
شهری

 -١-2معرفی بوستان کاج در محله مالصدرا

7 (1) , 2022
دوره  ،7شماره ١
تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

پدافند غیرعامل ،نمونه موردی :بوستان کاج ،محله مالصدرا قزوین

محله مالصدرا واقع در منطقه  3شهرداری قزوین قدمتی برابر با ربع
قرن برخوردار بوده و ساختار محلهای مدرن دارد .این محله به لحاظ
جغرافیایی در شمال شرقی این شهر قرار داشته علیرغم برخورداری
از ساختار مدرن در طراحی شهری از حیث اجتماعی و فرهنگی
توانسته یادآور فضای اجتماعی و فرهنگی سنتی شهر نیز باشد .در
کنار هم قرار گرفتن عناصر مدرن و سنتی نظیر کافیشاپ و مسجد،
ترکیب فضای اجتماعی ،اقتصادی در کنار هم نظیر پارک محلی(کاج)
و فروشگاههای شاخص ،طراحی خیابانها و دسترسی به مراکز محله
و غیره سبب شده است تا در ساکنین حس تعلق ایجاد شود و انسجام
و پیوستگی مطلوبتری وجود داشته باشد ولی از سویی دیگر حس
خوانایی مبهمی دارد.
بوستان کاج در محله مالصدرا قزوین و در بلوار معلم،خیابان
معرفت،خیابان سپهر واقع شده است .از لحاظ موقعیت جغرافیایی این
مکان در نزدیکی مراکزی مانند بیمارستان زکریای رازی و دبیرستان
شاهد قائم (دوره اول) و بوستان الغدیر و دادگستری کل استان قزوین
و مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین قرار گرفته است.
نزدیکترین ایستگاه اتوبوس به این مکان ،ایستگاه اتوبوس دانشگاه
آزاد اسالمی قزوین میباشد که دسترسی به این مکان را برای کاربران
حملونقل عمومی آسان میسازد.

بررسی کالبدی پارکها و فضای سبز در محالت جدید شهری با ضوابط

روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی می باشد.
شیوه گردآوری اطالعات در این پژوهش اسنادی است و منابع معتبر
کتابخانه ای و اینترنتی مبنای مطالعات بوده است .با توجه به هدف
پژوهش که ارزیابی وضعیت موجود بوستان کاج با ضوابط مصوب در
یک محله جدیداالحداث است ،در بخش تحلیل ابتدا ،نقشه نمونه
موردی بر اساس آخرین تغییرات در محیط جی آی اس ساخته شده،

سپس با استفاده از روش برداشت میدانی ،اطالعات وضعیت فعلی
محل مورد نظر ثبت شده است ،در گام بعدی ،به روش بازدید میدانی
به تحلیل این فضای شهری پرداخته و ضوابط شهرسازی (که در بخش
مطالعات اسنادی استخراج گردیده و بصورت یک چک لیست تنظیم
شده) با وضعیت موجود نمونه موردی مقایسه گردیده و نتیجه حاصل
شده در بخش نتیجه گیری آورده شده است.
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شکل .١موقعیت پارک کاج در شهر قزوین و محله مالصدرا

پارک کاج که تقریبا در مرکز این محله واقع شده است ،و در عکسهای
شکل  2وضعیت موجود این فضای شهری قابل مشاهده است.

(الف)

جدول  .2سنجش میدانی وضعیت کالبدی پارک کاج
مفهوم

بُعد

پدافند غیرعامل یک فضای شهری

کالبدی

متغیر

سنجه

وضعیت

فضای باز

دارا بودن فضای باز مسطح

رعایت شده

عناصر طبیعی

دارا بودن درخت و درختچه

رعایت شده

جان پناه

لبه های قائم حتی با ارتفاع کم

رعایت نشده

پناه گاه

وجود پناه گاه

رعایت نشده

معبر

وجود معبر در مجاورت معبر

رعایت شده

تاسیسات شهری
ارتفاع جداره

وجود شیرآتشنشانی

رعایت شده

وجود سرویس بهداشتی

رعایت نشده

عدم محصورت ابنیه بر فضای شهری

رعایت شده

7 (1) , 2022
دوره  ،7شماره ١
تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

پدافند غیرعامل ،نمونه موردی :بوستان کاج ،محله مالصدرا قزوین

بررسی مبانی نظری و مطالعه مبحث  21مقررات ملی ساختمان در
نهایت به ارائه یک مدل مفهومی رسید که بر اساس آن بتوان یک
فضای شهری را ارزیابی نمود .همان گونه که مدل مفهومی در بخش
قبل نشان داد ،ارزیابی بعد کالبدی یک فضای شهری با رویکرد پدافند
غیر عامل ،به هفت عامل وابسته است و برای هر عامل یک یا چند
سنجه قابل تعریف است .در اطراف این فضای شهری لبه های قائم
جهت استقرار در موارد اضطرای همانند گلجای یا همان فالور باکس
وجود ندارد .با وجود جدید االحداث بودن این محله و بارک کاج،
پناهگاه جهت موارد ضروری در فضای شهری آن تعبیه نشده است.
با وجود پویایی و ازدحام مثبت در ساعات مختلف روز در مرکز محله
و پارک کاج ،هیچ گونه سرویس بهداشتی در فضای شهری آن ساخته
نشده است .به این ترتیب ارزیابی میدانی سنجه های مطرح در مدل
مفهومی وضعیت پارک کاج محله مالصدرا در جدول شماره  2نشان
داده شده است.
موارد رعایت شده و مطلوب در این پارک وجود معابر سواره و پیاده
عریض در چهار ضلع آن و عدم محصوریت فضا و آسیب پذیر نبودن
آن به جهت ریزش آوار است .عناصر طبیعی در محدوده پارک به
خوبی تعبیه شده و فضای باز مناسبی در این پارک و معابر پیاده
همجوارش برای استقرار سرپناه در زمانهای اضطراری وجود دارد.

بررسی کالبدی پارکها و فضای سبز در محالت جدید شهری با ضوابط

(ب)
شکل .2وضعیت پارک کاج در محله مالصدرا قزوین

 -3یافته ها
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بحث و نتیجه گیری

بررسی تحلیل داده ها نشان می دهد اگرچه این پارک قدمت چندان
زیادی ندارد اما نزدیک به نیمی از عوامل در طراحی کالبدی این
فضای شهری جهت رعایت ضوابط پدافند غیرعامل رعایت نشده است.
البته مشکالت اصلی حاکم بر این فضای شهری بیشتر در مورد نحوه
استقرار عناصر مستقر در فضا می باشد .عدم اجرای گلجای ها با
ارتفاع مناسب جهت پناه گرفتن شهروندان در لحظه بروز حمالت،
عدم دسترسی به سرویس بهداشتی در زمان اسکان اضطراری در فضا،
عدم طراحی پناهگاه برای هدایت شهروندان در زمان بروز حوادث
انسان ساخت مهمتری چالشهای این پارک می باشد .البته با توجه به
فضای باز مناسب در پارک کاج ،امکان اصالح موارد فوق به حداقل
هزینه وجود دارد.
مهمترین موارد چشمگیر در طراحی این فضای شهری ،رعایت عدم
اشراف ساختمانهای اط راف بر محوطه پارک است که شهروندان را از
خطر ریزش آوار محفوظ نگه داشته است و اجرای معبر در چهار ضلع
این پارک انواع دسترسی سواره و پیاده را فراهم کرده است.
در مجموع با بررسی این فضای شهری ،پیشنهاد می شود در طراحی
محالت جدید شهری عالوه بر دقت در طرح ریزی و تفکیک زمین
های شهری ،به موضوع طراحی فضا و مبلمان های شهری دقت
بیشتری لحاظ شود .همچنین برای فضاهای موجود می توان با تعریف
طرح های موضوعی وموضعی با رویکرد پدافند غیرعامل مشکالت
موجود را برطرف نمود.
موضوع تجهیزات شهری و کاربری های بهداشتی از دیگر موضوعات
مقفول در شهرسازی معاصر ایران است .اگر چه در گذشته حمام های

عمومی در محالت شهری یکی از عناصر مهم بافت شهر در سطح
محله به حساب می آمدند و شهروندان به سرویس های بهداشتی در
مساجد محله دسترسی داشته اند .امروزه چنین فضاهای محلی یا
وجود ندارد و یا فعالیت گذشته را ندارند .لذا با طراحی فضاهای چند
منظوره همچون مجموعه های ورزشی محلی ،می توان بخشی از
امکانات بهداشتی را در این مجموعه ها مستقر نمود تا در زمان های
ضروری مورد استفاده همه شهروندان باشند.
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Sustainable urban development is a very strong framework
for providing solutions and improving the quality of life,
which can be considered as one of the main tools to respond
to the vast environmental problems in the world. One of the
important approaches of sustainable urban development is
smart urban growth. "Smart growth" is a theory in urban
planning that concentrates growth in dense urban centers.
Development based on public transportation (TOD) by
creating urban centers with access to public transportation
or developing urban centers takes a step towards the smart
growth of cities. The purpose of this article is to investigate
the concept of TOD and its place in smart urban growth and
the benefits of its implementation, so that by examining the
possibilities of creating such development, one of the
important factors of smart urban growth can be achieved by
providing solutions. In the current research, after collecting
information, we have categorized the materials collected
from articles and books using a descriptive-analytical library
method. The conducted investigations show that TOD has
been done or is being done in many cities and the results of
the plans show that the implementation of TOD effectively
solves the traffic problem and the problems caused by it and
leads to smart urban growth.

Keywords
Sustainable urban development, smart urban growth,
development based on public transportation, TOD
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چکیده
توسعۀ پایدار شهری یک چارچوب بسیار قوی برای ارائۀ راهکارها و ارتقای
کیفیت زندگی است که میتواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای پاسخ
 یکی از رویکردهای.به مشکالت وسیع زیستمحیطی در جهان محسوب شود
» «رشد هوشمند. رشد هوشمند شهری است،مهم توسعۀ پایدار شهری
،نظریهای در برنامهریزی شهری است که رشد را در مراکز شهری فشرده
) با ایجادTOD1( توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی محور.متمرکز میکند
،مراکز شهری واجد دسترسی به حمل و نقل عمومی و یا توسعۀ مراکز شهری
 هدف این مقاله بررسی مفهوم.در جهت رشد هوشمندانۀ شهرها گام برمیدارد
 و جایگاه آن در رشد هوشمند شهری و مزایای اجرای آن است تا باTOD
بررسی امکانات ایجاد چنین توسعهای بتوان با ارائۀ راهکارهایی به یکی از
 در تحقیق حاظر پس از.فاکتورهای مهم رشد هوشمند شهری دست یافت
 تحلیلی مطالب- به روش کتابخانهای از روش توصیفی،جمع آوری اطالعات
 بررسیهای انجام.گردآوری شده از مقاالت و کتب را دسته بندی کردهایم
 انجام و یا در حال انجامTOD شده نشان میدهد که در بسیاری از شهرها
 به طورTOD میباشد و نتایج طرحهای انجام شده نشان میدهد که اجرای
موثری مشکل ترافیک و معضالت ناشی از آن را حل میکند و باعث رسیدن
.به رشد هوشمند شهری میشود

کلمات کلیدی
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل، رشد هوشمند شهری،توسعۀ پایدار شهری

TOD ،همگانی محور

مقدمه

-١

 تخریب،امروزه مشکالتی مانند ساختوسازهای بدون برنامهریزی
 ادغـام روستاها در، مشکالت زیستمحیطی،زمینهای کشاورزی

 -١-١ضرورت تحقیق

در شهرهای بزرگ جهان و از جمله ایران برای حل مشکل شلوغی و
ترافیک تاکنون مبالغ زیادی در زمینۀ احداث بزرگراهها ،خطوط مترو
و گسترش خطوط اتوبوسرانی انجام شده است .اما چرا با وجود این
همه هزینه ،مشکل ترافیک حل نشده است و مردم همچنان از خودرو
دستبردار نیستند .علت اصلی این است که شهر برای عابران پیاده که
از حمل و نقل عمومی استفاده کنند ،ساخته نشده است .نقشۀ توسعۀ
شهرها را خودروها طراحی کردهاند .خودرو به ظاهر همه چیز را
دسترس پذیر کرده و شهر بر اساس آن توسعه یافته است .شهرها به
نحوی طراحی شدهاند که مسافت سفرها ،مناسب افراد پیاده نیست
[ .]8تالشهای زیادی برای برطرف ساختن این مشکل به عمل آمده
که عمدهترین آنها راهبرد "رشد هوشمند" به عنوان یکی از
راهکارهای مقابله با "پراکندگی توسعۀ شهری" است.
-2

مبانی نظری

 -١-2تعاریف ،مبانی و مفاهیم رشد هوشمند شهری
تعریف رشد هوشمند شهری ،با چالشهای بسیاری همراه بوده
است .این اصطالح از زمانی که برای اولین بار مطرح شد تا امروز،
طیف متنوعی از عوامل و معیارها را در بر گرفته است .به طور کلی
میتوان گفت «رشد هوشمند» نظریهای در برنامهریزی شهری و
حمل و نقل است که رشد را در مراکز شهری فشرده ،متمرکز میکند.
در واقع راه بهتری برای حفظ شهرها و شهرکهاست و ابزاری برای
ساخت شهر ،محلههای حومۀشهر و مناطق روستایی با گسترهای از
انتخاب در مسکن و شیوههای حمل و نقل در نزدیکی به مشاغل،
مغازهها و مدارس محسوب میشود [ .]2رشد هوشمند را میتوان
چنین تعریف کرد که پاسخی به پراکندگی رشد شهری و هدایت
آنها به سوی اجتماع توانمند با دسترسی به محیطزیست مطلوب و
دستیابی به جوامع سالم است که یکپارچگی اکولوژیــکی را در
دوره های کوتاه مدت و بلند مدت افزایش داده و کیفیت زندگی را از
طریق توسعۀ دامنۀ گزینه های حمل و نقل ،اشتغال و مسکن منطقه
افزایش میدهد [ .]9در مجموع به عنوان یک مفهوم جدید از رشد
شهری ،رشد هوشمند از رشد و در آمیختن توسعۀ شهری در یک
اکوسیستم کلی حمایت میکند و با توسعۀ نظام هماهنگ طبیعت و
انسان ،مرزهای رشد شهری را محدود میکند و سیستمهای آمد و
شد چندگانه را توسعه میدهد و جاهای ی با تراکم باال و فشرده را به
استفادۀ مجدد از مکانهای متروک و رسیدن به یک رشد شهری
منطقی مؤ ثر و تا حدی دارای شرایط رشد شهری تشویق میکند
[ .]10در واقع رشد هوشمند تضمینی است در این که توسعۀ
محالت شهرها ،مناطق و توسعۀ مسکن از لحاظ اقتصادی دقیق،
حافظ محیطزیست و حامی جامعه برای توسعۀ زیستپذیری است
که نتیجۀ آن افزایش کیفیت زندگی میباشد [ .]11از نظر جان میلر
( ) 2002رشد هوشمند تالشی برای شکل دوباره بخشیدن به شهر و
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همگانی محور ()TOD

مراکز شهری با کاربریهای عمدۀ مسکونی ،تجاری و خدماتی ،حجم
باالیی از خودروها را در خود جای میدهند که افزایش در میزان
وسائل نقلیه باعث برخی از پیامدها مانند تراکم ،آلودگی صدا و هوا
شده است؛ از این رو سیاستگذاران به دنبال راهی برای کاهش
وابستگی به خودرو در نواحی شهری هستند [ .]6از طرفی بیشتر
شهرها در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران ،به دلیل ناهماهنگی
بین برنامهریزی کاربری اراضی و سیاستهای حمل و نقل شهری با
مشکل تراکم ترافیکی روبرو هستند .یکی از رویکردهای مطرح در
پاسخ به مشکالت شهری پدید آمده همچون تراکم ترافیکی ،آلودگی
هوا وگسترش پراکنده و بی رویۀ شهرها ،توسعۀ حمل و نقل همگانی

 -2-١طرح مسئله

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

کشاورزی اطراف و محیط پیرامون خود گسترش یابند [ .]1چنانکه
رشد و گسترش کالبدی و فضایی شهر کنترل نگردد و برنامهای برای
آن اندیشیده نشود ،پدیدهای به نام اسپرال شهری یا پراکنش افقی
بیرویه را به وجود خواهد آورد .رشد پراکندۀ شهر ،به انواعی از
الگوهای پراکندۀ توسعۀ شهری اشاره دارد که بیشتر بر جنبههای
منفی الگوی توسعه از قبیل رشد سریع ساختمان سازی ،از بین رفتن
زمینهای با ارزش و افزایش ترافیک تأکید دارد و همچنین به توسعۀ
کم تراکم در لبهها و مرزهای شهر ،که محل زندگی مردم را از محل
کار ،محل خرید ،تفریح و محل تحصیل جدا میکند منجر شده و در
نتیجه استفاده از خودروی شخصی بین این مکانها نیاز اساسی وجود
دارد [ .]2این پدیده اثرات و پیامدهای منفی زیادی بر اقتصاد شهری
نیز وارد میکند .با آگاهی از پیامدهای این پدیده ،راهبردها و
راهکارهای مختلفی برای کنترل رشد پراکنده و کاهش اثرات آن ارائه
شده که یکی از این راهکار ها توسعۀ پایدار شهری است .تفکر امروزه
در توسعۀ شهری این است که شهرها باید هر اندازه امکان دارد با
محیطزیست طبیعی سازگار باشند و در حفظ تعادل چرخۀ حیات
عمل کنند .به عبارت دیگر شهرها باید به سوی پایداری گام بردارند
و به توسعۀ پایدار شهری توجه نمایند .توسعۀ پایدار شهری یک
چارچوب بسیار قوی برای ارائۀ راهکارها و ارتقای کیفیت زندگی در
سطح محلی است که میتواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای
پاسخ به مشکالت وسیع زیستمحیطی در جهان محسوب شود [.]3
یکی از رویکردهای مهم توسعۀ پایدار شهری ،رشد هوشمند شهری
است [ .]4راهبرد رشد هوشمند از جمله جدیدترین و مهمترین
انگارههای شهرنشینی پایدار محسوب میشود که سعی نموده است
تمامی رویکردهای قبلی در زمینۀ کنترل و کاهش پراکنش افقی شهر
را در قالب یک پارادایم جدید ،نظریهبندی و مدل سازی کند [.]2
توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی محور با ایجاد مراکز شهری
واجد دسترسی به حمل و نقل عمومی و یا توسعۀ مراکز شهری ،در
جهت رشد هوشمندانه شهرها گام برمیدارد و هدف آن فراتر از تبدیل
حمل و نقل خصوصی به عمومی است [ .]5در این مقاله به مروری بر
مفاهیم و تعاریف رشد هوشمند شهری و توسعۀ شهری با محوریت
حمل و نقل همگانی محور (به عنوان یکی از گزینههای رشد
هوشمند) و اصول و مزایای استفاده از این رویکرد ،به عنوان زمینه
ساز حرکتی نو در راستای حل بخشی از معضالت شهری با نگاهی
جدید و پیشرو پرداخته میشود.

محور ( )TODاست که در قالب جنبش رشد هوشمند و با تأکید بر
حمل و نقل همگانی درصدد آن است تا جوامعی سالم و با اقتصادی
پویاتر را ایجاد نماید [.]7
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رشد حومه برای ارتقاء اجتماعات محلی ،تقویت اقتصاد و حفاظت از
محیط زیست است .برخی از متخصصین رشد هوشمند را به صورت
«شکل فشرده ،با قابلیت پیادهروی و دسترسی به حمل و نقل
عمومی» میدانند که راه حلی برای پراکندگی حومههاست [.]12
 -2-2اصول رشد هوشمند شهری
در سالهای اخیر بسیاری از جوامع تصمیم گرفتهاند که الگوی
توسعۀ جامعه هایشان را بر اساس اصول رشد هوشمند بنا کنند .اصول
ارائه شده در رویکرد رشـد هوشمند به شرح ذیل میباشد [:]13
 .1کاربری ترکیبی زمین :2رشد هوشمند از کاربری ترکیبی زمین
به عنوان عنصری اساسی در دستیابی به مکانهای بهتر برای
زندگی حمایت میکند .ترکیب انواع مختلف کاربریهای
تجاری ،مسکونی ،تفریحی ،آموزشی ،اداری و غیره در محلهها
یا مکان هایی که دسترسی مناسبی با دوچرخه و حتی پیادهروی
دارند ،شاید سبب ایجاد شهرهای جذاب و متنوع شود .کاربری
ترکیبی از حمل و نقل عمومی حمایت میکند .زمانی که خانهها
با فاصله کمی از مراکز خرید و مراکز اشتغال واقع شوند،
شیوههای دیگری مانند پیادهروی و دوچرخه جایگزین استفاده
از خودرو خواهد شد که این امرسبب زیستپذیری بیشتر
میشود و افراد بیشتری را قادر میکند تا از مزایای این سبک
زندگی مناسب ،استفاده کنند.
 .2طراحی ساختمانهای فشرده :3ساختمانهای فشرده ،به عنوان
عامل مهمی در دستیابی به رشد هوشمند ،به ایجاد مراکز
همسایگی مناسب برای سکنه کمک میکند .طراحی
ساختمانهای فشرده ،این فرصت را ایجاد میکند که از زمین
به نحو کاراتر و مؤثرتری برای ساخت و ساز استفاده کنیم.
ساخت و ساز فشرده در دستیابی به مقدار تراکم جمعیتی مورد
نیاز برای اجرای گزینههای مختلف حمل و نقل کمک میکند.
 .3ارائه فرصتها و گزینههای متنوع مسکن :4یکی از اهداف اصلی

بهترین الگو برای دستیابی به اهداف رشد هوشمند
هستند؛ زیرا این شهرها سبب افزایش تحرک ،کاهش اثرات
منفی زیستمحیطی ،رشد اقتصاد و حمایت از محلههای دارای
همبستگی اجتماعی میشوند.
 .5ایجاد محلههای متمایز و جذاب با حس تعلق مکانی قوی :6رشد
هوشمند به دنبال ساخت نوعی محیط فیزیکی است که حس
سربلندی را در شهر ایجاد کند ،بنابراین از یک بافت اجتماعی
به هم پیوسته حمایت میکند .در حقیقت رشد هوشمند از این

روش های مختلفی از قبیل تقویت اقتصاد محلی ،حفاظت از
مناطق بحرانی زیست محیطی ،ایجاد فرصت بازآفرینی و هدایت
رشد و گسترش جدید به سمت محلههای موجود شهر از رشد
هوشمند شهری حمایت میکنند .حفاظت از فضاهای باز
طبیعی از طریق حذف فشار ساخت و ساز و هدایت سمت
ساخت و ساز به سوی محلههای موجود شهر به حمایت از
جوامع گیاهی و جانوری ،مکانهای زیبایی طبیعی و زمینهای
کشاورزی کمک میکند .حفظ فضاهای باز سبب مبارزه با
آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،کنترل باد ،کنترل فرسایش و پایین
آوردن درجه حرارت ،سبب بهبود محیط زیست میگردد.
 .7تقویت و هدایت ساخت و سازها به سمت محلههای موجود:8
رشد هوشمند ،توسعه و ساخت و سازهای شهری را به سمت
محلههایی هدایت میکند که دارای زیرساختها و خدمات
موجود شهری هستند .هدف این است که از منابع و امکانات
موجود شهر استفادۀ بهینه شود و ارزش سرمایهگذاریهای
خصوصی و دولتی که در این محلهها صرف شده است ،حفظ
شود .با تشویق توسعه به سمت محلههای موجود ،شهر از پایه
مالی قویتری برخوردار میشود ،مجاورت بیشتر به محل کار و
خدمات مورد نیاز ،سبب افزایش کارایی زمینهای ساخته شده
و زیرساخت ها ،کاهش فشار توسعه بر مناطق حاشیهای و
حفاظت از زمینهای کشاورزی و فضاهای باز طبیعی میشود.
 .8ارائه گزینههای مختلف حمل و نقل : 9همچنان که شهرهای
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بیشتری خود را با اصول رشد هوشمند تطبیق میدهند ،مزایای
ارتباط حمل و نقل با محل کار و محل سکونت روشنتر میشود.
اگرچه هنوز هم تعداد زیادی از شهروندان از خودروی شخصی
برای سفرهای خویش استفاده میکنند ،تمایل به بهبود اشکال
دیگر حمل و نقل مانند حمل و نقل عمومی ،دوچرخهسواری و
پیادهروی در حال افزایش است .متخصصان حمل و نقل به
دنبال سیاستهای خالقانهای هستند که از سرمایهگذاریها و
سیستمهای موجود حمل و نقل ،بهترین استفاده را بکنند و
سبب افزایش کارآیی اقتصادی حمل و نقل شوند .برای دستیابی
به این وضعیت ،سیاستهای رشد هوشمند شهری راهحلهای
مختلفی را پیشنهاد میکنند .یکی از اهداف کلیدی رشد
هوشمند شهری ،تأمین گزینههای بیشتر برای انتخاب
شهروندان در بخشهای مسکن ،محله ،فروشگاه و حمل و نقل
است.
 .9تصمیمات توسعهای پیشبینی شدنی ،عادالنه و مقرون

دوره  ،7شماره ١

بصرفه : 10در دهۀ ،1980اگر کسی میخواست نمونهای از رشد
هوشمند را ببیند ،تنها نمونههای انگشت شماری در کل دنیا
وجود داشت؛ اما در دهۀ ،1990بسیاری از شهرها ،حداقل یک
پروژۀ رشد هوشمند را به نمایش گذاشتند .امروزه صدها پروژۀ
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 .4ایجاد محلههای قابل پیادهروی :5شهرهای قابل پیادهروی

مناطق حساس زیستمحیطی : 7فضاهای باز طبیعی به

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

و اولیه رشد هوشمند ،ارائۀ تنوع کافی در انواع مسکن با
قیمتهای متفاوت برای انطباق با طیف وسیعی از نیازها و
سلیقههاست .با استفاده از روشهای رشد هوشمند برای ایجاد
طیف وسیعتری از گزینههای مسکن ،شهرها عالوه بر بهبود
کیفیت زندگی خانوار ،بین تعداد مشاغل و تعداد مساکن تعادل
بهتری را در محلهها ایجاد میکنند و مبنای قوی برای حمایت
از ایستگاههای حمل و نقل ،مراکز تجاری و دیگر خدمات ایجاد
میشود؛ بنابراین هزینههای زیست محیطی توسعۀ وابسته به
خودرو ،کاهش مییابد.

عقیده حمایت میکند که توسعه نباید تنها پاسخ به نیازهای
اقتصادی بدهد بلکه باید به آفرینش جوامعی که واضح و منحصر
بفرد است کمک کند.
 .6حفظ فضاهای باز ،زمینهای کشاورزی ،مناظر طبیعی زیبا و
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رشد هوشمند در شهرهای مختلف دنیا وجود دارد که به اتمام
رسیده یا در دست ساخت هستند .برای جلب توجه
سرمایهگذاران ،وامدهندگان ،سازندگان و کارآفرینان به اجرای
پروژههای رشد هوشمند شهری ،رشد هوشمند باید مقرون به
صرفه و سود آور باشد.
 .10تشویق شهروندان و ذینفعان به همکاری و مشارکت در
تصمیمات توسعه و ساخت و ساز :11یکی از اجزای کلیدی رشد
هوشمند ،اطمینان یافتن از مشارکت و همکاری به موقع و مکرر
همه شهروندان و ذینفعان برای شناسایی نیازها و نگرانیهایشان
است .مشارکت شهروندان میتواند زمان بر ،بی اثر و گران باشد
اما تقویت همکاریهای قوی جامعهای میتواند به تفکیک سریع
نتایج توسعه و اهمیت فهم بیشتر جامعه از برنامهریزی
وسرمایهگذاری مناسب منتهی شود .برنامهها و سیاستهای
توسعۀ رشد هوشمند بدون سرمایهگذاریهای قوی شهروندان
در بهترین حالت قدرتمند نخواهد بود و در حالت بدتر آنها
جوامعی بیمار و نامطلوب بوجود میآورند .وقتی مردم احساس
کنند که از اهمیت قوانین بی اطالع هستند کمتر به همکاری
با قوانین سفت و سخت روی میآورند.
 -3-2توسعه حمل و نقل همگانی محور()TOD

[ .]14الگوی  ، TODتوسط پیتر کالتروپ پیشنهاد شده است که
فلسفهی آن را تسهیل ارتباطات فضایی و درنتیجه دستیابی به
همبستگی اجتماعی باال بیان میکند [ .]15منطقه پیادهای که در
مرکز آن ،یک ایستگاه حمل و نقل عمومی وجود دارد .پیتر کالتروپ
با ایجاد توسعههای هماهنگ با حمل و نقل همگانی ،گسترش
مسیرهای پیاده و افزایش تراکم در مجاور ایستگاههای حمل و نقل
همگانی ،گامی اساسی را در جهت کاهش چالشهای الگوی توسعۀ
حومهای برداشت [ .]16در حالت کلی توسعۀ وابسته به حمل و نقل،
مرکز با تراکم باالتر و کاربریهای مختلط را در قالب سکونتگاه
طراحی شده قرار میدهد ،به طوری که معموال کمتر از نیم مایل (که
فاصله پیادهروی مناسب است) تا ایستگاه حمل و نقل فاصله داشته
باشد [ TOD .]17یک پروژه ی ساخت و ساز و بارگذاری حول یک
ایستگاه نیست ،بلکه یک بازآفرینی همگن و به همپیوسته در سراسر
شهر است که روح حاکم بر آن ،یعنی پیادهمداری ،در تمام شهر جاری
ت انسان،
ن گذشته ،شهر را مناسب زیست و طبیع ِ
شده و به سا ِ
ل نقلیه
بازسازی میکند ،گذشتهای که در آن ،هنوز ،پای وسای ِ
موتوری به معابر شهر باز نشده بود و هندسه شهرها را وابسته به
مقیاس حرکت خودروها نکرده بود .ساختار و هندسهای که مبتنی بر
مقیاس حرکتی انسان بود [ TOD .]8با ایجاد یکپارچگی بین
برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین درصدد است تا با جلوگیری
از گسترش پراکندگی و توسعه به بیرون از شهرها شکل شهری
مختلط ،فشرده و با تراکم نسبتا باال را به دست آورد [ .]18کالتروپ
در یک تعریف جامع بیان میکند که یک توسعۀ حمل و نقل همگانی
محور از محلهای پیادهمدار با فاصلهی  2000فوت ( 600متر) از یک
ایستگاه حمل و نقل همگانی با مراکز تجاری تشکیل میشود که
دارای کاربریهای مختلط همچون مسکونی ،خرده فروشی ،اداری و
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فضاهای باز همگانی است [ .]19در تصویر  1دیاگرام این محله
پیشنهادی ترسیم شده است.

همگانی محور ()TOD

شکل  ١محله پیشنهادی توسعه حمل و نقل محور [.]١9

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

مطالعهی تاریخی تالشها برای حل مسأله ترافیک ،نشان میدهد که
کشورهای توسعه یافته در گذر زمان ،مسیر زیر را پیمودند و نهایتا
توانستند بر خودرومحوری ،ترافیک و عوارض ناشی از آن فائق شوند.
ابتدا :واکنشهای اولیه به سیل خودرو در خیابانها ،واکنشهای
انفعالی بود .بهینهسازیهای عبور و مرور (اقدامات پلیسی جهت روان
کردن ترافیک ،انتقال بار ترافیکی ،باز طراحی میادین ،رفع گرههای
ترافیکی و  ،)...ایجاد محدودیتها (پیوستهای ترافیکی و طرحهای
محدود کننده حرکت) و ایجاد تسهیالت حرکتی (احداث اتوبان و
تونل و پل و دوربرگردان و  )...و کال آنچه آدمیزاد دربرخورد اولیه
برای مدیریت سیل میکند .سپس :راه اندازی سیستم حمل و نقل
عمومی به عنوان جایگزینی برای خودرو که علیرغم سرمایهگذاری
زیاد و امیدهای اولیه ،موفقیت زیادی کسب نکرد ولی نشانههایی از
یک راهحل ریشهای را به نمایش گذاشت .مسأله ترافیک در
کالنشهرها ،عمیق تر از آن بود که بتوان با اتوبوس و مترو به مصاف
آن رفت .خودرو ،از درب مبدأ تا درب مقصد ،همراه مسافر است ولی
حمل و نقل عمومی ،فقط در ایستگاههای خودش ،پذیرای مسافران
شهری است .کیفیت و رفاه نیز مسألۀ دیگر است .قدمت متروی
بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان به یک قرن میرسد ،ولی
معضل ترافیک این شهرها ،تا دو سه دهۀ اخیر ،حل نشده باقی مانده
بود .و اکنون :آنچه نهایتا توانست ضربه نهایی را به خودرومحوری
بزند ،نگاهی بنیادیتر به مسأله خودرو و سفر شهری بود .از
فرهنگسازیهای مرتبط با محیطزیست و سالمتی شهری که بگذریم،
راهحل مؤثر ،تلفیق کاربری زمین با سیستم حمل و نقل عمومی بود.
حمل و نقل عمومی ،به تنهایی نتوانست بر خودرومحوری چیره شود
و عمدتا وسیله ای شد برای سفر اقشار کم درآمد شهری ،ولی تلفیق
کاربری زمین با آن ،معجزۀ اساسی را رقم زد و آن ،فعال شدن مُدهای
پیاده و دوچرخه در شهرهاست .ایستگاه حمل و نقل عمومی را

نمیشود به شهروند مسافر نزدیک کرد ،به جای آن ،شهروند
مسافر(ساکن یا شاغل) را به ایستگاه نزدیک کردند و شهر را با
استانداردهای جدید در حوزۀ تراکم و معبر ،حول ایستگاههای حمل
و نقل عمومی بازآفرینی کردند .به این رویکرد جدید TOD ،میگویند
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 -4-2جایگاه توسعه حمل و نقل همگانی محور( )TODدر

 -5-2مزایای اجرای توسعه حمل و نقل همگانی محور()TOD

برنامه ریزی رشد هوشمند شهری

توسعۀ حمل و نقل همگانی محور به عنوان یکی از بارزترین اشکال
رشد هوشمند ،پادزهری در مقابل تراکم ترافیک ،انزواگرایی و
پراکندهگرایی موجود در جوامع حومهای ،کمبود مسکن استطاعت
پذیر و کاهش سرمایهگذاریها در نواحی شهری مطرح میشود [.]21
شواهد حاکی از آن است که در توسعه با فشردگی بیشتر ،مردم 30
تا  40درصد کمتر از خودروی شخصی استفاده میکنند که مزایای

توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی با ایجاد مراکز شهری واجد
دسترسی به حمل و نقل عمومی و یا توسعۀ مراکز شهری ،در جهت
رشد هوشمندانه شهرها گام برمیدارد و هدف آن فراتر از تبدیل حمل
و نقل خصوصی به عمومی است ( .)5استراتژیهای  TODبر اساس
رشد هوشمند به شرح زیر است [: ]20
 به حداکثر رساندن مسافران حمل و نقل عمومی :قابلیت
اقتصادی محلی و منطقهای با داشتن تعداد زیاد
استفادهکنندگانی که در اطراف ایستگاهها کار و زندگی
میکنند ،افزایش مییابد.
 افزایش منافع مالیاتی :با افزایش ارزش زمین در اطراف
ایستگاههای حمل و نقلی منافع مالیاتی نیز افزایش مییابد.
 پیشنهاد یک جایگزین برای توسعۀ اتومبیل محور :فراهم
کردن تسهیالت حمل و نقل عمومی در کنار کنترل قیمتها
سبب میشود که این گزینه بر اتومیل شخصی الویت داده
شود.
 ایجاد انگیزه برای تجدید حیات مراکز شهری و واحدهای
همسایگی موجود :وجود  TODدر واحدهای همسایگی موجود
مزیتی برای توجه بیشتر به آنها به جای توجه به ایجاد مناطق
جدید است.
 فراهم کردن گزینه ها :توسعه حمل و نقل محور موجب
میشود که در هر منطقه تنوعی از انواع خانههای تک
خانواری ،آپارتمانی سایر انواع خانهها ایجاد شود .فرصتهای
به وجود آمده در اثر این نوع توسعه موجب تنوع در قیمت
خانهها و افزایش تنوع حرکت برای گروه های سنی میشود.



حفاظت از محیط زیست TOD :امکانی فراهم میکند که
توسعه در زمینهای موجود امکانپذیر باشد و با توسعۀ حمل
و نقل عمومی و تشویق پیادهروی و دوچرخهسواری به کاهش
آلودگی هوا کمک میکند.

مالی و سالمتی را در پی دارد [ .]22طبق جدول زیر ،مزایای TOD
در چند مقوله دسته بندی میشوند ،برخی از آنها مربوط به عموم
جامعه می شود و برخی دیگر به صورت خصوصی به افراد خاص،
صاحبان امالک و مشاغل متعلق است و برخی از مزایا همچون
فرصتهای گسترش مساکن استطاعت پذیر به هر دو بخش همگانی
و خصوصی تعلق دارد .جدول زیر مزایا را به دو دستهی مزایای اولیه
و ثانویه تقسیم میکند .مزایای اولیه آنهایی هستند که رابطۀ
مستقیم بین TODو آثار آن را نشان میدهند و مزایای ثانویه حول
مزایای اولیه تعریف میشود و میتواند به صورت همزمان نیز حاصل
شود [.]21
 -6-2راهبرد منتج از توسعه حمل و نقل همگانی محور()TOD
برنامههای راهبردی حاصل از به کارگیری و اجرایی شدن مطالعات
در راستای توسعۀ حمل و نقل محور شامل موارد زیر میباشد [:]23
 گسترش خطوط حمل و نقل همگانی (مترو)
 ایجاد مجتمع هایی با هسته تجاری،اداری و محیط
پیرامونی مسکونی در ایستگاههای حاشیهای
 ایجاد مجتمعهای تجاری با فاصله کمتر از  600متر از
ایستگاه و ایجاد پیادهروهـای جـذاب و ایمن
 کمینه کردن تعداد پارکینگ در مناطق مرکزی و احداث
پارکینگ طبقاتی در ایستگاههای حاشـیهای از مرکز
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جدول : ١مزایای اجرای توسعهی حمل و نقل همگانی محور [.]2١
بهره وران اولیه مزایای توسعهی حمل و نقل همگانی محور

مزایای اولیه

بخش خصوصی
 افزایش ارزش زمین و اجاره و افزایش کارایی امالک شخصی
 افزایش فرصتهای ایجاد مساکن استطاعت پذیر

مزایای ثانویه

 کاهش هزینهی پارکینگ

 افزایش فعالیتهای فیزیکی

 احیای محالت شهری
 توسعهی اقتصادی

 کاهش هزینههای مرتبط با تراکم ترافیک و سفر با خودور شخصی
همچون آلودگی و مصرف سوخت
 افزایش بازدهی مالیاتهای خرده فروشی و امالک
 کاهش پراکنش شهری و حفظ فضاهای باز

 کاهش هزینههای جادهای و احداث زیرساختهای مورد نیاز
 کاهش جرم و جنایت

 تقویت سرمایهی اجتماعی و افزایش مشارکت همگانی

همگانی محور ()TOD

 رونق خرده فروشی

 افزایش دسترسی به محلهای اشتغال و مراکز کاری

 افزایش مسافران حمل و نقل همگانی و کاهش هزینه سفر

 فراهم نمودن فرصتهای توسعه مجاور با حمل و نقل همگانی

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

انواع مزایای TOD

بخش همگانی
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 -3تحلیل دادهها
 - ١-2برتری الگوی  TODبر توسعۀ پراکندۀ شهری
همانطور که در تصویر  2مشخص است ،شکل سمت چپ اشاره به
همان الگوی پراکنده روی رایج در حومه ها دارد و تنها یک خیابان
جمع و پخشکننده که از میان مجموعه میگذرد وظیفه توزیع سفرها
را بر عهده دارد .این موضوع هم باعث افزایش زمان سفر ساکنان واحد
همسایگی شده و هم با افزایش حجم ترافیک عبوری در ساعات اوج
ترافیک ،کیفیت آمد و شدها را کاهش میدهد و موجب اتالف هزینه
و زمان ساکنان و تشدید آلودگیهای زیستمحیطی خواهد شد .در
مقابل تصویر سمت راست که به الگوی  TODاشاره دارد ،نشان
میدهدکه چگونه با مکان گزینی صحیح هر عملکرد و همچنین ایجاد
شبکهای از خیابانهای موازی و اتصاالت بین آنها میتوان توزیع
مناسبی از ترافیک در سطح کل واحد داشت [.]19

شکل  2مقایسۀ الگوی رایج توسعۀ شهری و الگوی توسعه مبتنی برTOD
[.]١9

 -2-تاثیر TODبر زندگی انسان
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همگانی محور ()TOD

براساس مطالعات صورت گرفته ،نتیجه می شود که :
 TOD به عنوان یک ابزار در جهت دستیابی به رشد هوشمند
شهرها مطرح میباشد.
 در تمامی مکانهایی که زمینهای (حتی ابتدایی) از حمل و نقل
عمومی وجود دارد ،الگوی TODقابلیت اجرایی شدن را دارا
میباشد.
 TOD و به کارگیری آن در توسعۀ شهر باعث ارتقاء کیفیت
سکونت از همه نظر شده و اثرات بسیار مثبتی بر آیندۀ شهر
خواهد گذاشت و موفقیت دراجرای آن مستلزم فرهنگ سازی
قوی میباشد.
 مرکز شهر را به علت تمرکز و تجمع بخش عمدهای از منابع
انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،تاریخی ،فرهنگی و کالبدی شهر
در فضای محدود آن ،میتوان به نوعی قلب موتور توسعهی شهر
دانست به شرط آن که پویایی موجود در این فضا مبتنی بر
جریان سالم ورودیها و خروجیهای متناسب با توان ،نیاز و
خواستههای کل شهر باشد نه بخشی از شهر.
 برنامهریزی شهری با محوریت حمل و نقل عمومی عالوه بر
ایجاد فضایی برای رفع نیازهای ساکنین و مراجعین به ایستگاه
اتوبوس ،میتواند با رفع مسائل و مشکالت شهری در محدوده
پیرامونی ایستگاهها ،به ویژه در بخش های مرکزی شهرها ،به
تجدید حیات شهری در این قسمتها منجر شود.

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

با توجه به نظری بودن پژوهش وتکیه اصلی بر مطالعات اسنادی،
طبق بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که  TODدر واقع تمرکز
اصلی را بر کاهش استفاده از خودرو شخصی قرار میدهد .این نوع
توسعه با ابزارهای مختلفی همچون افزایش تراکم و اختالط عملکردها
در نواحی مجاور ایستگاه های حمل و نقل ،کاهش در میزان مصرف
سوخت را در پی دارد .همچنین از طریق تشویق به پیادهمداری و
دوچرخهسواری و نیز استفاده از حمل و نقل همگانی تعداد سفرها را
کاهش و متعاقباً بسیاری از هزینههای دیگر ناشی از ترافیک را برای
شهروندان تسکین میدهد .بنابراین  TODبا استفاده از رهیافتهای
زیر در راستای تحقق چشماندازهای توسعۀ پایدار سعی در حل مسائل
پدیدآمده به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد [: ]24
رفع آلودگی در هوا و پاکیزگی جو محیطزیست شهری از طریق
کاهش اتکا به خودرو شخصی ،کاهش در تعداد سفر شهروندان ،ارائۀ
شیوههای مختلف حمل و نقلی مبتنی بر راهکارهای حمل و نقل
پایدار و افزایش در سطح فضاهای سبز و باز عمومی.
کاهش آلودگی صوتی در نواحی شهری با کاهش در تردد خودروهای
شخصی و وسایل نقلیۀ تولیدکننده آلودگی ،برنامهریزی صحیح
کاربری زمین و جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار منبع

آلودگی ،فرصت گسترش فضاهای سبز با پوشش گیاهی سطحی و
درختان موثر در کاهش آلودگی صوتی.
اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که تمرکز و اختالط کاربریها
به ویژه کاربری های تجاری و اداری به خودی خود تولیدکننده
سروصدا وشلوغی هستند اما این ادعا در مقایسه با آلودگیهای ناشی
از ترافیک قابل مقایسه نیست .ازاینرو با توجه به تأثیرگذاری مستقیم
آلودگیهای هوا و صدا برروی ساکنین وپیامدهای ناگوار حاصل از آن
و از دیگر سوی کاربرد موثر این رویکرد در این خصوص ،ضرورت
حرکت به سوی گسترش این نوع توسعه درمناطق شهری دیده
میشود.
امروزه ،بسیاری از جوامع در حال تحقیق و برنامهریزی برای توسعۀ
شهری حملونقـل محـور هستند .توسعۀ حمل ونقل محور شهری
بهعنوان ابزاری برای رشد هوشمند ،اعطاکنندۀ سرزندگی به بستر
روبهزوال درونشهری و بسطدهندۀ شیوۀ زندگی مردم در نظام
برنامهریزی کنونی جهـان  ،در کانون توجه برنامهریزان و طراحان
شهری قرار گرفته است .مهمترین دالیل گرایش به توسـعۀ
حملونقلمحور را میتوان چنین برشمرد :افزایش ازدحام ترافیکی در
سـطح شـهرها ،سـرزندگی گمشده در فضاهای شهری مدرن و
آلودگی ناشی از استفادۀ خودروهای شخـصی و آثـار آن بـر زمین،
ناتوانی سامانههای حملونقل عمومی در کاهش این مشکالت بدون در
نظر گـرفتن دیگـر عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ شهری مانند الگوی
سفرهای غیرکاری ،متغیرها و نیروهـای تأثیرگـذار بر بازار و عامل
حیاتی کاربری زمین [.]25
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One of the domains of urban unsustainability is informal
settlements, which are unfortunately rapidly taking develop in
Iran as a symbol of urban poverty. These settlements also create
a chaotic view in the city and inflict extensive social, economic,
and cultural damage on the entire of the city. The important
point is to identify the basic solution to get out of this dilemma.
This cannot be left to its own devices and it was not answered
with a cross-sectional and selective approach. Weakness in the
urban management, illegal actions, inefficiency of current
policies are the main obstacles to taking a transparent path.
Different approaches have been implemented in the planning
system in different countries to reduce this problem. The Global
Development Report identifies the empowerment of the poor
and investment in their assets are top priorities in optimizing the
lives of those living in these areas. There is ample evidence of the
relationship between empowerment and reliance on assets and
macro-level development The purpose of this study was
providing a process pattern of residents' empowerment based
on social capital and assets. Therefore, with a descriptiveanalytical method, the potential capabilities and assets of the
poor have been analyzed by using documentary studies on
informal settlements and solutions to achieve empowerment
based on social capital have been presented. The results show
that informal settlements carry certain social-participatory
capacities and empowerment of the inhabitants of these
contexts leads to effective development in the body of these
contexts and Social capital, with a wide range of assets was one
of the effective factors, increasing the general quality of life.
Achieving this requires reducing inequalities by investing in the
capabilities and potential assets of the poor and gaining their
trust, creation of an institutional mechanism for their learning
and participation and strong organizations.

Keywords
Informal settlements, empowerment, assets, social
capital
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چکیده
 که در، سکونتگاههای غیررسمی است،یکی از زمینههای ناپایداری شهری
ایران به عنوان نمادی از فقر شهری با سرعتی شتابان در حال شکلگیری
 این سکونتگاهها منظری آشفته و بینظم در شهر ایجاد کرده و لطمات.است
 نکته. اقتصادی و فرهنگی گستردهای را بر کل شهر تحمیل کردهاند،اجتماعی
 این امر را. شناسایی راهکار اساسی خروج از این معضل است،دارای اهمیت
نه میتوان به حال خود رها نمود و نه میتوان با برخورد مقطعی و گزینشی
 ناکارآمدی، برخوردهای غیرقانونی، ضعف مدیریت شهری.پاسخگوی آن شد
.سیاستهای کنونی از جمله موانع اصلی گامنهادن در مسیری شفاف است
رویکردهای متفاوتی در نظام برنامهریزی در کشورهای مختلف در کاهش این
 توانمندسازی اقشار فقیر، گزارش توسعه جهانی.مساله بکار گرفته شده است
و سرمایه گذاری در داراییهای آنان را از اولویتهای اصلی در بهینه سازی
 قرائن زیادی از رابطهی میان.زندگی ساکنین این بافتها مطرح کردهاست
توانمندسازی با تکیه بر داراییها و توسعه در سطح کالن اجتماعی حکایت
 هدف از این مطالعه ارائه الگوی فرآیند توانمندسازی ساکنین بر مبنای.دارد
 در این مقاله سعی شده تا با اتخاذ.سرمایه اجتماعی و داراییها بودهاست
 توانمندیهای بالقوه و داراییهای اقشار فقیر با،تحلیلی-روش توصیفی
 پیرامون سکونتگاههای غیررسمی تحلیل و،استفاده از مطالعات اسنادی
 نشان داده سکونتگاههای، نتایج.راهکارهای دستیابی به آن ارائه شود
 مشارکتی معینی هستند و- حامل ظرفیتهای اجتماعی،غیررسمی
توانمندسازی ساکنین از طریق دارایی های محلی به توسعه اثربخش در کالبد
- با طیــف گســترده، ســرمایه اجتماعــی.این بافتها نیز منتهی شده است
 مؤلفهای تأثیرگــذار بوده که در ابعـاد عینـی،ای از داراییهای نهفتــه در آن
 تحقق این.ناظـر بـر بـاالبـردن سـطح کیفیـت زندگـی عمومـی شده است
-مهم مستلزم کاهش نابرابریها از طریق سرمایهگذاری در قابلیتها و دارایی
 خلق سازوکاری نهادی برای،های بالقوه اقشار فقیر و جلب اعتماد آنها
.فراگیری و مشارکت و سازمانهای قوی آنها است
کلمات کلیدی
 سرمایهاجتماعی، داراییها، توانمندسازی،سکونتگاههای غیررسمی

-١

مقدمه

 -١-١بیان مساله

اسکان غیررسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که در
مجاور شهر ها به شکلی خودرو و فاقد مجوز ساختمان و برنامه های
رسمی شهرسازی و با تجمعی از افراد کم درآمد و سطح نازلی از
کمیت و کیفیت زندگی شکل گرفته است .متاسفانه محیط زندگی
این ساکنین پذیرای نابهنجاری ها و برانگیزاننده آسیب های اجتماعی
است [ .]6رویکردهای مختلفی نسبت به مسائل این بافتها مانند

راهبرد توانمندسازی ،در پی ظرفیتسازی در اجتماعات برای توانمند
نمودن آن ها ،برای حل مشکالت با اندیشه و منابع خود آنها است.
هدف از مطالعات این پژوهش ،شناسایی مسیری روشن است تا این
رویکرد ،بتواند در این گونه بافت ها به موفقیت دست یابد .اولویت
سنجی و تقدم و تاخر مراحل رویکرد توانمندسازی و هماهنگی
راهکارها با شرایط بافت و طرح های شهری بسیار حائز اهمیت است.
اهداف پیش رو در این پژوهش؛ -1تدوین الگوی فرآیند توانمندسازی
دارایی مبنا ،در سکونتگاه های غیررسمی و  -2افزایش تمرکز بر
قابلیت ها و داراییهای ساکنین در رویکرد توانمندسازی بوده است.
 -2روش پژوهش
روش پژوهش به کار رفته  ،توصیفی – تحلیلی و به لحاظ ماهیت
کاربردی است .ابزارهای تدوین ،مبتنی بر بهره گیری از روش اسنادی
– کتابخانهای و پیمایشی بوده است .در مطالعات اسنادی از منابع
داخلی و خارجی موجود در رابطه با اسکان غیررسمی ،راهبردهای
توانمند سازی و سرمایه اجتماعی استفاده شده است.
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 -3پیشینه تحقیق
مسعود و حق وردیان با بررسی محله استخر عینک رشت ،بر نقش
سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی تاکید
کرده اند [ .]8در این پژوهش مشخص شده ،میان سرمایه اجتماعی،
توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی ،امنیت اجتماعی،خدمات
عمومی و بهداشتی ،ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی و افزایش حس
تعلق رابطه معنا داری وجود دارد .همچنین سرگلزایی با بررسی
سکونتگاه های غیررسمی در محله شیرآباد زاهدان ،مدل مفهومی به
منظور امکان سنجی توانمندسازی این محله براساس سرمایه
اجتماعی پیشنهاد داده است [ .]9وی در این مدل ،رابطه عمیقی
میان ابعاد مختلف توانمندسازی (کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی) با ابعاد سرمایه اجتماعی (شبکه های رسمی و
غیررسمی ،همکاری ،اعتماد و مشارکت) نشان داده است.

همگانی محور ()TOD

 -2-١ضرورت موضوع

 -3-١اهداف

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

شهرنشینی شتابان دوره معاصر ،پدیده های مختلفی را برای زندگی
بشر ایجاد کردهاست ،یکی از مسائلی که با زندگی شهری پیوندی
عمیق دارد ،سکونتگاه های غیررسمی است که نمود فضایی روند
شهری شدن فقر را در بردارد .سکونتگاه های غیررسمی دارای
مشکالتی جدی و پایدار هستند ؛ اغلب خانوارهای ساکن در این
بافت ها زیر خط فقر قرار دارند ،بعد خانوار و تراکم جمعیتی در این
مناطق باالتر از میانگین شهری بوده که مشکالت بهداشتی و آلودگی
محیط زیستی نیز در پی داشته است .امروزه با هر نگاهی و نه تنها
نگاه اقتصادی به شهرهای جهان ،در می یابیم که بی توجهی و متروکه
شدن اینگونه بافت ها ،زیان های بیشماری به شهرها ،چه کوچک و
چه بزرگ تحمیل می نماید .زیان هایی که صرفا کمی نیستند و بعضا
جنبه کیفی هم دارند .زمانی راهکارهای رهایی از این بافت ها شامل
تخریب فضای زیستی ساکنان این بافت بوده است ،که متاسفانه این
شیوه برخورد مشکالت را دوچندان کرد .امروزه ،استفاده از اصول
مدیریتی و اقتصادی به همراه اصول جامعه شناختی و به ویژه با
دیدگاه مشارکتی ،می تواند در حل مشکالت سکونتگاههای
غیررسمی ،راهگشا باشد .تجربه نشان داده است که برنامه های تک
بعدی و یک جانبه ،نه تنها مشکالت را برطرف ننمـوده ،بلکه مشکلی
جدی در سیستم های زیستی شهری به دنبال داشته است  .در این
بین ،نقش و اثرات توانمندسازی جامعه محلی مـی توانـد در برنامـه
ریـزی شهرها بسیار تعیین کننده باشد .به طوری که اجرا و پیشبرد
هر نوع برنامه از پـیش تعیـین شـده و نظارت ،حفظ و نگهداری از
آنها با اهرم مشارکت شهروندان تحقق خواهد یافت [ .]1در چنین
راهبردی ،مهندسی اجتمـاعی بـا حمایـت و تسـهیل بخـش عمـومی
و تسـریع و میـانجیگری سـازمانهای غیردولتی و محلی 1و مشارکت
فعال و مستقیم بهره برداران موردنظر است [ .]2بر اساس رویکرد
توانمندسازی ،دولت ها زمینه و تسهیالت بهبود شـرایط فقـرا را
شـکل داده و این اجتماعات فقیر هستند که «خود» ،راه ارتقای خود
را می یابند .در واقع توانمندسازی ،ایجاد چـارچوب های قانونی،
نهادی ،اقتصادی ،مالی و اجتماعی برای افـزایش کـارایی اقتصـادی
و کارآمـدی اجتمـاعی در توسعة درونزا است [ .]3رهیافتی نوین که
دیگر مهندسی ساختمان و تنها ،تزریـق منابع مالی را راهگشا نمی
داند ،بلکه بر مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخـش عمـومی
و سـازمان های غیردولتی و محلی و مشارکت فعال افراد جامعة محلی
نیز ،تأکید فـراوان دارد [.]5-4

سیاست جابه جایی ،نظم بخشی ،توسعه شهری و اسکان زاغهها و ...
انجام شده ،اما متاسفانه موفقیتی حاصل نشده است .با شکست
سیاست ها در اواخر دهه  ،1980رهیافت توانمندسازی مطرح شد،
در این رویکرد افراد ساکن در این نوع سکونتگاه ها نه به عنوان یک
معضل بلکه به عنوان یک دارایی اجتماعی نگریسته و ارتقای وضعیت
اجتماعی -اقتصادی آن ها را با نقش تسهیل گر دولت بر عهده خود
آن ها گذاشته است تا تحقق و توانمندسازی را جایگزین فرهنگ
استحقاق و فرهنگ فقر بنماید [ .]7در ایران پدیده اسکان غیررسمی
عمدتا به دهه های  1320باز می گردد و با وجود تهیه سند
توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال ،1382
همچنان این بافت ها درگیر مسائل مختلف بودهاند .فقدان الگوی
مناسب در فرآیند این رویکرد ،عدم شناسایی دارایی ها و قابلیت های
ساکنین این بافت ها ،فقدان بستر و زمینه های مطلوب برای رویکرد
توانمندسازی منجر به عدم کارایی مطلوب این رویکرد در کشورمان
شده است.
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 -١-3مفاهیم و ادبیات نظری
همگانی محور ()TOD

اسکان غیررسمی به عنوان گونهای از الگوی سکونت در شهرها و
حاشیه ی آن ،چنان رشد مخاطره آمیزی دارد که از اوایل دهه 1970
تاکنون ،کمیسیونهای مختلفی مانند کمیسیون اسکان بشرسازمان
ملل متحد ،در جهت چاره اندیشی ،به فعالیت های مختلفی در این
زمینه پرداختهاند .در سال های آخر دهه  ، 1980سیاست های آزاد
سازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاست های مسکن مربوط به
آن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت و ضرورت تغییر آنها آشکار شد.
این تغییر به طور کلی به لزوم ایجاد تعادل بین نقش بخش خصوصی
و عمومی و عدم تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد ،چراکه
مناسبترین الگوی مشارکت مردم در سکونتگاههای غیررسمی ،مدل

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

ایزبندی )2016(2در مقاله خود یکی از سکونتگاه های غیررسمی در
اندونزی را جزء نمونه های موفق در توانمندسازی با تاکید بر سرمایه
اجتماعی معرفی کرده است [ .]10فرآیند توانمندسازی در این بافت
به صورت مرحله ای و در بازه زمانی بلند مدت انجام شد و هدف
اصلی در توانمندسازی ساکنین این محله ،بهبود کیفیت سطح زندگی
ساکنین خانواده ها و ایجاد فرصت شغلی مناسب برای جوانان به
منظور کاهش اشتغال کودکان و افزایش مهارت آموزشی در آن ها
بوده است .مرحله اول این فرآیند ایجاد ارتباط قوی میان جامعه
بیرونی و ساکنین محدوده بوده و در مرحله دوم تدوین برنامهی
جامع ،پیرامون افزایش فرصت های اقتصادی متنوع شکل گرفت .در
مرحله سوم شکل دهی گروههای سرمایهگذار به منظور ایجاد حمایت
و انگیزه و در مرحله چهارم کمک کردن به گروه های جوان برای
ایجاد فرصت های فعال کارآفرینی بوده است .وجود حمایت های
دولتی و نقش پررنگ مدیران شهری در مراحل اول به منظور سرمایه
گذاری و ایجاد فرصت شغلی جدید نقش بسیار موثری در جلب
اعتماد ساکنین این محدوده و افزایش مشارکت آن ها داشته است.
همچنین مشکینی [ ]11در مقاله "ساماندهی سکونتگاه های
غیررسمی با شیوه توانمندسازی" ،سرمایه اجتماعی را در راهکارهایی
چون ،تقویت ساختار شبکه بازسازی و بهسازی معابر ،زیباسازی
محله ،کاهش میزان فاصله دسترسی به خدمات رفاه عمومی از طریق
ایجاد خدمات در زمین های مخروبه با استفاده از نیروی کار ساکنین،
آموزش مهارت های فنی جهت کارآفرینی جوانان محله ،تشکیل
صندوق های تعاونی و تشکل های مردمی در میان ساکنین ،کمک
به شکل گیری تشکل های مردمی ،توسعه مراکز اجتماعی و فرهنگی
و تقویت میزان ارتباط بین دستگاه های مدیریت شهری و تشکل های
مردمی حائز اهمیت دانست .دانشجو [ ]12بر نقش تسهیل کننده و
هدایتگر بخش دولتی-عمومی ،تدوین فرآیند تسهیل جریان امور و
مشارکت فراگیر ،بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت و
هدایت شده ،حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت
پذیری مدنی ،تقویت بنیانهای اقتصادی-اجتماعی خانواده با تاکید
بر مسکن و اشتغال ،رویکرد جامع و قابل گسترش و آینده نگر ،تقویت
و نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرایند توانمند سازی
تاکید موکد داشته است .فرلنــدر و تایمــز [ ]13در تحقیقی با
عنوان"شبکه های محلی و سرمایه اجتماعــی" ،رابطــه بیــن
شــبکه های محلــی و ســرمایه اجتماعــی (شــبکه ها ،حمایــت
و اعتمــاد) در اجتماعــات محلــی را مــورد بررســی قــرار
دادنــد .تحلیــل نشــان داد کــه ســطح نســبت ًا پایینــی از
ســرمایه اجتماعــی در بیــن پاســخگویان وجــود دارد.
همچنیــن تعــداد کمــی از پاســخگویان ،خــود را از طریــق
اجتمــاع ،شناســایی کردنــد و حـس تعلـق بـه آن دارنـد .گاریپ
[ ]14در پژوهشـی موضـوع مهاجـرت روسـتا -شهری را بــا
دیــدگاه ســرمایه اجتماعــی بررســی کــرده و معتقــد اســت
کــه ســطوح و توزیـع منابـع سـرمایه اجتماعـی بـه تغییـر در
پویایـی اقتصـادی -اجتماعـی و جمعیتـی مناطـق روسـتایی منجـر
شـده اسـت .مورگان [ ]15در مقالـه ای تحـت عنـوان "سـهم
سـازمانهای دولتـی در بنـگالدش در توسـعه سـرمایه اجتماعـی و
توانمندسـازی جامعـه" کــه بــه بررســی ســازمانهای دولتــی به

خصــوص آمــوزش و پــرورش پرداخــت و بــه ایـن نتیجـه رسـید
کـه ظرفیـت سـازمانهای غیردولتـی بـرای توسـعه سـرمایه
اجتماعـی و توانمندســازی به دلیــل شــرایط اجتماعــی،
اقتصــادی و سیاســی کشــور محــدود اســت.
عبـاس زاده و گوهـری [ ]16در مقالـه ای تحت عنوان
«توانمندسـازی سـکونتگاههای غیــر رســمی بــا تکیــه بــر
ســرمایه اجتماعــی( ،نمونــه مــوردی؛ شــهرک شــهید باهنــر
مشـهد)» ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تغییـر نگـرش سـاکنین را
میتــوان به عنــوان یکــی ازمهمتریــن عوامــل در مشــارکت
پذیری مـردم در توانمندسـازی شـهرک شـهید باهنـر برشـمرد.
خاکپـور و همـکاران [ ]17در مقالــه ای تحــت عنــوان «نقــش
ســرمایه اجتماعــی در توســعة پایــدار محلــه ای (نمونــه
مـوردی :کـوی سـجادیه مشـهد)» بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد
کـه میتـوان بـا تقویـت ســرمایة اجتماعــی بــه پایــداری محلــه
ای دســت یافــت .نیازی و نصرآبادی [ ]18در مقالهای تحت عنوان
» توانمندســازی بــراســاس راهبــرد ســرمایه اجتماعــی» بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه از آنجــا کــه ســرمایه اجتماعــی
تبلــور ســازمانی مبتنــی بــر اعتمــاد و مشــارکت افــراد
اســت ،بنابراین هر گونه اقدامــی از طــرف مدیــران بــرای غنی
ســازی فرهنــگ ســازمانی میتوانــد موجــب افزایــش ســرمایه
اقتصــادی شــود .عبدالهـی [ ،]19در مقالـه ای تحـت عنـوان
«ارزیابـی ابعـاد اجتماعــی محله هــای شــهری در چارچــوب
دیــدگاه ســرمایه اجتماعــی؛ مــورد پژوهــی محله هـای شـهر
شـیراز» ،سـازمان فضایـی منتـج از شـرایط و تحـوالت تاریخـی
محله هـای شـهری در چارچـوب الگـوی مـورد انتظـار از توسـعه
پایـدار محلـهای را نشـان میدهـد کـه در پـی تغییـرات و شـرایط
فعلـی حاکـم بـر محله هـای شـهری ،بعـد اجتماعـی به ویـژه
حــس تعلــق ،تعهــد اجتماعــی ،مشــارکت مدنــی و اعتمــاد
اجتماعــی دچــار واگرایــی اساســی شــده اســت .پیــری و
رضاییــان [ ]20در مقالــه ای بــا عنــوان «امکانســنجی
توانمندســازی ســکونتگاههای غیررســمی بــر بنیــان سیاســت-
های دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلی» به این نتیجه رسیدند
که مؤلفههـای سیاسـت دارایـی مبنـای توسـعه اجتماعـات
محلـی )سـرمایه اجتماعـی ،سـرمایه کالبـدی و سـرمایه مالـی) ،در
توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی تأثیـر معنـی داری دارنـد.
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دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

نوسازی و بازسازی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به منظور
"توانمندسازی"ساکنان است [.]1
توانمندســازی ،زمینه ســازی بــرای ارتقــای شـرایط اجتمـاع
محلـی از راه گسـترش و بکارگیـری ظرفیتهـای موجـود اسـت.
لــذا در گــذر زمــان و بــا شکســت رویکردهــای گذشــته بــه
چاره جویــی بــرای ســکونتگاه های غیررســمی ،در رویکردهــای
نویــن توانمندســازی ســکونتگاههای غیررسـمی ،تأکیـد زیـادی
بـر تقویـت سـرمایه اجتماعـی شـده اسـت .از ایــن رو
توانمندســازی از طریــق ســرمایه اجتماعــی ســبب ایجـاد
قابلیـت در افـراد و گروههـای ناتـوان بـرای مشـارکت فعـال و
آگاهانـه در تامین رفاه فردی و اجتماعـی می شود [ .]21رویکرد
توانمندسازی در مفهوم عام خود سه جنبة کلی را در بر می گیرد؛
اول در چارچوب توانمندسازی بازار ،دوم توانمندسازی سیاسی که از
راه تمرکززدایی اداری-اجرایی ،اصالح نهادی و مدیریتی ،به کارگیری
سازمان های غیردولتی 3و توانمندسازی سازمان های مبتنی بر
جوامـع محلـی 4حاصـل مـی شـود .برگزیـدن راهبردهای
توانمندسازی بازار و اجتماع ،در پی رفع موانـع سیاسـی و اجرایـی
اسـت [ .]22راهبرد توانمندسازی ،بخشی از مباحث وسیعتر پیرامون
حاکمیت (حکمروایـی) خـوب شهری 5اسـت [.]1
(ایراندوسـت )1392و سـوم ،توانمندسـازی اجتمـاع محلی ،که از
سوی دولت های محلی و ملی برای همـاهنگی و تسـهیل کوشـش-
هـای سـازمانهای اجتمـاع محلی برای برنامه ریزی و اجرای طرح
هـای آنهـا از راههـای اصـولی دنبـال مـیشـود [ .]22حاصل
توانمندسازی ،توسعة اجتماع محلی است که نوعی نگـرش بـه
توسـعه از پـایین اسـت و از طریـق سازمانهای غیردولتی قابل تحقق
است .زیربنای ایـن امـر ،سـازماندهی اجتمـاع محلـی ،و نیازمنـد
بسـیج قابلیتهای درونزای اجتماع است .در این مورد ،بهره گیری از
سرمایة اجتماعی 6مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد [ .]22بــرای
توانمندســازی در ایــن معنــا نیــاز بــه مقتدرســازی 7ست که
به مفهوم گسترش آزادی در انتخاب و عمـل اسـت و افـزایش
امکانـات و داراییهای فقرا جهت مشارکت در مذاکره ،اعمال نظر،
کنترل و حفظ پیوند با نهادهای مسؤولین اسـت کـه در زندگی آنها
تأثیرگذار میباشد [ .]22بسترگشایی از جانب مدیریت و برنامه ریزی
شـهری ضرورت توانمندسازی اسـت .تـأمین خدمات ،تأمین حق
مالکیت ،اعتمادسازی ،حرکت جهت تشکیل سرمایهی انسـانی ،آگـاه-
سـازی ،آمـوزش عمومی ،نهادسازی و ایفای نقش تسهیل کنندگی و
حمایتی بخش دولتی و عمومی ،مهم اسـت.

اجـرا شـده اند .تالشهـای موفـق بـرای توانمندسـازی مـردم فقیـر،
آزادی آنـان بـرای انتخـاب و اقـدام را در حوزه هـای مختلـف
افزایـش میدهـد ،کـه اغلـب در چهـار مولفـه بـه شـرح زیـر طبقه
بنـدی می شـود  .1:دسترسی به اطالعات  .2مشارکت و فراگیری
 .3پاسخگویی و مسئولیت پذیری  .4ظرفیتهای سازمانی محلی
ایـن عناصـر ارتبـاط تنگاتنگـی بـا هـم دارنـد و بـه صـورت هم
افـزا عمـل می کننـد .بنابرایـن ،گرچـه دسترسـی بـه موقع به
اطالعات در خصوص برنامه ها یا درباره عملکرد دولت یا فسـاد ،پیش
شـرط الزم برای عمل و اقـدام اسـت؛ بـا ایـن وجـود ،فقـرا یـا
شـهروندان ممکـن اسـت بـه صـورت گسـترده اقـدام نکننـد ،زیـرا
سـازوکارهای نهـادی بـرای عملکـرد مسـئوالنه وجـود نـدارد و از
سـوی دیگـر ،هزینه هـای اقـدام فـردی نیـز ممکـن اسـت زیـاد
باشـد .همچنیـن تجربـه نشـان می دهـد کـه افـراد فقیـر در
فعالیتهایـی کـه آنهـا میداننـد ،مشـارکت آنـان تأثیـر چندانـی در
تصمیمـات نـدارد ،شـرکت نمی کننـد ،زیـرا سـازوکارهایـی بـرای
پاسـخگو کـردن ارایـه دهنـدگان خدمـات وجـود نـدارد .حتـی در
مواقعی کـه سـازمان های محلـی قـوی نیـز وجـود داشـته باشـد،
هنـوز هـم ممکـن اسـت پیونـد آنـان بـا دولتهـای محلـی و بخش-
هـای خصوصـی بـه دلیـل عـدم توانایـی بـرای دسترسـی بـه
اطالعـات قطـع شود [ .]23به همین دلیل است که حضور فعال
برنامه ریزان و شهرسازان در توانمندسازی ساکنین بسیار ضروری می
نماید.
اصالحـات دولتـی کـه از سـرمایه گذاری در زمینـه بهبـود زندگـی
افـراد فقیـر و سـازمانهای آنـان حمایـت میکنـد ،باعـث بهبـود
دسـتاوردهای توسـعه ،ماننـد حکمرانـی ،کارکـرد بهتـر و فراگیرتـر
خدمـات ،دسترسـی عادالنهتـر بـه بازارهـا ،تقویـت جامعـه مدنـی و
سـازمانهای فقـرا و افزایـش داراییهـا و آزادی انتخـاب آنـان می-
شـود .اصالحـات نهـادی بـرای حمایـت از توانمندسـازی فقـرا بـه
معنـای تغییـر و دگرگونسـازی روابـط بیـن دولـت و فقـرا و
سـازمانهای آنـان اسـت .چنیـن اصالحاتـی در سـرمایه گذاری بـر
داراییهـای فقـرا و قابلیتهـای آنـان اعـم از قابلیتهـای فـردی و
ظرفیتهـای جمعـی ،بـه منظـور سـازماندهی و توانمندسـازی آنـان
بـرای مشـارکت مؤثـر در جامعـه و تعامـل بـا دولـت تاکیـد دارد؛
بـه گونـه ای کـه ایـن فراینـد باعـث تقویـت حکمرانـی طـرف
تقاضـا شـود .اصالحـات دولتـی ،در سـطح ملـی و دولتـی ،بـر
قوانیـن و مقـررات ،ضوابـط ،سـازوکارهای نهـادی ،ارزشهـا و
رفتارهای دولتهـای محلـی عمدتـا تاکیـد دارنـد کـه از چهـار عنصـر
توانمندسـازی حمایـت میکنـد .تغییـر و دگرگونـی در قوانیـن و
مقـررات رسـمی بایـد بـا سـایر اقدامـات بـرای توانمندسـازی مـردم
و سـایر شـهروندان بـه منظـور تعامـل مؤثـر بـا دولتهـا و پایـش
حکمرانـی ارتبـاط داشـته باشـد.
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دارایی ،عبارتست از هر چیز با ارزشی که قابل در اختیار گرفتن
باشد .دارایی ها ،مالی ،غیرمالی ،ملموس  ،غیرملموس و نیروی انسانی
می باشند .شرط مهم برای شکل گیری مفهوم دارایی ،قابلیت در
اختیارگیری است .مادامی که یک چیز با ارزش قابل در اختیارگیری
نباشد  ،جزء دارایی ها محسوب نخواهد شد [ .]26درالگوی زنجیره
راهبردی دارایی ها ،دارایی ها به پنج گروه تقسیم می شود  ،به نحوی
که هر گروه  ،تکامل یافته گروه مادون در مقیاس استراتژی می باشد:
الف  -دارایی های پایه  :پایین ترین سطح دارایی ها  ،دارایی های
پایه 9نام دارد  .ب -قابلیت ها  :منابع و فرآیندهایی که امکان ایجاد
ارزش را برقرارمی کنند .داراییهای پایه چنانچه در ارتباط با اهداف
توانمندسازی باشند  ،جزء قابلیت ها میباشند .ج  -شایستگی ها :
قابلیت ها به میزانی که در ایجاد ارزش نقش داشته باشند به سطح
شایستگی ها ارتقاء خواهند یافت  .شایستگی ها آن بخش از دارایی
ها هستند که سبب ایجاد ارزش می شوند  .قابلیت هایی می توانند
به سطح باالتر ( شایستگی ) ارتقاء یابند که سکونتگاه غیررسمی را
در ارایه ارزش بیشتر ( مطلوبیت بیشتر با هزینه کمتر) توانمند سازند .
د  -شایستگی های کلیدی  :شایستگی ها آنگاه کارساز خواهند بود
که ارزش بیشتری ( نسبت به رقیب ) ایجاد کنند  .به این شایستگیها
 ،شایستگی های کلیدی اطالق میشود  .ه  -مزیت های رقابتی  :ارایه
شایستگی های کلیدی باید به تمایز بافت مسئله دار و بافت جدید
شهر بیانجامد .در این حالت منافع بالقوه به فعلیت خواهند رسید.
کارکرد راهبرد توانمندسازی عبارتست از جریان دادن دارایی های
سکونتگاه های غیررسمی در زنجیره راهبردی تا ،دستیابی به مزیت
رقابتی و ارزش افزوده ( مالی  ،غیر مالی ) .هرچه میزان تبدیل دارایی-
های پایه به مزیت رقابتی بیشتر باشد  ،بهره وری راهبردی دارایی ها
بیشترخواهد بود [.]26
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راهبرد توانمندسازی ،مجموعه ای از تصمیم های سازگار ،هماهنگ
ویکپارچه در زمینه های مختلف است .در این معنا ،راهبرد یک
دستورالعمل کاری جامع و یکپارچه ایجاد میکند و به صورت یک
سری از تصمیمات عمده متوالی ظاهر میشود .راهبرد ،یک مفهوم
چند بعدی است که تمام فعالیت های کلیدی را در بر می گیرد و
اساس وحدت ،یکپارچگی و هدفمنـــدی فعالیت ها است [ .]24اگر
راهبرد توانمندسازی به درستی تنظیم شود ،در تخصیص و هدایت
منابع به صورتی یگانه و بالنده و بر پایه توانمندیها و نارسایی های
نسبی ،دگرگونیهای محیطی پیش بینی شده و حرکتهای اقتضایی
هوشمند  ،مؤثر خواهد بود [.]25
مفهوم راهبرد ،زاییده فضای رقابتی و محدودیت منابع است [.]26
ماهیت راهبرد ،تشخیص فرصتهای اصلی و تمرکز منابع برای تحقق
منافع نهفته درآنهاست .بدون دستیابی به فرصتها ،منافعی
درکارنخواهد بود [ .]27فرصت ها صرفا زاییده عوامل محیطی نیستند
و قابلیتها نیز در شکلگیری آنها نقش مؤثری دارند [.]26
تصمیمات راهبردی آن گونه تصمیم هایی هستند که مسیر کلی
حرکت بهسازی و بقای نهایی آن را در پرتو دگرگونیهای قابل پیش
بینی ،غیرقابل پیش بینی و نامشخص که ممکن است در محیط های
در خور توجه پدید آیند ،معین می کنند [ .]27هنری مینتزبرگ یکی
از بزرگ ترین تأثیرگذاران در ظهور رویکردهای نوین راهبرد با
نظریات خود ،پایه رویکردهای کالسیک را متزلزل ساخت و به جای
آن ،ساختار نوینی از مفاهیم راهبرد را ایجاد کرد [ .]28به اعتقاد
وی« راهبرد اثر بخش» حاصل سنتز ذهنی است و فرایندهای تحلیلی
نمی توانند پدید آورنده آن باشند [ .]29لذا فرایندهای برنامه ریزی
راهبردی ،برنامه تولید می کنند ،نه راهبرد [ .]30در چهار چوب
نظریات مینتزبرگ راهبرد اثر بخش  ،یک پدیده خالقانه است که
انسان ها (راهبردپردازان) سازنده آن هستند و نه فرایندهای برنامه
ریزی و برای این امر باید به جای برنامه ریزی به توسعه تفکر راهبردی
پرداخت  .مینتزبرگ نیز همانند برخی از صاحب نظران ،راهبردهای
برنامه ریزی شده 8را از راهبردهای خودجوش متمایز می داند و بر
تفاوت آنها تأکید دارد [ .]30در نگرش راهبردی ،تأکید بر تفکر و

اقدام به موقع است (نه داشتن یک برنامه آماده حجیم راهبردی ) و
تفکر و اقدام راهبردی (در مقایسه با اقدام یا تفکر تاکتیــکی
وعملیــاتی ) به فعل و انفعـاالت و موفقیت کلی یک مجموعه توجه
دارد نه یک بخش از یک مجموعه [.]27
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تنها راه حفظ وارتقای دارایی ها  ،قرار دادن آن در زنجیره راهبردی
دارایی هاست  .در این الگو باید با چرخشی راهبردی  ،حرکت را از
نقطه پایین زنجیره دارایی راهبردی دوباره آغاز کرد "دارایی پایه"
بـه "مزیت رقابتی" و "ایجادکننده ارزش افزوده برای شهر" تبدیل
شوند [ .]31هنگامی که امکان حرکت روبه باال در زنجیره راهبردی
داراییها وجود ندارد ،باید به عقب بازگشت و حرکت را از نقطه پایین-
تری در زنجیره مجددا آغاز کرد (چرخش راهبردی) ،حلقه های
ضعیف این زنجیره را تشخیص داد و به تقویت آن پرداخت  .اگردارایی
حرکت خود را در زنجیره از دست دهد ( قابل ارتقاء به رده باالتر
نباشد) ،باید به دارایی دیگری که امکان حرکت در زنجیره راهبردی
دارایی ها و دست یافتن به مزیت های رقابتی را داشته باشد تبدیل
شود [ .]24امروزه قابلیت های کلیدی 10اساس مزیت های رقابتی را
تشکیل می دهد.
 -4-4قابلیتها و داراییهای اقشار فقیر ساکن در سکونتگاه
غیررسمی
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زنـان و مـردان فقیـر بـه طیفـی از داراییهـا و قابلیتهـا بـرای
افزایـش رفـاه و امنیـت خـود و همچنیـن اعتمـاد بـه نفـس نیـاز
دارنـد ،تـا بتواننـد بـا گروههـای قویتـر مذاکـره و چانه زنـی کننـد.
بـا توجـه بـه اینکـه فقـر پدیـدهای چنـد بعـدی اسـت بـه همیـن
دلیـل داراییهـا و قابلیتهـا در ایـن زمینـه بسـیار حائـز اهمیت
هسـتند .داراییهـا مبیـن داراییهـای مـادی بـه شـکل داراییهـای
فیزیکـی و مالـی اسـت .کمبـود شـدید داراییهـای مالـی و فیزیکـی
مـردم فقیـر ،قابلیتهـای آنـان را بـرای چانه زنـی منصفانـه محـدود
میکنـد و آسـیب پذیری آنـان را افزایـش میدهـد .از سـوی دیگـر،
قابلیتهـا ،ویژگـی ذاتـی مـردم اسـت و آنـان را قـادر میسـازد تـا
داراییهـای خودشـان را بـه روشهـای مختلـف بـرای افزایـش رفـاه
خـود بـه کار گیرنـد .از مهمتریـن قابلیتهـای انسـانی میتـوان بـه
بهداشـت و سالمت مناسـب ،آمـوزش ،تولیـد یـا سـایر داراییهـا
مهارت افـزا اشـاره کـرد .از قابلیتهـای اجتماعـی نیـز میتـوان بـه
تعلـق اجتماعـی ،هدایـت و رهبـری ،روابـط مبتنـی بـر اعتمـاد
متقابـل ،احسـاس هویـت ،ارزشهایـی کـه بـه زندگـی معنـا می-
بخشـند و ظرفیـت بـرای سـازماندهی ،اشـاره کـرد .قابلیتهـای
سیاسـی نیـز ،شـامل ظرفیـت انتقـال نظـرات بـه دیگـران،
دسترسـی به اطالعات ،تشـکیل انجمنها و مشـارکت در حیات
سیاسـی جامعه و کشـور میباشـد .داراییهـا و قابلیـت میتواننـد
بـه صـورت انفـرادی یـا اشـتراکی باشـند .بـا توجـه بـه نارسـایی
صـدای افـراد فقیـر و ناتوانـی آنـان و همچنیـن موانـع متعـدد
اجتماعـی ،حتـی در بسـیاری از دموکراسـیهای رسـمی نیـز فقـرا
نمیتواننـد از فرصتهـا بـرای سـرمایهگذاری در داراییهـای خـود
یـا حقـوق فـردی خـود بهـره ببرنـد .بـرای مـردم فقیـر ،ظرفیـت
سـازماندهی و بسـیج قابلیتهـا ،قابلیتـی جمعـی بـرای حـل

مشـکالت محسـوب میشـود کـه بـه آنـان کمـک میکنـد تـا بـر
مشـکالت کمبـود منابـع و در حاشـیه قـرار گرفتـن در جامعـه
چیـره شـوند .سـرمایه های اجتماعـی ،شـبکه ها و هنجارهـا کـه
امـکان اقدامـات جمعـی و مشـارکتی را فراهـم میسـازند ،ایـن
امـکان را بـرای فقـرا فراهـم میکننـد تـا دسترسـی خودشـان را
بـه منابـع و فرصت هـای اقتصـادی افزایـش دهنـد و بـه خدمـات
اساسـی و مشـارکت در حکمرانـی محلـی دسـت پیـدا کننـد .البتـه
تفاوتهـای جنسـیتی مهمـی در سـرمایه های اجتماعـی کـه
موردنیـاز بـرای ایـن رو یارویـی هسـتند ،وجـود دارد .سـرمایه
اجتماعـی درون گروهـی فقـرا ،پیوندهـای بسـته و سـطوح بـاالی
اعتمـاد بـا سـایر افـراد مشـابه خودشـان ،بـاال اسـت .ایـن
پیوندهـای بسـته درون گروهـی ،بـه فقـرا کمـک میکنـد تـا بـا
شـرایط فقیرانـه شـان کنـار بیاینـد .در برخـی مـوارد ،گروههـای
مـردم فقیـر ،پیوندهـا و ارتباطـات نزدیکـی بـا سـایر گروههـای غیـر
شـبیه خـود برقـرار میکننـد تـا پلهـای ارتباطـی بـا سـایر منابعـی
کـه توسـط گروههـای دیگـر اداره میشـوند ،ایجـاد کننـد .بـه
صـورت سـنتی ،ایـن پیوندهـای نابرابـر هسـتند کـه ایـن موضـوع
بـه سـابقه و پیشـینه ایـن روابـط بـر میگـردد .زمانـی کـه
سـازمانهای فقـرا بـا سـایر سـازمانهای دولتـی ،جامعـه مدنـی یـا
بخـش خصوصـی ارتبـاط برقـرار میکننـد ،در ایـن صـورت ایـن
ارتبـاط آنـان را قـادر میسـازد تـا بـه منابـع اضافـی و مکملـی
دسترسـی پیـدا کننـد و در ایـن شـرایط بـه صـورت کاملتـر و
همـه جانبه تـری در جامعـه مشـارکت میکننـد.
اساس موفقیت در توانمندسازی استفاده از ظرفیت های درونی و
پتانسیل های مکان در ابعاد مختلف است .توجه به یکپارچگی فضایی
و اجتماعی حاشیه نشینان در گرو استفاده از توان و استعداد ساکنان
است ،در نتیجه تالش های موفقیت آمیز به منظور توانمند کردن
مردم فقیر باعث افزایش آزادی انتخاب و عمل آنها در بافتهای مختلف
میشود .مشارکت و شمول ،پاسخگویی و ظرفیت سازی محلی ،عناصر
مشترک رویکرد توانمندسازی هستند ،که البته حضور فعال نقش
تسهیل گری دولتی امری حیاتی است .آغاز فرآیند توانمندسازی در
این بافت ها می تواند براساس ایجاد درک درست ساکنین از
توانمندی های خودشان شکل بگیرد .در این فرآیند سیاست ها باید
به سمت استراتژی های تشکیل سرمایه اجتماعی سوق یابند که می
تواند در سایه مشارکت مردمی و با ظرفیت سازی و ایجاد نهادهای
الزم و باالبردن توانمندی های گروه های اجتماعی ( از طریق برنامه
های آموزشی ،بهداشتی ،اجتماعی ،اقتصادی و  )...انجام شود [.]16
از این رو می توان راهبردهای توانمندسازی ساکنین با تکیه بر
سرمایه اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی شهری را بدین صورت
تعریف نمود:
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نمودار  2الگوی فرآیند ارتقای ارزش سکونتگاه غیررسمی بعنوان دارایی پایه به مزیت رقابتی ماخذ :نویسندگان

جدول  ١راهبردهای توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاههای غیررسمی شهری
مولفه

راهبرد

بعد

ایجاد مشارکت جامع شهروندان در مقیاس محلی
مشارکت

افزایش مشارکت عمومی در فراهم سازی و اجرای برنامه های شهری
افزایش برابری اجتماعی
حمایت از گروه های دولتی و NGOها
توجه به آموزش همگانی

آموزش و آگاهی رسانی
توانمندسازی اجتماعی

ارائه آموزش عمومی برای کمک به نیروی کار
ایجاد دسترسی به اطالعات عمومی
افزایش آگاهی نسبت به حفاظت محیط زیست و پیرامون

کاهش مشکالت اجتماعی
سالمتی و بهداشت
حس تعلق
رفاه اجتماعی

دور کردن جرم و جنایت از محیط های شهری
ارتقای امنیت اجتماعی
ارتقای وضعیت سالمتی ساکنین
ایجاد پیوند احساسی میان ساکنین با کاربران فضا
افزایش حس مسولیت ساکنین نسبت به بافت های شهری
جلوگیری از مهاجرت به بافت های شهری
افزایش کیفیت زندگی
ایجاد پایه های اقتصادی متنوع

ایجاد تحرک اقتصادی

جذب و افزایش بازگشت سرمایه به محله
افزایش رقابت سرمایه گذاری در سطح محله نسبت به دیگر بخش های شهر
افزایش ارزش ملک و اجاره بها
افزایش نرخ اشتغال در سطح محله

افزایش اشتغال و درآمد
توانمندسازی اقتصادی

افزایش منابع درآمدی پایدار
افزایش قدرت خرید مردم
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ایجاد و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی در سطح بافت
افزایش نفوذ پذیری و ترویج
دسترسی ها

ساده سازی دسترسی به سرویس حمل و نقل
ایجاد ایمنی و رعایت سلسله مراتب دسترسی
افزایش دسترسی به سطح بافت و ایجاد و تحرک رونق اجتماعی به منظور جلوگیری از انزوای بافت
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رویکـرد توانمندسـازی بـرای پیشـرفت و تقویـت مـردم فقیـر ،در
بطـن توسـعه قـرار دارد و بـه ساکنین بافت های ناکارا ،به جـای
مشـکل بـه عنـوان یـک منبـع و راه حـل مهـم نـگاه میکنـد .ایـن
رویکـرد بـه هویـت آنـان ارج نهـاده و آن را بـه رسـمیت میشناسـد.
ایـن مفهـوم بـر تغییـر و دگرگونـی در عقایـد و افـکار و رفتارهایـی
داللـت دارد کـه بازیگـران خارجـی را وارد مباحـث کاهـش فقـر
میکنـد .بنابرایـن ،روش توانمندسـازی بایـد بـر نقـاط قـوت مـردم
فقیـر ،دانـش ،مهارتها ،ارزشهـا ،نوآوریهـا و انگیزه هـای آنـان
بـرای حـل مشـکالت و مدیریـت منابـع بـه منظـور خـروج از

گردونـه فقـر بنـا نهـاده شـود .ایـن رو یکـرد بـا فقـرا بـا احتـرام و
متناسـب بـا شـأن و منزلـت آنـان رفتـار میکنـد .بیشـتر جوامـع
از نظـر اجتماعـی همگـن نیسـتند و عمدتـا بـر حسـب گروههـا،
قومیـت ،قبیلـه ،دیـن و تفاوتهـای جنسـیتی شـناخته میشـوند،
بـه همیـن دلیـل نیـز راهبردهـای نهـادی بـرای توانمندسـازی
مـردم فقیـر ،متفـاوت خواهـد بـود .از مشــخصههای برنامهریــزی
اجتماع مبنــا ،توجــه بــه ســرمایههای اجتماعــی وانســانی
اســت و بــرای شــکلگیری و انباشــت ایــن ســرمایه ها
نیازمنــد یــک ســاختار محله گرا در بافت های غیررسمی در
مدیریــت و برنامه ریــزی اســت .شهرسازی اجتماع مبنا بـر ایـن
نکتـه تأکیـد دارد کـه سـاکنان بافت غیررسمی طـی تجربـه

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

افزایش تنوع کاربری ها

ایجاد محیط های مسکونی مختلف و متنوع
طراحی محدوده های سکونتی جدید و ایجاد فرصت های توسعه در مجاورت بافت
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خواهد شد .بهرهگیری از این داراییها در مرحله اول مستلزم شناسایی
و کشف آنهاست ،آموزش فراگیر به همراه اتخاذ تمهیدات الزم برای
حمایت های اجتماعی و بهبود توزیع دارایی ها میتواند اثرات فقر
شهری را در این سکونتگاه ها کاهش دهد .جلوگیری از تبعیض
جنسیتی و افزایش سهم فعالیت های اقتصادی زنان ،کارآفرینی در
سکونتگاه ها با برگزاری دوره های آموزش فنی از طریق شناسایی
توانمندی ها و استعدادهای ساکنین این بافت ها ،کمک به بهبود
کالبدی سکونتگاه با تکیه بر نیروی کار محلی و  ....میتواند در این
زمینهها موثر واقع شود.
تقویت و افزایش نقش و وظیفه نهادهای محلی در فرآیند
توانمندسازی ،بازنگری سیاست های موجود و تامین فضای شهری
برنامه ریزی شده برای اقشار کم درآمد و بازنگری در برخورد متداول
بخش دولتی و عمومی  ،اعتماد سازی میان ساکنین بافت با بخش
دولتی -عمومی  ،تاکید بر نقش تسهیل دولتی از طریق فرآیند تسهیل
جریان امور و مشارکت فراگیر و توانمندسازی جامعه کم درآمد برای
تامین نیاز هایشان ،تقویت بنیان اقتصادی خانواده با اشتغال زایی از
اصول مهم در افزایش توانمندی ساکنین بافت های غیر رسمی است.

مشـترک میتواننـد بسـیاری از نیازهـا و ضرورتهـای روزمـره
زندگـی خـود را تشـخیص داده و در هماهنگـی بـا مدیریتهـای
سـطوح باالتـر بـه ایجـاد محـالت شـهری پایـدار کمـک کننـد،
ایـن رویکـرد هماهنگـی بیشـتری بـا زمـان و فضـا در مقیـاس
محلـی دارد .لـذا سـرمایه اجتماعـی یـک شـرط الزم بـرای شـکل
گیری توسـعه سکونتگاه غیررسمی اسـت؛ چـرا کـه روابـط و
همبسـتگی میان ساکنین ،ضمن رفع مسائل اجتماعی ،کیفیت بافت
های شهری را بهبود می بخشد و بعنوان مهمترین عامل تسهیل
همکاری و هماهنگی که دستیابی به اهــداف را بــا هزینــة کمتــر
امکانپذیــر می ســازد  .پس از آنکه سرمایه اجتماعی در بافت
موردنظر شکل گرفت ،انگیزه های مالی ،جریانهای اقتصادی در بافت
شکل خواهد گرفت .با توجه به تجارب متعدد دخالت در سکونتگاه-
های غیر رسمی ،تزریق مستقیم منابع مالی در اینگونه موارد اثربخش
نبوده و یا دارای اثرات کوتاه مدت بوده است .در حالی که چنانچه از
دارایی خاص موجود در بافت بعنوان دارایی پایه استفاده شود و وارد
چرخه اقتصادی اینگونه سکونتگاهها شود احتمال اینکه وارد چرخه
تولید مزیت نسبی شده ،بسیار افزایش یافته و منجر به رشد اقتصادی

ازدیاد سرمایه های انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی
جلب حمایت و تسهیل بخش دولتی و تدوین تمهیدات قانونی الزم

تاکید بر فرآیند یادگیری جمعی
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Today, the valuable urban tissues are getting worn out under the
shadow of technological advances and speculative view. This
wear and tear that occurs in the body and activity of the buildings
has a destructive effect on the tissues that are formed during a
gradual process and contain the identity and historical memory
of the cities. Now, if these tissues belong to the racial or religious
identity of the citizens, this negative effect is intensified and
threatens the cultural effects of ethnic and religious life in
multicultural cities. Today, the need for urban regeneration and
revitalization is clear to everyone, but the way of intervention in
all dysfunctional contexts cannot be considered the same,
especially when the cultural and social contexts are different in
the ethnic and religious spheres, which requires knowledge of
the existing contexts of each The context, which has different
residents, for the success of the project and also the sense of
belonging of the citizens to the context after the regeneration, it
is better to develop indicators specific to the existing contexts.
This research aims to determine the principles of urban
regeneration of culture based on different ethnic and religious
localities, with an emphasis on ethnography in Urmia city, using
descriptive-interpretive methods and ethnography approach, to
explain specific regeneration indicators and components. We
have made an effort in the direction of valuable urban
revitalization in every different context. The findings of the
research show that the city of Urmia, which is a multi-cultural
and multi-identity city with the existence of different ethnic
groups and religions. There are "others" who have gathered
together in a city and its components form a common existence
which doubles the importance and necessity of studying the
social and cultural contexts of each of these ethnic groups.
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چکیده
امروزه بافتهای ارزشمند شهری در سایه پیشرفتهای فناوری و نگاه
 این فرسودگی که درکالبد و فعالیت.سوداگرایانه رو به فرسودگی نهاده اند
- تاثیر مخربی بر بافت هایی که در طی روندی تدریجی، بناها اتفاق می افتد
.شکل گرفته و دربردارنده هویت و حافظه تاریخی شهرها هستند می گذارد
حال اگر این بافت ها متعلق به دربرگیرنده هویت نژادی و یا دینی باوری
شهروندان باشد این تاثیر منفی بیش از پیش تشدید شده و موجب تهدید
 امروزه.آثار فرهنگی زیست اقوام و ادیان در شهرهای چندفرهنگی می گردد
-ضرورت بازآفرینی و تجدید حیات شهری بر همگان مشخص است ولی نمی
توان نحوه مداخله در تمامی بافت های ناکارآمد را یکسان دانست بخصوص
هنگامی که زمینه های فرهنگی و اجتماعی در حوزه قومی و باوری متفاوت
باشد که می طلبد بنا به شناخت زمینه های موجود هر بافت که ساکنان
متفاوتی دارد برای موفقیت پروژه و همچنین احساس تعلق خاطر شهروندان
با بافت پس از بازآفرینی بهتر است شاخص هایی تدوین و مختص با زمینه
 این پژوهش با هدف تعیین اصول بازآفرینی شهری.های موجود تعیین گردد
فرهنگ مبنای محالت مختلف قومیتی و باوری با تاکید بر قوم نگاری در شهر
»ارومیه و به روش توصیفی ـ تفسیری و رویکرد قوم نگاری «مردم نگاری
تدوین شده است تا با تبیین شاخص ها و مولفه های بازآفرینی مختص هر
.بافت متفاوت تالشی در جهت تجدیدحیات ارزشمند شهری انجام داده باشیم
یافته های تحقیق نشان می دهد که شهر ارومیه که یک شهر چند فرهنگی
 "دیگری"هایی هستند که.و چند هویتی با وجود اقوام و ادیان متفاوت است
در عین کثرت در یک شهر گرد هم آمده اند و اجزای آن یک وجود مشترک
را موجود می گردند و به وحدت می رسند که اهمیت و ضرورت مطالعه و
پرداختن به زمینه های اجتماعی و فرهنگی هر یک از این اقوام در بازآفرینی
.فرهنگ مبنا را دو چندان می کند
کلمات کلیدی
 محالت قومیتی، قوم نگاری ارومیه، فرهنگ مبنا،بازآفرینی شهری
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امروزه اصطالح «بازآفرینی فرهنگ -مبنا» تبدیل به بخشی از واژگان
برنامه ریزی و توسعه شده و اهمیت رو به افزایش آن از دهه1990
قابل مشاهده است .از نظر »لیچفیلد؛ بازآفرینی حرکت به سوی شهر
پایدار است و به این منظور سه هدف اصلی دنبال می شود که عبارتند
از تقویت قدرت رقابتی شهر ،ایمنی مسکن و بهبود کیفیت محیط
شهری .بازآفرینی شهری در اصل یک فعالیت مداخله گرایانه است و
بازآفرینی فرهنگ ـ مبنا به عنوان رویکردی از فرایند بازآفرینی
شهری ،بر استفاده از فرهنگ و فعالیت فرهنگی به عنوان یک
کاتالیزور یا موتور محرک برای فعالیتهای بازآفرینی تمرکز دارد و
اغلب این فعالیتها در استراتژی های برندسازی مکان مجدد ًا استفاده
می شوند .بنابراین برای درک آرمان های خود نیازمند نوعی رایزنی
از زمینه های مرتبط با سیاست شهری ،سیاست اجتماعی ،سیاست
فرهنگی و سیاست هنری است [.]2
بازآفرینی فرهنگ ـ مبنا را می توان اصلی ترین رویکرد بازآفرینی
شهری در دو دهه اخیر دانست؛ کاربست فرهنگ در جایگاهی
راهبردی و با هدف دستیابی به سازوکار اقتصادی و پررونق که می
تواند متضمن اهداف توسعه ای باشد و چهره ای فرهنگ گرا برای
شهرها ترسیم کند .این رهیافت به کالبد دیروز احترام می گذارد و
ساختارهای نو را در همخوانی با ساختارهای دیروز ،به این ترتیب می
افزاید و محتوا و کارکردی را ارائه می دهد که روساخت آن جریان
فرهنگی و اجتماعی و زیرساخت آن ،سازوکار اقتصادی و پربازده است.
این ایده ،چارچوب مفهومی کلی و جدید را برای حمایت از هنر،
فرهنگ و نیز تحقیقات مهمتر فراهم کرده است و می تواند از طریق
انواع بسیاری از ابزارها از جمله معماری ،ساختمانهای میراثی،
جشنواره ها ،رویدادها و هنرهای نمایشی دنبال شود در واقع
رویدادهای عمده به طور ویژه به عنوان کاتالیزور مؤثر برای فرایندهای
بازآفرینی شهری دیده شده اند؛ زیرا آنها قادر به ادغام استراتژی های
گردشگری همراه با برنامه ریزی شهری بوده و می توانند اعتماد به
نفس ،غرور و افتخار جامعه محلی را افزایش دهند .با کنکاشی در
تعاریف آورده شده می توان استدالل کرد که بازآفرینی فرهنگ ـ مبنا
اقدامی جامع و یکپارچه است که با تأکید بر مکاشفه در عوامل به
وجودآورنده زوال شهری ،به دنبال اصالح شرایط و دستیابی به نوعی
بهبود مستمر و کیفی در وضعیت کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست
محیطی و اقتصادی شهر یا بخشی از آن است.
تفاوت اساسی این رویکرد با سایر رویکردهای اخیر بازآفرینی شهری،
تمرکز بر فرهنگ به عنوان کاتالیزور و هدایت کننده فرایند بازآفرینی
است .مهمترین ادعای این رویکرد ،ایجاد پایگاهی با ثبات برای خلق
جریانات سازنده اقتصادی و در نتیجه رونق اقتصادی شهر است و به
این منظور بر اصولی از قبیل ایجاد رویکردی استراتژیک برای حفاظت
از منابع موجود ،مانند منابع طبیعی ،کالبدی و انسانی ،و همچنین
خلق ثروت و منابع جدید ،سرمایه گذاری در جنبه های روساختی
بازآفرینی از قبیل امکانات فرهنگی ـ اجتماعی و نیز جنبه های
زیرساختی همچون زیرساخت های کالبدی و زیرساخت های

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

توسعه فرهنگی را می توان به نوعی تقویت هویت فرهنگی مردم یعنی
هماهنگی بین اقوام و طوایف در نظر گرفت و از جنبۀ دیگر در نظر
گرفتن نیازهای فرهنگی و تفریحی مردم دانست .دستیابی به توسعه
ای پایدار و همه جانبه بدون توجه به فرهنگ و ابعاد گوناگون آن
امری بسیار دشوار و غیرممکن است [« .]1بافتهای تاریخی» شهری،
حاصل فرآیند گذر چرخه ی زمـان بـر شـهرهایند .ورود تـدریجی
ارزشهـا و محتواهـای گوناگون به این بافـت هـا در ادوار مختلـف،
بـه شـکل گیـری مفهوم «مکـان » در ایـن بافـت هـا کمـک کـرده
اسـت .ایـن ارزشهای کالبدی و محتوایی در عـاملی بـه نـام
«فرهنـگ» متجلی می شوند که خود پدیدهای نوظهور نبوده و به
یکبـاره در متن زندگی سکونتگاههای بشری به وجـود نیامـده اسـت
بلکه سیر تحول و تکامل آن همواره با گذر زمان همـراه بـوده و بیش
از هر جای دیگر ،در بستر بافتهای تـاریخی ،فرآینـد دگردیسی
پیشرونده خود را ادامه می دهـد [ .]2جریــان مرمــت و حفاظــت
بافــتهــای تــاریخی شــهری در دهـه هـای اخیـر ،تحـت تـأثیر
ماهیـت و بـارزه هـای عامـل «فرهنگ» ،راه به سوی مفهومی به نام
«بـازآفرینی فرهنـگ ـ مبنا» بـرده اسـت.
خوب زیستن و بهتر زیستن جمعیت ها و ملت ها در فضای قابل
سکونت جهان ،بستگی به برخورداری از محیط مساعدی دارد که در
آن تک تک انسانها بتوانند ،بر حسب خواسته ها و سلیقه شخصی و
طبق آداب و رسوم خویش زندگی کنند .در طول روند تکاملی جوامع
بشری ،فرهنگ های محلی توانسته اند به کمک نمادهایی که در بطن
دارند ،تداوم داشته باشند .پذیرفتن این که فضای شهری قدیمی
دارای نمادهایی هستند که از تعلق خاصی بین انسان ها و فضای
کالبدی شان حکایت میکنند ،امروز به معنای قبول اصلی در تایید
ارزشمندی فرهنگ عامه تلقی می شود .اما مشکل عمده آن است که،
در شرایط رشد پرشتاب جامعه فضای شهری دستخوش تحوالتی می
شود که به دلیل تحرک ذاتی و فلسفه وجودی فردها و گروه ها (قومی
و باوری) ،به میراث فرهنگی حاضر و زنده شهروندان بیشتر به عنوان
یک مانع می نگرد .در تحقیقات قوم نگاری از آنجایی که باید محقق
در ارتباط تنگاتنگ میدانی با فرهنگ ها باشد محقق در این زمینه
بعلت زندگی در شهر موردم طالعه و شناخت و مشاهده سالیان از
نزدیک با ویژگی های زمینه ای قومی(اجتماعی ـ فرهنگی) اقوام و
ادیان این شهر آشناست و این می تواند در تفسیر و تحلیل پژوهش
یاریگر باشد تا نتایج به واقعیت نزدیک باشند.
حضور فرهنگ به عنوان عاملی که از یک سو ریشه در تاریخ دارد ،و
از سوی دیگر با آرزوها ،خواست ها و باورهای انسانها درهم آمیخته و
نوعی ویژگی منحصر به فرد را برای هر اجتماع انسانی شکل می دهد،
بعُدی ازلی دارد [ .]4فرهنگ و بازنمودهای فرهنگی ،همواره به عنوان
جزئی جدایی ناپذیر از مناسبات شهر محسوب شده ،و هر شهری با
فرهنگ و بارزه های فرهنگی مختص به خود ،شناخته میشده است.
حال با این مقدمه در این پژوهش بدنبال یافتن پاسخی معقول به این
پرسشها؛ چرا باید شاخص های مدنظر بازآفرینی برای محالت
قومیتی مختلف در ارومیه و شهرهای چند فرهنگی متفاوت و
متناسب با هر محله قومی باشد؟ و چگونه تفاوت در قومیت موجب

تخصیص شاخص های بازآفرینی متفاوت برای هر محله قومی می
گردد؟ می-باشیم.
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اقتصادی مانند کارآفرینی ،اشتغال و کسب وکار تأکید دارد تا ضمن
خلق چهره ای فرهنگ گرا برای شهر ،موجبات رونق سازوکار اقتصاد
شهری را فراهم آورد [ .]4عوامل تغییر دهنده شهر عبارتند از :عوامل
معماری -شهرسازی  ،عوامل جغرافیایی و اقلیمی ،عوامل اجتماعی،
عوامل حقوقی عوامل اقتصادی،که همیشه در تداخل ،پیوستگی و
تاثیرپذیری متقابل ،به صورتی متغیر و اغلب پیش بینی نشده ،شهر

را تحت تاثیر قرار می دهند که در این تحقیق عوامل اجتماعی بعلت
بستر مطالعه مردم نگاری و تاثیرگذاری بیشتر مورد توجه می باشند.
همین عوامل در صورتی که به صورت نامطلوب در کالبد و فعالیت
تغییر ایجاد کنند باعث فرسودگی می گردند و بافت را به صورت
ناپایدار در می آورند.
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مجموعه ای از پدیده های انسانی -فرهنگی ،در چارچوب روابط
اجتماعی در سطح افراد ،انجمن ها و گروهها ،در عین حال که رونق
دهنده ی زندگی شهر و شهر قدیم است ،می تواند اثرات تخریبی و
فرساینده ای نیز در بر داشته باشد .اهم این پدیده ها عبارتند از:
 .1روابط اجتماعی غیر ارگانیک ،برخوردها و عدم تطابق فرهنگ های
محلی در دوره های انتقالی ،با تحرک های مهاجرتی و پدیده های
نامساعد همزیستی و همجواری در قسمت های پرتراکم قدیمی شهر
زاده می شوند:

 .2تراکم یا فشردگی بیش از حد روابط اجتماعی -به ویژه آنها که
حضوری اند  -به تغییر شکل فضا و نیز دگرگونی خود روابط و هدف
آن ها منجر می گردد.
 .3ناآشنایی عمومی با ارزش های فرهنگی -اجتماعی نهفته در فضای
کالبدی قدیمی شهر و بی تفاوتی نسبت به حفاظت و زنده نگه داشتن
محیط شهری ،که به صورت های ،از طرف قشرهای مختلف شهروندان
و اداره کنندگان شهر متظاهر می شوند ،برای شهر قدیم بسیار زیان
بارند.

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

شکل  : 2فرهنگ به عنوان یکی از سرمایه های شهری
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جدول  :١واژه بازآفرینی به تفکیک معنای لغوی ،معنای مفهومی ،هدف،
اصول و زمان اقدام
واژه
معنای
لغوی(معادل)
معنای
مفهومی(تعریف)

بازآفرینی()Regeneration
 بازآفرینی و معاصر سازی تمدیدسازی و از نو سر برآوردن نو شدن و به زور شدن خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی هایفضایی(کالبدی و فعالیتی) قدیم
 -ارائه شخصیت و هویت متفاوت

هدف

 بازآفرینی فضا با ویژگی ها و ارزشهای کهن فضا بهسازی ،نوسازی و بازسازی -شخصیت و هویت مستقل یافتن

اصول

 حفظ ویژگی های با ارزش بافت کهن(درصورتیکه برنامه بازآفرینی شهری در عرصه بافت
های تاریخی اتفاق بیافتد)
 خلق فضاهای جدید متناسب با نیاز روز بازآفرینی و تعریف مجدد ارزش های بهتر برایپاسخ گویی به نیازهای معاصر

زمان اقدام

 -مستمر ،مقطعی و بلند مدت

جدول  2شاخص ها و معیارهای بازآفرینی فرهنگی []5
شاخص

زیرمعیارها

اصلی

فعالیت

ـ توسعه کاربریهای مختلط (تنوع مشاغل و نیروی کار).
ـ مشارکت روزافزون بخش خصوصی و عمومی و گروه ها و
انجمن های داوطلبانه.
ـ بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی (معیارها و شبکه هایی که
عملکرد جمعی را امکان پذیر می سازند(.
ـ افزایش فرصتهای عرضه شده به جمعیت محلی برای افزایش
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی.
ـ دخالت مستقیم شهروندان در ایجاد رویدادها و فعالیتهای
فرهنگی.

فرم

ـ استفاده مجدد از ابنیه خالی.
ـ سرمایه گذاری درونی (نیروهای بخش عمومی ـ خصوصی).
ـ افزایش تعداد و کیفیت فضاهای شهری و مکا نهای فرهنگی.
ـ الگوهای حمل و نقل مناسب.
ـ حفظ پیوند کالبدی میان عناصر قدیمی و جدید.

معنا

ـ ادغام ایده های فرهنگی در برنامه های آینده
ـ تغییر نگرش و ادراک ساکنین از محل سکونت خویش
ـ تقویت اعتماد به نفس و اشتیاق در افراد
ـ تحول و دگرگونی اعتبار یک مکان و ساکنین آن
ـ برخورداری از حس تاریخ و پیشرفت) گذشته ،حال و آینده(

 -3پیشینه تحقیق
رابرتز و هیوسایک ( )2003در کتابی تحت عنوان بازآفرینی شهری،
یک راهنما؛ به روش توصیفی در آن به موضوعاتی در ارتباط به
بازآفرینی شهری با دیدگاههای گوناگون اجتماعی و فیزیکی و
چگونگی شیوه مدیریتی در این حوزه پرداخته شده است این کتاب
در  4بخش جداگانه تالیف شده که مفهوم بازآفرینی شهری موضوعات
کلیدی در مدیریت بازآفرینی شهری و تجارب کشورهای دیگر و
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ویژگی کلیدی تحقیقات قوم نگاری این است که محقق در ابتدا باید
بدون هیچ پیش فرضی وارد گروه پژوهش شونده شود .در واقع ،در
این تحقیقات هیچ گونه سوال از پیش تعیین شده ای (حداقل در
ابتدای کار) برای پاسخگویی وجود ندارد  .محقق نیز نباید ارزش
های خود را بر گروه تحمیل کند و بر اساس مشاهدات خود قضاوت
کند .با توجه به اینکه محققان قوم نگار در تالشند به مکانی وارد شوند
تا بتوانند از نزدیک زمینه فرهنگی و اجتماعی افراد را بررسی کنند،
این تحقیقات ،مهمترین پژوهش های بستری و فرهنگی شناخته می
شود یکی از دشواری های تحقیقات قوم نگاری دست یابی به میدان
پژوهش است .دست یابی به افراد ،گروه یا سازمان مورد پژوهش
نخستین وظیفه ی پژوهشگر است و این کار گاهی آسان و گاهی
دشوار است .حضور پژوهشگر نیز ممکن است رفتار شرکت کنندگان
یا عمل نظام اجتماعی مورد پژوهش را تغییر دهد .در واقع جوهر و
ذات قوم نگاری نگهداری و ثبت دقیق چیزی است که در گروه مورد
پژوهش استنتاج می شود.

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

قوم نگاری یکی از روش های کیفی تحقیق در علوم انسانی است .در
این روش محقق با درگیری فعال در میدان تحقیق به دنبال مشارکت
در توسعۀ معرفت علمی در گروه ها یا فر هنگ هاست .در این رویکرد،
افراد ،با استفاده از ابزارهایی متنوع ،به منظور دریافت معانی اجتماعی
در شرایط طبیعی بررسی می شوند .مشاهدة گروه پژوهش در شرایط
طبیعی و سرانجام تحلیل و ارزیابی یافته ها در زمینه و بستر پژوهش
باعث دیدی جامع در تحقیق قوم نگاری با اعتبار نسبتاً باالیی شده
است .قوم نگاری ( )Ethnographyیا مردم نگاری ریشه در انسان
شناسی دارد و به معنای نوشتن درباره ی شیوه زندگی هر قوم یا
اجتماع است .این راهبرد پژوهش را (بررسی میدانی) یا حتی کار
میدانی( )Field Workنیز می نامند؛ زیرا کار میدانی بخشی
اساسی از پژوهش است .محقق قوم نگار ،با گذراندن وقت خود در
میدان تحقیق ،به توصیف اعتقادات ،فرهنگ و شیوهی زندگی افراد
میپردازد .از این رو قوم نگاران به طور عمیق و از نزدیک زندگی گروه
خاصی را بررسی می کنند تا از این طریق با زمینه های فرهنگی و
رسوم زندگی اجتماعی شان آشنا شوند تا بتوانند انها را مستند کنند.
قوم نگاران معموال با استفاده از این روش قصد دارند اطالعاتی را فراتر
از انچه خود افراد بیان می کنند و نیز درک سیستم فرهنگی آنها
بدست آوردند .از این رو قوم نگاران افراد را در شرایط طبیعی و زندگی
روزمره شان بررسی می کنند به همین دلیل صدای افراد یکی از
ابزارهای اصلی گرداوری داده ها در این تحقیق است.
بر خالف پژوهش هایی که با روش بررسی اجتماعی آماری صورت می
گیرد ،در اینجا هدف یافتن علت ها و تبیین ها نیست  ،بلکه بیشتر
توصیف واقعیت هاست .البته ،در نتیجه چنین توصیف هایی برای
پژوهشگر یا دیگران این امکان به خوبی وجود دارد که درباره علت
اینگونه رفتارهای مردم نظریه هایی عرضه کنند .این ویژگی های
تحقیقات قومنگاری موجب می شود تا پژوهشگر زمان زیادی را در
میدان تحقیق سپری کند .طی این تحقیق ،محقق مدت طوالنی را
(گاهی اوقات چند سال) در جامعه ای زندگی می کند و به واسطه
آن ،مشاهداتی دقیق از شیوه زندگی آنان انجام میدهد .سپس

اطالعاتی را جمع آوری می کند در تحقیقات قوم نگاری اغلب از دو
روش برای جمع آوری اطالعات استفاده می شود :مشاهده و مصاحبه .
از این رو یکی از امکانات تحقیقات قوم نگاری استفاده هم زمان از
چندین روش در جمع آوری اطالعات است.
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بافت های ارزشمند که با خاطرات حاوی زمانِ منجمد در مکان
هستند و این به یادآوری ها به کمک مکان ها عاملی کلیدی در ارتباط
موثرتر شهروندان با محیط و تداعی گر خاطرات جمعی نسل ها
هستند .متاسفانه امروزه این بافت ها در سایه کم توجهی ها از لحاظ
ساختاری و عملکردی دچار کاستی هایی شده که با زندگی امروزی
چندان همخوانی ندارد و به مرور نقش تاریخی خویش را از دست می
دهد .رویکرد نوسازی بافت فرسوده در کشور نیازمند بازنگری جدی
است .رویکرد موجود عمدتا کالبدگرا بوده است ،حال آنکه رویکردهای
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 -١-3اهمیت و ضرورت پژوهش و کاربرد آن
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دورنمای آینده از جمله آن ها به شمار می رود .این کتاب مشتمل بر
چند مقاله ی مستقل است که همه ی آنها مسیر طی شده تا به امروز
را که در نهایت به عبارت بازآفرینی شهری منتهی شده است نشان
می دهند .این کتاب گزارشی جامع از فعالیتهای مرتبط با بازآفرینی
اک ثر مناطق شهری جهان از بریتانیا و آمریکا گرفته تا اروپا است تا
خوانندگان را به شکلی از بازآفرینی شهری که جامع در دسترس و
کارا باشد آشنا کند .همچنین این کتاب در تالش است که خوانندگان
را از چرایی وقوع و بقای مشکالت شهری و تغییرات متوالی که پس
از اجرای روند بازآفرینی شهری اتفاق می افتد آگاه کند .مونتگومری
( )2003در مقاله ای با عنوان :محله فرهنگی به عنوان مکانیزم برای
بازآفرینی شهری نمونه موردی :انگلستان ،خلق محله های خوب بر
اساس الگوهای فرهنگی را به منظور بازآفرینی محدوده های رو به
افول شهرها مورد جستار قرار داده است و همچنین تمایل به ترکیب
استراتژی برای مصرف بیشتر از هنر و فرهنگ با تولید فرهنگی و برای
بازآفرینی شهری دارد .نتایج پایان نامه شیخ احمدی ( )1398با
موضوع تدوین چارچوب بازآفرینی بافتهای تاریخی بارویکرد فرهنگ
مبنا که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده نشان می دهد که
مولفه اجتماع محور رتبه باالتری نسبت به دو مولفه خالقیت محور و
طراحی محور دارد که این نشانگر وجود پتانسیل باالی سرمایه
اجتماعی در بافت تاریخی ارومیه است ،همچنین وجود رابطه مستقیم
بین شاخص مدیریتی با شاخص های ادراکی و اجتماعی بدست آمد.
یافته های تحقیق صفدری و همکاران ( )1397با عنوان ،بازآفرینی
فرهنگ ـ مبنا زمینه ساز ارتقاء تعامالت فرهنگی ،نمونۀ موردی :بافت
تاریخی شهر مشهد؛ نشان می دهد تعریف شبکه ی پیوسته ای از
فضاها و فعالیتهای شهری در بستری تاریخی و در راستای حفظ و
تقویت استخوانبندی اصلی شهر زیرساخت جدیدی را در توسعه شهر
مشهد فراهم خواهد کرد.
داکسبری ( )2004در پژوهشی با عنوان اصول و عملکرد های شهر
خالق ،در نمونه موردی کانادا بیان می دارد؛ برای دستیابی به شهری
خالق ،ضمن معرفی شرایطی که خالقیت را پرورش می دهند ،از
دیدگاه برنامه ریزی برای فرهنگ شهری به برخی سازوکارها ،فرایندها
و منابعی پرداخته می شود که ایده را به نوآوری مبدل می سازد .این
فرایندها در شهرها و جوامع محلی در سراسر کانادا به کار گرفته شده
اند .هدف ،بررسی عملکردهای توسعه فرهنگی و پیشنهاد چشم
اندازی است که در آن هنرمندان و سازمان های فرهنگی برای ساخت
شهرهای خالق در مرکز قرار می گیرند .این مقاله از فرایندهای برنامه
ریزی فرهنگی الهام می گیرد که در اوایل و اواسط دهه  1990در
شهرهای ونکوور و تورنتو آغاز شده در و مجموع به نظر می رسد در
خصوص ساخت شاخص هایی برای ارزیابی خالقیت و ابتکار ،پیشرفت
هایی حاصل شده است .درعین حال الزم است برای حصول اطمینان
از کارآمدی و اثربخشی سیاست ها و برنامه ها ،کار بیشتری انجام
شود تا این موارد با دقت هر چه تمام تر به فرصت ها ،چالش ها و
سایر ابعاد مرتبط با شرایط جامعه محلی واکنش نشان دهند .به این
ترتیب این سیاست ها و برنامه ها می توانند جامعه محلی را به طور
کامل از توان خالق خود آگاه سازند.
یافته های فلوریدا ( )2005در کتابی با عنوان (شهر و طبقه خالق)
نشان می هد که شهر ها ظرفیت های خالقیت هستند و همیشه

چرخه های حرکت ،تمرکز و هدایت انرژی خالق بشر بوده اند و برای
جذب سر مایه های انسانی و خالق شهر ها و مناطق وابسته به آن
باید ویژگی خاص داشته باشند که بتوانند به شهر خالق تبدیل شوند.
غیر از بستر های دانش صنعت و بویژه صنایع با فن آوری برتر،
بسترهای اجتماعی و فرهنگی چون تنوع اجتماعی ،مطلوبیت محل
زندگی ،کیفیت زندگی ،برابری اجتماعی جایگاه مهمی به خود
اختصاص داده اند و همچنین اشاره می کند که درمطالعه خالقیت و
شهرها سه فاکتور را باید با یکدیگر در نظر بگیریم :فن آوری ،استعداد،
مدارا .وی یکی از شاخص های سنجش مدارای منطقه را تنوع
درنظرمی گیرد .تنوع را به عنوان وسیله سنجش درجه باز بودن یک
نظام در نظر می گیرد.
نتایج یافته های مرادی ( )1398در رساله دکتری خود با موضوع
واکاری بازآفرینی شهری فرهنگ ـ مبنا با رویکرد ارتقای رقابت
پذیری نشان می دهد که بازآفرینی فرهنگ -مبنا با بهره گیری از
فرهنگ به عنوان موتور محرکه توسعه ،سعی دارد تا از طریق چهار
مؤلفه صنایع خالق و فرهنگی ،آفرینش مکان و خلق محالت فرهنگی،
گردشگری فرهنگی و رویدادمداری و برندسازی شهری ،شهرها را
برای حضور در عرصه های رقابت پذیری آماده کرده و مزیت رقابتی
آنها را در مقایسه با شهرهای رقیب ارتقا بخشد .براساس یافته ها ،این
امر از طریق پایبندی به اصول هفتگانه از جمله سرمایه محوری و
زایندگی فرهنگ ،شکوفایی صنایع خالق و فرهنگی ،شبکه سازی و
خلق جاذبه های شهری ،پایداری فرآیند بازآفرینی فرهنگ -مبنا،
تبلیغات و روابط بین الملل ،برندسازی رقابتی مبتنی بر فرهنگ و
آفرینش مکانهای رقابتی و سودآور ممکن می شود .بلسی و
همکارانش ( )2012نشان داده اند ،شرط اساسی برای یک توسعه
محلی مبتنی بر فرهنگ عملی ،حضور مکانیسم حکومت اجتماعی
برای بهبود است که افراد و گروه ها را تشویق می کند تا ذاتاً
فرایندهای جمعی از طریق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی به منظور
ترویج اشکال جدیدی از مشارکت ،انگیزه داشته باشند.
کوین لینچ و جین جیکوبز نیز از جمله اندیشمندان و نظریه پردازان
قرن بیستم هستند که در زمینه بهسازی و نوسازی شهری بر اساس
شهرسازی انسانگرا اظهار نظر کرده اند .جین جیکوبز ( ،)1961در
زمینه بافت های فرسوده و قدیمی و در اصطالح وی "بافت های
مسئله دار مزمن" به اصل روابط انسانی همسایگی و موضوع
خودترمیمی و مشارکت مردم در امر بهسازی و بازآفرینی تاکید داشت
(پاکزاد  .)1386و در این پژوهش نیز مشارکت مردم زمانی اتفاق می
افتد که پروژه را با اصول فرهنگی خویش منطبق بدانند.
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جهانی حاکی از پیگیری رویکردی همه جانبه نگر با تاکید بیشتر بر
ابعاد غیرکالبدی در موارد موفق است .رویکردی که مبتنی بر درک
تناسب شکل گرفته تاریخی میان شهروند و شهر است و سعی می
کند با حداقل دخالت مستقیم و کالبدی و حداقل تغییرات ودر نظر
گرفتن زمینه های اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی به نتایج مطلوب
خود دست یابد .ساختمانها و کلیه فضاها و بافت های تاریخی شهرها،
ارائه کننده هویت ،تاریخ و فرهنگ آنها هستند وحتی اهمیت این
موضوع گاه در سطح هویت ملی مطرح می شود .اما در سال های
اخیر و با پیشرفت روزافزون علوم و فنون و توسعه صنعتی ،شهرهای
تاریخی بیش از سایر شهرها تحت تأثیر نتایج متأثر از این پدیده بوده
اند و خرده فرهنگ ها در معرض آسیب جدی و از بین رفتن هستند
و زودوده شدن آثار اقوام از بافت ها موجب لطمه های به ارزش های
ملی و معنوی می شود.
از آنجا که تصویر ذهنی افراد ،نقش مهمی در ادراک آنها از فضا دارد
و به مثابه شرط الزم برای ارتباط آنان با محیط میباشد ،باید با
شناخت و درک عواملی که در ایجاد این تصویر ذهنی و تبدیل عینیت
فضا به ذهنیتی زیبا و قابل قبول نقش دارند ،در جهت تامین بخشی
از نیازهای امروز ،به بازآفرینی و بهسازی بافت های تاریخی فرسوده
و ایجاد پیوند بین فضاهای آن پرداخت .از طرفی پی بردن به لزوم و

اهمیت توجه به زمینه های اجتماعی وفرهنگی هر قوم برای تعیین
اصول بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا برای شهرهای چندقومیتی
ضرورت مطالعه فوق را دو چندان محسوس می کند.
-4

روش شناسی تحقیق

روش تحقیق این پژوهش براساس اهداف مدنظر ،از نوع کاربردی می
باشد چرا که به دنبال لزوم تعیین اصول بازآفرینی شهری فرهنگ
مبنای محالت مختلف قومیتی و باوری ارومیه با تاکید بر قوم نگاری
در شهر ارومیه می باشد و نتایج حاصل از آن در شهرسازی ،برنامه
ریزی شهری ،طراحی شهری و معماری و ...قابل استفاده می باشد.
رویکرد حاکم براین مطالعه باتوجه به موضوع و مولفههای موردبررسی
ترکیبی از روش های توصیفی ـ تفسیری و مبتنی بر روش قوم نگاری
است که به منظور پاسخگویی به سواالت تحقیق در محدوده مورد
مطالعه ،از دو روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (پیمایشی) بهره
گرفته شده است .جامعه آماری این تحقیق شهر ارومیه با 879709
نفر جمعیت می باشد.
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 -١-4معرفی منطقه مورد مطالعه
همگانی محور ()TOD

شهر ارومیه؛ مرکز شهرستان ارومیه و استان آذربایجان غربی در
شمال غرب کشور و تقریباً در میانه استان و در فاصله  18کیلومتری
دریاچه ارومیه قرارگرفته است .شهرارومیه در مختصات جغرافیایی
45درجه و 4دقیقه طول شرقی و 37درجه و  32دقیقه عرضشمالی
در داخل جلگه ای به طول  70کیلومتر و عرض  30کیلومتر واقع
شده است .جمعیت شهری ارومیه در سالهای  1385 ،1375به ترتیب
به  67/37 ،61/24درصد کل جمعیت شهرستان بوده است .همچنین
این شهر طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395؛
جمعیتی معادل  879709نفر داشته است که  71/09درصد جمعیت
شهرستان را شامل می شود.

شکل  :4موقعیت شهر ارومیه در استان و شهرستان
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 -5یافتههای پژوهش

-6

ماحصل مطالعات پژوهش حاضر در شناخت بستر موردمطالعه نشان
می دهد که شهر ارومیه یک شهر چند فرهنگی و چند هویتی با وجود
اقوام و ادیان متفاوت ( آذری ،کرد ،ارمنی ،آشوری) است و اجزای این
"دیگری"هایی هستند که چون اندام ها ،اعضا و بافت ها آن یک
وجود مشترک( شهر ارومیه) را شکل می دهند و به وحدت ( چون
یک کل منسجم) می رسند و این مورد در سیما و منظر ،کاربری ها
و آثار ارزشمند بافت معماری و شهرسازی آن بخصوص در بافتهای
تاریخی هسته مرکزی شهر نیز هویدا است و در بازآفرینی نیز با توجه
به شناخت و ارزش نهادن به ویژگی های قومی و فرهنگی باید سعی
بر تجدید حیات تمامی عناصر هویت بخش هر یک از اقوام نمود و
نمونه بارز آن گذراقبال (معروف به گذر ادیان و مذاهب) است که سه
مسجد تاریخی امام شافعی ،مسجد جامع واقع در میدان امام و مسجد
اعظم و از آن سو امتدادی که منتهی به مسجد سردار و مدرسه هدایت
و مسجد منارمی شود نشانگر هویت و قدمت و ارزش این بافت است.
مسجد جامع نیزکه در دوران های متفاوت تاریخی نقش آتشکده،
مسجد ایلخانی ها و در دوران های متعدد به عنوان مسجد جامع شهر
و امروز نیز به عنوان بنایی ارزشمند تاریخی و میراثی مورد استفاده
قرار می گیرد .بافتهای محالت شهری فضاهایی هستند که با تعامالت
اجتماعی و حضور مردم در آن به حداکثرکیفیت و شادابی خود رسیده
و سرشار از خاطرات جمعی متعدد و متنوع اندکه سعی برای دمیدن
زندگی دوباره در انها مساوی با حفظ ارزش های میراث فرهنگی این
اقوام است و این بافت های شهری بیانگر نوعی زندگی ،طرز اندیشه،
فعالیت اقتصادی ،نوع روابط اجتماعی و سایر مشترکات و متمایزات
ذهنی و عینی شهروندان و محصول رشد تدریجی و روند طبیعی و
تبلور زندگی مدنی یک شهر در طول زمان است .با وجود اینکه این
محالت و بافت شان ساختار حیاتی و اصلی شهرها را تشکیل می-
دهند ،در مرور زمان دچار بعضی از فاکتورهای فرسودگی کالبد و
فعالیت می شوند که موجب لطمه به هویت و نقش اساسی آنها در
زیست شهری میشود که عدم بازآفرینی آنها به طریق فرهنگی و با
کمک گرفتن از پارادیم قوم نگاری باعث مشکالت روز افزون و از بین
رفتن معنا و محتوای آنها می شود.
قوم نگاری تفسیری به ما کمک می کند شاخص ها و مولفه های
مطلوب هریک از این اقوام را از دل خواست هایشان بیرون بکشیم و
در بازآفرینی شهری این محالت چون شاخص هایی به کار ببندیم
که موجب ارتباط بیشتر شهروندان با مکان گردیم و هرگونه طرحی
در راستای بازآفرینی شهری و طرح های موضعی از گذشته آن غافل
نماند و نباید طرح های پیشنهادی در انقطاع با زمینه های فرهنگی
و تاریخی باشد و هرگونه طرحی که بدون توجه به هویت آن بافت
باشد و در برگیرنده تمام عناصر هویتی آن که در طول زمان شکل
گرفته اند نباشد ،محکوم به شکست است.
همچنین حس تعلق خاطرشان را به محله افزایش دهیم که این مورد
باعث سکونت دائمی شهروندان و باال رفتن امنیت اجتماعی می گردد
که به خودی خود موجب بازآفرینی در تمامی سطوح به تدریج خواهد
گشت.

فضای شهری بستر تعامالت فرهنگی و زندگی شهری نماد و تجسم
کالبدی مفاهیم فرهنگی است .بافت تاریخی شهرها به لحاظ دارا
بودن قدمت ،میراث کالبدی ،زمین های متناسب با عملکرد فرهنگی
مهمترین بستر کالبدی ـ فضایی ارزش های فرهنگی محسوب می-
شود .و بازآفرینی فرهنگ ـ مبنا اقدامی جامع و یکپارچه است که با
بهره گیری از فرهنگ به عنوان موتور محرکۀ توسعه ،هم باعث اصالح
شرایط و دستیابی به نوعی بهبود مستمر و کیفی در وضعیت کالبدی،
اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و اقتصادی می شود و هم دستیابی
به ارتقای رقابت پذیری شهری را هدف قرار میدهد .با توجه به یافته
های پژوهش ،بازآفرینی شهری فرهنگ ـ مبنا سعی دارد تا از طریق
چهار مؤلفۀ صنایع خالق و فرهنگی ،آفرینش مکان و خلق محالت
فرهنگی ،گردشگری فرهنگی و رویدادمداری و برندسازی شهری،
مزیت رقابتی شهرها را در مقایسه با شهرهای رقیب ارتقا بخشد.
بنابراین این رویکرد باید به گونه ای تعریف و اجرا شود که ضمن ایجاد
توانایی در بازگرداندن نشاط و حیات شهری ،شهرها را برای حضور در
عرصۀ رقابت منطقه ای ،ملی و حتی فراملی آماده سازد .مهم ترین
نکته توجه همزمان به پیشبرد اهداف کمی و کیفی در فرایند
بازآفرینی فرهنگ -مبنا در راستای رقابت پذیری به عنوان یک برنامۀ
استراتژیک است.
شهر ارومیه به طور عام و بافت تاریخی آن به طور خاص نیز دارای
عناصر ارزشمندی می باشد که با توجه به فشار های گسترش شهر،
غفلت از بافت تاریخی و نگاه موزهای به فضاها و عناصر تاریخی سبب
ایجاد بناهای تاریخی به صورت مستقل و قطع ارتباط آنها با زندگی
مردم و شهر شده است .از طرفی نمادهای فرهنگی مشوق تبادل
فرهنگی می باشد و این انفصال فضایی موجب کاهش تعامالت
فرهنگی مردم در بافت تاریخی شده است .احیای فعالیت ها و
رویدادهای فرهنگی از نقش و جایگاه مناسبی در بازآفرینی شهری و
بافت های تاریخی برخوردارند .لذا هدف اصلی این تحقیق ضرورت
بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا در محالت قومی و قدیمی شهر ارومیه
جهت ایجاد پیوند بین فرهنگهای مختلف از طریق ایجاد شبکه شهری
و ارتقاء تعامالت فرهنگی بر مبنای ایده بازآفرینی فرهنگ مبنا است.
در این رویکرد ،فرهنگ به عنوان یکی از سرمایه های اصلی شهر
شناخته می شود .شهر ارومیه با داشتن پتانسیل های تاریخی (قومی
و دینی) و جاذبه های گردشگری امکانات توسعه فراوانی دارد .روش
تحقیق توصیفی -تفسیری مبتنی بر قوم نگاری است و پس از بیان
مبانی نظری ،با مرور اسناد و مطالعات میدانی به تحلیل مسئله
پرداخته شد .یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف شبکه ی
پیوسته ای از فضاها و فعالیتهای شهری در بستری فرهنگی و تاریخی
و در راستای حفظ و تقویت فرهنگهای غنی شهر و ایجاد زیرساخت
جدید ،زمینه توسعه شهر ارومیه را فراهم خواهد کرد.

نتیجه گیری
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جدول  :3پیشنهادهای ارتقاء و بهبود فرهنگی شهر ارومیه و محالت مورد مطالعه
زیرمعیارها

شاخص اصلی

فعالیت

ـ همکاری بین سازمان های فرهنگی و اجتماع محلی و تمرکز بر ایجاد محیط شهری غنی به لحاظ فرهنگی.
ـ ایجاد بازارچه های خیابانی با گونه گونی محصوالت که موجب ارتقاء تعامالت افراد با یکدیگر در ضمن تامین مایحتاج می شود.
ـ ایجاد یک زندگی خیابانی فعال از طریق به وجود آوردن جداره های فعال در خیابان ها.
ـ برپایی تئاترها و نگارخانه های عمومی ،گالری ها و تاالرهای فرهنگی.
ـ فراگیر نمودن آموزشهای هنری و رسانه ای.
ـ درنظرگرفتن سیستم حکم روایی محلی (هم راستا با نظام حکمروایی مرکزی) که هدفش ترویج و پیشبرد عرضه فرهنگی در محیط شهری است.

فرم

ـ تغییر کاربری بناهای نیمه تخریب شده یا فرسوده به کاربری های موردنیاز محدوده.
ـ در دسترس بودن فضاهایی مانند بوستانها ،میدانها و کنج های خوب که امکان «مردم نگری» یا دیدن دیگران را فراهم سازد و نیز
وجود فعالیت هایی همچون برنامه های سرگرم کننده فرهنگی را به همراه داشته باشد.
ـ پیش بینی مکانهایی جهت برگزاری رویدادهای فرهنگی که تنوع بسیاری را عرضه دارند و ترجیح بر این است که از مقیاسهای
کوچک و متوسط که می تواند به عنوان هدف اصلی موجب پرشورتر شدن زندگی خیابانها شوند ،استفاده کرد.
ـ ارتقاء کیفیت تجربه فضایی شهر و محدوده تاریخی.
ـ ایجاد وحدت و هماهنگی بین مجموعه های قدیم و جدید از طریق احیاء محالت و فضاهای شهری قدیمی.
ـ حفاظت و نگهداری از ساختمانهای قدیمی و سبک هایی که تأثیر زیادی بر تغییرات فضایی و معیارهای زیبایی شناسی دارند.
ـ در نظر گرفتن شبکه برنامه ریزی شده و آگاهانه از مکا نهایی فرهنگی جهت حفظ و تداوم فعالی تهای فرهنگی.

معنا

ـ تشویق به ایجاد محله های فرهنگی در محدوده تاریخی شهر.
ـ ایجاد رقابت بین مرکز شهر به عنوان مکانی برای جذب سرمایه های جدید با دیگر نواحی.
ـ خلق تصویری قوی و تازه از محدوده مرکز شهر به عنوان نماد قدرت اقتصادی و سیاسی.
ـ حفظ تصویر و چشم انداز محدوده شهر به عنوان نماد ارزش روحی و فرهنگی در مقیاس شهری.
ـ حساس کردن اهالی نسبت به میراث فرهنگی.
ـ ثبت رسمی شهر ارومیه به شهر اقوام و ادیان.
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[]5

لط ییف ،غالمرضا ( .)1398جایگاه فرهنگ در برنامه ریزي توسعه شهري براي افزایش
امنیت اجتمایع ،فصلنامه برنامه ریزی رفاه توسعه اجتمایع ،سال یازدهم ،شماره
.41
لطف ،سهند ( .)1389بازآفر یین شهری فرهنگ مبنا؛ تأمیل بر ُ
ی
بن مایه های فرهنگ
ُ
و کنش بازآفر یین ،نشیه های زیبا ـ معماری و شهرسازی ،شماره .45
مامفورد ،لوئیس ( . )1385فرهنگ شهرها ،ترجمه عارف اقوایم مقدم ،مرکز
مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ،تهران.
مرادی ،فاطمه و همکاران ( .)1398واکاوی اصول باز ی
آفرين شهری فرهنگ -مبنا با
رویکرد ارتقای رقابت پذيری ،مجله باغ نظر ،شماره .16
پورجعفر ،محمدرضا و همکاران ( .)1393بازآفر یین فرهنگ مبنا زمینه ساز ارتقاء
تعامالت فرهنگ (نمونة موردی :بافت تار ی
یخ شهر مشهد) .نشیه هفت شهر،
شماره 47
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همچنین بر اساس دستاوردهای عملی پژوهش ،پیشنهادات زیر ارائه
می شود:
ـ درک فرایند بازآفرینی درک فرایند بازآفرینی شهری فرهنگ ـ مبنا
به عنوان رویکردی جامع و یکپارچه و تأکید بر حرکت موازی سیاست
های کالبدی ،اقتصادی و زیست محیطی با سیاستهای فرهنگی؛
ـ لزوم تلقی فرهنگ به عنوان عاملی زاینده و مولد در فرایند
بازآفرینی فرهنگ ـ مبنا از طریق کاربست اصول مبتنی بر سرمایه
محوری و ارزش آفرینی هنری و فرهنگی؛
ـ ورود فرهنگ به فرایند تولید و اتصال زایندگی فرهنگ به ابعاد
سرمایۀ اجتماعی ،اقتصاد و درآمد با استفاده از ادغام استراتژیهای
صنایع خالق و فرهنگی ،آفرینش مکان ،گردشگری فرهنگی و
رویدادمداری و برندسازی شهری در فرایند بازآفرینی فرهنگ -مبنا و
ضرورت توجه به ایجاد فرایند چرخه ای بین استراتژی های مذکور؛
ـ ضرورت ورود بناها و بافت های تاریخی مراکز شهری به عرصۀ ایجاد
سرمایۀ پایدار و اجتناب از تمرکز صرف بر درآمدهای سریع و زودبازده
و به دور از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی؛
ـ یادگیری از تجارب عملی بازآفرینی فرهنگ ـ مبنا ،تأکید بر بومی
سازی فرایند و لزوم توجه همزمان به بهبود امکانات و شرایط محیطی
برای ساکنان ،گردشگران داخلی و خارجی؛ ضرورت توجه به ظرفیت
سازی محلی از طریق مشارکت جوامع محلی و ایجاد نهادهای محلی
جریان ساز در فرایند بازآفرینی فرهنگ -مبنا؛

ـ ضرورت توجه به پایداری فرایند بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا از
طریق ایجاد اسناد شهری راهبردی و مدل سازی بومی؛
ـ ضرورت اصالح ساختار فکری و عملی مدیریت شهری از طریق
استفاده از افراد آگاه و دارای تحصیالت شهرسازی در ساختار مدیریت
شهری به منظور شناخت عمیق از دارایی های شهری و استفادة
هدفمند از فرهنگ در سیستم و نظام مدیریت شهری؛
ـ ضرورت تأکید فرایند بازآفرینی فرهنگ -مبنا به خدمات رسانی و
رفع نیازهای اولیه و کیفی فضا به عنوان ملزومات ورود به
عرصه های رقابتی؛
ـ ضرورت تقویت ساختار اقتصادی شهرها به عنوان عاملی تسهیلگر
در فرایند بازآفرینی شهری فرهنگ ـ مبنا.
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موضوع هویت شهری ،بحران هویت یکی از مهم ترین معضالتی است که
سکونتگاههای جدید با آن دست و پنجه نرم میکنند؛ چرا که این سکونتگاهها
عمدتاً تحت تأثیر تفکرات مدرن شکل گرفتهاند و بحث هویت شهری به عنوان
یکی از چالشهای مطرح شده در این سکونتگاهها به حساب میآید .میتوان
گفت یکی از مهمترین دالیل عدم موفقیت شهرهای جدید در جذب جمعیت،
بیتوجهی به موضوعاتی چون هویت شهری است .ساکنین شهرهای بیهویت
تمایلی به حل مسائل موجود در شهر ندارند و این شهرها به مرور زمان به
محیطهای خوابگاهی تبدیل میشوند .بنابراین شناخت مؤلفههای
هویتبخش و تالش برای بهبود وضعیت هویت شهری این سکونتگاهها بسیار
حائز اهمیت است .مسکن مهر قزوین نیز به عنوان یک سکونتگاه شهری
جدید با این چالش روبهرو است .هدف اصلی این پژوهش کاهش معضالت
ناشی از بیهویتی در مسکن مهر قزوین میباشد .پژوهش حاضر با بررسی
وضعیت کنونی این ناحیه شهری مبتنی بر مشاهدات میدانی ،معضالت
بیهویتی این سکونتگاه را شناسایی کرده و سپس با استفاده از معیارهای
هویت بخشی به ارائه راهکارهایی به منظور بهبود کیفیت وضعیت مسکن مهر
قزوین از نظر هویت شهری میپردازد.

پس از انقالب صنعتی ،فرآیند شهرنشینی بهطور فزایندهای رشد کرد
و به دنبال آن مشکالت فراوانی از جمله کمبود مسکن را به وجود
آورد .در واقع مسکن به عنوان یکی از پدیدههای واقعی ،از نخستین
مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده است و در
تالش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب ،معقول و اندیشیده
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Abstract
The issue of urban identity and identity crisis is one of
the most important problems that new settlements
struggle with; Because these settlements were mainly
formed under the influence of modern thinking and the
urban identity issue is considered as one of the
challenges raised in these settlements. It can be said that
one of the most important reasons for the failure of new
cities in attracting population is the neglect of issues
such as urban identity. Residents of anonymous cities do
not want to solve the problems in the city, and these
cities turn into dormitory environments over time.
Therefore, it is very important to know the identitygiving components and try to improve the status of the
urban identity of these settlements. Qazvin Mehr
housing is also facing this challenge as a new urban
settlement. The main goal of this research is to reduce
the problems caused by anonymity in Qazvin Mehr
housing. The present study, by examining the current
situation of this urban area based on field observations,
identifies the identityless problems of this settlement
and then, using identity criteria, provides solutions to
improve the quality of Mehr housing in Qazvin in terms
of urban identity.
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برای آن است .از این رو در کشورهای مختلف دنیا و از جمله
کشورهای در حال توسعه ،سیاستهای متنوعی برای تأمین مسکن
به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه ارائه شد .در کشور ایران نیز با
توجه به مشکالتی که در زمینه کمبود مسکن و به ویژه گرانی آن
وجود داشت ،طرح مسکن مهر به عنوان مناسبترین سیاست دولت
جای خود را در اذهان عمومی متقاضیان مسکن پیدا نمود [ .]1بحران
بیهویتی در شهرهای سنتی گذشته ،بسیار کمرنگتر بوده است .چرا

مسکن مهر قزوین

-١

مقدمه

Shirin Kakavand

برنامه ریزی برای هویت بخشی به سکونتگاه های جدید ،نمونه موردی:

کلمات کلیدی
هویت شهری ،برنامه ریزی ،سکونتگاههای جدید ،مسکن مهر قزوین

Planning for the identities of new
settlements, case study: Qazvin
Mehr housing

83

اساس ًا هویت شهری توسط فرهنگ شهری و خرده فرهنگ های
متعلق به آن بستر تاریخ و در دل ساختار اجتماعی وسیعتری که
جامعه را در بر میگیرد در روند تحوالت اقتصادی و سیاسی آن شکل
میگیرد و دگرگون میشود بدین دلیل نگاه ایستا به مقولههای هویت
و از جمله هویت شهری قادر به درك آن نیست [ .]3هویت در شهر
به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان ،تعلق خاطر
و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را به سوی شهروند
شدن که گسترهای فعالتر از ساکن شدن صرف دارد ،هدایت میکند.
به عقیده اللی هویت شهر ،شهروندان را از غیر شهروندان جدا
میسازد و عکس العمل نپذیرفتن هویت شهر ،برش از محیط و
مهاجرت از آن است [ .]4کوین لینچ هویت را یکی از هفت ویژگی
برای سنجش شکل خوب شهر و از اجزای شکل و ریخت شناسانه
معنی میداند .او هویت را به معنای بسیار ساده یعنی مکان تعریف
کرده و آن را حدی که شخص میتواند یک مکان را به عنوان مکانی
متمایز از سایر مکانها مورد شناسایی قرار دهد مینامد.
وقتی سخن از هویت شهر میشود ،بدو ًا تمایز شهر از غیرشهر مطرح
میگردد .همه شهرها در واقع آبادی هستند .آبادی بودن شهر وجه
مشترك همه آبادیها اعم از شهر و روستاست .ولی صفت شهر بودن
این شهر است که با آن متمایز میشود .شهرها نیز با هم وجوه
مشترك و متمایز دارند .این وجوه مشترك باعث تمیز داده شدن شهر
میشود .به عنوان مثال تهران و اصفهان هر دو شهر هستند .اما ،تهران
اسمی است که با اصفهان فرق می کند .هویت این شهر زمانی در
اذهان متبلور می شود که تصور تهران در پی چشمهای ذهنی ادراك
محیط از کانال عبور کند که با کانال تصور اصفهان پرت میکند [.]5
هویت شهری زمانی معنادار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر
داشته و در واقع کالبد بیرونی و فیزیک شهر نمادی از هویت شهری
باشد [ .]6بحران هویت ،یکی از مهم ترین بحرانها و چالشهایی
است که انسان در دورهی معاصر با آن روبرو شده است و این بحران
چیزی جز نتیجهی غفلت انسان از بعد معنوی حیات خود نیست .اما
از آنجایی که این بحران هویت ،این بحران هویت ،انسان و تمام
دستاوردهای او را شامل می شود ،مسلماً شهر ،فضاهای شهری به
طور عام و مکان به طور خاص نیز از این بحران مستثنی نخواهد بود
[.]7
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 -2-١هویت بخشی به بافت شهری

همگانی محور ()TOD

فرآیند هویت بخشی به یک محل عمدتاً با در نظر گرفتن و به
کارگیری فرصتها و ظرفیتهای یک سایت شکل میگیرد .هر شهر
و محله شرایط خاص خود را دارد و فرصتها ،امکانات و مشکالت
تشخصی که با تکیه بر این شرایط خاص می تواند از هویت منحصر
به فردی نیز برخوردار شود [ .]8در حقیقت ضمن بازشناسی فرصتها
و نقاط قوت و ضعف ،با دستکاری عینیت و تصویر ذهنی آن در جهت
منطبق شدن بر هم و قابل بازشناسی و واجد تشخیص شدن پدیده
میتوان به هویت مورد نظر دست یافت [.]9

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

که این شهرها دارای هسته اولیه هستند و رشد آنها به صورت
تدریجی صورت گرفته است .این رشد تدریجی منجر به اخت پیدا
کردن نسلهای مختلف با محیط کالبدی محیط زندگیشان میشده
است .بحران بی هویتی در روزگار کنونی ،عمدتاً ناشی از سیاستهایی
است که در پی تقلید از الگوهای غربی و غیربومی در ساخت شهرها
صورت گرفته است .همچنین افزایش شمار شهرنشین ،باعث گسترش
بی رویه شهرها و در نتیجه بیتوجهی به فرهنگ ،موقعیت جغرافیایی
و ویژگیهای اقلیمی است .بیهویتی شهرها ،در زمرهی موضوعات
پیچیده قرار میگیرند و به نوعی یکی از دالیل عدم موفقیت
سکونتگاههای جدید را می توان بحران بیهویتی آنها تلقی کرد.
میتوان گفت که ساکنان شهرهای امروزی تنها به غذا نیازمند نیستند
که با برطرف کردن آن ،مسئله به نوعی پایان یافته تلقی گردد؛ بلکه
مسکن خوب ،فضای زندگی مناسب ،محیط آرام و تنفس هوای پاکیزه
نیز در زمره نیازهای اصلی و عمده به شمار میآیند [.]2
شهرهای بیهویت ،به ساکنین حسی چنین القا میکنند که آنها در
مقام میهمان قرار گرفته و هیچ گونه احساس تعلقی به محل زندگی
خود ندارند .در طرحهای مسکن مهر نیز توجه اندکی به نیازهای
روانی ساکنان شده است .جذب جمعیت در شهرها و سکونتگاههای
جدید ،باید توأم با توسعه اجتماعی باشد تا شهرهای جدید و
سکونتگاههای ساخته شده به عنوان پروژهای موفق به حساب آیند.
در واقع بسیاری از سکونتگاههای جدید به دلیل فقدان هویت ،در
جذب مهاجرین موفق نبودهاند و این شهرها تنها به حومههای
خوابگاهی تبدیل شدهاند .در صورتی که انسان فطرتاً موجودی
اجتماعی است و هویت و تعامالت اجتماعی از نیازهای روانی او
محسوب می شود .در بسیاری از پروژههای مسکن مهر نیز این مشکل
وجود دارد و اغلب ساکنین به ناچار جذب این سکونتگاهها شدهاند.
پروژههای مسکن مهر به دلیل تاکید بسیار به ابعاد کالبدی و تامین
نیاز مسکن قشر کمتوان جامعه ،در ابعاد کیفی و هویتبخشی به این
نوع سکونتگاهها بسیار ضعیف عمل کردهاند .همچنین سکونتگاههایی
که به دنبال سیاست مسکن مهر شکل گرفتهاند ،عقبه تاریخی نداشته
و دارای قدمت زیادی نیستند .فرهنگ و سالیق ساکنین نیز بسیار با
یکدیگر متفاوت میباشد؛ چرا که ساکنین ،مهاجرانی هستند که از
خارج وارد این سکونتگاهها شده و هویت خود را به جای دیگر نسبت
میدهند .مهاجرت مردم از مناطق گوناگون و احساس تعلقی که به
جای دیگر دارند ،مشکل بیهویتی این سکونتگاهها را تشدید میکند.
این امر سبب می شود تا ساکنین تمایلی به حضور در اجتماع به
عنوان شهروندانی فعال نداشته باشند و شهرهای محل سکونت فعلی
خود را صرف ًا به عنوان اقامتگاهی اجباری تلقی کرده ،و در صورتی که
فرصت مناسبی را بیابند ،از آن سکونتگاه ها خارج میشوند .در
صورتی که اگر شهرها با بحران بی هویتی مواجه نباشند ،حس
وفاداری به شهرها در ساکنین ایجاد میشود .از این رو ،ساکنین این
پروژههای مسکن مهر به فضاهایی در خور فرهنگ ،عالیق و سالیق
شان در محل زندگی خود نیازمندند که سبب هویت بخشی به این
سکونتگاه ها نیز میشود .لذا بررسی چالش هویت در پروژه های
مسکن ،به عنوان بزرگترین طرح دولتی از اهمیت خاصی برخوردار
است.

 -١-١هویت شهری
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 -3-١هویت شهر جدید

 -4-١مولفههای سازنده هویت شهری

شهر جدید اجتماعی را داراست که در محیطی زندگی میکنند .برای
پرداختن به موضوع هویت در شهرهای جدید ،عالوه بر دو عامل
اجتماع و محیط ،باید به عامل زمان نیز توجه داشت و مورد بررسی
قرار دهیم.
عامل زمان :زمان میتواند بهترین و مهم ترین عامل برای تکمیل یک
شهر و تحقق اهداف آن باشد .زندگی شهری ،شرایط زیستی است که
در آن تمام عناصر و فضاهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
و در حال تحرك و پویایی و دارای کارکرد و استمرار باشند .این نتیجه
و برآیند کارکرد عناصر شهری است که شرایط زیست متعادل و حیات
شهری را پدید آورده و استمرار میبخشد .دارای محیط و شرایط
زیست و روند پویای زندگی مربوط به خود است .مادامی که اجزا،
عناصر و فضاهای این شهر هم زمان و به طور متوازن در فعالیت باشند
استمرار و تداوم زیست شهری حاصل میآید .در این صورت است که
هویت خود را معنا میکند و مفهوم شهروندی شکل میگیرد و هر
شهروند ،احساس تعلق خاطر ،وابستگی و رضایت میکند .در شهر
جدید زمانی این احساس تعلق به وجود میآید که شهر مراحل ساخت
و استقرار و اسکان را پشت سر بگذارد و عناصر و فضاهای مختلف
شکل بگیرند .جمعیت استقرار یابد و ساکنان در راه اندازی آن
مشارکت داشته باشند و شکل گیری حیات شهری به انجام برسد .در
چنین شهری است که فضاهای زندگی اجتماعی از فضای کالبدی
جدا نیست [.]10
عامل محیط :بدون شک تنها با ساختن چند بلوك مسکونی نمی توان
به شهر روح بخشید .به کارگیری نشانه ها و نمادهایی مرتبط با
عملکرد ساکنان هر شهر در امر طراحی آن ،به عنوان ضرورتی است
که میتواند مورد توجه قرار بگیرد .یکی از مسائل مهم در رابطه با
شهرهای جدید ،چگونگی ایجاد هویت خاص و ممتاز برای هر شهر با
استفاده از عوامل محیط مصنوع و طبیعی است .محیط نامطلوب و
سیمای شهر است که یک خطر واقعی برای شکلگیری و توسعه این
شهرها در آینده و مطلوبیت پذیرش سکنه آتی آن به شمار میرود
[.]11
عامل اجتماع :از آنجا که تاریخ و فرهنگ دو عامل اساسی تعریف
هویت فضاهای انسان ساخت هستند ،مسئله مهم دیگری مطرح می
شودکه به هویتیابی نوشهرها مربوط است .تگرچه می توان گفت که
شهرهای جدید فضاهای شهری انسان ساخت بی تاریخند و به تبع
آن از فرهنگ خاص خود بیبهره به نظر میرسند ،لیکن با ورود موج
های انسانی و اسکان آنان از یک سو ،شکلگیری تاریخ و فرهنگ آغاز
میگردد .از دیگر سوی ،آنانی که به شهر جدید قدم میگذارند با
کنش و واکنش های اجتماعی هویتی نو به آن میبخشند .فراتر از
این مسئله مهم ،ساکنان شهر جدید حامالن تاریخ و فرهنگ جامعهای
به حساب میآیند ،که در آن رشد و نمو کردهاند و با ارزشها و
هنجارهای اجتماعی گردن مینهند .بدیهی است که با ورود خود،
تاریخ و فرهنگ جامعه خود را به کناری نمینهند و آنها را با خود به
شهر جدید آورده ،زمینه شکل گیری فرهنگ و تاریخ را پی میریزند
[.]12

مؤلفههای طبیعی
محیط فیزیکی طبیعت ،عنصر عمده سازنده فضای شهری است و
نخستین بستری است که در آن محیط مصنوع شکل میگیرد.
مقایسه زیستگاههای ساخته شده در کو ها و زمینهای هموار ،میان
اقلیمهای سرد و گرم و میان آنها که در حاشیه رود ساخته میشوند
با آنها که در پای کوهها ساخته میشوند؛ نشان خواهد داد که فرم
مصنوع میتواند بسته به شرایط بستر طبیعی تغییرکند .این تنوع در
فرم فیزیکی و کیفیتهای طبیعی ،به نوبه خود بر کیفیت فضای
شهری تأثیر میگذارد .به کارگیری شرایط طبیعی محیط مصنوع،
عالوه بر ارتقای ادراکی و زیبایی شناختی فضاهای شهری ،محیطی
سالم به لحاظ اکولوژیکی و جذابیت فضایی فراهم میآورد .این موضوع
عالوه بر پایداری شهری موجبات پایداری کلی منطقه شهری را فراهم
میسازد [.]13
مؤلفههای کالبدی
هر شهری از نقطه نظر هویت ساختاری-کالبدی در الیههای مختلف
زمانی قابل بررسی است .ساز و کارهای سنجش این معرفها شامل
عواملی میگردد که از گذشته تا امروز بر اجزا و کلیت واحد مصنوع
شهر تأثیر میگذاشتهاند .از جمله مهمترین این عناصر،
ساختمانهایی هستند که در این محیطها وجود دارند و آنها را احاطه
کردهاند .نحوه قرارگیری این ساختمانها ،ترکیب آنها با یکدیگر،
ترکیب ساختمانها با فضاهای همجوار آنها ،احجام و جزئیات نماها
در مقیاس های مختلف عواملی هستند که به عنوان مؤلفههای
کالبدی بر تعیین و تبیین هویت شهری تأثیر میگذارند [.]14
مؤلفههای انسانی
مؤلفههای انسانی هویت شهری متأثر از نحوه اعمال آداب و رسوم،
اعتقادات و سیره و روش زندگی ساکنان هر شهری است و بیش از
هر چیز به جنبههای مدنی شهروندان برمیگردد .سرلوحه این مؤلفه
انسانی ،لهجه یا زبان آن شهر است که مورد توجه قرار میگیرد [.]15
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مؤلفههای تاریخی -مذهبی

همگانی محور ()TOD

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

مؤلفههای تاریخی -مذهبی عموم ًا شامل مجموعههایی هستند که
حفظ و نگهداری و حیات بخشی به آنها منجر به استمرار پیام های
گذشته میگردد .ما با استمرار پیامهای گذشته در پی نگه داشتن
نوعی شاهد ،نمونه یا عالمت مشخصه هستیم تا به عنوان نقطه اتکا
در شهرهای امروزی بتوان به آنها تکیه کرد .مداخلههای تاریخی-
مذهبی در تبیین هویت شهری تأثیرگذارند و در تأمین نیازهای روانی
نیز نقش عمدهای دارند؛ زیرا انسان متمدن نیازمند آن است که حس
کند به جایی در فضا و زمان تعلّق دارد .همچنین مذهب به عنوان
اصلی انکارناپذیر همواره در اکثر تمدنها وجود داشته و آثار معماری
مذهبی عموم ًا بخشی از هویت شهر را تشکیل میداده است .زمانی
این تأثیر چنان مهم و حیاتی بوده که حتی جهتگیری و سازمان
فضایی کل شهر تحت تأثیر عنصری مذهبی شکل میگرفته و در شهر
اسالمی -ایرانی نیز به عنوان عضوی تکرارشونده با صورت های
مختلف در محلهها و بخشهای اصلی شهر مطرح بوده است [.]14
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مؤلفههای اجتماعی -فرهنگی
شهرها مفاهیم و کارکردهای بسیار اساسی همچون شهروندی،
شهرنشینی ،تمدّن ،سیاست و دموکراسی را آفریدهاند و میبایست
مناسبترین جایگاه برای همبستگی جمعی و پیوند اجتماعی و ریشه
فرهنگی باشند .از جمله فعالیت هایی که هر شهروند در عرصه زندگی
به آنها میپردازد ،فعالیتهایی چون گفتوگو ،همفکری ،مشارکت،
لذت بردن از محیط ،مکاشفه و تحلیل محیط و نظایر آنهاست که
نیازمند محیطهایی فراتر از محدوده خانوادگی و شغلی و حرفهای
است .به هرحال شهروند امروز ،به تناسب شعور و آگاهی اش و به
اعتبار تراکم ارتباطاتش ،مطالبات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
ناگزیری دارد که میبایست در پهنه شهر به آنها پاسخ داده شود .وی
به همین خاطر نیازمند فضاهایی است که با خرد ،انتخاب و آزادی و
مسئولیّت در آن حضور یابد و در امور جاری اظهار نظر و نقادّی کند.
چنین عرصههای بدون شک حضور فرایند ویژهای را در فضای شهری
ضروری میسازد که مستلزم هوشمندی ،نوآوری و خالقیت است و
محصول آن ایجاد فضای تعامل است که امروزه به عنوان ابزاری برای
تحقّق عرصه عمومی در طراحی شهری مطرح است [.]14
مؤلفههای عملکردی
شهرها دارای قابلیتهای بسیارند که با شناخت و تحلیل و تالش
پیگیر میتوانند به شهری زنده و پویا تبدیل گردند ،شهری که
خاطرهساز باشد؛ نشان روزگار معاصر را داشته باشد؛ با ساکنانش پیوند
برقرار کند؛ عالیق را افزایش دهد و فضایی برای بودن تدارك ببیند.
شهری با کالبدی با هویت که نشان از زمان و مکان و همچنین جامعه
و فرهنگ خود دارد [.]14

چارچوب نظری پژوهش

با استناد به نظریهها و دیدگاههای مورد بررسی ،بر پایه نوع نگاه و
همچنین جهتگیری این پژوهش 8 ،معیار «آشنایی وشناخت»،
«خوانایی و تشخص»« ،رضایتمندی»« ،خودکارآمدی»« ،تعامل
اجتماعی»« ،تناسب محیطی»« ،دلبستگی» و «خاطره انگیزی» در
زمینه فرآیند شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مهم و
کلیدی میباشند .هریک از این معیارها در عین حال که هم پیوند و
مرتبط با یکدیگر هستند ،ابعاد و جوانبی از احراز و تشخیص هویت
مکان در توسعه شهری جدید را روشن ساخته و به واسطه آنها ،ساز
و کار این فرآیند میتواند مورد توجه قرار گیرد [.]16
جدول  ١مولفه های هویت شهر]5[ ،
مولفه های هویت شهر
جایگاه کلی طبیعی (طول و عرض جغرافیایی آن شهر و
شاخصهای وابسته)
مؤلفههای

مؤلفههای ساختاری جغرافیایی
(توپوگرافی ،هیدروگرافی و شاخصهای وابسته)

طبیعی

مؤلفه های ساختاری طبیعی (رود و درهها)

هویت شهر

مؤلفههای حوزه ای و ساختی طبیعی
(تنوع خاك ،پوشش گیاهی ،سرریز حوضهها)
مولفههای نقطهای (چشمهها ،تپهها و غیره)
مؤلفههای نقطهای خطی (مسیر آب و مشابه)
منظر عمومی :کلیت فرم شهر با دید پرند
(خطی -شطرنجی ،شعاعی یا ارگانیک)
عناصر خطی -ساختاری شاخص :خیابانهای اصلی ساخت
شهر

مؤلفه های

شاخصهای کانونی و نقطهای شهری :میادین ،دروازهها،
پاركها و غیره

مؤلفههای روانشناختی و ادراکی

هویت شهر

مؤلفههای روانشاختی و ادراکی شامل مجموعه تعامالتی است که
میان افراد و محیطهای شهری حاصل میآید .این تعامالت گرچه
ریشههای مختلفی دارند و به کمک ابزارهای متفاوت حاصل
میگردند؛ اما نتیجه آنها مسئله ادراکی و روانشناختی است و به
گفتوگوی خالق میان شهروندان و شهر میانجامد .اصوالً تأثیر این
مؤلفهها در جهت تأمین نیازهای روانی و ادراکی است و شامل ایجاد
تصور ذهنی مناسب در شهر ،خوانایی ،امنیت و رفاه اجتماعی است
[ .]14جدول  1به بیان مؤلفه های هویت شهر می پردازد.

شاخصهای خطی  -نقطهای تاریخی و کالبدی :کاخها و بازار
و غیره

مؤلفههای

مصنوع

تک بناهای شاخص شهری
تودهها :حوزهها و فضاهای شاخص شهری :محلههای قدیمی
شهر قدیم ،مجموعه ساحتمانهای مسکونی و نظیر اینها

انسانی
هویت شهر
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تبار و نیاکان
اوضاع دینی و مذهبی
آداب و رسوم
زبان

آشنایی و
شناخت

خوانایی و
تشخص

آگاهی و ادراك نسبت به محیط
فیزیکی و ابعاد اجتماعی

وجود کیفیات و ارتباطات قابل
درك ،متنوع ،برجسته و خاص

ساختار قابل درك و معنادار به صورت منسجمتنوع و برجستگی فرمها و فعالیتهااهمیت ،تفاوت ،انحصار و یکتایی فضا -احساس تمایز ،تشخص ،مباهات و سربلندی

دانشپور1379 ،؛ لینچ1381 ،؛ میرمقتدایی،
1383و 1388؛ چپ من و اسپارکز1384 ،؛ چپ
مـــــن و برادشـــــاو1384 ،؛ چـــــپ من و
دوناوان1384 ،؛ راپاپورت1384 ،؛ حبیبی ،؛1385
و، 1384؛ فالحـــــت 1385و، 1384
الکســـــاندر1386 ،؛ بهزادفر و برین1387 ،؛
حبیبـــــی1387 ،؛ گیدنـــــز1387 ،؛ مدیری،
1387؛ اربـــــاب1388 ،و 1391؛ دانشـــــپور،

همگانی محور ()TOD

عنوان معیار

تلقی و کارکرد

شاخص ها (زیرمعیارها)
 آگاهی از ارتباط و ترکیب عناصر و اجزاء شناخت عناصر فیزیکی و ابعاد اجتماعی احساس خودی بودن ،نزدیکی ،انس و الفت -تشخیص ،ادرا ك فضایی و جهتیابی

پژوهشهای پشتیبان

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

جدول  2تعریف زیرمعیارها در ارتباط با معیارهای هشت گانه کلیدی فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید]١6[ .
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رضایتمندی

احساس آسایش و آسودگی رفاهی

 ارضای نیازها و تمایالت بیولوژیکی و روانشناختی احساس راحتی ،آسایش و آسودگی رفاهی مقایسه و ارزیابی ذهنی محل سکونت-رضایتمندی کلی و تحقق احساس خوشایند

خودکارآمدی

تکامل و خودکفایی عملکردی-
کارکردی ظرفیتها و تسهیالت

کم و کیف آستانه رفاه محیطیتکامل و خودکفایی عملکردی -کارکردی-حمایت و تسهیل نیازها و تقاضاهای متنوع و مختلف

تعامل اجتماعی

ارتباطات و همبستگیهای
اجتماعی میان ساکنان و اهالی

ارتباط ،تعامل و آمیختگی اجتماعیانسجام ،همبستگی و مراقبت اجتماعی-همکاری و مشارکت اجتماعی فعال

تناسب محیطی

ظرفیتها و امکانات متنوع،
اختصاصی ،سازگار و متناسب

تناسب و سازگاری فرم و فعالیتاحساس اطمینان خاطر و امنیتدوستانه ،تسهیلگر و تقویتکننده بودن محیط-ظرفیتها و امکانات متنوع و اختصاصی

دلبستگی

حساس وابستگی ،تعهد و
مسئولیت ،هم سنخی و ریشه
داری

پتانسیل تداعی و یادآوری اشخاص و محلهاپتانسیل تحقق رویدادها و وقایع-خاطرات و تصاویر ارجاع پذیر در حافظه

خاطره انگیزی

پتانسیل شکلگیری و تداعی
خاطرات ،وقایع و رویدادهای
مرتبط و وابسته

پتانسیل تداعی و یادآوری اشخاص و محلهاپتانسیل تحقق رویدادها و وقایع-خاطرات و تصاویر ارجاعپذیر در حافظه

 -3معرفی محدوده پژوهش

در حال حاضر در حدود  24هزار واحد مسکونی احداث شده و
جمعیتی حدود  76هزار نفر در این ناحیه ی شهری سکونت یافتهاند.
با توجه به مطالعات طرح آماده سازی مصوب مساحت کل ناحیه ی
شهری مهرگان  541.1هکتار میباشد که  77.74درصد آن را
کاربریهای شهری و  22.58درصد را کاربریهای فراشهری تشکیل
می دهند .مجموع سطح اختصاص یافته به کاربری مسکونی معادل
 1628698مترمربع میباشد که  30.08درصد سطح ناحیه ی شهری
مهرگان را به خود اختصاص میدهد.
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تصویر 2عکس هوایی ناحیه شهری مهرگان

تصویر  ١موقعیت محدوده مطالعاتی در تقسیمات کشوری

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

اراضی مورد مطالعه ،به وسعت  541هکتار و به شکل ذوزنقه در شمال
شرقی دشت قزوین و در فاصله ی  10کیلومتری تا شهر قزوین و
فاصلهی  42کیلومتری تا آبیک قرار دارد .این اراضی از شمال به
روستای آشنستان ،از شرق به روستای باورس و از جنوب به کانال
انتقال آب طالقان محدود شده ،و در بخش شمالی آزادراه قزوین-
کرج واقع شده است .ناحیه شهری مهرگان در نظام تقسیمات اداری،
در محدودهی خدمات رسانی شهرداری محمدیه قرار دارد .این ناحیه
برای اسکان جمعیتی بالغ بر  122647نفر و  31610واحد مسکونی
برنامه ریزی شده است .در حال حاضر در حدود  24هزار واحد
مسکونی احداث شده و جمعیتی حدود  76هزار نفر در این ناحیه ی
شهری سکونت یافتهاند .ناحیه شهری مهرگان در نظام تقسیمات
اداری ،در محدودهی خدمات رسانی شهرداری محمدیه قرار دارد .این
ناحیه برای اسکان جمعیتی بالغ بر  122647نفر و  31610واحد
مسکونی برنامه ریزی شده است.
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-4

تحلیل

در این بخش با توجه به مشاهدات میدانی صورت گرفته و همچنین
مصاحباتی که با شهروندان انجام شده ،ناحیه شهری مهرگان مورد
بررسی قرار میگیرد .وضعیت ناحیه شهری مهرگان به تفکیک
معیارهای هشتگانه کلیدی فرآیند شکلگیری هویت مکان در
شهرهای جدید یعنی «آشنایی و شناخت»« ،تشخص و خوانایی»،
«رضایتمندی»« ،خودکارآمدی»« ،تعامل اجتماعی»« ،تناسب
محیطی»« ،دلبستگی»« ،خاطرهانگیزی» به شرح زیر میباشد:
 -١-4آشنایی و شناخت
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،این معیار در ناحیه شهری مهرگان
در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد .ساکنین مسکن مهر قزوین تا حد
مناسبی از اجزاء و عناصر موجود در شهرك شناخت دارند و اکثریت
این ساکنین ،به خصوص کسانی که جزء اولین ساکنین مسکن مهر
قزوین میباشند ،ابعاد فیزیکی که شامل فضاهای شهری و بناها
میباشد را به خوبی میشناسند و این ابعاد را میتوانند در ذهن خود
تجسم کنند یا به توصیف آن بپردازند .طی مصاحباتی که با شهروندان
این ناحیه شهری صورت گرفته است ،به این نتیجه رسیدیم که
ساکنین این محدوده از موقعیت مکانی خویش در شهرك آگاهی
داشته و میتوانند برای خود مسیریابی نمایند .از آنجایی که ساکنین
این ناحیه شهری از نظر اقتصادی جزء اقشار متوسط و ضعیف جامعه
محسوب میشوند ،میان شان احساس نزدیکی و الفت وجود دارد و
ساکنین را افرادی خودی تلقی میکنند .در رابطه با شناخت
شهروندان از یکدیگر به صورت چهره به چهره میتوان گفت که فقط
در میان همسایگان یا کسانی که رابطهی نزدیکتری از رابطه
شهروندی دارند ،این شناخت وجود دارد.
 -2-4خوانایی و تشخص

 -3-4رضایتمندی
یکی از عواملی که سبب افزایش رضایتمندی ساکنین از محل
سکونت خود میشود ،برخورداری از خدمات متنوع و مورد نیاز است
که شامل خدمات بهداشتی و درمانی ،آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی
و غیره میباشد .آنچه که در مسکن مهر قزوین مشهود است غلبه
کاربری مسکونی بر سایر کاربریها و همچنین کمبود کاربریها و
فعالیت های مورد نیاز و اساسی زندگی است .ساکنین محالت مختلف
نیز برای تأمین نیازهای خود همواره یا در حال تردد میان محالت
دیگر هستند و یا حتی نیازمند مراجعه به شهرهای اطراف هستند.
همین امر سبب می شود که میزان رضایتمندی و احساس آسایش و
آسودگی شهروندان کاهش یابد .در چنین وضعیتی که نیازهای
اساسی ساکنین توسط محل زندگی خود تأمین نمیشود ،واضح است
که به سالیق مختلف نیز در این شهرك پاسخ داده نشده است و ناحیه
شهری مهرگان در تأمین اولویتها و توقعات شهروندان خود ضعیف
عمل کرده است .شرایط حاکم در این محدوده ،احساس خوشایندی
را در شهروندان ایجاد نمیکند و ممکن است آنها همواره این شهرك
را با سکونتگاههای اطراف مقایسه نموده و دیدگاه و ارزیابی منفی به
محل سکونت خود که ناحیه شهری مهرگان است ،داشته باشند .این
سکونتگاه نه تنها توانایی پاسخگویی به نیازهای روانشناختی ساکنین
را نداشته ،بلکه در تأمین نیازهای بیولوژیکی هم دچار ضعف شده
است.

7 (1) , 2022
دوره  ،7شماره ١
تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

 -4-4خودکارآمدی

همگانی محور ()TOD

همانطور که پیشتر هم اشاره شد ،یکی از مشکالت این سکونتگاه
کمبود کاربریها و فعالیتهای مورد نیاز ساکنین است .عالوه بر
موضوع کمبود کاربری و فعالیت ،کاربریهای خدمات رسانی که در
این محدوده وجود دارند نیز از پراکنش مناسبی در سطح ناحیه
شهری مهرگان برخوردار نیستند و شهروندان هر محله برای تأمین
نیازهای روزانه خود مجبور به رفت و آمد به محالت دیگر هستند.
همچنین برخی از فعالیتها به طور کلی در این ناحیه شهری وجود
ندارند .یعنی ساکنین حتماً برای تأمین برخی از نیازهای خود باید در
تردد میان شهرهای اطراف باشند .به عبارتی ،ناحیه شهری مهرگان،
به لحاظ امکانات ،تجهیزات و خدمات خودکفا و خودمتکی نبوده ،و
بدون سکونتگاههای اطراف ،شهروندان برای سکونت دچار مشکالتی
خواهند شد .در مصاحباتی که با برخی شهروندان صورت گرفت ،آنها
نارضایتی خود را از این وضعیت مطرح کردند و به این موضوع اشاره
داشتند که همیشه برایشان شرایط رفت و آمد وجود ندارد ولیکن
چارهای جز تردد میان شهرهای دیگر نداشته و این وضعیت بسیار
برایشان ناخوشایند است.

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

این ناحیه شهری از عناصر ،فضاها و نمادهای برجسته اختصاصی
برخوردار نمیباشد که از آن به عنوان عنصر هویتبخش شهر یاد کرد
و یا با دیدن آن سمبل و نماد به یاد ناحیه شهری مهرگان افتاد.
همچنین در این شهرك بناهای یکسان ،فضاهای شکل گرفته مشابه
هم و فرم های شهری بدون تمایز و تفاوت به تعدد وجود دارند .در
واقع میتوان گفت که کل سطح این ناحیه شهری از ترکیبهای
یکسان و یکنواختی تبعیت میکنند .مانند ساختمانهای بلندمرتبه
یک شکل با نماهای شبیه ب ه هم و بدون تمایز حتی در رنگ بناها،
پارك هایی که به عنوان فضاهای باز و سبز شهری در مراکز محالت
قرار گرفته اند و بدون کارآیی الزم هستند و از نظر فرم و ترکیب
تفاوت چندانی باهم ندارند که بتوانند محالت این ناحیه شهری را از
یکدیگر متمایز کند ،اراضی فاقد کاربری که در سرتاسر ناحیه شهری
وجود دارند و مدتهاست در همین وضعیت قرار گرفتهاند و اقدامی
برای ساماندهیشان صورت نگرفته است و چهره این ناحیه شهری را
مخدوش کردهاند ،خیابانهای شهری مشابه به هم و غیره .احساس
ساکنین به محل زندگی خود به صورتی نیست که آن را از سایر
شهرها و شهركها ارجحتر بدانند و صرفاً به عنوان محل زندگی خود
به این ناحیه شهری نگاه میکنند که شاید از هیجگونه خوشنامی و
اعتباری برخوردار نبوده و یا اینکه به سکونت در این شهرك مفتخر

باشند .اهمیتی که این شهرك در میان ساکنین خود دارد تنها به
دلیل این است که محل سکونت آنهاست و نه به دلیل تمایز آن یا
برخورداری از عنصر ،نماد یا ویژگی که خاص این شهرك باشد و آن
را نتوان با سایر شهرها و شهركها قیاس کرد .به طور کلی میتوان
گفت وضعیت معیار خوانایی و تشخص در این ناحیه شهری چندان
مناسب نبوده و نیاز به راهکارها و اقداماتی است که این وضعیت را
بهبود بخشد.
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 -5-4تعامل اجتماعی
مطالعات انجام شده نشان میدهد که تعامالت اجتماعی نسبی میان
اکثر همسایگان این شهرك وجود دارد .ولی این موضوع در مورد
همهی همسایگان صدق نمیکند .ساختمانهای مسکن مهر به دلیل
واحدهای مسکونی زیادی که دارند ،این امکان را فراهم نمیکنند که
همهی همسایگان از همدیگر شناخت کافی را داشته باشند و تعامالت
اجتماعی میان آنان شکل بگیرد .بسیاری از آنها عالقمند به برقراری
ارتباط مؤثرتری با یکدیگر هستند .همچنین به سبب وجود پاركها
و فضاهای سبز در مراکز محالت ،بسیاری از شهروندان با یکدیگر
رابطهی صمیمی و دوستانهتری دارند و از همدیگر به عنوان
همشهرکی قابل اعتماد و یا یک دوست مطمئن یاد میکنند .اکثر
شهروندان به این موضوع عالقمند هستند که در امور مرتبط با محل
سکونت خود با یکدیگر مشارکت عمیقتری داشته باشند .در واقع آنها
سایر شهروندان را به عنوان عضو و بخشی از اجتماع محلی خود
پذیرفتهاند و برقراری ارتباط اجتماعی برایشان حائز اهمیت است.
 -6-4تناسب محیطی

 -7-4دلبستگی
ساکنین این شهرك عموم ًا خود را متعلق به جای دیگری میدانند و
در صورت فراهم شدن شرایط عالقمند هستند که از این شهرك خارج
شوند .چرا که وقتی در این شهرك قرار دارند ،به اندازهی هنگامی که
در جایی هستند که خود را متعلق به آن میدانند حال خوشی ندارند.
نتایج مطالعات نشان میدهد که شهروندان احساس دلبستگی و
وابستگی به فضا و عناصر موجود در ناحیه شهری مهرگان ندارند.
اگرچه که آنها خود را در برابر اتفاقات محل سکونت خود مسئول
میدانند ولی احساس تعلق و ریشهداری نسبت به آن به واسطهی
سکونت در این شهرك هنوز پیدا نکردهاند .ترجیح شهروندان بر این
است که بیشتر اوقات خود را با دوستان و خانواده در جایی غیر از
ناحیه شهری مهرگان سپری کنند و ترك این محل چندان برایشان
سخت نیست و در صورت ترك محل سکونت خود ،نسبت به آن
چندان دلتنگ نمیشوند.
 -8-4خاطرهانگیزی
بررسی این ناحیه شهری بر اساس معیار خاطره انگیزی نشان میدهد
فضاهای موجود در ناحیه شهری مهرگان قابلیت چندانی در
شکلگیری خاطره در اذهان عمومی ندارد .عناصر و اجزاء این شهرك
چندان نمی تواند خاطراتی را برای شهروندان تداعی کند .در واقع
ناحیه شهری مهرگان ،بستر وقوع رویدادهای به یاد ماندنی و
مراسمات مختلف نیست .همین امر باعث میشود که شهروندان به
ندرت برای خود تصاویر و وقایعی را یادآور شوند که در محل
سکونت شان اتفاق افتاده است .بنابراین ساماندهی این وضعیت و
تالش برای خاطره انگیز ساختن محیط زندگی ساکنین ناحیه شهری
مهرگان بسیار حائز اهمیت است.
با استفاده از مطالعات انجام شده ،نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و
فرصتهای ناحیه شهری مهرگان در هشت بعد کلیدی فرآیند شکل
گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مورد بررسی قرار گرفته
است .جدول شماره  ،3تحلیل سوات بدست آمده را نشان می دهد:
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جدول  3تحلیل سوات ناحیه شهری مهرگان ،مأخذ :نگارندگان
ابعاد

قوت)(S

ضعف)(W

فرصت)(O

تهدید)(T

تشخص و

ـ وجود دسترسی آسان به محالت
شهری

ـ عدم وجود ویژگی دعوت
کنندگی در ورودیهای شهر

ـ فرصت استفاده از المان های
متنوع برای افزایش خوانایی در
شهر

ـ یکسان بودن نمای بناها و
احتمال کاهش خوانایی در بافت
شهری

ـ پراکنش مناسب کاربری فضای
سبز و فضاهای باز شهری

ـ نبود افتخار به زندگی در محل
سکونت خود
ـ ضعف خدمات بهداشتی و درمانی
ـ کمبود مراکز فرهنگی و تفریحی

ـ فرصت بهره گیری از زمینهای
خالی و فاقد کاربری مشخص برای
خدمات دارای کمبود
ـفرصت افزایش خانوارهای مالک
محل اقامت خود

ـ احتمال افزایش نارضایتی
ساکنین به دلیل تداوم روند کند
خدمات رسانی حتی با گذشت
چند سال

شناخت

خوانایی

رضاتمندی

همگانی محور ()TOD

آشنایی و

ـ وجود شناخت نسبی ساکنین
محالت از یکدیگر

ـ کمبود سمبلها ،نماد و
نشانههای موجود

ـ امکان ایجاد و تقویت نهادهای
محلی

ـ به خطر افتادن امنیت ساکنین
به دلیل عدم شناخت کافی از
همسایگان خود

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

در مورد وضعیت ناحیه شهری مهرگان در رابطه با معیار تناسب
محیطی ،اولین موضوعی که مطرح میشود سهم بسیار باالی کاربری
مسکونی نسبت به سایر کاربریهاست .پس از آن ،میتوان به
پارك هایی با مقیاس محلی و یک پارك با مقیاس بزرگتر در مرکز
ناحیه شهری مهرگان اشاره کرد .این پاركها و فضاهای باز شهری
اگرچه محل تجمع بسیاری از شهروندان در اوقات فراغت خود
هستند ،اما به دلیل مشکالتی که دارند مانند مبلمان نامناسب،
همچنان قابلیت افزایش کارآییشان وجود دارد و نیازمند بهبود
کیفیت وضعیت موجودشان هستند .ناحیه شهری مهرگان ،خیلی قادر
به پاسخگویی همهی نیازهای گروههای سنی مختلف مانند سالمندان
یا کودکان نیست؛ و به فضاهایی نیاز دارد که به عنوان مثال سالمندان
را تشویق به گردهمایی در آن فضا کند .به غیر از پاركهای موجود،
فضای مناسبی برای انجام فعالیتهای سرگرمی ،پیادهروی و غیره به
چشم نمی خورد .وجود و تعدد اراضی فاقد کاربری و بایر امنیت
شهروندان را به خصوص در ساعاتی که تردد کمتر است تهدید
میکند .این شهرك نیازمند مکانها و مؤسساتی است که
استعدادهای متنوع شهروندان را در آن بهکار گیرد و تواناییهای آنان
را تقویت و حمایت کند .ناحیه شهری مهرگان به طور کلی از کیفیت

و تنوع مناسبی در خصوص فضاهای جمعی و عمومی برخوردار نبوده
و نیازمند راهکارهایی است که این شرایط را بهبود بخشند.
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خودکارآمدی

ـ دسترسی مناسب به حمل و نقل
عمومی و ایستگاه های اتوبوس

ـ کمبود امکانات رفاهی

ـ فرصت ایجاد فضاهایی چون بازار
و کاهش دفعات مراجعه ساکنین
این ناحیه شهری به سکونتگاه
های اطراف

ـ احتمال افزایش تردد به شهرهای
اطراف به دلیل عدم خودکفایی
ناحیه شهری مهرگان

تعامل اجتماعی

ـ مالقات روزانه افراد از طریق
پارك های موجود در شهر

ـ نبود کاربریهای جاذب جمعیت

ـ فرصت تقویت تعامالت اجتماعی
به دلیل وجود فضاهای باز همگانی
ـ امکان ایجاد مکان های مناسب
برای گذران اوقات فراغت برای
اکثریت گروههای سنی

ـ احتمال کاهش تعامالت
احتماعی میان ساکنین به دلیل
ناکارآمدی فضاهای باز شهری

تناسب محیطی

ـ نوساز بودن ساختمانها موجود
در این ناحیه شهری
ـ وجود پاركها و فضاهای باز
شهری متعدد
ـ نفوذپذیری مناسب در بافت

ـ عدم استفاده از المان های
مناسب
ـ باال بودن میزان تخصیص زمین
به کاربری مسکونی

ـ فرصت بهبود و تقویت پیاده
مداری در آینده

ـ به خطر افتادن امنیت ساکنین
به دلیل تعدد واحدهای مسکونی
خالی از سکنه و اراضی بایر

دلبستگی

ـ عالقه ساکنین به مشارکت در
زیباسازی شهری

ـ عدم وجود تعلق مکانی در میان
اکثریت ساکنین
ـ ناکارآمد بودن فضاهای شهری
جهت ارضای نیاز روحی و روانی
ساکنین

ـ فرصت خو گرفتن و انس یافتن
ساکنین با مکان با گذشت زمان
ـفرصت ایجاد وابستگی معاشی به
مکان
ـ فرصت ایجاد انگیزه در ساکنین
برای مشارکت در ارتقا وضعیت
موجود شهر

ـ خطر خروج ساکنین از بافت به
دلیل عدم وجود تعلق مکانی
ـ احتمال کاهش همبستگی
اجتماعی به دلیل نبود نهادهای
محلی

خاطره انگیزی

ـ خاطره انگیز بودن برخی مکانها
برای کودکان

ـ خاطره انگیز نبودن مکان های
موجود در سطح شهر برای همه
افراد در سنین مختلف

ـ ایجاد و تقویت پاتوق هایی جهت
گردهمایی اجتماعی

ـ خطر تشدید بحران بی هویتی در
صورت تداوم شرایط خاطرهانگیز
نبودن فضاهای شهری موجود

 -5نتیجه
از آنجایی که مقوله هویت از مفاهیم مورد توجه بشر است ،بررسی
عوامل هویت دهنده فرد یا اجتماع بسیار حائز اهمیت است .این هویت
در شهر نیز منبعث میشود و امروزه یکی از مهمترین موضوعاتی است
که در خصوص شهرهای جدید مطرح میشود .چرا که معمو ًال
شکلگیری این شهرها همراه با بیتوجهی به بحث هویت شهری
است .اگرچه که هویت شهرها با گذشت زمان ممکن است پررنگتر
شود ،ولیکن در ساخت شهرهای جدید همواره باید مؤلفههای
هویتبخش مورد توجه برنامهریزان شهری قرار گیرد .شناخت هویت

و مؤلفه های تاثیرگذار آن در شهر ،کمک میکند تا شهرهای جدید
ساخته شده کمتر از این بحران بیهویتی رنج ببرند و عواقب آن
کاهش مییابد .در این پژوهش نیز سعی بر این بوده است پس از
شناخت معضل بی هویتی و عوامل تشدید کننده آن در مسکن مهر
قزوین ،معیارهای هویتبخشی به شهرها را در این ناحیه شهری مورد
بررسی قرار دهیم و به دنبال ارائه راهکارهایی باشیم که این مسئله و
بحران را بهبود بخشد .لذا در جدول شماره  4راهکارهای پیشنهادی
برای ارتقا کیفیت وضعیت موجود و هویت بخشی به ناحیه شهری
مهرگان در ابعاد هشگانه هویتبخش به شهرها آورده شده است.
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جدول  4راهکارهای پیشنهادی( ،مأخذ :نگارندگان)
ابعاد

راهکارهای پیشنهادی

رضاتمندی

استفاده از مبلمان و تجهیزات شهری مناسب و کارآمد در مکانهای عمومی
تأسیس مؤسسهها و نهادهای محلی
تأمین و توسعه گزینههای مختلف حمل و نقل از جمله حمل و نقل عمومی ،پیاده ،دوچرخه و ...
برگزاری کالسهای آموزش مهارتهای مختلف به ساکنین
افزایش سرانه کاربریهای دارای کمبود چون کاربری بهداشتی و درمانی در سطح ناحیه شهری

خودکارآمدی

افزایش سرانه کاربریهای خدماتی و مورد نیاز در سطح محالت و پراکنش بهینه خدمات
ایجاد مکانهایی برای رفع نیازهای روزانه ساکنین و کاهش تردد روزانه ساکنین به شهرهای اطراف
ایجاد فعالیتهایی چون فروش پوشاك زنانه ،مردانه و بچگانه
اشتغالزایی برای ساکنین در سطح محالت با ایجاد بازارچههای سنتی
حمایت از مشاغل کوچک مقیاس ،خانگی و زودبازده
تقویت محورهای تجاری -خدماتی در سطح ناحیه شهری

همگانی محور ()TOD

تشخص و خوانایی

استفاده از نماد ،نشانه های متمایز و برجسته در ناحیه شهری
ایجاد تفاوت و تمایز در نمای ساختمانها و ظاهر فضاهای شهری و کمک به کاهش حس گمگشتگی
استفاده از نور و رنگ در پروژههای زیباسازی
استفاده از عناصر طبیعی در ورودیها و تبدیل محورهای متصل کننده ناحیه شهری مهرگان به شریانهای برون شهری به محورهای سبز

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

آشنایی و شناخت

ایجاد مسیرهای حرکتی به هم پیوسته در محالت
ایجاد فضاهای باز شهری کارآمدی که ساکنین را به استفاده از فضا دعوت میکند
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تعامل اجتماعی

ایجاد مراکز گردهمایی در محالت
ایجاد نهادهای محلی و تشویق ساکنین به مشارکت در این نهادها
ایجاد فضاهایی برای معاشرت میان افراد در سنین باال مانند رستوران های سنتی
ارتقا سطح کیفیت فضاهای باز شهری موجود
پیش بینی انواع مسیرهای پیاده مدار در سطح محالت با کاربریهای جاذب به منظور بسترسازی برای ایجاد تعامالت میان ساکنین.

تناسب محیطی

توسعه و ایجاد فضاهای شهری مناسب با بهرهگیری از اراضی بایر موجود در سطح ناحیه شهری
ایجاد فضاهای سبز و کاشت درختان و گیاهان کمک کننده در ارتقا زیبایی بصری ناحیه شهری مهرگان
زیباسازی فضاهای سبز و پاركهای موجود در سطح محالت
ایجاد ورودیهای جلب کننده و منحصر به فرد به دلیل اینکه ورودی هر شهر نقش به سزایی در نمایش شخصیت و هویت آن شهر دارد.

دلبستگی

توسعه فضاهای پذیرایی و تفریحی در سطح محالت
استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه مشارکت و آموزش ساکنین
ایجاد پهنههای مختلط فراغتی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...در محدوده

خاطره انگیزی

ایجاد مراکز مذهبی و فرهنگی در سطح محالت
ایجاد فضاهایی برای برگزاری مراسمات آئینی و جشنها
بسترسازی برای حضور فعال ساکنین در سطح محالت با ایجاد فضاهای دعوت کننده
ترزیق کاربری به اراضی فاقد کاربری مشخص و بایر
توسعه مختلط و پیوسته برپایه حداکثر استفاده از فضاهای موجود در سایت
[]10
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مراجع

[]1

بی ن
رهبي منش ،کمال (" .)1390رابطه ي ن
ن
مبان
ذبییح،
حسی؛ فرح ،حبیب و ر
ن
ن
مسکون بر روابط انسان:
مسکون و تأثب مجتمع هاي
رضایت از مجتمع هاي
ن
مسکون در تهران" ،فصلنامه ي هویت شهر ،سال
مطالعه ي موردي چند مجتمع
پنجم ،شماره ي هشتم ،بهار و تابستان.
ن
حسی (« .)1385دیدگاه های نو در جغرافیای شهری» ،چاپ نهم ،تهران،
شکون،
ی
انتشارات سمت.
پبان ،پرویز ( .)1384هویت شهرها :غوغای بسیار برای مفهویم پیچیده ،آبادی.
رضازاده ،راضیه (« .)1380بحران ادرایک رفتاری در فضای شهری» ،مجله شهرداری
ها ،ویژه نامه شماره  ،5طرایح شهری ،سازمان شهرداریهای کشور.
هويت شهر ،نگاه به ّ
مصطف (ّ .)1386
ن
هويت شهر تهران – چاپ اول،
بهزادفر،
ی
ی
تهران :ر
نش شهر.
ارزیان شاخص های موثر در
نوفل ،سید علبضا ،و همکاران« .)1388( ،برریس و
ر
هویت (نمونه موردی محله جلفا در شهر اصفهان)» ،فصلنامه آرمانشهر ،شماره .3
نقی زاده ،م ( . )1386هویت شهری و شناخت زیبایی در دیدگاه اسالمی اصفهان :بخش

[]2
[]3
[]4
[]5
[]6
[]7
[]8
[]9

شهری شهرداری اصفهان
قر یان ،فریبا (« .)1384طبیعت ،هویت و محالت شهری» ،آبادی ،س  15ش ،48
صص .32-35
ن
ر
بخش به بافت
اصفهان ،مروارید (« ،)1383اهل کجا هستیم؟ هویت
قاسیم
ن
مسکون» ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات روزنه.

[]11

[]12

[]13

[]14
[]15
[]16

ی
ی
وثوق ،ویدا ( ،) 1386برریس هویت در شهرهای جدید ،مجموعه
تخت ،بیتا؛
خالصه مقاالت همایش ن
بی الملیل شهرهای جدید ،انتشارات رشکت عمران
شهرهای جدید.
ی
بهشت ،شیدا (« .)1386شهرهای جدید ،شهرهای بدون خاطره» ،مجموعه
باقری
خالصه مقاالت همایش ن
بی الملیل شهرهای جدید ،انتشارات رشکت عمران
شهرهای جدید.
پبان ،پرویز (« .)1386شهرهای جدید رن تاری خ و بدون فرهنگ :مسئله هویت
یان» ،مجموعه خالصه مقاالت همایش ن
بی الملیل شهرهای جدید ،انتشارات
ر
رشکت عمران شهرهای جدید.
صبی ،سهیل؛ مشارزاده مهر ران ،زهرا ( .)1385جایگاه مفهوم هویت در شهرهای
ر
جدید ،مجموعه مقاالت همایش ن
بی الملیل شهرهای جدید ،انتشارات رشکت عمران
شهرهای جدید ،چاپ اول ،تهران.
زینیل قطب آبادی ،امینه (.)1394
شناسان نقش مؤلفههای طبییع در ایجاد هویت
ی
شهری ،پژوهشهای منظر شهر ،سال دوم ،شماره .4
ن
مصطف ( .)1390هویت شهر ،نگاه به هویت شهر تهران .تهران :مؤسسه
بهزادفر،
ر
نش شهر.
ن
ارباب ،پارسا؛ عزیزی ،محمدمهدی؛ زبردست ،اسفندیار( .)1394تبیی معیارهای
نشیه ن
کلیدی فرآیند شکلگبی هویت مکان در توسعه شهری جدید ،ر
هبهای زیبا-
معماری و شهرسازی ،دوره  ،20شماره .4
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دوره  ،7شماره ١
تابستان ١40١
دوفصلنامه پژوهشی

همگانی محور ()TOD

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل
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