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کد مقاله02846 :

چکـیده
باگذشت قرنها و تحول شکل زندگی بشر ،فضای سبز همچنان همانند عنصری جداییناپذیر از زندگی انسان قلمداد
میشود .فضاهای سبز در معماری ایران همیشه مورد توجّه بوده و میتوان گفت هیچ بنایی احداث نمیشده مگر آنکه
ساماندهی و شکلگیری صحیح فضاهای سبز آن نیز مدنظر معمار بوده است .اهمیت استفاده از عوامل طبیعی در معماری
امروزه و نیاز به ایجاد پایداری اکولوژیک میان طبیعت و مصنوعات بشری حداکثر استفاده از عوامل محیطی و طبیعی در
معماری جزء ارکان پایداری در این زمینه میباشد .در این پژوهش توصیفی به بررسی جایگاه فضای سبز بهعنوان عنصر
حیاتی در زندگی بشر پرداخته شد .در گام نخست به مطالعه و شناخت تأثیرات حاصل از فضای سبز بر زندگی انسان
پرداخته شد که نتایج نشاندهنده تأثیرات بسیار تعیینکنندهای است که عبارتاند از :تأثیرات روانشناختی -تأثیرات
جامعهشناختی و تأثیرات فرهنگی .در ادامه ،برخی مجتمعهای مسکونی آپارتمانی در پروژههای موفق در مسابقه معمار از
سال  9611-16مورد پژوهش قرار گرفت.

واژگـان کلـیدی :آپارتمان ،جایزه معمار ،فضای سبز ،مجتمع مسکونی ،معماری.

 -1دانشجوی دکترای معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل ارس( .نویسنده مسئول)
Daneshmand.arman@yahoo.com

 -5دکترای معماری ،استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
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 -1مقدمه
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مطالعه تاریخ و معماری جهان در ادوار گذشته ،نشان میدهد که معماری ،سازهها و نحوه ساختمانسازی در دورههای گذشته،
متشکل از اقلیمها و شرایط زندگی گوناگون است .امروزه با افزایش روزافزون جمعیت ،آپارتماننشینی را میتوان از مهمترین
تحوالت در فرآیند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم غالب مسکن شهری ،در عصر معاصر تبدیل شده است؛ ازاینرو یکی از
مهمترین بحرانهایی که فضای شهرهایمان را تهدید میکند ،گسستگی تدریجی بین انسان و طبیعت است(محمدنژاد.)9680،
فضاهای سبز ،پارکهای جنگلی ،باغها و نظیر آنها ،نقش عمدهای در افزایش کیفیت هوا و ایجاد تغییرات مثبت در اقلیم
محیطهای شهری بازی میکنند .از بین رفتن پیوند نزدیک مسکن با طبیعت و کمبود شدید غنای فضایی و عدم تعلّق به مکان در
خانههای معاصر ،اتفاقی است که به دلیل از بین رفتن جایگاه ارزشی فضای سبز و عدم توجّه به طرّاحی این فضا در ساختمانهای
مسکونی رخ داده است .در گذشته ،حیاط بهعنوان قلب تپندة فضای مسکونی ،از دوست داشتنی ترین بخش های خانه به شمار می
رفت .در حال حاضر حذف این بخش از واحد مسکونی و عدم توجّه به آن در ساختمانهای مسکونی ،منجر به کاهش کیفیّت
فضایی مسکن شده و لذا پیامدهای منفی زیادی را در زمینة سامت جسمی و آرامش روحی و روانی افراد و رشد و پرورش کودکان و
در نتیجه آثار سوء اجتماعی به همراه دارد .در حالی که فضای سبز بهعنوان یک محیط طبیعی در اطراف ما هم از دیدگاه تأمین
نیازهای زیست محیطی شهرنشینان ،هم از نظر تأمین فضای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آنان جایگاهی درخور اهمیت
دارند .لذا توجه به فضای سبز و ایجاد آن میتواند با تولید اکسیژن ،تعدیل دمای محیط ،جذب برخی از آالینده ها و نهایتاً بازدهی
اکولوژیکی باعث ارتقای کیفیت محیط زیست شود(شهین باهر و همکاران.)9619 ،

 -2بیان مسئله
در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی و هجوم زندگی آپارتمان نشینی ،دیگر ایرانی ها هم مانند مردم سایر کشورها حیاط را
بهعنوان یک فضای خصوصی در دل خانههایشان ندارند .با افزایش روزافزون جمعیت و بهای زمین در کالنشهرها ،بلندمرتبه سازی
و آپارتمان نشینی را میتوان از مهمترین تحوالت در فرآیند اسکان بشر در شهرها دانست(ارزاقی .)9618،بطوریکه امروزه زندگی در
شهرهای بزرگ علی رغم همراه داشتن امکانات رفاهی و اجتماعی فراوان ،با مشکالت زیادی همراه است .مجموعه های مسکونی
که زمانی قرار بود با قرارگیری در میان فضای سبز و زیبا و کم تراکم ،اجتماعات الگویی را ایجاد کنند ،به تدریج به مجتمع های
آپارتمانی با تراکم بسیار باال تبدیل شدند .هدف از این نوشتار بررسی جایگاه فضای سبز در مجتمع های مسکونی آپارتمانی میباشد
لذا نوشتار حاضر شامل پاسخ به پرسش های زیر جهت دستیابی به هدف مطالعه است:
 -9فضای سبز ،چه تأثیراتی را در زندگی انسان دارد؟
 -2اهمیت فضای سبز در مجتمع های مسکونی آپارتمانی چه میزان است؟

 -3تاریخچه معماری سبز در ایران
دوره اول از سال  :9605-75از این دوره بود که جریان مدرنیست نیز یک گرایش تاریخی پیدا کرده بود .با کارهای نادر اردالن
و کامران دیباکه درایران سعی در زنده کردن معماری ایران داشتند این روند در ایران نیز پیش میرفت .کارهای میرمیران
نشاندهنده تاثیر پذیری از معماری سنتی گذشته است.
دوره دوم از سال  :9675-05در مرکزتوسعه میتوان گرایش به گذشته را در کار میرمیران دید .مهمترین کارهایی که میرمیران
در این دوره انجام داده شامل طرح جامع اصفهان ،طرح منطقه شهری اصفهان و همچنین مرکز توسعه خانهسازی و شهر نشینی
اصفهان بوده است (فدایی تمیجانی.)9611،

 -4فضای سبز
«گاری مول» اصطالح فضای سبز را برای پوشش سبز شهرها به کار می گیرد و یا فضای سبز را به منطقه ای پوشیده از گیاه
در داخل و اطراف شهرها اطالق میکنند(تقی زاده )9619،که بیشتر دارای دو کارکرد مهم برای شهر می باشند:
 -9تعدیل دما و تلطیف هوا
 -5زیبا آفرینی مبانی معماری سنتی ایران
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 -5تاثیرات فضای سبز
دکتر محمد صالحی فرد و همکارانش در سال  9681طی پژوهشی با عنوان "تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری
با تأکید بر دیدگاه شهروندان" به تقسیم بندی آثار اجتماعی فضای سبز پرداختند(حضرتی فرد ،)9619 ،که عبارتند از:
 -9آثار جامعه شناختی  -2آثار فرهنگی  -6آثار روانشناختی
به طور کلی میتوان تأثیرات فضای سبز را بر شهروندان به صورت زیر بیان نمود:
 -9ایجاد آرامش روحی و روانی :شاید بتوان تأثیرات مثبت بودن در طبیعت را ناشی از تأثیراتی دانست که رنگها به روی
انسان می گذارند .رنگها تأثیرات هیجانی و شناختی مختلفی را بر می انگیزانند.
 -2تأثیرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد :برای اینکه افراد به فعالیت بدنی بپردازند ،باید بیش از پیش آن ها را به
این کار ترغیب کرد .فضاهای سبز میتوانند مردم را تشویق به شرکت در چنین فعالیت هایی کنند.
 -6تعامالت اجتماعی :فضاهای سبز ،بین اعضای اجتماع و محیط طبیعی پیرامون رابطه مستحکمی برقرار میکنند ،به این
ترتیب شهر را قابل سکونت تر و تحمل پذیرتر می کند)Hamid & Babamiriy, 2012( .

اهمیت فضای سبز در معماری عبارتند از:
 -9محافظت بنا در برابر بادهای سرد زمستانی و تابش شدید آفتاب تابستانی
 -2کاهش مصرف آب و سوخت در نگهداری فضای سبز
 -6کمک به کنترل آلودگی صوتی و آلودگی هوا
 -0کاهش مصرف انرژی در تابستان و زمستان(طاهری)9616،

 -7نقش فضای سبز در ساختمانها
یکی از بهترین راه ها جهت افزایش کیفیت زندگی و تعامل انسان با طبیعت ،استفاده از فضای سبز در ساختمان ها و یا
محیطهای اطراف آن میباشد(یاران .)9617 ،از جمله فواید فضای سبز برای ساکنین عبارتند از:
 -9کاهش استرس و تنش اعضای ساختمان  -2کاهش گرمای محیط و ساختمان
 -6کاهش آلودگی صوتی در ساختمان  -0کاهش آلودگی هوا
 -7کاهش تأثیر اثرات گلخانه ای  -0جذب دی اکسید کربن محیط و تبدیل آن به اکسیژن
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 -6اهمیت فضای سبز در معماری معاصر ایران

 -8روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی -تحلیلی است .در مراحل ابتدایی از روش
مطالعه کتابخانه ای اطالعات استخراج و مطالعه شده است .سپس تعدادی از پروژه های موفق مسکونی آپارتمانی در مسابقه معمار
از سال  9616تا  9611را انتخاب نموده و در ادامه به تجزیه و تحلیل جایگاه فضای سبز مجتمع ها پرداخته شده است.

 -9مسابقه معمار
جایزه معمار هر ساله به برترین طراحان معماری ساختمانهای کشور به لحاظ خالقیت و نحوه به کارگیری فضا در خدمت
کاربری تعلق می گیرد .با توجه به اینکه هیأت داوران جایزه معمار از میان معماران برجسته ایرانی و بین المللی انتخاب می شوند،
این جایزه در بین جامعه معماری کشور دارای اعتبار ویژه ای است .در ادامه به تشریح و بررسی برخی از برندگان جایزه معمار در
گروه مسکونی (آپارتمانی) پرداخته میشود.

 -11معیارهای داوری جایزه معمار
 -9خالقیت و نوآوری در طراحی و نوآوری در کاربرد مصالح و فناوری ساختمان
 -2مواجهه خالقانه با مشکالت خاصپروژه ا زجمله :محدودیت های اقتصادی ،شرایط خاص سایت از نظر ابعاد و اندازه ها،
ضوابط و رویه های قانونی (به ویژه در شهرها) ،دشواری های فنی و…
 -6دقت و نوآوری در طراحی جزئیات
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 -0توجه به محیط پیرامونی و شرایط اقلیمی ،ارزش های زیست محیطی و تعهدات اجتماعی
 -7قضاوت نهایی در مورد هر پروژه نه از طریق مشخص کردن امتیاز آن در هر کدام از موارد فوق و معدل گیری از امتیازات،
که با قضاوت درباره تمامیت آن صورت گرفته است.

 -11یافته های پژوهش
 -1-11برندگان گروه مسکونی (آپارتمانی) 1399
رتبه اول :مسکونی آپارتمانی پاکت ،اصفهان
پاکت با استفاده از الگوی خانههای با حیاط مرکزی ،از ضلع شمال کامال بسته است و از جنوب یک دیوار مشبک کامل است.
در حالیکه تمام پالکهای بافت همجوار شلوغاند و مملو از پنجره ،ایوان ،اجسام داخل ایوان و البته تزئیناتی مد روز زمان ساخت،
نوعی درونگرایی را مطرح میکند که یادآور معماری کویر مرکزی است .این بنا با تعریف حیاط میانی شمالی و تراسهای ایجاد
شده در حدفاصل بنا و گذر و همچین گشودگی آنها در جهت دیگر ،ضمن بهره مندی از پاکتهای فضایی متنوع باز ،کیفیت نور و
منظر و مقیاس بازشوها را بدون محدودیت و متناسب با نیاز فضا تامین کرده است.
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شکل  -1ساختمان پاکت (مأخذ :پایگاه معماری معاصر

شکل  -2ساختمان پاکت (مأخذ :پایگاه معماری معاصر

ایران)

ایران)

رتبه دوم :آپارتمان مسکونی  16دقیقه ،مشهد
تفکیک مناسب طبقات دو واحدی از یکدیگر و حذف فیلتر آسانسور مشترک بدون آسیبرساندن به طبقات تکواحدی بهعنوان
چالش اصلی طراحی مدنظر قرارگرفت .لذا الگوی آشنای آپارتمانهای مسکونی دهه پنجاه و شصت مدرنیسم بومی تهران که در
مشهد با عنوان طرح خورجینی شناخته میشود بهعنوان شاکله و ساختار پروژه در نظر گرفته شد .بعد از آن ،برای آنکه این اختالف
سطح در طبقات تکواحدی کاهش یابد ،کم و زیاد کردن ارتفاع طبقات به ایجاد یک واحد دوبلکس در میانه ساختمان با هشتاد
مترمربع فضای قابلفروش مازاد منجر شد .پس از آن با تزریق سایر شاخصههای الگوی آپارتمانهای مدرن متاخر مثل ایجاد
فضاهای نیمهباز در طبقات و فضاهای مثبت و منفی در نماهای ساختمان و تفکیک فضاهای خصوصی و عمومی در پالن بعضی
طبقات و  ...تالش برای بازآفرینی این الگو بر اساس نیازهای جدید صورت پذیرفت.

شکل  -3ساختمان  11دقیقه (مأخذ :پایگاه معماری

شکل  -4ساختمان  11دقیقه (مأخذ :پایگاه معماری معاصر

معاصر ایران)

ایران)

رتبه سوم :عمارت نظر ،اصفهان
از مهمترین مشخصههای سایت این پروژه بهرهداشتن از منظر رودخانه و فضای سبز مجاور آن است .عاملی که در طراحی آن
نقش بهسزایی داشته است .این ساختمان شامل چهار طبقه زیرزمین ،همکف و طبقه اول و دوم میباشد .واحد اول که شامل
همکف و بخشی از طبقه زیرزمین است (بخش دیگر زیرزمین به پارکینگ و تأسیسات و انباری ها اختصاص یافته است) با زمین
پیوند یافته و در کنار گودال باغچه ای در جنوب و حیاط خلوتی در شمال قرار گرفتهاست .در مقابل ،باالترین واحد (واحد سوم)
پیوندی با آسمان یافتهاست و دارای بام سبز و دیدی به آسمان است .واحد میانی هم ویژگیهای خاص خود را با حیاطی اختصاصی
در میانهاش یافتهاست .در تناسب با نحوه قرارگیری طبقات در نسبت با زمین و آسمان ،در ترازهای مختلف حیاط ها و فضاهای باز
و نیمه بازی قرار گرفته است .در طول روز ،حیاط پشتی که از منظر درختان کاج بلند همسایه بهره میبرد و حیاط میانی که ارتباط
زندهای میان نشیمن خانواده ،اتاق و آشپزخانه فراهم میکند و پیوندی قابل کنترل هم میان واحد میانی و واحد فوقانی (واحد  2و
 )6برقرار میکند ،جایگزین خوبی برای فضاهای باز و نیمه باز رو به رودخانه است .از ایدههای مهم و قابل ذکر دیگر این پروژه آن
بوده که باهدف سیالیت و گستردگی دید به فضاهای داخلی به جای استفاده از دیوارهای جداکننده از فضاهای مرزی و پیوند
دهنده استفاده شده است .این گونه فضاهای مرزی ،عالوه بر کیفیتبخشی به ارتباط فضاهای داخلی و نیز درون و بیرون خانه ،بر
غنا و قابلیتهای رفتاری قابل انتخاب از سوی ساکنان میافزاید.

معماری معاصر ایران)

معماری معاصر ایران)

معماری معاصر ایران)
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رتبه اول :ساختمان مسکونی کناراب ،تهران
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شکل  -5عمارت نظر (مأخذ :پایگاه

شکل  -1عمارت نظر (مأخذ :پایگاه

شکل  -7عمارت نظر (مأخذ :پایگاه

این پروژه با دو چالش بیرونی و درونی مواجه بود .چالش بیرونی قرارگیری یک ساختمان  94طبقه در کنار همسایه  7طبقه
بود .برای هماهنگ کردن این همنشینی با ایجاد حفره های بزرگ در نمای غربی و شمالی ،تا حد ممکن ،حجم سبک شد و
همچنین با تمهیدی در مصالح ،روند ارتفاع گرفتن ساختمان ،پلکانی شد .این حفره ها ،در نمای اصلی فضاهای سبز نسبتا بزرگی
شد که خانه ها را از خیابان نسبتا شلوغ اصلی جدا می کند و چهره سبزی به نما میدهد .چالش درونی پروژه ایجاد فضاهای باز با
ارتفاع  0متر بود .حیاط جلوی ساختمان به صورت فضای سبز و بدون حصار کشی در اختیار شهر قرار گرفته است همه ی اتاق ها
به این حیاط دسترسی دارند.

شکل  -8ساختمان کناراب (مأخذ :پایگاه معماری معاصر

شکل  -9ساختمان کناراب (مأخذ :پایگاه معماری

ایران)

معاصر ایران)

2

رتبه دوم :ساختمان مسکونی سرو ،تهران
در تمام طول طراحی بنا سعی شده دو حجم جنوبی و شمالی کامال مستقل و معلق تعریف شوند به نحوی که در همه نقاط با
طبقه همکف منفک هستند و هویت جداگانه و مستقل خود را دارا میباشد .همچنین سایهبانهای فلزی باالی پنجرهها ترجمهای
بود از حلبی کوبی مرسوم در این منطقه که هنوز هم خیلی کاربردی هستند .طاقهای آجری هم حس صالبت حجم را تقویت
میکنند و هم نشانی از طاقهای آجری قدیم شمیران دارند .کلیهی متریالهای نما از آجرها گرفته تا سنگکاری ترازهای پایین
مدوالر هستند.
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شکل  -11ساختمان کناراب (مأخذ :پایگاه معماری

شکل  -11ساختمان کناراب (مأخذ :پایگاه معماری معاصر

معاصر ایران)

ایران)

رتبه سوم :ساختمان مسکونی  116مهرشهر ،کرج
این بنا در بستری با پوشش گیاهی و فضای سبز انبوه که گونه ساختمان مسکونی آپارتمانی در آن از پتانسیل ویژه ای
برخوردار است ،واقع شده است .قابلیت نورگیری از تمام جهات و همچنین دید و منظر مناسب به فضای اطراف ،کمک می کند
فضای داخلی آپارتمانی انعطاف پذیر بوده و برای سکونت دلنشین تر باشد .حضور درختانِ کاج بلند در اطراف ساختمان ،برای ما
بهانه ای بود تا توده را از نقاطی دیگر برش داده و بتوانیم نور و دید مناسبی را از نماهای جانبی به فضاهای داخلی بدهیم.
همچنین ،با توجه به خالی بودن زمین غربی و دید از بلوار اصلی به این جبهه از ساختمان ،برش های عرضی از ایجادِ جداره عظیم
و صلب در این جبهه جلوگیری نمود

شکل  -12ساختمان  111مهرشهر (مأخذ :پایگاه

شکل  -13ساختمان  111مهرشهر (مأخذ :پایگاه معماری

معماری معاصر ایران)

معاصر ایران)

 -3-11برندگان گروه مسکونی (آپارتمانی) 1397
رتبه اول :خانه مربع ،اصفهان
درطراحی حجم اصلی این پروژه هر مکعب یک واحد مسکونی است .در این طرح سعی شد تا از الگوهای ثابت ،نظام هندسی،
تناسبات ساختار تاریخی بر اساس مدول مربع و اصول طراحی این ساختار از جز تا کل بهره گرفت و تنها با استفاده از تغییر مقیاس،
جلوآمدگی ،کم کردن از حجم و سایه روشن ها با کمترین میزان ساختار شکنی و ناهماهنگی به تنوع در طرح برسیم .در انتخاب
مصالح نیز بر اساس ضوابط شهری و شرایط اقلیمی آجر برای احجام اصلی انتخاب شد و برای پوشش قسمت های خالی بین
احجام و اتصال آنها از مشبک های چوبی استفاده شد .این شبکه چوبی که در دو جهت عمودی و افقی در یکدیگر چفت می شوند
با چیدمان منظم پیوستگی بین احجام را تشدید مینماید و با بازی هندسی نور و سایه بر روی سطوح داخلی جلوه ای بهتر به بنا می
بخشد.
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شکل  -14خانه مربع (مأخذ :پایگاه معماری

شکل  -15خانه مربع (مأخذ :پایگاه معماری

معاصر ایران)

معاصر ایران)

رتبه دوم :ساختمان مسکونی سی ،تهران

رتبه سوم :ساختمان پنج به عالوه یک
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شکل  -11ساختمان سی (مأخذ :پایگاه معماری معاصر ایران)

شکل  -17ساختمان پنج به عالوه یک (مأخذ :پایگاه معماری معاصر ایران)

 -4-11برندگان گروه مسکونی (آپارتمانی) 1393
رتبه اول :ساختمان مسکونی چیذری ،تهران
حجم مثلثی پروژه تأثیر زیادی بر کالبد منطقه داشته است .فرمی نامتعارف که با ساختمانهای اطراف خود ،شباهتی ندارد.
شهرداری شهر تهران مقررات بخصوصی در رابطه با محل تقاطع و تناسبات این پروژه با توجه به سایت پالن مثلثی آن وضع کرده،
که بر اساس این قوانین شرایط جبران سطح هدر رفته زیربنا را به وجود می آورد .همچنین این قوانین محور شکلگیری نقاط و
روند طراحی معمار بوده است .در ابتدا لبه های حجم مثلثی شکل پروژه بوده که به صورتی تا نخورده (باز) به هم متصل شده تا
تمامی نما به صورت یک چهره کامل طراحی شود .پس از طراحی فضاها و دهانه های گسترده ،پوسته نما طراحی شده تا بر اساس
الگوی خاصی شکل گیرد .خطوط و سطوح الحاق شده بر روی نما بر اساس حرکت افقی و دورانی حجم پروژه بوده است.
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شکل  -18ساختمان چیذری (مأخذ :پایگاه معماری معاصر ایران)

رتبه دوم به طور مشترک :ساختمان مسکونی سیپان ،تهران

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :تابستان (شهریور) 1011

هدف طراحی ،ایجاد حجمی یکپارچه و منسجم بود که در ضمن داشتن بیان هنری قوی ،با فضای داخلی پروژه نیز به صورت
یکپارچه دیده شود .از اینرو ،فضاهای داخلی ضمن تفکیک و جانمایی مناسب در پالن ،با طراحی لفاف پروژه نیز موقعیتسنجی
شدهاند ،به طوری که بخشهای عمومیتر در فضاهای داخلی خانهها که نیاز به دید و نور بیشتر دارند ،در بخشهای مرکزی وجوه
نمای ساختمان جانمایی و بخشهای خصوصیتر که نیاز به دید کمتری دارند ،در لبههای نما و کنارههای ساختمان تعبیه شدند.
ایجاد سرزندگی فضایی ،تنوعبخشی و در نتیجه ،افزایش کیفیت و بازدهی فضاهای مشاع ،از دیگر اهداف مهم طراحی بود .در این
راستا ،دو استخر برای مجموعه در نظر گرفته شد :استخر روباز در بام و استخر سرپوشیده در زیرزمین .موقعیت جغرافیایی و ارتفاع
موقعیت زمین ،چشمانداز زیبایی را در بام به کل شهر در جبهه جنوبی و نیز به کوههای رشتهکوه البرز در جبهه شمالی و نیز باغات
اطراف مهیا میکند بطوریکه فضای سبز در بام ادامه یافته و بام به فضایی دلپذیر برای فعالیتهای ورزشی و تفریحی ساکنین
تبدیل شده است .در استفاده از مصالح سعی شده تا از تنوع مصالح کاسته شود و ساختمان به صورت حجمی تندیسگونه دیده شده
که از سنگ تراشیده شده است.

شکل  -19ساختمان سیپان (مأخذ :پایگاه معماری

شکل  -21ساختمان سیپان (مأخذ :پایگاه معماری

معاصر ایران)

معاصر ایران)

رتبه دوم به طور مشترک :ایل خانه ،تهران
ایل خانه تالشی است برای بازگردانی ارزش های سنتی ایرانی .دسترسی اصلی اکثر ساختمانهای مسکونی این بنا از سمت
شمال است لذا یک کوچه  9متری در ضلع غرب امتداد یافته و دسترسی را تا حدودی مشکل کرده است .در شرق پروژه ،زمینی
واقع است که عمق آن به اندازه مجموع عمق زمین ایلخانه و همسایه شمالی آن است و در نتیجه ،پیشآمدگی بنای واقع در
همسایه شرقی ،عقبتر از مرز حوزه قابل ساخت پروژه قرار میگیرد .قسمت های تو رفته در نمای جنوب فضاهای نیمه بازی خلق
کرده که باعث شده اکثر فضاهای داخلی رو به فضای سبز قرار بگیرند .نمای شمالی تنها بخش ساختمان محسوب میشود که
جلوه بصری خانه را نمایش داده و تنها بخشی است که نور را به صورت غیرمستقیم به بنا منتقل می کند .مقطع ساختمان به
صورت مجموعه ای از سطوح ناپیوسته معلق طراحی شده که امکان سکونت در قسمت های عمودی را به وجود آورده است.
همچنین جداره ضلع غربی به صورت مجموعه ای از المان ها و تاقچه ها تعبیه شده تا کانسپتی متناسب با خانههای سنتی یاشد.
پلکان مجموعه به واسطه نورگیرها در شمال و غرب واقع شده تا فضایی مطلوب و باکیفیت ایجاد کند.
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شکل  -21ایل خانه (مأخذ :پایگاه معماری معاصر ایران)

شکل  -22ایل خانه (مأخذ :پایگاه معماری معاصر ایران)

رتبه سوم :خانه چهل گره ،تهران

شکل  -23خانه چهل گره (مأخذ :پایگاه معماری معاصر

شکل  -24خانه چهل گره (مأخذ :پایگاه معماری معاصر

ایران)

ایران)

 -12نتایج

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :تابستان (شهریور) 1011

این ساختمان دارای  7طبقه و  94واحد مسکونی کوچک است .در این پروژه ،حجم و نمای خارجی با توجه به مقیاس شهری تمام
اجزای عملکردی نما از جمله درب و پنجره ،نرده و فضای سبز از طریق یک طرح و راه حل واحد و به صورت غیر کومپوزیتیو
(غیرترکیبی) طراحی شده و کلیتی واحد را بوجود می آورند .بافته آجری مانند یک پوسته منعطف و هوشمند به تناسب فضایی که
پشت نما وجود دارد در بعضی قسمت ها گشوده شده و نور و دید منظر فضاها را تامیین می کند و در بعضی دیگر به صورت بافت
متخلخل توری شکل نور آفتاب را کنترل کرده و حریم خصوصی در پس دیوار مجوف ایجاد می کند.

در هر یک از مجتمع های مسکونی آپارتمانی مورد مطالعه ایده های خاصی در طراحی فضای سبز بکار گرفته شده است.
امروزه خانههای آپارتمانی حیاط های قدیمی بزرگ را ندارند اما همچنان فضاهایی وجود دارد تا بتوان در آنها طبیعت را برای خود
ایجاد نمود بطوریکه اجرای فضای سبز در بالکن و تراس بر اساس سلیقه و متراژ بالکن میتواند متفاوت باشد بالکن ها میتوانند
محلی برای ایجاد دیوار سبز ،گلدان ها و یا فالور باکس هایی باشد که به دیوار متصل می شوند و یا به صورت آویزی قرار می
گیرند .از دیگر ایده های طراحی شده در برخی از این آپارتمان ها بام سبز یا روف گاردن است .بام های سبز از گذشته تا کنون
به دلیل افزایش نیاز به فضاهای سبز در شهرهای ما و با توجه به مزایای محیط زیستی و اقتصادی زیاد آن ،رشد زیادی داشته
است .بام سبز بامی است که تمامی یا قسمتی از آن با پوشش گیاهی ،درختان و کف سازی پوشانیده میشود ،بام سبز راه ایدآل و
جایگزینی مناسب برای لذت بردن از باغبانی و پرورش گل و گیاه در فضای بیرون در تمام فصل های سال است .زمانی که هیچ
فضایی در محیطهای شهری وجود ندارد .برای بهرمندی از فضای سبز درمحیط جایگزینی مناسبی است .طرح دیگر که از قدیمی
ترین ایده ها جهت نگهداری گیاهان آپارتمانی است ،گلدان میباشد که با استفاده از گلدان های کوچک و بزرگ در گوشه ای
از خانه و یا گلدان های آویزی برای پشت پنجره ها میتوانید فضای زیبایی را ایجاد نمود .از دیگر طرح های بکار گرفته شده در
این آپارتمان های مسکونی دیوار سبز است .دیوار سبز یا نمای سبز همان فضای سبزی است که به صورت عمودی و مستقل و بر
روی یک دیوار شکل می گیرد .دیوارهای سبز زنده مجموعه ای از گیاهان هستند که باید دارای شرایط ایده آل و مقاوم در برابر
تابش مستقیم خورشید ،بارندگی ،سرما و گرما باشند و در عین حال زیبایی خاصی به دیوار سبز ببخشند .این دیوارها میتوانند
کیفیت هوا را بهبود بخشیده و مزایای سالمتی را تامین کنند.
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 -13نتیجهگیری
یکی از بهترین راهکارها برای افزایش کیفیت زندگی و همچنین داشتن فضایی برای گذراندن ساعات فراغت و دور شدن از
دغدغهها ایجاد فضای سبز آپارتمان است .فضای سبز آپارتمان باعث دور شدن استرس و فشار کار روزانه از ما خواهد شد و
محیطی آرام را برای ما فراهم مینماید .در این پژوهش تعدادی از مجتمع های مسکونی آپارتمانی برگزیده مسابقه معمار مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله نشان میدهد که ایجاد فضایی با حس مکان معماری ایرانی در عین حال مدرن با در نظر گرفتن
نیازهای زیستی انسان ،ایده کلی طراحی این بناها بوده است .در این راستا به عناصر آب ،گیاه و نور چه در نما و دیوارهای داخلی ،و
چه در پشت بام و رمپ و پارکینگ توجه ویژه ای شده است .در این بناها سعی شده طراحی به گونه ای صورت گیرد که بنا همانند
فضای پویا باشد که ساکنینش بتوانند در آن حرکت کرده و در موقعیت های مختلفی قرار گیرند مانند موقعیت هایی برگرفته از یک
حیاط .همچنین در طراحی این بناها حیاطها و فضاهای سبز در دل بنا ایجاد شده که نشاندهنده اهمیت جایگاه ویژه فضای سبز در
معماری ایران است .در اغلب این بناها فضای سبز طوری طراحی شده است که میتواند امکان لمس روشنایی و هوای آزاد را بدون
آلودگی صوتی را فراهم نماید.
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ارزاقی ،امیررضا؛ امین پور ،احمد و طغیانی ،شیرین ،9618 ،سنجش و ارزیابی اثرات فضاهای سبزدر مجتمعهای مسکونی بر
میزان پایداری سبک زندگی ساکنان (مورد :مناطق  4و  0شهر شیراز) ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال ،94
شمارة پیاپی .65
تقی زاده ،کتایون ،9619 ،نحوه انتخاب گیاهان در برنامه ریزی و معماری فضاهای سبز شهری در ایران (ارائه روشی با
استفاده از منطق و نظریه مجموعه ها در ریاضیات) ،پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره .89
حضرتی فرد ،افسانه و خزایی ،الهام و منتظران ،الدن ،9619 ،بررسی نقش فضاهای سبز شهری در ارتقاء سالمت روانی
افراد جامعه ،کنفرانس بین المللی معماری و محیط زیست تبریز.
شهین باهر ،ایرج و وظیفه شناس ،رسول و مددی ،اکبر ،9619 ،بررسی و مکان یابی فضای سبز پارک در راستای توسعه
پایدار زیست محیطی شهر مراغه ،کنفرانس بین المللی معماری و محیط زیست تبریز.
طاهری ،جعفر ،9616 ،معماری ،سبک زندگی و اندیشة سبز ،اولین کنفرانس ملی خانه سبز ،مشهد
فدایی تمیجانی ،هانیه ،9611 ،بازشناسی مفهوم هویت در فضاهای سبز سنتی و مدرن ایرانی :باغها و پارک ها ،پژوهشهای
جامعه شناختی ،سال  ،90شماره  9و .2
محمدنژاد ،صارم ،9680 ،بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی متعارف و بلندمرتبه ،در مجتمع نور و اسکان
تهران ،مجلة هنرهای زیبا ،شماره .62
یاران ،علی ،بهرو ،حسین ،9617 ،بررسی تأثیر فضای سبز بر میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های بلند مرتبه مسکونی،
نمونه موردی :چند مجتمع مسکونی در شهر تهران ،فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر ،شماره.95.

9- Hamid, N. & Babamiriy, M. (2012). The Relationship between Mental Health of Green
Space. Brought the Knowledge Magazine. (4).
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مروری بر تجارب سامانههای امتیازدهی ساختمانهای سبز
در ایران و جهان

هانیه فدایی تمیجانی

*1

تاریخ دریافت0066/60/60 :
تاریخ پذیرش0066/60/01 :
کد مقاله00050 :

چکـیده
رشد ساختمانسازی در ایران از یک سو و نیاز به راهبردهای طراحی بهمنظور استفاده بهینه از انرژیهای تجدیدپذیر و
کاهش سوختهای فسیلی از سوی دیگر ،ضرورت تدوین یک سیاستگذاری مدون در طراحی ،اجرا و حفاظت از
ساختمانها را بر مبنای معیارهای زیستمحیطی ،اجتنابناپذیر میسازد .امروزه در اکثر کشورهای توسعهیافته ،سامانههای
امتیازدهی زیستمحیطی ساختمانها در قالب گواهینامههای ساختمانی تدوینشدهاند که برخی از آنها در سایر مناطق
جهان نیز مورد استفاده قرار میگیرند .این در حالی است که در ایران ،تنها سند مربوط به بهینهسازی مصرف انرژی،
مبحث  01مقررات ملی ساختمان بوده و بسیاری از نکات زیستمحیطی در آن مغفول مانده است .این مقاله با استفاده از
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در بستر مطالعات کتابخانهای ،در صدد است تا با شناخت سامانههای متداول
زیستمحیطی ،گامی مؤثر در طراحی ساختمانهای سبز بردارد .مطالعه سامانههای امتیازدهی در هفت کشور توسعهیافته و
در حال توسعه ،تحلیل نمونه بناهای دارای این گواهینامهها و مروری مبحث  01مقررات ملی ساختمان ،از اصلیترین
مباحث مورد بررسی در این مقاله میباشند.

واژگـان کلـیدی :سامانه امتیازدهی ،گواهینامه سبز ،ساختمان سبز

 -1استادیار گروه معماری ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران h.fadaie@riau.ac.ir
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گزارش کمیسیون براتلند 0در سال  0111تعریفی از توسعه پایدار ارایه می دهد که بیش از همه مورد استفاده قرار می گیرد:
" توسعه پایدار ،آن توسعه است که بتواند نیازهای کنونی را بدون از دست دادن توانایی های نسل آینده در تامین نیازهایشان بر
آورده نماید"( .آذربایجانی و مفیدی .)0815،اهداف توسعه پایدار در سه مقیاس بین المللی ،ملی و محلی ،قابل بررسی است .هدف
اصلی توسعه پایدار ،تامین نیازهای اساسی ،بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه و اداره بهتر اکوسیستمها و آینده ای امن تر و
سعادتمندا نه تر ذکر شده است .همچنین " نگاهی به سبد تولید و مصرف انرژی در دنیا در چند سال گذشته به خوبی بیانگر این
مسئله است که انرژیهای تجدیدپذیر در حال جا باز کردن برای خود در بازار انرژی دنیا هستند .بر اساس گزارشهای اخیر اتحادیه
اروپا ،این اتحادیه توانست در سال  5601یعنی یک سال زودتر به اهداف پیش بینی شده خود در چشمانداز  ،5601مبنی بر تأمین
متوسط  56درصد از انرژی اتحادیه از انرژیهای پاک را محقق کند"(محمودی .)0810،همزمان با اتحادیه اروپا ،کشورهای حوزه
آمریکای التین ،شرق دور و حتی خاورمیانه و شمال آفریقا که بسیاری از این کشورها از منابع غنی سوختهای فسیلی بهرهمند
هستند ،نیز در چشمانداز خود برنامههای جدی برای توسعه انرژیهای پاک ترسیم کردهاند " .گرچه ایران هنوز با آنچه در کنفرانس
پاریس تعهد کرده فاصله بسیار دارد اما روندها در این زمینه رو به رشد بوده و حاکی از امید در این زمینه است .بااینحال اگر به
حقیقت ماجرا و پتانسیلهای ایران در زمینه توسعه انرژیهای نو نگاه کنیم ،عمق شکاف ما با دنیای پیشرفته از این نظر بسیار
محرز است .در واقع ،ایران با دارا بودن بیش از  866روز آفتابی در سال از پتانسیل بسیار باالیی برای توسعه انرژیهای خورشیدی
برخوردار است اما هماکنون تنها حدود  00مگاوات برق از این نعمت خدادادی تولید شود که البته قرار است تا پایان خردادماه سال
جاری (سال  )0810این میزان به حدود  056مگاوات برسد"(همان) .در کل میانگین مصرف انرژی ساختمانها در ایران بیش از
 %5/0برابر مصرف جهانی است و بیش از  %11مصرف انرژی در ساختمانها در ایران از محصوالت نفتی و گازی تامین می گردد.
بخش ساختمان و مسکن یکی از منابع اصلی تولید آلودگی است .این بخش در ایران ،حدود  %50/0از انتشار دی اکسید کربن را به
خود اختصاص می دهد .کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن ،تاثیر بسزایی بر کل مصرف انرژی کشور خواهد
داشت(نصرالهی.)0816،
این در حالی است که کشوری چون آلمان با دارا بودن حدود  006روز آفتابی در سال ،بیش از  06هزار مگاوات از برق تولیدی
خود را از پنلهای خورشیدی تأمین میکند .بر اساس بررسیهای یک دانشگاه فنالندی ،ایران باید  11گیگاوات برق بادی01 ،
گیگاوات برق خورشیدی و  50گیگاوات برق هیدرو تولید کند تا بتواند تمام برق موردنیاز خود را بهصورت  066درصد از
تجدیدپذیرها به دست آورد؛ اما هماکنون کمتر از  6/.0درصد از انرژی خود را از انرژیهای نو تأمین میکند"(محمودی.)0810،
با توجه به شواهد مذکور ،در این مقاله با مروری بر برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های بهینه سازی مصرف انرژی در قالب
هفت سامانه و گواهینامههای ویژه ساختمانهای سبز در اقصی نقاط دنیا و بررسی نمونه های موجود ،اهمیت و اهداف آنها را
شناسایی نموده تا با مقایسه تطبیقی وضعیت کنونی در ایران و جهان بتوان گام موثری در دستیابی به راهکارهایی مطلوب در
راستای اهداف توسعه پایدار قدم برداشت.

 -2انواع سامانه های بین المللی ساختمانهای سبز

شکل  -1سامانه های رایج ارزیابی ساختمانهای سبز در جهان ()Mohamed,2019

1 Brutland Commission

15

ا توجه به اهمیت استفاده بهینه انرژی بویژه انرژی های تجدید پذیرو کاهش سوختهای فسیلی ،امروزه در بسیاری از نقاط
جهان ،سامانه ها ،گواهینامهها و مقرراتی به منظور نیل به اهداف فوق وضع شده است که طیف وسیعی از کشورهای جهان ،از
آمریکای شمالی ،اروپا ،آسیای جنوب شرقی و حتی کشورهای نفت خیز خاورمیانه را در بر می گیرد(شکل  .)0این سامانه ها هر یک
با رویکردی متفاوت به ارزیابی محیطزیست می پردازند .در منابع موجود ،این سامانه ها عمدتا به دو دسته ،ابزارهای چرخه
حیات( 0)LCAو سامانه معیار محور ( 5)CBTتقسیم می شوند که اولی عمدتا بر مصرف انرژی ،کربن و  ...تاکید داشته و دومی با
پوشش دادن ط یف وسیعی از مقررات پایداری ،ارزیابی را بر مبنای معیارهای کیفی تر انجام می دهد(مفیدی و
همکاران .)0811:860،برخی از این گواهینامهها و استانداردها داری کاربرد و مقبولیت جهانی بوده و برخی دیگر در مقیاس همان
کشور مورد استفاده قرار میگیرند .بدیهی است که هر منطقه با توجه به شرایط ویژه ای به سامانه خاص نیاز داشته و باید در تدوین
سامانه ها و مقررات ها یاید اولویت های منطقه را در نظر گرفت .در میان سامانه های ارزیابی پایداری موجود در جهان ،حوزه نفوذ
تعدادی از آنها از جمله( )BREEAM( ،)LEEDو ( )HQEفراتر از مرزهای کشورهای دارای آن سامانه گسترش یافته است .به
عنوان مثال( )LEEDو ( )BREEAMدارای گستره وسیع و فراگیر در عرصه بین المللی هستند و تا سال  ،5600تعداد بسیاری
پروژه در  006کشور جهان توسط سامانه ( )LEEDو در  11کشور جان توسط سامانه( )BREEAMموفق به کسب گواهینامه
مربوطه شده اند(مهربان و مفیدی .)066 :0810،از مهمترین گواهینامهها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

این سامانه درسال  0116توسط موسسه پژوهشهای ساختمان ،در بریتانیا پایه گذاری شد و طوالنی ترین پیشینه را در میان
سامانه های سبز دارد .سامانه بریم بر گرفته از حروف نخست"روش ارزیابی زیستمحیطی استقرارمطالعه بنا" 0مجموعه آن
استانداردی برای بهتر عمل کردن در طراحی ساختمان پایدار ،ساخت و ساز و بهره برداری و تبدیل به یکی از اقدامات جامع تر در
حوزه محیط زیست ساختمان می باشد .این سامانه متشکل از  066سرفصل است که مهمترین شاخصههای ساختمان در این
برچسب مصرف انرژی آب ،آسایش و رفاه ساکنان ،کاهش آلودگی ،نوع مصالح بکار رفته ،دفع زباله و فاضالب و مدیریت آنها ،بوم
شناسی و استفاه از زمین می باشد .این سامانه دارای پنج نوع نظام ارزیابی است که عبارتند از :ساخت و سازهای جدید ،بازسازی و
دکوراسیون ،ساختمانهای در حال استفاده ،طرح ریزی محله ای و ضوابط خانه های پایدار(مهربان و مفیدی.)060 0810 ،
سیستم امتیازدهی به صورت درصدی می
باشد که برای قبولی باید  %86امتیاز را کسب
نمود .نحوه امتیازدهی در این سیستم به صورت
پذیرفته ( ،)%86-06خوب ( ،)%00-00بسیار
خوب ( ،)%00-16عالی ( )%16-10و بسیار عالی
میباشد(شکل
)%10
از
(باالتر
.)BREEAM,2017()5
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 -1-2سامانه بریم

3

شکل  -2روش امیتاز دهی بر اساس گواهینامه BREEAM

()BREEAM,2017

 -2-2سامانه لید()LEED
محیطی"0

در سال  0111توسط شورای ساختمان سبز ایاالت متحده آمریکا
سامانه لید "رهبری در انرژی و طراحی
) (UGBCتشکیل شده و فراهم کننده یک چارچوب برای شناخت و اجرای عملی و قابل اندازه گیری ساختمانها و سازندگان می
باشد .این سامانه دارای  1فصل با اهداف زیر بوده و طبق  0نظام ،احداث و طراحی ساختمان ،احداث و طراحی داخلی ،نگهداری و
بهره برداری ساختمانها ،توسعه محله ای و خانه ها ارزیابی می شود(همان) .اهداف لید به شرح زیر میباشند:
 کاهش هزینه ساخت و باالبردن ارزش سرمایه0

1 Life cycle Assessment
2 Criteria Based Tools
3 BREEAM
4 Building Research Establishment Environmental Assessment Method
5 Leadership in Energy and Environmental Design
6 U.S Green Building Council
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 کاهش مواد زاید حفاظت از آب ایجاد محیطی سالمتر و امن تر برای ساکنان کاهش انتشار گازهای مخرب گلخانه ای تعریف ساختمان سبز با استانداردهای معمولی اندازه گیری مدیریت و نظارت بر ساختمانهای صنعتی باال بردن آگاهی مردم و مسووالن در مورد فواید ساختمانهای سبز تعهد مالکان برای مسوولیت پذیری در برابر جامعه و نظارت بر محیطسطوح امتیازدهی لید دارای  066امتیاز بوده که در فصل آخر  06امتیاز تشویقی نیز بدان اضافه شده است .بنا بر سیستم
امتیازدهی این سامانه دارای گواهینامههایی بدین شرح است :گواهینامه پایه( 06-01امتیاز) ،0گواهینامه نقره ای( 06-01امتیاز)،5
گواهینامه طالیی 06-01( 8امتیاز) و گواهینامه پالتینی( 16-006امتیاز)( 0.شکل  )8در میان سامانه های بین المللی ساختمانای
سبز ،لید یکی از متداولترین و پرکاربردترین گواهینامه در سرتاسر جهان می باشد(()usgbc.org,2017شکل  .)0سامانه لید ،فاقد
نسخه بین المللی بوده و نسخه ملی آن در تمام کشورهای جهان استفاده می شود .در حالیکه( )BREEAMبرای ارزیابی در حوزه
بین المللی از دو نوع سیستم مختلف تحت عناوین طرح های متعلق به کشورهای خاص 0و بین المللی برخوردار است(مهربان و
مفیدی .) 060 :0810 ،در راستای بومی سازی ،لید معیارهای خود را بر اساس اولویت های منطقه ای به چهار نسخه ارتقا داده که
البته باید با بهره گیری از متخصصان محلی ،انطباق کامل تری با شرایط بومی و محلی حاصل شود(همان.)060:

شکل  -3سطوح امتیازدهی گواهینامه لید()usgbc.org,2017

شکل -4پراکندگی ساختمانهای دارای گواهینامه لید در دنیا(همان)

 -2-3سامانه HQE
یا استانداردهای ساختمان سبز در کشور فرانسه به سال  0115در کنفرانس زمین بر اساس
( HQEکیفیت باالی
اهداف توسعه پایدار پایه گذاری شد؛ که ضوابط آن دربرگیرنده دو بخش اصلی "مدیریت واثربخشی برروی محیط خارج" و " خلق
محیط مطلوب در داخل بنا" میباشد .از مهمترین نکات و شاخصه های آن می توان به تعادل میان محیط داخل و خارج ،هماهنگی
در انتخاب مصالح و ساخت ،کاهش مصرف انرژی ،آب ،کاهش تعمیر و نگهداری در ساختمان در مدیریت خارج بنا و همچنین
سنجش و کنترل مصرف آب ،کنترل بهداشت و پاکیزگی فضای داخل ،جذابیت بصری در داخل بنا اشاره نمود .روش امتیازدهی در
محیطی)0

1 Basic Certification
2 Silver Certification
3 Gold Certification
4 Platinum Certification
5 Country Specific BREEAM Scheme
6 Haute Qualité Environnementale
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این گواهینامه بر پایه درجه ای است که به ساختمان داده می شود .بر این اساس که ساختمانهای دارای درجه  0-0درجه خوب-1،
 0درجه خیلی خوب 1-00،درجه عالی و  05به باال امتیاز استثنایی را کسب می کنند(شکل ( )0مهربان و مفیدی.)0810،

شکل  -5روش امیتاز دهی بر اساس گواهینامه )HQECertification,2015(HQE

 -4-2سامانه DGNB
پایدار"0

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :تابستان (شهریور) 1011

توسط شورای ساختمان آلمان در سال  5661تدوین شد .مفهوم
سامانه  DGNBیا همان"انجمن آلمانی برای ابنیه
پایداری در این سامانه متکی بر مدل سه گانه توسعه پایدار ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی است DGNB .بخش قابل توجهی از
معیارهایش به موضوعات اقتصادی و اجتماعی اختصاص دارد در حالیکه سه سامانه قبلی ،عمدتا بر مباحث محیطی تاکید دارند .در
سامانه های کل نگر مانند ( )DGNBو ( ،)CASBEEمباحثی چون کارکرد ،قابلیت فنی و ساختمان بیشتر نمود دارد ،در حالیکه
در سامانه های کل نگر مانند( )BREEAM( ،)LEEDو ( )HQEحفظ منابع و انرژی و آب اهمیت بسیار دارد(مفیدی و
همکاران .)511 :0811 ،روش امتیازدهی آن مانند لید بر اساس درصد سنجیده شده و شامل گواهینامه برنز(باالتر از ،5)%80
گواهینامه نقره ای( ،8)%06-00گواهینامه طالیی )%00-16( 0و گواهینامه پالتینی(باالتر از  )%16می باشد(شکل .)0

شکل  -6روش امیتاز دهی بر اساس گواهینامه )DGNB System, 2018(DGNB

 -5-2سامانه ستاره سبز

5

سامانه ستاره سبز در سال  5668توسط شورای
ساختمان سبز استرالیا پایه گذاری شد .تمرکز آن بر روی
چرخه حیات 0بوده است .شعار آن "خوب برای محیط ،خوب
برای اجتماع ،خوب برای کسب و کار" 1است .این سامانه
امتیازات خود را براساس دسته بندی های مدیریت ،کیفیت
محیط داخلی ،انرژی ،حمل و نقل ،آب ،متریال ،استفاده از
زمین و اکولوژی ،میزان آالینده ها و نوآوری تقسیم میکند.
امتیازات آن از یک تا  0ستاره در مقیاسهای مختلف از
معماری داخلی تا شهرسازی میباشد (شکل ( )1همان).

شکل -7روش امیتاز دهی بر اساس سامانه Green

1 Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges
2 Basic Certification
3 Silver Certification
4 Gold Certification
5 Green Star
6 Life Cycled
7 Good for Environment, Good for Community, Good for Business
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)green building council Australia,2018( Star

 -6-2سامانه CASBEE
ساختمان"0

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :تابستان (شهریور) 1011

میباشد که در سال  5660بخشی
عالیم اختصاری آن بر گرفته از" سامانه جامع ارزیابی برای بهره وری محیطی
از کنوانسیون ساختمانهای سبز ژاپن بوده و طیف وسیعی از یک خانه مسکونی تا کل شهر را دربر میگیرد که بر اساس سه فاز
طراحی شده است:
 -0بهبود کیفیت هوای داخلی فضا برای استفاده
کنندگان
-5کاهش آلودگی هوای خارج از بنا
 -8اتحاد و یکپارچگی فضای داخل و خارج بنا
5
سطوح امتیازدهی  CASBEEدر پنج سطح ضعیف ،
نسبتا ضعیف ،8خوب ،0خیلی خوب 0و عالی 0می باشد .ضوابط
و معیارهای آن بر سه اساس ،کیفیت سرویس دهی ،1کیفیت
محیط داخلی 1و کیفیت محیط بیرونی(سایت) 1می باشد که
در هریک به ترتیب کاربری ،امکانات ،انطباق و انعطاف
پذیری ،کیفیت هوا ،آسایش گرمایی ،نورپردازی و آکوستیک
شکل  -8ضوابط و معیارهای ارزیابی CASBEE
و همچنین طراحی منظر ،حفاظت از بیوتوپها و امکانات سایت
()CASBEE,2020
را ارزیابی نموده و به آنها امتیاز می دهد(شکل Japan ( )1
.)sustainable Building, 2020

 -7-2سامانه استیداما
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استیداما یا استدامه 00یک روش طراحی ساختمان برای ساختن و بهرهبرداری کردن از ساختمانها و جوامع به صورت پایدارتر
میباشد .این برنامه جنبه کلیدی «چشمانداز ابوظبی  »5608است که مشوق ساخت ابوظبی(امارات) بر طبق استانداردهای سبز
نوآورانه میباشد .این برنامه خودش یک سیستم ارزیابی ساختمان سبز مثل لید یابریمنیست بلکه بیشتر مجموعهای از ایدهآلها
میباشد که در نوعی کدساختمانی انتخابی اعمال شده است .با این حال در استیداما یک سیستم ارزیابی ساختمان سبز به
نام سیستم ارزیابی مرواریدوجود دارد .سیستم ارزیابی مروارید 05برای تخمین زدن شیوههای توسعه پایدار در ابوظبی به کار برده
میشود .برنامه استیداما در ابوظبی اجباری است  .تمام ساختمانها باید حداقل یک رتبه مروارید کسب کنند و تمام ساختمانها با
بودجه دولتی حداقل باید  5رتبه مروارید کسب کنند.
بر اساس مطالعات آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر ابوظبی ،اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به اهداف پیش بینیشده
برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تا سال  5686دست پیدا کنند ،خواهند توانست چیزی معادل مصرف بیش از  5.0میلیارد بشکه
نفت در مخارج خود صرفهجویی کنند .دولت امارات برنامهریزی کرده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خود حدود  806میلیون
دالر در کشورهای درحالتوسعه در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند .هماکنون ابوظبی برای توسعه چهار
پروژه انرژیهای تجدید پذیر در آفریقا و جزایر کارائیب حدود  00میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است(.)estadama,2019

1 Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency
)2 Poor(C
)3 Fairly Poor(B-
)4 Good(B+
)5 Very Good(A
)6 Excellent(S
7 Quality of Service
8 Indoor Quality of Environment
9 Outdoor Environment of Site
10 ESTEEDAMA

 -11در زبان عربی استدامه به معنی "پایدار" می باشد.
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12 Pearl Rating System

جدول  -1نمونه هایی از سامانه های ساختمانهای سبز همراه با محدوده و اهداف فعالیت آنها()Mohamed,2019

ردیف

سامانه

سال

محدوده فعالیت

0

BREEAM

0116

انگلستان -جهان

5
8
0
0

LEED
HQE
DGNB
Green Star

0111
0115
5661
5668

ایاالت متحده -جهان
فرانسه -جهان
آلمان
استرالیا

0

CASBEE

5660

ژاپن

1

ESTEEDAMA

5608

ابوظبی(امارات)

اهداف
ساختمان -فضای داخلی -زیرساخت ها -پروژه برنامه ریزی
جامع
ساختمان -فضای داخلی -توسعه همسایگی -شهرها و جوامع
ساختمان -پروژه های شهری
ساختمان -فضای داخلی -مناطق شهری
ساختمان -فضای داخلی -اجتماعات و کارایی عملکردی
ساختمان -فضای داخلی -جزایر گرمایی -توسعه شهری-
شهرها – چک لیست سالمت
ساختمانها

پس از معرفی چندی از مشهور ترین سبز به منظور افزایش آگاهی چند نمونه ساختمانی که گواهینامههای مذکور را دریافت
نموده اند معرفی و بررسی شده و جمع بندی حاصل از این بررسی ها به اختصار در جدول  5درج می شود:

 -1-3بانک ()BNP Paribas
این ساختمان بانکی در لوکزامبورگ بوده که حایز گواهینامههای  HQE،BREEAMو  DGNBمی باشد(شکل  .)1از
مهمترین اهداف طراحی در آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -0نصب پنلهای فوتوولتایک در سایت
 -5استفاده از سیستمهای جمع آوری آب باران به منظور
کاهش مصرف آب آشامیدنی برای مصارف شستشو ،آبیاری
فضای سبز و استفاده در وسایل سرمایشی
 -8استفاده بهینه از جریان طبیعی هوا و نور طبیعی
 -0استفاده از کرکره های متحرک به منظور استفاده از نور
طبیعی آفتاب()HQE Certification,2015
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 -3بررسی نمونه ساختمانهای دارای گواهینامههای سبز

شکل  -9بانک )bnpparibas.lu,2018( BNP Paribas

 -2-3مرکز تجارت سبز ،حیدر آباد ،هندوستان

1

ساختمان مرکز تجارت سبز که در سال  5668در حیدرآباد هندوستان به اتمام رسیده ،گواهینامه لید را دریافت نموده
است(شکل  .)06مهمترین شاخصه های سبز آن شامل:
 -0عدم اتالف آب ،تمام فاضالب به صورت سیستم بیولوژیک در مبدا تصفیه می شوند و نتیجه آن  %80کاهش مصرف آب.
 -5استفاده از آبهای بازیافتی برای آبیاری
 %16 -8مصالح استفاده شده قابل بازیافت هستند .آجر ها از خاکستر قابل بازیافت ،مبلمان از چوب قابل بازیافت ،مبلمان
اداری ساخته شده از تفاله های چوبی نیشکر
 -0عدم بازیافت بیش از  %06زباله ها
 -0استفاده از بلوکهای هوازی برای نماهای خارجی که  %56-00فشار روی سیستم تهویه مطبوع را کاهش می دهد.
-0استفاده از شیشه های دو جداره با ظرفیت حرارتی باال
-1با تبدیل سطوح بام به حیاط بام هدایت گرما و اشعه تا میزان  %00کاهش می یابد.
1 Green Business Centre
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 -1استفاده از بلوکهای نفوذ پذیر در کف پیاده رو و پارکینگ برای رسوخ سیالبها در آنها (indianenvironment

.)portal,2017

شکل  -11مرکز تجارت سبز ،حیدر آباد ،هندوستان(کریمی)1396،

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :تابستان (شهریور) 1011

 -3-3مرکز سبز( ،)ITCگوارگون ،هندوستان
این ساختمان نیز همانند ساختمان پیشین ،دارای گواهینامه بینالمللی لید بوده و در سال  5660در شهر گوارگون هندوستان
ساخته شده است (شکل  .)00اهداف زیر از مهمترین علل در دریافت این گواهینامه بوده اند:
 .0استفاده از خاکستر منطقه در ساخت
 .5استفاده از شیشههای لعابدار دو جداره
 .8تکنیکهای ذخیره آب
 .0نورگیری طبیعی و ممانعت از ورود گرما
 .0استفاده از فاضالب شهری در پرورش گیاهان
 .0کارایی مصرف آب در لندسکیپ بنا
 .1تهویه طبیعی
 .1استفاده از سلولهای فوتوولتایک برای تولید نور
 .1استفاده از مصالح سبز و بومی نظیر چوبهای
جنگلهای بومی اطراف
 .06استفاده از شیدهای رولی داخل بنا برای کاهش
گرمای کسب شده
 .00با قرار دادن پارکینگها در زیر زمین تا  16درصد در
ایجاد جزایر گرمایی صرفه جویی شده است.
 .05مدیریت آبهای سیالبها
بیشتر
طبیعی
نور
دریافت
 .08پالن  Lشکل برای
شکل  -11مرکز سبز  ،ITCگوارگون ،هندوستان
 .00آتریوم مرکزی برای دریافت نور طبیعی و کنترل
(همان)
ورود گرما (کریمی)0810،

 -4-3مرکز تحقیقات مغز و اعصاب دانشگاه ملبورن

1

مهمترین اهداف طراحی در این بنا که آن را حایز دریافت
گواهینامه ستاره سبز نموده است (شکل  )05شامل این موارد
میباشد:
 .0بنا بخشی از انرژی خود را از بخشهایی بدست
میآورد که از گازهای طبیعی به منظور کاهش
انتشار الکتریسیته و گاز ( co2حدود  )%00استفاده
1 Melbourne Brain Center
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می کنند.

شکل  -12مرکز تحقیقات مغز و اعصاب دانشگاه ملبورن
()architectureAU,2017

 -5-3مرکز فن آوری پیشرفته نیسان

1

این بنا در سال  5661در شهر اتسوگوی ژاپن ساخته شده و موفق به دریافت گواهینامه ( )KASBEEعالی شده است (شکل
 .)08در اجرا ،طراحی سایت و بنا و استفاده از مصالح و تاسیسات اصول پایداری رعایت شده که بخشهای مهمی از آن به شرح زیر
است:
 -0بهره گیری از نور طبیعی در جبهه شمالی و کنترل نور روز
 -5تهویه طبیعی از طریق منتشر کنندههای کف
 -8تهویه طبیعی از طریق دودکشهای خورشیدی
 -0تهویه طبیعی توسط سرمایش خارج بنا
 -0بام سبز
 -0سبزینه شدن خاکریزهای بتنی
 -1استفاده از مکعبهای سبز برای آوردن حس طبیعت به داخل فضای
شکل  -13مرکز فن آوری پیشرفته نیسان
کار
()Nissan Global, 2020
 -1طراحی کاشت در هماهنگی با گیاهان طبیعی
 -1بازیافت آب باران
 -06کاهش ( )CO2در حین کار با استفاده از نور طبیعی و خنک کنندهها
 -00بازیافت زباله های بتنی برای خاکریزهای سبز
 -05تسهیل پردازش زباله های ارگانیک در آشپزخانه ها
 -08کاهش بارزیرساخت ها از طریق پردازش مجدد آب در آشپزخانهها
 -00ایجاد ترانشه ها برای ورود هوای خنک/گرم در موارقع لزوم ( japan
)sustainable buildings,2020

 -6-3ساختمان مرکز جهانی  ،IRENAمصدر ،ابوظبی ،امارات متحده عربی
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 .5بیش از  %10آب گرم مصرفی داخل بنا بوسیله گرمای تلف شده داخل بنا ،گرم میشود.
 .8کنترل کننده های نوری با سنسورهای متحرک ،حضور ساکنان در بنا را تشخیص داده و تضمین کننده استفاده بهینه
از نور طبیعی میباشند.
 .0پلکانهای قابل دسترس و در معرض دید باال در بخش وید مرکزی با نورگیری و تهویه طبیعی گزینه مناسبی به جای
آسانسورها هستند.
 .0تانکرهای ذخیره آب که می توانند تا  066666لیتر آب باران را در خود ذخیره کنند.
 .0بازیافت مقادیر زیادی از آب باران به منظور استفاده از مصارف آبیاری و فالش تانکهای سرویس های بهداشتی
 .1نصب شیرهای آب با فشار کم به منظور کاهش استفاده از آب آشامیدنی در بنا
 .1تهویه طبیعی به منظور کاهش کلیه انرژی های مورد استفاده
 .1بازشوهای خودکارو دستی در فضاهای اداری موجب ایجاد تهویه طبیعی می گردند.
 .06نمای دوپوسته با سایبان هایی در اضالع شمالی ،شرقی و غربی بناکه با کاهش گرما و شدت تابش شرایط آسایش را
فراهم می کنند.
 .00آسایش ساکنان با بهره گیری از نور روز و دید و منظر مناسب ()architectureAU,2017

2

این ساختمان یکی از جدیدترین ساختمانهای سبز در شهر مصدر واقع در ابوظبی بوده که در سال  5600تکمیل شده و دارای
رتبه مروارید  0از گواهینامه استدامه می باشد(شکل  .)00مهمترین اهداف طراحی آن به شرح زیر میباشند:
 .0قرارگرفتن ساختمانها در اطراف یک آتریوم مرکزی با یک بام مشترک
 .5قرارگرفتن پنل های خورشیدی(فوتوولتایک) به مساحت  0666مترمربع در بام بنا به منظور تولید برق
1 Nissan Advanced Technology Center
2 IRENA Global Headquarter Building
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.8
.0
.0
.0
.1

برآورد کاهش  %06مصرف انرژی و  %08مصرف آب با بهره گیری از راهبردهای پایداری
استفاده از آب گرمکن های خورشیدی به منظور تامین حدود  %10آب گرم مصرفی بنا
کاهش جذب گرمای آفتاب توسط پوسته خارجی با باله های محافظ خورشیدی بدون ممانعت از دید به خارج
استفاده از مصالح بومی ،سیمانهای باکربن پایین و فلزات بازیافتی در بنا
استفاده از شیشه های رنگی و عایق های مناسب به منظور بهینه سازی در ذخیره انرژی ()Masdar,2019
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شکل  -14مرکز جهانی  ،IRENAبا بازشوهای متحرک و صفحات فوتوولتایک بر روی بام()cibsejournal,2019
جدول  -2جمع بندی نمونه بناهای بررسی شده (نگارنده)
سال

محل قرارگیری

گواهینامه اخذ شده

اهداف پایدار متمرکز شده

ردیف

5600

لوکزامبورگ

BREEAMHQE-DGNB

طراحی سایت ،طراحی بنا ،زیرساختها

5

مرکز تجارت سبز

5668

حیدرآباد  -هندوستان

LEED

8

مرکز سبز ITC

5660

گوارگن -هندوستان

LEED

5600

ملبورن -استرالیا

Green Star

0

نام بنا
BNPبانک
Parabis

طراحی سایت ،طراحی بنا ،زیرساخت ها،
مصالح
طراحی سایت ،طراحی بنا ،زیرساخت ها،
مصالح

مرکز تحقیقات مغز و
0

اعصاب دانشگاه

طراحی بنا ،زیرساخت ها

ملبورن
0
0

مرکز فن آوری
پیشرفته نیسان
مرکز IRENA

5661

استگو -ژاپن

CASBEE

5600

ابوظبی-امارات

Esteedama

طراحی سایت ،طراحی بنا ،زیرساخت ها،
مصالح
طراحی ینا ،طراحی زیرساخت ها ،مصالح

 -4تجارب بهینه سازی ساختمانهای سبز در ایران
مهمترین ،اصلیترین و تنها سند موجود در ایران درباره بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش سوختهای فسیلی مبحث 01
مقررات ملی ساختمان می باشد .مطابق با ماده  88قانون نظام مهندسی کشور ،مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات
ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .وزارت مسکن بر مبنای این ماده
اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث کرده است که مبحث  01آن مربوط به صرفهجویی در مصرف انرژی در ساختمان
است .مبحث  01مقررات ملی ساختمان در سال  0816به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن در ساختمانهای کشور الزامی
شد .این مبحث چندین بار بازنگری شده که آخرین آن در سال  0810بوده و بعد از بازنگری چاپ و به کلیه ارگانهای کشوری
ابالغ شده است .در حال حاضر اجرای مبحث  01مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمانهای دولتی اجباری است و اجرای آن
برای تمامی ساختمانهای بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال  0810اجباری شده و برای ساختمانهای واقع
در سایر شهرها و استانها مطابق برنامه زمانبندی الزامی است .در سال  ،0816اولین ویرایش مبحث  01مقررات ملی ساختمان،
تحت عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی تدوین گردید کـه بخـش اعظـم آن ضـوابط طراحی عایقکاری حرارتی پوستة خارجی
ساختمان بود .سال  ،0811جلد اول راهنمـای این مبحث تهیه گردید و در آن اصول کلی عایقکاری حرارتی ساختمان مطرح شد .
در ادامه ،در سال  ،0810ویرایش دوم مبحث  01مقررات ملی ساختمان تهیه و ابـالغ گردیـد .در این ویرایش ،عالوه بر پوستة
51

 -5نتیجهگیری
بررسیهای انجام شده بر روی سامانه ها و گواهینامههای ساختمانهای سبز در نقاط مختلف جهان و کاربرد این الگوها در
مصادیق و نمونه های معماری حاکی از آن است که در دوران پسا مدرن به تکنولوژی تنها به عنوان ابزاری کارامد در معماری
نگریسته و از آن در راستای بیهنه سازی مصرف انرژی و کاهش سوختهای فسیلی بهره برداری میکند .این سامانه های متفاوت،
به سبب جهانی بودن موضوعات محیطی اعم از تغییر اقلیم ،تخریب الیه ازن ،کاهش سوختهای فسیلی ،وجود اشتراک در سر فصل
ها و معیارهای ارزیابی را منطقی و توجیه پذیر می نماید؛ اما در عین شباهتها ،معیارهای ارزیابی باید با شرایط منطقه ای تعیین
گردد .مطالعات انجام شده بر روی گواهینامههای بین المللی و ملی ساختمانهای سبز در بسیاری از نقاط جهان بویژه درکشورهایی
با ذخایر نفتی و فسیلی باال همچون امارات متحده عربی نشانگر اهمیت حفظ منابع انرژی ،حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از
تغییر اقلیم در معماری امروز می باشد .در ایران تنها مرجع ارزیابی الگوهای سبز و پایداری مبحث  01مقررات ملی ساختمان بوده
که در آن به برخی مسایل زیستمحیطی و استفاده بهینه از انرژی توجه شده است ،ولی بررسی اجمالی این راهبردها در مقایسه با
سیستم های ارزیابی در سای ر کشورهای صنعتی و در حال توسعه ،نشان می دهد که این الگو فاقد دستور العمل و آیین نامه ای
جامع به منظور راهکارهای مناسب در بهره وری انرژی با توجه به شرایط فرهنگی ،اقلیمی و زیستمحیطی در ایران است .مطالعه
بر روی گواهینامههای ساختمانهای سبز و بررسی اصول و راهبردهای مصرف انرژی در ساختمانها را می توان به عنوان راهکاری
سودمند در راستای دستیابی به نواقص و کاستی ها سامانه مقررات ملی ساختمان ایران و تدوین الگوهاو ضوابط ساختمانهای سبز
برشمرد .به همین سبب مروری کوتاه برراهبردها و ضوابط پایداری در چند بنای دارای گواهینامههای سبز در این مقاله ،می تواند
مقدمه ای برای مطالعات بیشتر در تدوین سامانه و گواهینامه ساختمانهای سبز در ایران با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای محلی
باشد.
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خارجی ،تأسیسات مکانیکی و روشنایی ساختمان نیز ،هـر یـک در فصلی جداگانه مطرح شدند و توصیه هایی نیز برای طراحی
ساختمان ارائه گردید(مبحث  01مقررات ملی ساختمان) براساس ضوابط مندرج در این مبحث ،حداقل مدارک مورد نیاز جهت اخذ
پروانه ساختمان گواهی صالحیت مهندس یا شرکت طراح ،چک لیست انرژی ،چک لیست کنترل پوسته خارجی ساختمان،
نقشههای ساختمان ،مشخصات فیزیکی مصالح و سیستمهای عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان
و مشخصات فنی سیستمهای تاسیسات گرمایی ،سرمایی ،تهویه ،تهویه مطبوع ،تامین آبگرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در
ساختمانها است(همان).
در یک مقایسه و جمع بندی سیستم مقررات ملی ساختمان ایران با سایر سیستم های جهانی باید اینگونه بیان داشت که در
سیستم مقررات ملی ساختمان ایران همچون سیستم های فوق ،به کیفیت هوای داخل بنا و تهویه طبیعی اشاره شده است ،اما با
توجه به تفاون چشمگیر سرعت و جهت باد در مناطق گوناگون ایران توصیه می شود که در بخش تهویه طبیعی ،تاثیر جهت باد
غالب منطقه را لحاظ کنند(رییسی و نیکروان .)1 :0810،همچنین مقررات ملی ساختمان ،با توجه به بیابان زایی رو به رشد در ایران
تا کنون هیچ مبحث مشخصی را در این زمینه ارایه نداده و اعتباری به منظور حمایت از استراتژی هایی نظیراستحصال آب باران،
آبیاری محوطه و روش های نوین صرفه جویی در مصرف آب ،در نظر نگرفته است .از مهمترین تفاوتهای میان مقررات ایران و
سیستم های مذکور ،توجه ویژه سیستم های نامبرده به چرخه عمر ساختمان از مرحله طراحی تا تخریب است .به ویژه
سیستم( )CASBEEکه تمامی مراحل قبل از طراحی ،ساخت و ساز ،ساختمان موجود و بازنوسازی را به طور جداگانه پوشش می
دهد .مقررات ملی ایران با توجه به مرحله ساخت تنظیم شده ،از آن رو در آن توجهی به ساختمانهای موجود و نوسازی بنا نشده
است(همان .) 00:عدم توجه به جهت گیری بنا ،صرفنظر از آسایش رطوبتی ،حرارتی و بصری از دیگر نقاط ضعف این مجموعه
مقررات است .در این مبحث تنها عایق بندی جداره ها مورد توجه قرارگرفته و برخالف دیگر سیستم ها به راهبردهای غیر فعال
انرژی در معماری ،فن آوری و استفاده از انرژی های تجدید پذیراشاره نشده است(همان).
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کد مقاله24342 :

چکـیده
محله فرصتی است جهت دیدار و ایجاد روابط همسایگی در دل شهر؛ که فضایی باز برای اجتماع مردم و کم و بیش بناها
و فضاهایی با کارکردی متناسب با معماری و سبکهای مختص به آن منطقه ساخته میشود .پیرامون محله بناهایی قرار
میگرفت که از نظر کارکردی و کالبدی وابسته و متعلق به محله بود .این مطالعات برگرفته از منابع علمی و کتابخانهای و
با تکیهبر نظرات اندیشمندان و صاحبنظران گردآوری گردیده؛ و روش تحقیق بهصورت توصیفی -تحلیلی و تحلیل محتوا
بوده که به عوامل و مؤلفههای موضوع تحقیق پرداخته شده است .هدف از این تحقیق درک محله با توجه به گسترده
شدن شهرها و مشکالت شهرنشینی تا بستری جهت احساس تعلق و محلی جهت تعامالت اجتماعی جهت افراد باشد .با
توجه به نتایج حاصله محله میتواند عاملی جهت ارتقای تعامالت اجتماعی با توجه به وسعت محله به وجود آورد و
میتواند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در اجتماع تأثیرگذار و موجب تعامالت اجتماعی در افراد گردد و در نهایت موجب
پایداری اجتماعی جهت انتقال به آیندگان باشد.

واژگـان کلـیدی :معماری ،محله ،سرای محله ،تعامالت اجتماعی

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوزستان (نویسنده مسئول)
Tayebehghasempour57@Yahoo.com

 -3دکترای معماری ،عضو هیات علمی ،مربی ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوزستان
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تعامالت اجتماعی بهعنوان مهمترین مفهوم در خصوص ابعاد فرهنگی-اجتماعی مراکز محله شهری و متعاقب با آن توسعه
سطح زندگی افراد جامعه اسالمی میباشد .در چالشهای معماری و طراحی شهری این روزهای شهرها موضوع پرداختن به
فضاهای تعاملی شهری به اصلی واجب بر طرحهای آینده برای شهر اسالمی در نظر گرفته میشود .نقش طراحان در این بین
دارای باالترین سهم در غنا بخشیدن به این مفهوم میباشد .حفظ ،بازسازی و خلق فضاهائی که بتواند درصد روابط اجتماعی را
افزایش دهد و همینطور بتواند به موضوعی دست یابد بهعنوان وحدت جامعه ایرانی اسالمی ،در گرو پرداختن به معماری و
شهرسازی با قاعده و احترام گذار نسبت به حقوق شهروندان جامعه در خصوص فضاهای شهری و مراکز محله شهری.
آنچه ضرورت پرداختن به موضوع خلق یا احیاء فضاهای شهری را دو چندان می نماید ،درشرایطی نهفته است که امروزه
جوامع مختلف و از جمله جامعه ایرانی ،با آن دست به گریبان هستند .امروزه ،عرصه های جمعی و فضاهای شهری یا ازمیان رفته
اند و یا چهره از کف داده اند .اغتشاش در محیط شهری و شکل گیری فضاهای گمشده و بی هویت که فاقد عناصر ارتباطات
ا جتماعی انسان بایکدیگر و با محیط هستند ،به امری عام تبدیل گشته است .امروزه شهروند نمی تواند به تفحص و تدبر درخود و
محیط اطراف بپردازد و یا با دیگران در روابطی چهره به چهره قرار گیرد و نتیجه آن است که امروزه در فضاهای شهری ازکنار هم
می گذریم .بدون اینکه در تعامل و روابط چهره به چهره قرار گیریم و یا حتی از نظر فردی در برخورد با کالبد محیط و سیمای
شهری به ارضاء حس های مطلوب انسانی دست یابیم .فضای شهری در تالش برای رهایی از بی هویتی ،عدم تعلق به فضا
ومکان ،کمرنگ شدن روابط اجتماعی انسانی ،عدم احساس امنیت و است که سرشار بودن از حیات مدنی درآن اصل پایه است
(حبیبی.)2331 ،
اهمیت ایجاد زمینه های ارتقای تعامالت اجتماعی در افراد به مکان در اجتماع و در بین شهروندان باعث رغبت بیشتر آنان به
مشارکت و همبستگی اجتماعی و متعاقبا به سالمت و امنیت اجتماعی خواهد شد .جهت ارتقای تعامالت اجتماعی که بتواند
پاسخگوی نیازهای چندگانه در یک فضا باشد و بتواند در یک مکان چندین عملکرد را در کنار هم داشته باشد از ضرورت های
تحقیق است .هدف از شناخت و گسترش محله و سرای محله در محل زندگی افراد ،ایجاد فضای مناسب جهت برقراری تعامالت
اجتماعی در سطح اجتماعی میباشد که شهروندان در آن با احساس تعلق به مکان نقش موثری در ایجاد مطلوبیت فضایی و ایجاد
هویت در اجتماع بوجود آورند.

 -2پیشینه تحقیق
حبیبي ،سید محسن ،7931 ،از شار تا شهر :در این کتاب با بررسی تحوالت دوره ی صفویه و روند شکل گیری شهر از
مفهوم و سیمای کالبدی شهرهای اسالمی تصویری روشنی ارائه نموده است و در فصل های مختلف آن از روند شکل گیری و
عوامل تأثیر گذار بر روند شکل گیری شهرهای مهم ایران در طی دوره های مختلف اسنادی به میان آورده است.
لینچ ،کوين ،سیمای شهر :7939 ،با بررسی بخش های مختلف در شهرهای آمریکا داده هایی ارائه می نماید که طی آن
برای رسیدن به شهرهای سززنده و با طراوت قوانینی وضع می کند .با رعایت اصول ارائه شده میتوان فضاهایی به مراتب خوانا تر،
در دسترس تر ،امن تر ،پاک تر و در نهایت با سرزندگی بیشتری ارائه نمود.
نقره کار ،عبدالحمید ،7931 ،مباني نظری معماری :این کتاب مبانی نظری را در فلسفه هنر و معماری در دو حوزه ی
حکمت نظری و حکمت عملی ارائه و تشریح نموده است .مبانی نظری غرب را از دیدگاه های مختلف بررسی نموده و در پایان با
بررسی نگرش و جهان بینی معماران و طراحان متأثر از دیدگاه های مختلف تجلی شیوه های فکری متناقض و متضاد را در آثار
خلق شده مورد سنجش قرار داده است.
موسوی ،میر سعید ،رضي منش سرخاب ،بابک ،7937 ،بازشناسي مفهوم شهر و شهرنشیني از منابع و تعالیم
ديني :دین اسالم بهعنوان کاملترین دین اندیشه های فرامکانی و فرا زمانی در همه زمینه ها ارائه داده است که مبحث شهر از این

قائده مستثنی نیست .در این مقاله با ارائه مستنداتی از کالم پیامبران الهی و قرآن کریم سعی در ترسیم جایگاه ویژه شهر بهعنوان
مکانی قدس و امن شده است.
نقي زاده ،محمد ،7933 ،تأمّلي در چیستي شهر اسالمي :در این مقاله با استفاده از متون اصیل اسالمی و به ویژه قرآن
کریم به تعریف "مبانی" و "الگو" و "صفات" و "اصول" شهر اسالمی پرداخته اند .که بارزترین ویژگی شهر اسالمی ،جامعیت و
جاودانگی و جهانی بودن ،در عین معرفی الگوهای فیزیکی و کالبدی واحد و الیتغیر برای دوران ها و سرزمین های متفاوت می
باشد.
فالمکي و زرگراني( ،)7934سازماندهي و طراحي معماری–شهری مرکز محله (نمونه موردی محله شارق منطقه 1
تهران) :اهمیت انجام پژوهش در این تحقیق براساس گفتار مدیریت ارشد تهران عملی نمودن برنامه هایی است که در قالب طرح

های ناحیه محوری و محله محوری می باشد ،شکل گرفته است از مهم ترین دغدغه های طراحان ،معماران و شهرسازان ایجاد
رابطه ای متناسب بین انسان و محیط اطرافشان است .برای رسیدن به این هدف باید به کوچکترین بخش در طرح تفصیلی شهر
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یعنی محله اشاره کرد .در عصر جدید اکثریت افرادی که در مراکز شهری زندگی می کنند به طور غریزی فقدانی را در زندگی خود
احساس می کنند زیرا شهر با انبوهی از مشکالت نظیر نبود فضای باز و ...جلوه گر است .زندگی امروزی و پیامد آن آپارتمان
نشینی ،فرصت داشتن چنین فضایی به صورت خصوصی را از شهروندان سلب نموده است .مراکز محالت بهترین عرصه برای
شکل گیری این روابط میباشند و فرصت گردهم آمدن و برقراری تعامالت را به کاربران می دهند .یکی از مسایل مهم عدم
نیازسنجی و سازماندهی مناسب می باشد که منجر به بروز نارسایی هایی در زمینه مسایل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...
میگردد .حتی اکثر معابر و فضای عمومی محالت کنونی که کانون تعامالت اجتماعی ساکنان محله در قدیم االیام بوده اند فقط
نقش عبوری را ایفا می نمایند.کیفیت محالت می تواند به تأمین راحتی و آسایش ،خوانایی ،دسترسی ،سرزندگی و حیات ،تنوع،
تجانس ،شور و شادی ،معنی ،ایمنی و نگهداری دست یابدکه به نوبه خود باالترین نقش را در مدیریت یک شهر ایفا گر هستند.

 -3روش تحقیق

 -4سیر تحولی محله و سرای محله از ابتدا تا کنون
فضاهای شهری در ایران پیشینه ای به قدمت تقریبی شهرنشینی دارند .اما به علت در دست نبودن اسناد و منابع کافی،
شناخت کامل ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و از جمله فضاهای تعامالتی همچون محله های شهری دوره باستان امکان پذیر
نیست .اگرچه تاریخ سکونت در ایران به بیش از ده هزارسال می رسد" شیوه زیست شهری در ایران مبتنی بر هویت محله ای بوده
است که این موضوع برهانی است بر نگاه افراد شهر ایرانی بر موضوع تعامالت در فضاهای شهری از دیرباز تا کنون همزمان با
تحول و دگرگونی در شکل و ماهیت شهرنشینی ،فضاهای تعاملی شهری نیز که همچون سلول های رابط شهری تشکیل دهنده
شهر بودند ،متحول گردیده و شکل جدیدی به خود گرفتند .این تحوالت هم در کالبد محالت و فضاهای تعامل شهری و هم در
روابط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و بطور کلی در همه مناسبات ساکنان شهر انعکاس یافته است .فضاهای تعاملی شهر امروزی به
گونه ای متحول شده است که نه عناصر سازنده آنها همچون مراکز محالت جمعی ،شبکه های ارتباطی و دسترسی ها ،میدان ها،
مساکن و تأسیسات شهری ،ساختار و عملکرد قبلی خود را دارند و نه افراد شهر در قالب همان چارچوب های سنتی با دیگر
همشهری های خود ارتباط برقرار می کنند .ضعف در برقراری ارتباط بین افراد یک شهر پیامدهایی را با خود دنبال دارد که بیشتر
آسیب زننده بر بنیان های توسعه ای شهر و در نتیجه کشور خواهد بود.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)32 :تابستان (شهریور) 0011

در این خصوص تحقیقات فراوان و پراکنده ای صورت گرفته که این مطالعات برگرفته از منابع علمی مطابق با نظرات
اندیشمندان و صاحب نظران تهیه گردیده و روش تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی و تحلیل محتوا بوده و با استفاده از مطالعات
کتابخانه ای به عوامل و مولفه های موضوع تحقیق پرداخته شده است .استفاده از کتاب های معماری و علمی پژوهشی مختلف و
تحلیل مضمون آنها می تواند در به نتیجه رسیدن این موضوع تاثیر گذار باشد.

 -1-4محله
در هر یک از محله های بزرگ و متوسط شهرهای تاریخی  ،یک مرکز محله وجود داشت .این مراکز از نظر کالبدی و شکل به
دو صورت وجود داشتند .نخست به صورت یک راسته یا گذر که کمی از گذرهای دیگر در محل استقرار فضاهای تجاری و
اجتماعی عریض تر بودند .نوع دوم مرکز محله به صورت میدانچه بوده؛ این میدانچه ها اغلب در محل تقاطع چند راه یا در کنار راه
اصلی محله قرار داشتند و در پیرامون برخی از آنها تعدادی دکان برای عرضه کاالهای ضروری روزانه و هفتگی اهالی محله قرار
داشت .همچنین مسجد ،حمام ،آب انبار و بعضی دیگر از فضاهای عمومی محله در کنار همین میدان ساخته می شد(پیرنیا.)2333 ،
محله رکنی است بین خانواده و شهر که از خانه های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل میشود و خانواده
نسبت به محله مسکونی خود احساسی مشابه خانه مسکونی خود را دارد و با ورود به محله ،خود را در یک محیط آشنا و خودی مثل
خانه می بیند .مفهوم محله بهعنوان واحد پایه و اولیه سازمان ،کالبدی از فضای ساختاری شهر است .این واحد از تجمع پیوستگی
کم یا زیاد ،معاشرت نزدیک ،روابط محکم همسایگی و اتحاد رسمی میان گروهی از مردم بوجود می آید .اغلب در محله های
شهری کیفیت واحد فیزیکی منطبق با رفتارهای اجتماعی بوده و از این رو هر محله واحد مشخصاتی جدا از سایر محله های
شهری دارد.
خردترین واحد در نظام برنامه ریزی شهری را که کانون کنش و واکنش های اجتماعی است ،با توجه به تجارب گذشته و در
قسمت هایی از جهان پیشرفته می توان در قالب محله و بر پایه واحد اجتماع محلی ارزیابی کرد (عبداللهی و همکاران.)2331 ،
مفهوم اجتماع محلی یا باهمستان ،در مقابل مفهوم واحد همسایگی که بر ابعاد کالبدی و هندسی خشک و بی روح تأکید دارد.
اجتماع محلی انطباق بیشتری با شرایط پیچیده زندگی شهری دارد .جان فرید من معتقد است که با تأکید بر برنامه ریزی محلی
است که می توان به برنامه ریزی غیر ممترکز رسید .در اجتماع محلی تضاد میان افراد و بین انسان و طبیعت کمتر است .اجتماع
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محلی از جهات گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی بستر مساعدی برای توسعه پایدار است ،محله را می توان
بهعنوان واحد پایه و محور بارنامه ریزی مشارکتی در عرصه همگانی در شهرها قلمداد کرد (عبداللهی و همکاران.)2331 ،
از مضامین مشترک در تعریف محله ،دارا بودن مرز و محدوده مشخص ،همبستگی و روابط متقابل میان ساکنان ،هویت جمعی
و اشتراک اهداف ،یکپارچگی فضاو فعالیت ،خودکفایی نسبی و جمعیت متناسب بوده است .بر مبنای ویژگی ها و معیارهای مورد
انتظار ،مفاهیم جمعیتی ،زیرساختی ،سیاسی ،اجتماعی و محیطی بهعنوان اصول پایه در تعریف محله محسوب میشود .در حال
حاضر اصول رسمی و قراردادی در تعریف و تعیین حدود محله نقش تعیین کننده ای دارند .در مجموع در مفهوم شناسی محله،
محدوده فضایی یکپارچه ،وجود مرزهای کالبدی مبتنی بر ادراک ذهنی ویا نشانه عینی ،حس تعلق مکانی و همبستگی اجتماعی،
امکان شناخت رو در رو در وجود تسهیالت و خدمات محلی از جمله نکات حائز اهمیت هستند (عبداللهی و همکاران.)2331 ،
محصول پیچیده ای که محله نامیده میشود ،شامل ویژگی های ساختاری ،زیر ساختی ،جمعیتی ،وضعیت طبقات جمعیت
ساکن ،خدمات عمومی ،محیطی ،دسترسی و مجاورت ،سیاسی ،اجتماعی و حسی است .مجموعه عناصر پیش گفته بعضا قضایی و
روابط محله ای را تشکیل می دهند(ربیعی نژاد و ارغان .)2310 ،محله بهعنوان ناحیه شهری دارای دسته ای متنوع از انواع
ساخنمان ها و فضاهای باز عمومی ،با گوناگونی فعالیت های انسانی در آن تعریف می کند" .ریچل وارن و دانلد وارن بر اساس
مطالعات انجام شده معتقدند " :که محله شش نوع عملکرد را برعهده دارد که عبارت اند از :فرصت جامعه پذیری ،اعمال تأثیر میان
فردی به واسطه عقاید مشترک و وجود رهبران غیر رسمی ،وظایف همسایگی و بسترسازی انجام فعالیت های جمعی به مفهوم
فراهم کردن محیط مناسب برای سامان دادن به مالقات های عمومی" (.)Williams, 1985
محله اغلب مکانی برای کار و محدود ه ای برای زندگی تلقی میشود .این مکان دارای تسهیالتی نظیر کلینیک های پزشکی،
مدارس ،پارک ،مراکز تفریحی و نظایر اینهاست .محله مکانی برای اجتماعی شدن است و کمک های متقابل را حایت می کند.
محله مکانی است ه تحرک را می توان به واسطه وجود فالیتهای اقتصادی و اجتماعی مانند مالقات دوستاه وخرید مایحتاج روزانه
از آن فراگرفت .محیط مصنوع وسازمان اجتماعی آن می تواند خانوادگی و بسیار نزدیک به هم شود و این محیط می تواند هویت و
تعلق خاطر را تقویت کند .بنابراین محه می تواند انعکاسی از خودش ،ارزشهای درونی و سرایط اقتصادی ،اجتماعی و محیطی باشد
( .)kearns, Parkinson,2001محله محدوده یکپارچه فضایی از شهر با مرزهایی کالبدی بنا بر درک ذهنی و یا نشانه عینی
برای ساکنانی که تعلق مکانی و همتستگی اجتماعی را در آن احساس کنند .تعیین کننده مقیاس انی محدوده ،امکان شناخت رودرو
و پاسخگویی به نیازهای روزمره در حد پیاده روی است.
در مطالعه و شناخت محله باید به چهار عامل توجه داشت:
الف) مرزهای کالبدی ونمادین
ب) پیوندهای اجتماعی
پ) تسهیالت وخدمات محلی
ت) هویت و احساس تعلق نسبت به مکان زندگی (عبداللهی.)2331 ،

 -2-4محله از دیروز تا امروز
از گذشته های دور محله های شهرها در شکل دهی و سازمان دهی امور شهری جایگاه ویژه داشتند .هر محله با ارایه خدمات
روزمره مورد نیاز خود و با ایجاد نمادهای محله ای و ویژگیهای خاص موجب می شد ساکنان آن نوعی احساس تعلق و نوعی
هویت داشته باشند تا جایی که هر شهروند با نام محله ای که در آن می زیسته ،شناخته می شد .فضاهای شهری نیز نقش بسیار
مهمی در زندگی فردی ،خانوادگی ،محلی و شهری مردم داشت و بسیاری از فعالیتهای عمومی ،جمعی و گروهی در آنها جریان می
یافت  .به این ترتیب بخشی از فعالیتهای اجتماعی ،گذران اوقات فراغت و تبادل اطالعات و تجربیات از طریق تماس های چهره
به چهره صورت می پذیرفت .این فضاهای شهری (اعم از گوچه ها ،خیابانها ،دروازها و  )...بستر شکل گیری خاطره بوده است.
فضاهای شهری با فعالیتهای درونی آن تعریف میشود و همین فعالیت ها و روابط مابین انسان ها ،تصاویر ذهنی و از سوی دیگر
خاطره شهری را سبب می گردد .در گذشته به علت نزدیک بودن فضاهای کار و زندگی تفریح و گذران اوقات فراغت به صورت
جمعی،ساکنین یک محله به یکدیگر احساس خویشاوندی وبه محله خود احساس تعلق داشتند و این به دلیل داشتن خاطرات
مشترک دریک محله بوده است(سلطان زاده)2332،

 -3-4محله در ایران قدیم
به طور کلی باید گفت زیست شهری ایرانیان درسه الیه متقاطع صورت میگیرد.خانه مسکونی،محله شهری،شهریافته ها،آموزه
ها و تجربه های علمی نشان میدهد،استوارترین و پرشورترین فضای زیستی شهروندان،محله ها می باشند.چراکه بررسی نشان
میدهد انسان ایراین بیش از آنکه درگستره خانه یا بازار و پهنه فراگیر شهر حضور داشته باشد،درمحله خودحضور وعینیت داشته
است.
32

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)32 :تابستان (شهریور) 0011

پیش ازاین جمعیت محله ها از کسانی تشکیل میشد که از جهت شغل یا اعتقادات دینی ویا سابقه قومی بسیار به یکدیگر شبیه
بودند وبه اصطالح به فرهنگ مشترکی خو گرفته واز هنجارهای آن پیروی میکردند.ویژگی های مهم ومثبت محله داشتن نوعی
روح جمعی بود که مظاهر آن وحدت و پیوستگی افراد به یکدیگر و احساس یگانگی ونیز آمادگی برای مساعدت و همکاری در راه
حفظ شعار محله و بهبود اوضاع آن بود.
محالت در گذشته صرف نظر از حجم و وسعت محله،حدود عرفی خاصی داشتند که برای ساکنان آن مشخص وقابل شناسایی
بوده است وهویت اکثر افراد با محالت شناخته میشده و اهالی آن نسبت به محله ومتعلقات آن تعصب داشته اند.
در محله های قدیمی،به ویژه محله های طبقه کم درآمد ارتباط همسایگان باحس تعاون و همیاری بیشتر بوده و ارتباط
درچنین محله هایی ازطریق مراکز مذهبی،باشگاه های ورزشی،قهوه خانه ها وکوچه ها صورت میگیرد.
شالوده سازماندهی کالبدی-اجتماعی درشهرهای قدیم به نظام محله بندی و سلسله مراتب تقسیمات آن بازار و
مرکز،شهر،محله ،کوی و ...استواربوده،که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر وهم به روابط اداری و خدماتی شهر،سازمان می
داده است.
پس از بررسی مفهوم معناداری محالت قدیم ایران برگرفته از تئوری کوین لینچ وی معتقد است" که مکان ها رویدارهایی که
درسطح این مکان ها رخ میدهند دارای معانی زیاد ویاکم هستند.فعالیت ها و مراسمی که دریک محل اتفاق می افتد تاحدودی که
خودشان به صورت روشن و منسجم درک شوند به ادراک آن محل کمک میکنند .شکل یک محل و آشنایی ما با یک مکان
ترکیب جالبیست برای این منظور که مکانی که در آن هستیم برای ما سطح معنی داری متفاوتی با مکان های دیگر دارد".
این اهمیت درک و معنی داری متفاوت مکان هاست که آنها را از یکدیگر متمایز میکند .ازدیدگاه لینچ ادغام " شکل و آشنایی
با یک مکان ،همین که فرد بتواند مکان ها را ازیکدیگر باز شناسد ،ناشی از هویت مکان هاست".چیزی که رویدادها را دارای
اهمیت می کند ،مناسب های خاصی چون جشن ها و سوگواری هاست که در شهر و محالت آنها را تجربه می کنیم .آنچه که در
محالت ق دیم ایران نمود چنین هویتی است برگزاری مراسم های مذهبی در بین اقوامی است که هریک خاستگاه جداگانه ای
داشته و در محالت مختلفی زندگی میکنند .روح این مراسمات درکالبدی چون میدان و میدانچه و گذر و تکایا و حسینیه ها تبلور
می یابد .هویت این مکان ها و فعالیت ها ،تصوری در ذهن شهروندان پدید می آورد که بخشی از معنای شهر را تفهیم می کند.
جزء دیگری که معنای مکان راغنا می بخشد ،وضوح ادراک مکان ،فعالیت ها وحتی زمان است .شاید بتوان شفافیت را تنها عاملی
دانست که در محالت ایرانی از وضوح پایینی برخوردار است .این نبود بی واسط گی به لحاظ محرمیت درکالبد شهری و حتی
معماری خانه ها به شکل اندرونی و بیرونی حکایت از نبود شفافیت دارد که جزء ساده ای از معناداری مکان است .به طوری که
خانه ها پنجره ای به معبر عمومی نداشته و غریبه ها حق ورود به کوچه های بن بست و هشتی ها را ندارد واین خصوصیتی است
که درفرهنگ ایرانی پیوسته نمود بارز داشته است .در ارتباط با خصوصیات مکان فضای سنتی ،این فضا کامال زیر سلطه و وابسته
به مکان بود .از این رو فضای سنتی با قلمرو مکانی انطباق داشت و با عالئم و نشانه های مکان پر می شد .اعمال و کردارهایی
هم که این فضا را پرمی کردند ،جملگی مکان مند بودند .این فضا ،فضایی محدود بود برای زندگی کردن در چارچوب آن ،نه برای
حرکت کردن درگستره آن(پاکزاد.)2301،
در عصر ارتباطات و جهانی شدن ،روند گسست فضا ومکان نیز شتاب بیشتری گرفت ورشته های پیوند زننده فضای اجتماعی
یا مکان را پاره کرد؛بدین ترتیب امر اجتماعی از دایره تنگ و محدود مکان رها شده،در فضایی بسیار فراخ گسترش یافت .در پی
این فرآیند ،رابطه میان مکان های زندگی افراد با هویت های آنان دگرگون شد (سرمست .)2331،درجامعه امروز شهری ،برای
دستیابی به توسعه پایدار شهر ،محالت بنیادی ترین عناصر شهری و حلقه واسط بین شهر و شهروندان می باشند.
با تحوالت سیاسی و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی و پدیده مهاجرت و به وجود آمدن شهرهای بزرگ و نفوذپذیری
فرهنگ غربی و محله رفته رفته ساختار وکارکردهای دیرینه خود را ازدست داد وبه منطقه یعنی واحدی که دولت برای اجرای
برنامه های خود برساخته است تبدیل شد.
درچنین جمعی افراد با داشتن فرهنگ ها و عادات و آداب گوناگون و ....برحسب اتفاق درکنار یکدیگر سکنی گزیده وخود را
دربرابر دولت طلبکار میدیدند وبه جای آنکه خودرا درامور سهیم بدانند از دولت میخواهند تمام مشکالت راحل کند.
اما درمحله های مختص سکونت طبقه پردرآمد،روابط همسایگان تضعیف شده وکمتر به آن احساس نیاز میشود.درمحله های
قدیم عمده زمان ساکنان محل،درکوچه و خیابان میگذرد وبرای ساکنان آن محیط محله بیش از فضای داخلی خانه رضایت بخش
بوده است ولی امروزه خیلی از ساکنان درچارچوب خانه خود محصور شده ودیگر ازآن محله های قدیمی خبری نیست.
رشد شهرنشینی و تمایل جمعیت های انسانی به محیط های شهری بستر با اهمیت شدن مفهوم کیفیت زندگی شهری رابیش
ازپیش فراهم ساخته است.
مدرنیسم در ایران ازآغاز سالهای 2344خورشیدی با تصویب قانون شهرداری و قانون توسعه معابر پیکره بافت های محالت
مسکونی شهرسازی کهن ایران را شکافته وباسرعتی روز افزون الگوهای واحد همسایگی برگرفته از شهرسازی غربی راجایگزین
محالت ایرانی میکند.روندی که باخیابانهای چلیپایی آغاز ودرطی چند دهه بدون توجه به پیشینه شهرسازی ایران وزیر ساخت های
اجتماعی به طرحهای جامع و تفضیلی بی روح در سطح انبوه می رسد .این در حالی است که از نظر اوژه با از بین رفتن مکان ها،
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اندر کنش های گفتگو مدار ،جای خود را به نشان های خاموش می دهند .دراین میان رابطه میان مکان و هویت و تعلقات اجتماعی
تحول و نه قطع به واسطه از بین رفتن مکان رخ می دهد(.سرمست.)2331،

 -4-4مقایسه محله قدیمی و معاصر
هویت محله های قدیمی شهر را نمیتوان آن طور که باید درمحله های جدید دید،شهرگسترش یافته و فرهنگهای گوناگون
ناشی از قومیت های مختلف درکنار هم زندگی میکنند.مقایسه شهرهای گذشته با امروز نشان میدهد که شهرهای گذشته دارای
ساختمان بسامان بوده و هویت محله ای را تقویت میکرده است،اما شهرهای جدید ابتدا ساختار شهر رابا شهرک های مسکونی،برج
ها وآپارتمان ها که جمعیت را از اقصی نقاط ایران در آن ساکن کرده است ،تعریف می کند .همین موضوع باعث از بین رفتن
محالتی که شهروندان درآن احساس امنیت و آرامش می کردند ،شده است .اگر محیطی به تغییرات زیادی دچارگردد ،قاعدتا برخی
نسبت به هنجارهایی که درآن محیط ازآن پیروی میکردند ،احساس پایبندی نکرده و هرج و مرج و آشفتگی رخ می دهد .محله
های امروزی درگیرودار تحوالت و تغییرات که نهایتا منجر به از دست رفتن هویت آنها شده و در نتیجه کاهش تعلقات فرهنگی-
اجتماعی شهروندان را منجر شده است.
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 -5سرای محله
به منظور تقویت هویت شهر ،کارشناسان توصیه کردند که تفکیک شهر به واحد های کوچک یا همان محله و توسعه امر محله
محوری می تواند به احیای فرهنگ محله ای کمک کند .مجموعه سرای محله ،بر اساس ضوابط محله ای می تواند مشارکت مردم
در امور فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد .هدف از راه اندازی سرای محله ،مشارکت شهروندان در امور مربوط به
خودشان و در نهایت وگذاری تصمیمات محله به خود آنهاست .پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تامین فرصت های الزم
درزمینه کسب تجارت اجتماعی وی ،مستلزم وجود قرارگاه وفضای کالبدی است وفضای عمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این
جنبه از حیات انسان درجوامع شهری محسوب میشود(چرخچیان و دانشپور .)2330،در سرای محله فضای شهری حیطه ای
کالبدی یافته است و بهعنوان صحنه کنش متقابل که دارای مرزهای معینی است ،امکان تمرکز کنش های اجتمامعی متعامل را به
هر شیوه ای میسر می سازد .بنابراین کنش متقابل انسانی در درون فضایی رخ می دهد که به طور کالبدی و اجتماعی تعریف شده
باشد.

 -1-5سرای محله درایران قدیم
علیرغم سابقه طوالنی احداث سرای محله دردنیا ،پرداختن به این مهم درکشور ما تا کنون در مرحله طرح و مسابقات معماری
باقی مانده است .جدی ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه تاالر شهرتهران بود که درسال 2301به مسابقه گذاشته شد و در
نهایت طرح کنزوتانگه ،معمار ژاپنی برنده شد .اما این طرح هرگز به مرحله اجرا نرسید این درحالی است که کشور ما از نظر داشتن
فضاهای عمومی از پیشینه ای غنی برخورداراست .به طوری که بازارها و میدان ها درگذشته فضاهای مهم وارتباطی ،اجتماعی
واقتصادی شهر بودند و در مقیاس های گوناگون همواره محلی برای تجمع مردمی و استقرار انواع فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ورزشی به شمار می رفتند .سرای محله موضوعی است که در دیگر کشورها بیش از یک قرن است پاسخ مناسبی برای
آن یافته اند .این بناها بایستی بهعنوان نمادهای شهری از معماری جدید و در عین حال با هویتی برخوردار بوده و ضمن برقراری
ارتباط مناسب با بستر تاریخی و فرهنگی شهر ایرانی ،توانایی پاسخگویی به نیازهای انسان امروزی را نیز داشته باشند.

 -2-5سرای محله درایران معاصر
فضاهای عمومی شهری امروزه ،جایگاه با اهمیتی در برنامه های توسعه شهری یافته اند .این امر ناشی از تاثیر این فضاها در
تقویت وجهه فرهنگی -اجتماعی شهر و در نتیجه تولید سرمایه های اجتماعی است .از آنجا که ساکنان شهرهای در استفاده از این
فضاها حقوق برابر دارند ،لذا ایجاد فضاهایی مناسب و مطلوب برای تمامی گروه های سنی و جنسی و به ویژه گروه های آسیب
پذیر نظیر کودکان ،زنان ،سالخوردگان و ناتوان جسمی ،حرکتی بخشی از وظایف برنامه های توسعه شهری فلوداد می شوند.
مطالعات گسترده جهانی نشان می دهد ایجاد چنین فضاهایی درشهر جدای از ایجاد کنش اجتماعی ،از حاشیه نشین شدن گروه
های خاص دراستفاده از فضاهای عمومی شهر کاسته و زمینه را جهت تعامالت اجتماعی و باز تولید فرهنگ اجتماعی شهر فراهم
خواهدکرد(رفیعیان و همکاران .)2333 ،فضاهای عمومی ،مکانی برای ظهور و بروز زندگی شهری و فضاهایی برای انواع فعالیت ها
هستند .یکی از اهداف مهم طراحی فضاهای شهری ،بهبود کیفیت استفاده از فضاها برای استفاده کنندگان از طریق تجهیز
محیطهای شهری است که فضای مناسبی برای تمام گروه های سنی ،شغلی و گروه ها جنسیتی فراهم می آورد(رفیعیان و
همکاران.)2333 ،
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 -3-5سرای محله درخارج از ایران -دوران کهن
بررسی تاریخی شهرهای مغرب زمین نیز شاهدی برنقش اجتماعی و تعاملی این فضاهای بازشهری است که در زندگی جمعی
شهروندان ایفا می کند .از دوران یونان باستان تا قرن بیستم ،شهروند اروپایی مهم ترین و مردمی ترین رویدادهای جمعی خود را
درمیدان برگزار می کرد .واژه یونانی آگورا و رومی فروم به معنای تجمع شهروندان بود .پالژها و انواع فضاهای مشابه درمیان اقوام
اروپایی ،خواه انگلیسی ،آلمانی یا فرانسوی و مانند اینها قلب تپنده شهر و محل گردهمایی و تعامل اجتماعی بود
(پاکزاد،2333،صص .)1-24.فضای عمومی شهری درطول تاریخ بشر از یونان باستان همواره عرصه اجرای کارکردهای اجتماعی و
پویش های نهادین جامعه بوده و بسیار از فعالیت های وابسته به نهادهای عرصه خصوصی مانند خانواده نیز به عرصه عمومی و
فضای شهری سپرده شده است(رفیعیان.)2333،

 -4-5سرای محله درخارج از ایران  -دوران معاصر

 -6عوامل و مؤلفههای موثر در فرآیند اجتماعپذیری در محلههای شهری جهت ارتقای
تعامال ت اجتماعی
انسان از طریق روابط اجتماعی-فرهنگی به فضا ،فرم وعملکرد و اهمیت می بخشد و سازماندهی فضا به نوبه خود به
تغییرشکل این روابط می انجامد .بنابراین ساخت و طراحی فضاهای شهری به پروسه زندگی اجتماعی تاثیرمی گذارد و می بایست
ازنظر جسمی و روانی برای شهروندان کارآیی داشته باشد(سیفایی)2330،؛ یک شهر خوب ،باید کلیه نیازهای ساکنین خود را تامین
کند ،دارای ایمنی ،امنیت و حفاظت بوده ،از نظر بصری و عملکردی محیطی سامان یافته و با نظم باشد .در حالی که به مردم
فرصت خالق بودن ،شکل دادن به فضای شخصی و بیان خودشان را می دهد باید هدایت کننده بوده و حس مکان را تقویت
نماید(سیفایی .)2330،بنابراین محیط کالبدی مناسب و شایسته برای انسجام اجتماعی و رفاه شخصی و استقالل فردی نیازهای
اساسی است .بنابراین ناخود آگاه حافظ سالمت و پایداری آن بوده ،در نگه داری و بهبود وضعیت موجود مشارکت و هماهنگی
خواهد داشت ،همچنین تعامالت اجتماعی ،بهره وری معماری فرهنگی را به حداکثر می رساند .در نمودار( )2به بیان عوامل موثر
در محله جهت تعامالت اجتماعی اشاره شده است.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)32 :تابستان (شهریور) 0011

سرای محله(تاالر شهر) در تمام دنیا بهعنوان یکی از مردم مدارترین ساختمان های عمومی شهر ،از شان و منزلتی واال
برخوردار است ،مکانی برای انجام کلیه امور اجتماع شهراست؛در درجه نخست فضایی برای استقرار یکی از مردم ساالرترین
نهادهای شهری یعنی انجمن ها وشورای شهر و سپس مرکزی برای گردهم آیی عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم درعرصه
شهر است .نقش این فضا دراکثر شهرهای دنیا گردهم آوری شهروندان و ترغیب آنها به همکاری بایکدیگر و مشارکت در امور شهر
است .به همین بایستی به شهروندان و فعالیت های جمعی تعلق داشته باشد.

ماندگاری
روابط همسایگی
نظارت اجتماعی

حضور پذيری

تبادل اطالعات
عوامل و مولفه های موثر
در محله جهت ارتقای
تعامالت اجتماعي

مستحکم شدن روابط همسایگی
احساس تعلق به مکان

ایجاد فضایی جهت دیدار
ایجاد فضایی برای اوقات فراغت

مکان

همجواری
همزیستی افراد در کنار یکدیگر
نمودار  -7عوامل و مولفه های موثر در محله جهت تعامالت اجتماعي(منبع :نگارنده)
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 -7نتیجه گیری
محله و کارکرد های آن موجب گردیده که عوامل و عناصر متنوع جلوه گری نماید و در زندگی افراد بخصوص ایرانیان از
جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .محله باعث گردیده تا در پیوند های اجتماعی و روابط همسایگی موجب پایداری اجتماعی
و مجموعه نظارت های اجتماعی از طریق یکدیگر رخ دهد .مواردی را که در این پژوهش در قالب محله به آن پرداخته شد ،هر
کدام در معماری به نحوی مشخص کننده ی نقش پر رنگ محله در ایجاد محیطی مطلوب و موثر جهت روابط اجتماعی و ارتقای
تعامالت اجتماعی میباشد .با توجه به نتایج حاصله محله می تواند عاملی جهت ارتقای تعامالت اجتماعی با توجه به وسعت محله
بوجود آورد و پایداری اجتماعی نقش بسزایی در انتقال به آینده گان دارد .محله با وجود کارکرد خود می تواند به صورت مستقیم و
غیر مستقیم در اجتماع تاثیر و افراد محله تاثیرگذار باشد؛ برای ارتقای تعامالت اجتماعی در فضاهای محله باید هم به عملکرد و
هم به کالبد فضا در طراحی توجه نمود تا فرد با قرار گیری در مکان احساس خود را بروز دهد .با یک بررسی کلی ،محله می تواند
نمادی از حس تعلق به مکان در شهر در آید که مجموعه افراد و جامعه به مکان دلبسته و احساس تعلق به مکان در آنها پدیدار
گردد.
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تبیین توسعه پایدار و عوامل مؤثر بر پایداری شهری
(نمونه موردی :شهرستان پردیس)

محمد بهزادپور ،1الوین گنجه فر ،2فرزانه اصغری

*3

تاریخ دریافت0000/00/08 :
تاریخ پذیرش0000/00/05 :
کد مقاله20002 :

چکـیده
امروزه با رشد طبیعی جمعیت و مهاجرتهای بیرویه به سمت شهر تهران ،مشکالت متعددی را به همراه خود داشته
است .طی این امر شهر تهران دیگر رنگی از پایداری به خود نخواهد داشت؛ بنابراین با تصمیمگیری دولت نهم ،طرح
احداث شهرهای جدید با هدف اصلی خانهدار کردن قشرهای کمدرآمد جامعه مطرح شد و در پی آن طرح مجتمعهای
مسکونی مسکن مهر ،در شهرستان پردیس ،طراحی و اجرا شد .نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش تحقیق آن
توصیفی تحلیلی است؛ که در بستری از اسناد و مدارک کتابخانهای و پیمایش میدانی حاصل شده است؛ و در نهایت با
تحلیل جدول سوات به راهحل و راهبردهای مناسب برای افزایش سطح توسعه پایدار در شهر پردیس دست خواهیم یافت.
نتایج حاکی از آن دارد که مجتمعهای مسکونی شهر جدید پردیس در راستای توسعه پایدار شهری بسیار ضعیف عمل
نموده است.

واژگـان کلـیدی :توسعه پایدار ،شهر پایدار ،پایداری اجتماعی ،پایداری اقتصادی ،شهرجدید پردیس

 -3استادیار .گروه معماری ،واحد هشتگرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هشتگرد ،ایران
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه (نویسنده مسئول)ghasghari535@gmail.com
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توسعه پایدار که بهعنوان بزرگترین
چالش حال حاضر بشر تلقی میگردد؛
مسئلهای مهم برای تمام افراد ساکن بر
روی کرهی زمین است .در نمودار  0به
بیان مسئلهی نیاز جهان به توسعه پایدار
پرداخته شده است .در واقعیت توسعه
پایدار مفهومی دارد که به واسطه آن نیاز
های نسل کنونی را بدون به خطر
انداختن توانایی نسل آینده در تامین
نیازهایشان برآورده سازد(سلطانی پور و
نمودار  -۱بیان مسئله (نگارندگان)
دماری.)0 :0۹۳5 ،
این مفهوم سعی دارد که با نگاهی نو به توسعه اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه ای همه جانبه و متوازن را رقم
بزند .در واقع توسعه پایدار بهبود کیفیت زندگی را در بر میگیرد .در نمودار  2به بیان مفاهیم و اهداف توسعه پایدار اشاره شده است.
مفهوم پایداری در شهر و ناحیه شامل مواردی نظیر کاهش آلودگی ،نگهداری منابع طبیعی ،کاهش حجم ضایعات شهری ،افزایش
بازیافت ها ،کاهش انرژی مصرفی ،افزایش جانداران مفید در شهر و روستاها ،افزایش تراکم متوسط در حومه شهری و شهرهای
کوچک ،کاهش فواصل ارتباطی ،ایجاد اشتغال محلی ،توسعه متنوع در مراکز اشتغال ،توسعه شهری کوچک برای کاهش ارتقاء به
شهر های بزرگ ،ساختار اجتماعی متعادل ،حمل و نقل عمومی ،کاهش راهبندان جاده ای ،مدیریت ضایعات بازیافت نشدنی ،توزیع
منابع و تهیه غذای محلی و غیره (کاظمیان وهمکاران  )0۹۳2می باشد.

نمودار  -۲مفاهیم و اهداف توسعه پایدار (نگارندگان)

 -2پیشینه تحقیق
اگرچه از طرح مباحث مربوط به پایداری در سطح مجامع بین المللی بیش از چند دهی نمیگذرد ،اما در تاریخ همواره موضوع
حفظ و نگهداری از جوامع برای نسلهای آتی مطرح بوده است( .نقی زاده ،)0۹80:280،در ایران نیز همچون سایر کشور های
جهان ،به پایداری شهر ها توجه شده و به تدریج در عرصه سیاست گذاری ،برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مختلف و سایر مؤلفه
های پایداری بعنوان مفهومی فراگیر و چند بعدی مورد عنایت بوده است .با بررسی منابع مختلف موضوع تحقیق ،میتوان موارد زیر
را در جدول  0بعنوان پیشینه پژوهش بیان کرد.

 -3روش تحقیق
نوع تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی بوده و روش آن توصیفی _تحلیلی است؛ که در بستری از اسناد و مدارک کتابخانهای و
پیمایش میدانی حاصل شده است .نخست تالش شده است ضمن شناخت وضع موجود توانمندی ها و مسائل پیش روی شهر جدید
روشی برای شناسایی نقاط سوات شناسایی گردد .مدل سوات پردیس در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری گام مدل قوت و
ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی است .در نهایت سعی شده با ارائه راهکارهایی در جهت پایداری سکونت این شهر

15

جدید به سوی شهری پایدار سوق داده شود .ازاین رو ،پرسشنامه ای طراحی و میان  25نفر ساکنین شهر پردیس توزیع و تکمیل
شد .عالوه بر داده هایی که با نظرسنجی از جامعه آماری و شهرهای نمونه از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت.
جدول  -۱پیشینه تحقیق (نگارندگان)
نویسندگان
سال محل

عنوان

0

2

0
5

ارزیابی شاخصهای توسعه
محله ای با رویکرد توسعه
پایدار در شهر های کوجک

0۹۳5

بردسیر

ستارزاده

بررسی شاخص سازگاری در
برنامه ریزی کاربری زمین
شهری به منظور پایداری
اقتصادی شهر

0۹۳0

تهران

شمایی و لطفی
مقدم

ادغام پایداری محیط زیست
وعدالت اجتماعی در توسعه
مسکن

2020

نروژ

مته و سیو

اطمینان از توسعه پایدار با
مهار مصرف گرایی

2008

هند

جین ۹و جین

 -1-3جدول سوآت

روندهای شهر نشینی منطقه ،نه تنها نتوانسته اند یکپارچگی و
تعادل فضایی را پس از  ۹5سال بهبود بخشند ،بلکه خود با
ناپایداری و ناکارآمدی مواجه اند .این مسائل با نبود پیوند
های الزم بین طبقات شهری منطقه ،موجب ناهمگونی،
ناکارآمدی و تکامل نیافتگی نظام شهری آن شده است.
پایداری محله ها در تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی
از نظر مردم مطلوب نیست .به طوری که مقدار محاسبه شده
پایداری  0۳92درصد کمتر از حد مبناست .از لحاظ شاخص
های پایداری تنها محله مخلص آباد وضعیت مناسبتری نسبت
به سایر محله ها دارد.
مکان یابی  00درصد کاربری ها در محدوده  000متری روی
گسل قرار دارد و مخاطره آمیزند 20،درصد کاربریها در شیب
نامناسب و همچنین  09۹درصد از کاربریهای منطقه از لحاظ
شاخصهای آلودگی زیست محیطی و مزاحمت ،در وضعیت
نامطلوبی قرار دارند.

0

در صورت تحقق برخی شرایط ،همه سناریوها می توانند از
نظر بهبود قابل توجهی از جنبههای زیست محیطی و
اجتماعی مسکن در آینده برای اسلو و میالن امتیاز بگیرند

2

آرزوی دستیابی به موفقیت ،مستلزم دور شدن از سنتز
جنبههای معنوی از جنبه های بیرونی است که معتقد به
همزیستی ،تأیید مراقبت و نگرانی برای انسان و طبیعت است.

0

5

ها،0

قوت،0

ها8

ها۳

فرصت و تهدید می باشد؛ که برای اولین بار در سال  0۳50توسط دو
ضعف
سوات مخفف چهار کلمه
دانش آموخته دانشگاه هاروارد مطرح شد .این آنالیز یک جدول چهارخانه ای به شکل جدول  2است که در هر خانه آن یکی از
موارد یاد شده لیست می شوند که اصطالحا به آن جدول سوات یا ماتریس میگویند.
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۹

استقرار متوازن و توسعه
نامتوازن

0۹۳0

زاگرس

علی اکبری
طالشی و فرجی
دارابخانی

خروجی

جدول -۲جدول سوات (نگارندگان)

اصول

قوت ها

ضعف ها

فرصت ها

تهدیدها

0
2
۹

0
2
۹

0
2
۹

0
2
۹

0
2
۹

 -2-3کاربرد آنالیز سوآت
آنالیز سوات را می توان برای سنجش عملکرد فرد یا سازمان به کار برد .البته کاربرد تحلیل آنالیز سوات زمانی است که اهدافی
در زندگی فردی ،در کسب و کار ،تحصیل و یا سایر جنبه های زندگی یک فرد یا یک سازمان تعیین شده باشند .به بیان دیگر،

1 mete
2 xue
3 Prerna jain
4 Pragati jain
5 sowt
6 strenght
7 weakness
8 opportunity
9 threat

11

آنالیز تحلیل سوات ابزاری است تا با استفاده از آن میزان دستیابی به اهداف ،مورد بررسی قرار گیرند و برای ادامه مسیر تدابیر
مناسب ،اتخاذ گردند.

 -۴مبانی نظری معماری
 -1-۴نظریه توسعه پایدار شهری
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نظریه توسعه پایدار شهری ،حاصل بحث های فراوان طرفداران محیط زیست درخصوص مسائل زیست محیطی ،به ویژه
محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه «توسعه پایدار برای حمایت از منابع طبیعی» ارائه شد .در نظریه مذکور ،بر نگهداری
منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد آوردن کمترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر تأکید شده است.
جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه ای ،کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی ،ناحیه ای و ملی ،حمایت از بازیافت ،عدم
حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی از مهمترین مباحث این نظریه به شمار میروند (فنی و
صارمی .)0۹۳2 ،همچنین راه رسیدن به این اهداف را برنامه ریزی های شهری-روستایی ،ناحیه ای و ملی با تأکید بر کنترل
کاربری ها و کنترل بیشتر در شهر و روستاها میدانند .این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در این برنامه ریزی ها
اهمیت بسیاری میدهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانبه ای کنند .توسعه شهری پایدار،
سالمت اجتماعی و اکولوژیکی بلندمدت شهرها را بهبود می بخشد .بر این اساس محورهای اصلی پایداری شهری باید زمینه هایی
از قبیل احیای سیستم های اکولوژی بومی و طبیعی ،اقتصاد پایدار ،کاربری فشرده با کارایی بیشتر ،وسیله نقلیه شخصی کمتر،
دسترسی آسانتر ،استفاده درست از منابع ،حفظ فرهنگ بومی و محلی ،مشارکت مردمی و خودجوش ،اکولوژی اجتماعی سالم،
مسکن و محیط زندگی مناسب را دربرگیرد.

 -2-۴اصول توسعه پایدار
الکین در سال  0۳۳0چهار اصل کلی را برای توسعه پایدار شناسایی می کند که شامل« :آینده نگری»« ،محیط زیست»،
«عادالنه بودن و مشارکت» می شود؛ بنابراین میتوان گفت که توسعه پایدار در اصول کلی خود موضوعاتی را دنبال می کندکه
شامل موارد بیان شده است .در ابتدا تصمیمات امروز نبایستی آینده کودکان و نسل آینده وآنچه را که در آینده برمی گزیند به خطر
اندازند .همه ما مسئول اعمال فردی و گروهی خود هستیم .ثانیا منابع طبیعی بایستی عادالنه مورد استفاده قرار گرفته و پایداری
جامعه فدای پایداری جامعه دیگرنشود؛ و استفاده از منابع تجدید شونده مورد تائید و تشویق ما است و در ضمن استفاده از منابع
غیرتجدید -شونده بایستی به حداقل برسد .مصرف منابع تجدیدشونده نبایستی بیشترازمیزان تولید تجدیدی آن شود؛ و البته که
برقراری همکاری قوی و ارتباطات آزاد بین مردم و بخش اصناف و کلیه سطوح دولتی مهم اند؛ که ما تنوع فرهنگی و اقتصادی
ومحیطی را ارج می نهیم؛ و هر جامعه بایستی زمینه بهداشتی ،حیاتی و بی خطری را برای تعامل انسانها و تحصیالت و اشتغال و
تفریحات سالم و سرگرمی ها و توسعه فرهنگی فراهم کند .پایداری ،به توانمندی جامعه اکوسیستم و یا به هر سیستم در حال
فعالیت کنونی اطالق میشود که میتوانند تا آینده نامعلوم ادامه فعالیت داده ،بدون اینکه براثرفرسایش و تهی شدن منابع کلیدی به
حکم اجبار به سمت سقوط هدایت شوند.

 -3-۴پایداری اجتماعی
پایداری اجتماعی ،مجموعه ای از اقدام ها و خط مشی هاست که هدف آن بهبود کیفیت زندگی و دسترسی عادالنه به توزیع
حقوق و استفاده و تخصیص مناسب محیط طبیعی و مصنوع است .این امر داللت بر بهبود شرایط زندگی محلی با کاهش فقر و
افزایش رضایتمندی از نیازهای پایه دارد 200۳:000( .پیشن) .پایداری اجتماعی با عنوان زندگی سالم ،بارور و هماهنگ با طبیعت
تعریف شده است .همچنین ،اطمینان از «آینده ای بهتر برای همه» با تأکید بر نقش حیاتی آنان در مدیریت محیطی و توسعه از
ارکان تعریف پایداری اجتماعی است (زال .)20 :0۹80 ،مورفی در تعاریف خود از پایداری اجتماعی به چهار رکن اصلی اشاره میکند
که عبارتند از :عدالت ،مشارکت ،آگاهی برای پایداری و همبستگی اجتماعی (مورفی  .)8:2002ازطرفی پایداری اجتماعی همان
کیفیت جوامع و ماهیت روابط اجتماعی و به نوعی نشان دهنده روابط درونی جامعه است( .لیتیگ و گریس .)05:2005
به طورکلی پایداری اجتماعی در دو بعد مفهومی مورد توجه قرار گرفته است :عدالت اجتماعی که به توزیع عادالنه منابع و
اجتناب از روش های انحصاری اشاره داشته و اجازه میدهد افراد یک جامعه به طور کامل در جامعه و مسائل اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی مشارکت داشته باشند که این امر ارتباط نزدیکی با مفهوم دوم یعنی عدالت محیطی پیدا میکند .درخصوص محیط ساخته
شده ،عدالت اجتماعی به معنای توجه به ماهیت و وسعت دسترسی به خدمات و امکاناتی است که در منطقه استقرار یافته است.
بدین ترتیب ،پایداری اجتماعی ،شامل طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی ،وجود تعامل میان ساکنان یک محله ،وجود مشارکت
میان نهادهای رسمی و غیررسمی محلی ،ثبات نسبی در جامعه که هر دو گروه ساکنان و غیرساکنان را دربرمی گیرد و سطحی از
اعتماد را به وجود می آورد که حس مثبتی از هویت و غرور را در جامعه ایجاد میکند( .برون و براملی .)۳0:2002
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توسعه پایدار اجتماعی همانند توسعه پایدار جامعه انسانی ،جنبه های محیطی ،مادی ،اجتماعی ،اقتصادی ،قانونی ،فرهنگی،
سیاسی و روانشناختی دارد که باید همه این جوانب مدنظر قرار گیرد(باسل .)2:0۳۳۳
بسترسازی برای ظهور و بروز خالقیت ها ،بسیج آحاد مردم در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار و نیز اطمینان از آینده ای
بهتر برای همه با تأکید بر رفاه مردم بومی و نقش حیاتی آنها در مدیریت محیطی و توسعه از ارکان تعریف پایداری اجتماعی
است(موفات )00:0۳۳0
اگرچه تعریفی شفاف از ارزیابی آثار اجتماعی در ادبیات پایداری وجود ندارد ،اما معموالً این نوع ارزیابی تالشی نظاممند برای
شناسایی ،تحلیل و ارزیابی آثار اجتماعی پروژه ها یا سیاستها بر افراد ،گروههای مردمی و درمجموع بر کل اجتماع را شامل
میشود(براور و ای کا )2:2000 ،مفهوم پایداری اجتماعی در چارچوب مبحث پایداری شهرهای کوچک ،بیانگر تعادل و پویایی این
سکونتگاه های کوچک درخصوص ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است ،به طوریکه متضمن پایداری سکونتگاه در روندهای
مکانی-زمانی شود .پس میتوان آن رافرایندیا تغییروتحوالت ،باهدف بهبود وارتقای کّمی وکیفی ساختاراجتماعی این شهرها دانست.
پژوهش حاضر نیز ،پایداری اجتماعی شهرهای مورد مطالعه را براساس عواملی مانند سالمت و امنیت اجتماعی ،کیفیت زندگی،
مشارکت اجتماعی و دسترسی به زیرساختهای نهادی مورد بررسی قرار داده است.

 -۴-۴پایداری اقتصادی
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اگر هدف توسعه پایدار را استفاده معقول و مناسب از منابع طبیعی بدانیم ،بنابراین پدیدهای عمدتاً اقتصادی است ،زیرا توزیع
مناسب و عادالنه ،مصرف عقالیی و بهینه از منابع مادی و طبیعی و کاالهای مورد نیاز زندگی و صرفه جویی در استفاده از منابع
کمیاب زندگی مباحث مرتبط با بعد اقتصادی توسعه پایدار است و ازآنجا که هدف توسعه پایدار توزیع برابر فرصتها و برقراری
عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع و عمدتاً با عوامل اقتصادی در ارتباط است؛ بر همین اساس پایداری در اقتصاد را میتوان
در ایجاد رشد عادالنه و متوازن جامعه انسانی و تضمین بهره مندی تک تک انسانها در طول زمان ،بدون وارد آوردن خدشه به
منابع زیستی ،طبیعی و فرهنگی تعریف کرد (جعفریان و عبدالحسینپور.)5 :0۹85 ،
ازاینرو امروزه با روند نزولی وضعیت اقتصاد سکونتگاههای کوچک شهری ،جابه جایی و مهاجرت های گسترده جمعیت این
سکونتگاه ها به شهرهای باالدست ،گسترش فقر و بیکاری ،امنیت پایین غذایی ،سطوح توزیعی نابرابر امکانات و مواردی از این
دست (قدیری و ضیانوشین ،)2 :0۹8۳ ،برنامه ریزی برای تقویت نظام اقتصاد شهرهای کوچک جهت دستیابی به توسعه پایدار
شهری را الزم و ضروری میکند .در این راستا ارزیابی پایداری اقتصادی زمانی به اهداف خود دست می یابد که این فرایند در قالب
چارچوبی نظام مند و جامع صورت گرفته و با ارائه ابزار و شاخص های هدفمند همراه باشد .درواقع پرداختن به موضوع مهم ارزیابی
توسعه پایداری در شهرهای کوچک این امر را قادر خواهد ساخت تا با داشتن شناختی کافی از سرزمین مطالعه شده ،بتوان به برنامه
ریزی و مدیریت آن پرداخت .بدون چنین شناختی ،برنامه ریزی و مدیریت در جهت پارادایم فعلی توسعه ،با دشواری روبه روست.
در پژوهش حاضر پایداری اقتصادی شهرهای مورد مطالعه براساس عوامل رفاه اقتصادی (مانند بهره وری و کارایی) ،عدالت
اقتصادی (مانند رفع فقر و توزیع درآمد) و ثبات اقتصادی (مانند تنوع بخشی) بررسی خواهد شد.

 -5-۴ضرورت های توجه به شهر های کوچک درفرایند پایداری
تداوم روند شهرنشینی در  50سال گذشته باعث شده است که بیش از نیمی از جمعیت جهان هم اکنون در مناطق شهری
زندگی کنند .از نظر تعداد مطلق جمعیت ،ساکنان مناطق شهری بین سالهای  0۳50تا  2000تقریباً چهار برابر (حدود  0۹0میلیون
نفر به  058/2میلیارد نفر) شده است .به ویژه در دو دهه گذشته ،جهانی شدن از طریق پیشرفت سیستم های حمل ونقل و
ارتباطا ت این فرایند را تحریک کرده است و ازسویی وجود فضای سیاسی مناسب و مثبت نسبت به جهانی شدن ،یک اقتصاد
جهانی با سطوح بی سابقه ای از شهرنشینی و تعدد شهرها نسبت به گذشته را فراهم آورده است(کوهن .)0۳55به طوریکه پیش
بینی شده است طی سالهای آینده ( )2005-20۹0جمعیت جهان با نرخ رشدی در حدود  8/0درصد در سال افزایش یابد؛ یعنی
چیزی در حدود دو برابر رشد مورد انتظار برای کل جمعیت جهان (تقریباً  0درصد در سال) که با این نرخ رشد ،میتوان انتظار داشت
جمعیت شهری جهان طی  28سال دو برابر شود .جمعیت شناسان پیش بینی کرده اند که تا سال  20۹0بیش از  00درصد از
جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی خواهند کرد .درواقع در آینده با یک سیاره شهری روبه رو خواهیم بود.
روی دیگر سکه شهرنشینی این است که چنین پدیده ای به شکل متوازن یا با توزیع یکسان جغرافیایی ظاهر نشده است و
گرایش به قطبی شدن دارد .تمرکز فزاینده جمعیت در تجمع های شهری بزرگ ،از دیگر تبعات فضایی این روند است که همکاری
آشکاری با فرایند جهانی شدن اقتصاد دارد .چنین قطبی شدن و تمرکزگرایی جمعیت شهری ،توازن نظام های اسکان را بر هم
میزند و بازسازی نظام سکونتگاهی را ضروری میسازد .رشد سریع و کنترل نشده این تمرکزگرایی ،تبعات اقتصادی ،اجتماعی و
کالبدی خاصی را به همراه داشته است (محمدزاده تیتکانلو .)82 :0۹80 ،لذا رشد سریع شهرهای بزرگ به ویژه در کشورهای در
حال توسعه ،به ظهور مسائلی مانند کمبود واحدهای مسکونی ،باال بودن میزان بیکاری ،مشکالت اقتصادی ،فقر ،حاشیه نشینی،
12
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آلودگی زیست محیطی و غیره منجر شده است .همین امر خود موجب نابرابری خدمات و امکانات و کمرنگ شدن عدالت اجتماعی
در سطح منطقه ای و ملی شده است.
بر همین اساس ،عده زیادی از محققان عقیده دارند که باید برنامه ریزیهای توسعه براساس تأکید بر پویایی سکونتگاه های
کوچک شهری انجام شوند ،چراکه با وجود امکانات و خدمات مشابه در این شهرها از مهاجرت های بی رویه روستاییان به
کالنشهرها در سطح منطقه ای جلوگیری خواهد شد و مهاجران ،شهرهای کوچک و درجه دوم را برای زیست خود انتخاب میکنند.
به هرحال ،این شهرها نسبت به شهرهای بزرگ بار اقتصادی کمتری را بر خانوارها تحمیل میکنند و در مقابل انواع آلودگی هایی
که در کالنشهرها به طور جدی وجود دارند ،از مصونیت بیشتری برخوردارند .جذب مهاجران در شهرهای کوچک ،با کند کردن روند
افزایش جمعیت شهرهای بزرگ به تعدیل مسائل در این شهرها کمک فراوان میکند .ازطرفی ،تأمین امکانات الزم در این شهرها،
سیستم سکونتگاهی کشورهای در حال توسعه را متعادل و متوازن میسازد و این سیستم در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی ملی نقش
اساسی دارد .درنتیجه بدین ترتیب روابط شهر و روستا در مسیر توسعه همه سکونتگاه ها گسترش می یابد و با این دگرگونی ،پایگاه
بخش کشاورزی در ناحیه نیز تقویت میشود (شکوهی .)000 :0۹00 ،همچنین توسعه و تقویت شهرهای کوچک سیاستی است که
با اهداف تمرکززدایی انطباق دارد و در درازمدت وضعیتی ایجاد میشود که توان فعالیتهای تولیدی را درون این کانون ها تقویت
میکند ،ا ین شهرها کل منطقه را تحت تأثیر عملکرد و نقش خود قرار میدهند و میتوانند مجموعه عوامل الزم را برای شکوفایی
مناطق پیرامونی خود فراهم سازند .این امر فقط با پیگیری تأمین امکانات زیربنایی ،آموزشی و بهداشت و درمان در این شهرها
تحقق پذیر خواهد بود .بنابراین کانون های کوچک شهری با توسعه متوازن و هماهنگ با شرایط محیطی خود ،ضمن کاهش
تفاوت های اقتصادی و اجتماعی درون منطقه ای ،به تحقق عوامل و زمینه های توسعه پایدار میانجامد(رهنمایی و
شاهحسینی.)۹5:0۹88،

 -5یافتهها
 -1-5شناخت وضع موجود در شهر پردیس
 -1-1-5ویژگی های طبیعی
شهر جدید پردیس از لحاظ موقعیت جغرافیایی در  ۹5درجه و  00دقیقه عرض شمالی و  50درجه و  50دقیقه طول شرقی واقع
شده است .پردیس از شمال و غرب به سلسله جبال البرز ،از جنوب به روستای کرج ،سیاه سنگ و طاهرآباد ،و از شرق به رودهن
محدود میشود .این شهر در فاصله  ۹0کیلومتری از شرق پایتخت و در مسیر راه ترانزیتی تهران-آمل قرار گرفته است .ارتفاع
متوسط آن از سطح دریا  0850متر می باشد .موقعیت خاص طبیعی ،ارتفاعات ،آب و هوای مطبوع و جاذبههای طبیعی ،شیب و
پوشش گیاهی مناسب ،چشم اندازهای زیبایی را در این شهر آفریده است .میانگین مجموع سالیانه بارش برابر  ۹80میلیمتر می
باشد که غالباً به صورت برف است .میانگین حداقل دما  092درجه سانتی گراد و میانگین حداکثر دما  ۹290درجه سانتیگراد می
باشد .عموم بادهای منطقه سرعتی کمتر از  00کیلومتر دارند در فصل زمستان حدود  20درصد از کل باد ها از سمت شمال شرقی
به جنوب غربی می وزند؛ که به باد دماوندی معروف می باشند .همچنین حدود  25درصد بادها از جانب غرب و  20درصد از جنوب
میوزند .باد دماوندی به عنوان مزاحم در فصل سرما میتواند نقش تعیین کننده در جهت گیری ساختمان داشته باشد .در فصل
تابستان  ۹0درصد از کل بادها از سمت جنوب غربی به جانب شمال شرقی میوزند که به نام باد شهریار موسم می باشند .همچنین
 2۳درصد از بادها در جهت مخالف یعنی از سمت شمال شرقی میوزند .شیب کلی زمین در این منطقه به دلیل کوهستانی و
کوهپایهای بودن زمین در هم ریخته و بسیار متنوع است .به طور کلی شیب زمین در این منطقه از شمال به جنوب می باشد .در
جنوب سایت ،روند شمالی-جنوبی شیب زمین تغییر یافته و به طور موضعی شیب منفی و سایه گستر پدید میآید .طبق نتایج
بررسیهای مطالعات مکانیک خاک ،سطح تراز آب های زیرزمینی تا عمق  00الی  00متر است .البته در نواحی درهای و پست تر
حتی در عمق  0متری از سطح زمین سطح تراز آب زیرزمینی وجود دارد (بانک جامع اطالعات شهر های جدید ،بی تا.)2۹ :

نقشه  -۱موقعیت شهر جدیدپردیس نسبت به تهران

 -2-1-5خصوصیات انسانی
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نقش شهر جدید پردیس به مثابه شهری میانی در ناحیه شرقی منطقه شهری تهران از نظر جذب جمعیت حایز اهمیت است.
وسعت پردیس  ۹000هکتار است و طرح جامع آن در پنج فاز مسکونی و یک فاز صنعتی پیشبینی شده است .واقعیت های موجود
گرایش به اسکان در در شهر جدید پردیس بعد از سرشماری سال  0۹05نشان میدهد .در سرشماری سال  0۹05در محدوده شهر
پردیس خانوار جمعیتی گزارش نشده است ولی مطالعات کالبدی و آمار ثبت شده دفتر واگذاری زمین و مجوز ساخت و ساز و
سازمان عمران تابستان  0۹80نشان می دهد که در محدودههای مختلف و محالت شهری شهر جدید پردیس حدود  0۹000خانوار
شامل 52000نفر سکونت داشتند( ابراهیمزاده ،شهریاری  .)۹0 :0۹88با وجود این افق طرح جامع این شهر حداقل جمعیتی در حدود
 200000نفر را برای شهر جدید پردیس پیشبینی کرده است اما این شهر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 0۹85
حدو 52000نفر جمعیت را در خود پذیرفته است .بیشتر ساکنین شهر جدید کسانی هستند که محل کارشان تهران می باشد .در این
شهر کمبود مراکز تجاری و فروشگاه ها و مراکز ورزشی و بهداشتی ،فضای سبز ،شبکه های دسترسی و  ...دیده می شود .هم
اکنون شهر جدید پردیس دارای  ۳فاز می باشد که فاز  0و  8آن مسکونی نمی باشد .فاز  0این شهر سایت ماهواره ،پارک فناوری،
تصفیه خانه آب و فاضالب ،دانشگاه آزاد اسالمی را در برمیگیرد و فاز  8مجتمع توریستی و تفریحی دره بهشت را در بر میگیرد.
کانون های عمده جمعیتی حومه شهر پردیس رودهن ،بومهن ،آبعلی و دماوند هستند .همچنین محور صنعتی جاجرود و محور
توریستی آبعلی کانونهای فعالیتی حومه این شهر را تشکیل میدهند( بانک جامع اطالعات شهر های جدید بی تا)2۹ :

نقشه  -۲تقسیمات شهری در شهر جدید پردیس

جدول  -۳بررسی قوت ها و ضعف ها و فرصت ها و تهدید ها موثر بر جمعیت پذیری شهر جدید پردیس در قالب
جدول (براتی ،بختیاری و حسینی)
اصول

قوتها

ضعفها

فرصتها

تهدیدها
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نزدیکــی بــه پــارک محلــیخجیر و پارک سرخه حصار
نزدیکی به محور توریسـتیآبعلی
نزدیکی به سد لتیاننزدیکی به دره رودخانه آبانجیرک با محیط طبیعی زیبا

 نزدیکی به گسل مشاع فشـم ووقوع زلزله در نواحی مجاور چـون
بــومهن و هــراز و دماونــد و ...و
احتمال وقوع زلزله در منطقه مورد
مطالعه
 وجود کارخانه سیمان دماوند در 00کیلــومتری و ایجــاد آلــودگی
فراوان و ورود این آلودگی هـا بـه
شهر از طریق باد غالب منطقه(باد
شهریاری)
 وجود کارخانه الکـل سـازی درضلع جنـوب غربـی مجـاور شـهر
پردیس و ایجـاد آلـودگی کـه بـه
منطقه مورد مطالعه میرسد.
 وجود شهرک صنعتی خرمدشتدر غرب منطقـه مـورد مطالعـه و
ایجـــاد آلـــودگی بســـیار و ورود
آلودگی آن از طریـق جـاده هـای
غربی به شهر

 پایین بودن اجاره خانه ها امکان خرید منزل شخصی وصاحب خانه شدن
 امکان دسترسی و رفـت آمـدسریع به تهـران بـا اسـتفاده از
اتوبوس های عمومی
 -جوانی جمعیت

 خوابگاهی بودن شهرو عدم وجود زمینهاشتغال در شهر و مراجعـه سـاکنین بـرای
کار به تهران و شهرهای مجاور
 باال بودن هزینه ساخت و ساز در برخـینواحی به دلیـل وجـود شـیب تنـد و تپـه
ماهور و بـاال بـودن حجـم خـاکبرداری و
خاک ریزی

 افــزایش توجــه دولــت بــهسرمایه گذاری در شهر هـای
جدید و اختصاص بئدجـه بـه
آن
 افزایش روز افزون جمعیتتهران و اشـباع آن در نتیجـه
توجه به شهر های اطراف
 اجرای پروژه مترو -اجرای پروژه دره بهشت

 طــوالنی شــدن زمــان اجــرایپروژه ها و هزینه بر بودن آن ها
 عدم تامین منابع مالی کـافی وبه موقع
 شـــلوغی و مشـــکالت رفـــتوآمــدی بــه تهــران در برخــی از
ساعات روز

اجتماعی و فرهنگی
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زیست محیطی

 وجود مناظر و چشم اندازهایزیبا-داشتن آب و هوای مناسب
نسبت به تهران
 وجود یـک مـانع طبیعـی بـاتهران که سـایر شـهرها جدیـد
منطقه شهری تهـران فاقـد آن
بوده که مانع اتصال شهر جدید
پردیس به تهران خواهد شد.

 وجود فاضالبها و پسابهای تولید شـدهدر شهر و صنایع مجـاور بـه مسـیلهـای
طبیعی عبوری از شهر یـا حاشـیه شـهر و
ایجاد آلودگی زیسـت محیطـی و افـزایش
امراض و بیماری ها در شهر به خصـوص
در فصول گرم.
 ایجاد آلودگی هوا به دلیل عبـور اتوبـانتهران آمل از وسط شهر بـه خصـوص در
صبح زودو بعد از ظهر پایان وقت اداری و
ترافیک بـاال در روزهـای تعطیـل توسـط
اتومبیل هایی که از سوی تهران به شمال
کشور انجام می شود.
 ایجاد آلودگی صوتی در شهر بـه دلیـلکوهستانی بـودن منطقـه و عبـور ماشـین
های سنگین از اتوبان تهران-آمل
 بروز پدیده اینـورژن در فصـول سـرما وتشدید آلودگی هوا
 فرسایش خاک هـای منطقـه در کوتـاهمدت
 باال بردن شیب زمین در برخی مناطق محدودیت دید قله دماوند برای ساکنینبه دلیل ارتفاعـاتی کـه کـامال بـه شـمال
محدوده چسبیده شده اند.

 داشتن نامی زیبا و ایرانی(بـهمعنای بهشت موعود)
 باال بودن سطح سواد آگـاهیدر بــین مــردم منطقــه مــورد
مطالعه
 وجــود ســایت مــاهواره بــهعنوان نشـانه مصـنوع برجسـته
برای شهر
 اختصــاص مرغــوب تــرینزمینهای شهر جدید به مسکن
مهر نسبت به سایر شـهر هـای
جدید تهران
 تراکم پایین جمعیـت در ایـنناحیه
 در حــال اجــرا بــوذن پــروژهتصفیه خانه شهر جدید پردیس
با ظرفیت  000لیتـر در ثانیـه و
توانـایی تصـفیه آب مـورد نیــاز
 000هزار نفر

 وجود سرقت و آسیب های اجتماعی پایین بودن هویت اجتماعی و دلبستگیبه مکان در بین مردم شهر
 وجود مشکالت آپارتمان نشینی به دلیلوجود تفاوت های فرهنگـی بـین قومیـت
های گوناگون
 نبود مشارکت های مردمـی در فعالیـتهای اجتماعی و فرهنگی
 رد شــدن یــک اتوبــان از وسطشــهر وایجاد خطرات بسیار برای ساکنین
 کمبود سرانه برخی از کاربری ها نسبتبه حداقل اسـتاندارد هـا همچنـون سـرانه
فضــای ســبز ،کــاربری تجــاری ،ورزشــی،
بهداشتی و ...
 مشـــکالت دسترســـی بـــه برخـــی ازکاربریهای خدماتی
 کمبود راه های دسترسی آسفالت قرارگیری کاربری های ناسازگار در کنارسایر کاربری ها
 کمبود منابع تامین آب -محدودیت زمین

 افــزایش انگیــزه در بــینمــردم و کالنشــهر هــا بــه
خصوص تهران به زندگی در
محیط هایی با آرامش بیشتر
 نزدیکی بـه قطـب بـزرگجمعیتی تهران

وجود شـهرک خـودرو نـامنظمولیعصر در نزدیکی شهر پردیس و
جمعیت پذیری سـریع آن نسـبت
به شهر پردیس
ضعف تبلیغاتاز سوی نهاد هـایمسئول در مورد شهر های جدید و
مزایای زندگی در آن

اقتصادی

اصول

قوتها

ضعفها

فرصتها

کاربری زمین و مسکن

تهدیدها

 اجرای پروژه مسـکن مهـردر نقــاط مختلــف کشــور و
همچنــین در شــهر جدیـــد
پردیس
 تــامین اعتبــارات ســاختتصفیه خانه پردیس از سـوی
وزارت مسکن و شهرسازی

 رواج سوداگری و افزایش قیمتزمین و مسکن
 هزینه بر بودن مساحت تصـفیهخانه شهر جدید پردیس به انـدازه
بزرگترین پروژه تصـفیه خانـه ای
کشور
 مکفـــی نبـــودن منـــابع آبزیرزمینی خود شـهر و تـامین آب
شرب از لتیان

 -۶نتایج یافتهها
جدول  -۴مشکالت اساسی( ،براتی ،بختیاری و حسینی)
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مشکالت اساسی

راهحلهای کوتاه مدت

راهحلهای میان مدت

راهحلهای بلند مدت

زیست محیطی
وجود آلودگی هوا و آلودگی
صوتی و همچنین مسیل

 تشکیل کمیته های نظارتی زیستمحیطی در شهرداری و نظارت دقیق تر
کارخانجات و مراکز صنعتی آلوده کننده

 مجهز کردن کارخانجات و مراکزصنعتی به فیلتر های جاذب آلودگی
 -احداث کمربند سبز با جهت گیری

 انتقال مراکز آلوده کننده به ویژهمراکز آلوده کننده ای که در مسیر باد
های غالب شهر جدید پردیس هستند

های طبیعی شهر

اقتصادی
خوابگاهی بودن شهر و
فقدان فرصت اشتغاال
اجتماعی و فرهنگی
پایین بودن هویت
اجتماعی و حس دلبستگی
به مکان

هوا و مسیل ها و اخذ جریمه های
سنگین از مراکز آلوده کننده
 عدم صدور مجوز برای احداث صنایعو منابع آلوده زا در محدوده داخل شهر و
خارج از آن در صورتی که آلودگی آن
به شهر جدید برسد.
 ایجاد زمینه اشتغال در درون شهر بااحداث کارگاه های گوناگون

 برگزاری مراسمات مختلف مذهبی،فرهنگی و اجتماعی

شمال غربی ،جنوب شرقی برای
جلوگیری از آلودگی کارخانه سیمان
 ازدیاد وسایل حمل و نقل عمومیبرای کاهش استفاده از خودروهای
شخصی یا اتمام سریع مترو تهران
پردیس
 تشویق بخش صوصی برای ایجادفرصت های اشتغال و فرصت های
کارآفرینی در شهرهای جدید از سوی
دولت با دادن وام های کم بهره
 برگزاری نمایشگاه ها و برگزاریمسابقات با شرکت تیم های ورزشی
شهر جدید پردیس
 برگزاری گردهماییهای محلی،منطقه ای یا در صورت امکان
بینالمللی

به مناطق دور و مناسب که آلودگی
آن به شهر جدید پردیس نرسد یا در
مسیر باد غالب نباشد
 تغییر مسیر جاده تهران آمل بهبیرون از شهر در صورت امکان

 نگرش سازی نسبت به شهر جدیدپردیس از جمله طراحی یک نماد
هویت آفرین که شهر پردیس با آن
نماد شناخته شود.
 مرکزیت بخشیدن به شهر پردیساز طریق ایجاد تسهیالت مختلف
برای تمرکز نهادهای مختلف

شهر جدید پردیس یکی از شهرهای مجموعه شهری تهران است که با هدف عمده تمرکز زدایی از جمعیت کالن شهر تهران
شکل گرفت اما این شهر جدید در جذب جمعیت موفق نبوده و میتوان این شهر جدید را در دستیابی به اهداف ناموفق ارزیابی کرد
چرا که افق طرح جامع این شهر حداقل جمعیتی در حدود  200000نفر را برای شهر جدید پردیس در سال  0۹۳5پیشبینی کرده
است ؛ اما این شهر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  0۹85در حدود  52هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.
عالوه بر این شهر در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری با مشکالت فراوانی روبرو می باشد .نخست اینکه مکان یابی این شهر
جدید از نظر زمین ساختی و تکتونیکی اشتباه بوده .این شهر جدید در نزدیکی گسل مشاء فشم قرار گرفته و احتمال وقوع زمین
لرزه های مخرب در آن بسیار باال است .یکی از مهمترین مشکالت این شهر ،عبور اتوبان تهران _ آمل از وسط شهر است که
سبب آلودگی هوا در صبح زود و بعد از ظهرها در وقت اداری و همچنین ایجاد ترافیک باال در روزهای تعطیل توسط اتومبیل های
که از سوی تهران به شمال کشور میآیند میشود .عالوه بر این ها این اتوبان سبب ایجاد آلودگی صوتی در شهر به دلیل
کوهستانی بودن منطقه و عبور ماشینهای سنگین میشود .از دیگر مشکالت زیست محیطی می توان به ورود فاضالبهای
شهری و صنعتی به مسیرهای طبیعی وجود کارخانه الکل سازی و سیمان و ورود آلودگی های این مراکز صنعتی به شهر از طریق
باد غالب منطقه ،مشکل کمبود آب ،فرسایش خاک و تخریب فیزیکی خاک و آلودگی خاک منطقه توسط فاضالب های ورودی به
مسیرها و نبود فضای سبز مناسب و کافی در محدوده شهر اشاره کرد .اصلیترین مشکالت اقتصادی شهر که به عنوان تهدیدی
برای توسعه پایدار شهری محسوب میشود نقش خوابگاهی شهر و عدم وجود زمینه اشتغال در آن است به گونهای که بیشتر
ساکنین برای کار به تهران و شهرهای مورد جابر مراجعه می کنند از جمله عوامل اقتصادی که سبب جذب جمعیت در این شهر
شده است پایین بودن اجاره خانه ها نسبت به امکان دسترسی و رفت و آمد سریع و کم هزینه به تهران با استفاده از تهران امکان
خرید منزل شخصی و صاحبخانه شدن از اتوبوس های عمومی بوده است .در زمینه اجتماعی و فرهنگی مشکالتی نظیر پایین بودن
هویت اجتماعی و دلبستگی به مکان در بین مردم شهر و نبود مشارکت مردمی پایداری وی سکونت را در این شهر جدید به خطر
انداخته است نبوده عناصر هویت بخش سبب گردیده که شهر جدید پردیس به شهر کارمندان بی مسکن تهرانی تبدیل شود که
ساکنان آن هیچ نوع احساس تعلق به آن ندارند و در صورت بهبود اوضاع زندگی از لحاظ مالی بالفاصله این شهر را ترک خواهند
کرد کمبود سرانه برخی از کاربری نسبت به حداقل استانداردها همچون سرانه فضای سبز کاربری تجاری ورزشی بهداشتی و
مشکالت دسترسی به برخی از کاربری های خدماتی برای ساکنین و قرارگیری برخی از کاربری های ناسازگار در کنار سایر
کاربریها از دیگر عوامل تهدید پایداری در این شهر است به طور کلی میتوان گفت که شهر جدید پردیس همچون شهرهای
مجموعه شهری تهران در جهت توسعه پایدار شهری بسیار ضعیف عمل کرده است و راه طوالنی را برای رسیدن به این باید هدف
طی کند.
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ابراهیم زاده عیسی ،قرخلو مهدی ،شهریاری مهدی ،تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس بر تمرکز زدایی از مادر شهر تهران،
جغرافیا و توسعه ،شماره ،0۹بهار .0۹88
پردیس ،نشریه داخلی شهر جدید پردیس ،شماره اول ،آبان .0۹8۳
پردیسان ،نشریه داخلی شهر جدید پردیس ،شماره  ،00زمستان .0۹80
پی کده ،مهندسین مشاور ،0۹80،بازنگری طرح جامع شهر جدید پردیس ،جلد اول و دوم ،تهران.
جعفریان ،مزدک و فرید عبدالحسین پور(  «)0۹85پایداری شهری با نگاهی به ویژگیهای شهرهای ایران« ،همایش شهر
برتر ،طرح برتر ،همدان ،سازمان عمران شهرداری همدان..
رهنمایی ،محمدتقی و پروانه شاهحسینی ( )0۹88مقایسه تطبیقی توسعه پایدار شهرهای استان مازندران و خوزستان ،تهران،
انتشارات سمت.
زال ،ابوذر ( «)0۹80ارزیابی و سنجش پایداری اجتماعی و نقش عوامل جغرافیایی مؤثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان
خرم بید«پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس0.
سلطانی پور فرزانه ،دماری بهزاد« ،)0۹۳5( ،وضعیت توسعه پایدار در ایران» ،مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات
بهداشتی ،دوره 00شماره.00-0 ،2
ستارزاده بردسیری ،زهره( «)0۹۳5ارزیابی شاخصهای توسعه محلهای با رویکرد توسعه پایدار در شهرهای کوچک ،مطالعه
موردی :شهر بردسیر« ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی.
شمایی ،علی و بابک لطفی مقدم( «)0۹۳0بررسی شاخص سازگاری در برنامهریزی کاربری زمین شهری به منظور پایداری
اقتصادی شهر ،مطالعه موردی :منطقه یک شهرداری تهران« ،فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی ،سال بیستم ،ش 0
علی اکبری ،اسماعیل ،مصطفی طالشی و محمد فرجی دارابخانی )).«0۹۳0استقرار متوازن و توسعه نامتوازن :تحلیلی بر
نظام شهری غرب کالن منطقه زاگرس با تأکید بر ناپایداری و ناکارآمدی شهرهای کوچک« ،فصلنامه جغرافیا و پایداری
محیط ،ش .00
فنی ،زهره و فرید صارمی ( «)0۹۳2رویکرد توسعه پایدار محلهای در کالن شهر تهران مورد مطالعه :محله بهار« ،مجله
جغرافیا و توسعه ،ش .۹0
قدیری ،معصوم و محمدمهدی ضیانوشین( «)0۹8۳پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی های مکانی ـ فضایی« ،فصلنامه
روستا و توسعه ،سال سیزدهم ،ش .2
کاظمیان غالمرضا ،صالحی اسماعیل ،ایازی سید محمد هادی« ،)0۹۳2( ،مدیریت شهری» ،مبانی و حوزه ها ،تهران،
انتشارات تیسا.
محمدزاده تیتکانلو ،حمیده  «0۹80برنامه ریزی و طراحی :شهرهای متوسط و شهری شدن جهان ،نگاهی به بیانیه للیدا«،
فصلنامه مدیریت شهری ،ش 5
نقی زاده فاطمه« ،)0۹80( ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی» ،تهران ،انتشارات سازمان شهرداری ها.

17. mete,silvia, and jin xue.2020. Integrating environmental sustainability and social justice in
housing development: two contrasting scenarios. Progress in Planning,100504,1-25.
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بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیادهراهها؛
نمونه موردی خیابان فردوسی شاهین شهر

پریسا ذوقدار قوچانی ،1نوید غفاری جدیدی
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چکیده
گسترش مدرنیته منجر به رواج استفاده از ماشین در سراسر جهان شده است .به نحویکه در محیطهای شهری که تا
پیش از انقالب صنعتی ،در انحصار انسان بود ،به فضاهایی با اولویت تردد خودرو تبدیل شدند؛ و آلودگیهایی مانند صدای
بوق ماشینها ،موتور اتومبیلها و ازدحام آنها شرایط را به گونهای زده که عابرین پیاده فقط از روی اجبار از معابر شهری
استفاده میکنند؛ اما رفته رفته اندیشمندان برنامهریزی توجه به اولویت تردد انسان بر ماشین را در فضاهای شهری مد نظر
قرار دادند .پیادهروی دارای اهمیت اساسی در احساس تعلق به محیط و در بافت کیفیتهای محیط است .در این راستا
عدم توجه به مقیاس انسانی و نادیده گرفته شدن نیازهای عابرین پیاده از معضالت پیش رو می باشد .در همین راستا،
پیاده راه ها با توجه به تأثیر عمیق خود در ارتقاء کیفیت زندگی شهری ،اهمیت ویژهای در میان فضاهای شهری دارند و از
عناصر الزم در هویت بخشی به فضای اجتماعی و فرهنگی در شهر می باشند .شاهینشَهر ،شهری از توابع بخش مرکزی
شهرستان و در استان اصفهان قرار دارد؛ و در همسایگی شمالی و در حدود  01کیلومتری شهر اصفهان واقع شده است.
خیابان فردوسی یکی از مهمترین خیابان های شاهینشهر است و به دلیل وجود کاربریهای مختلف در این خیابان نقش
ترافیکی هم پیدا کرده است .در ساعات مختلف دارای اختالل ترافیکی ما بین اتومبیلهاو عابرین پیاده ،است؛ و مشکالت
و معضالتی را برای شهروندان ایجاد کرده است .هدف از این پژوهش بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده
راه ها در خیابان فردوسی شاهینشهر است .این تحقیق یک پژوهش توصیفی -تحلیلی و فرآیند آن ترکیبی ( کمی و
کیفی) می باشد.

واژگان کلیدی :فضاهای شهری ،پیاده راه ،شاهین شهر.

 -4کارشناسی ارشد طراحی شهری ،گروه شهرسازی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد (نویسنده مسئول)
parisa.zoghdar@yahoo.com

 -5کارشناسی ارشد معماری ،گروه معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت
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حرکت پیاده طبیعیترین ،قدیمیترین و ضروریترین شکل جابهجایی انسان در محیط است و پیادهروی هنوز مهمترین امکان
برای مشاهده مکانها و فعالیت و احساس شور و تحرک وزندگی وکشف ارزشها و جاذبههای نهفته در محیط است(پاکزاد.)0131،
پیادهروی دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی ،احساس تعلق به محیط و در بافت کیفیتهای محیط است .که در
شهرهای حاضر که به تمام معنا مسخر وسایل نقلیه و چیرگی آن بر انسان شدهاند ،پیادهروی مورد کم توجهی قرار میگیرد و پیادهها
همواره در معرض آسیب و مخاطره جانی و مالی به سر میبرند .به عبارت بهتر ،حرکت پیاده از دو جنبه اصلی به عنوان رکنی از
سیستم حمل و نقل درون شهری و به عنوان فضایی برای ارتباطات و برخوردهای اجتماعی نه تنها منزلتی نیافته است بلکه در
زمان حاضر جایگاهی چنان ناچیز دارد که حتی به معمولترین شکل خود به عنوان سیستمی از حملونقل شهری نیز سهمی پیدا
نکرده و این گونه است که پیاده حقوق خود را پایمال شده می یابد(رفیعیان و همکاران .)0116،بر این اساس تحقیق حاضر بر آن
است بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده راه ها را مورد مطالعه قرار دهد .ضرورت این مسئله با توجه به اینکه در
کشور ما و به ویژه در مطالعات برنامه ریزی شهری مورد کم توجهی بوده است ،وضوح بیشتری می یابد .از طرف دیگر نگاهی گذرا
به شهر شاهین شهر که فضاهای باز شهری و خیابان های آن که از نظر پاسخگویی به نیازهای شهروندان در وضع مطلوبی به سر
نمی برند ،مؤید ضرورت و اهمیت این پژوهش است .در این راستا هدف اصلی پژوهش در قالب مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات
فضایی پیاده راه ها می باشد.

 -2ادبیات موضوع
توجه به موضوع "حرکت پیاده" همواره با نیازها و خواستههای انسان در میآمیزد و میتواند از پراهمیتترین و ضروریترین
موارد در حقوق طبیعی استفادهکنندگان از فضای شهر تلقی شود .در کشورهای مختلف واژگان گوناگونی برای تعریف خیابان های
مخصوص پیاده به کار می رود؛ واژگانی چون پهنه پیاده) ، (Pedestrian Zoneپهنه بدون ماشین) ،(Car-Free- Zoneپهنه
بسته بر ترافیک موتوری) ،(Auto-Restricted Zoneمحدوده پیاده) ،(Pedestrian Areaتفرجگاه پیاده)Pedestrian
 )Mallو پیاده راه)( (Walkable Streetکاشانی جو .)0131 ،تعاریف بی شماری در مورد محیط های پیاده مدار ارائه شده است؛
که هرکدام به یک یا چند بعد از ویژگی های چنین محیطی می پردازند .در یکی از جامع ترین تعاریفی که برای چنین محیطی ارائه
شده است آن را این گونه تعریف می کند ،محیط پیاده راه وار اجتماعی است که دارای ویژگی های زیر باشد:

نمودار  -1پیاده راه (کاشاني جو)1189 ،
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در شهرهای انسانمحور لزوم حمایت محیط شهری از تأمین نیازهای حیاتی انسان ،لزوم تناسب محیط شهری با ابعاد و
رفتارهای انسانی ،توجه خاص به ایمنی و امنیت انسان در محیط شهری ،خوانایی و جهت یابی محیط برای انسان و تنوع
عملکردهای محیط شهری ،لزوم توجه به مشارکت مردم به هنگام برنامه ریزی و طراحی محیط شهری ،انسانی کردن مسیرهای
پیاده و تجزیه وتحلیل مجموعه ارزش های انسانی و فراهم آوردن معیارهایی برای فرم فضای شهری با اتکا به آنها مورد توجه قرار
میگیرد (معینی .)0116 ،با ذکر این مقدمه در ادامه به بررسی تعاریف و تاریخچه ،جایگاه پیاده راه میپردازیم.

 -3تعاریف و تاریخچه
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تا پیش از انقالب صنعتی ،اندازه و تناسبات عناصر شکل دهنده شهر بر مبنای مقیاس انسانی بود و الگوی جابجایی ها نیز بر
اساس حرکت فرد پیاده؛ یعنی پیاده ها اندازه و فاصله را تعیین می کردند(قریب .)0131 ،در ایران نیز از دیرباز بازارهای سنتی حالت
پیاده راه را داشته و سابقه محورهای پیاده ،مسئله نو و تقلید شده ای نیست .درواقع ایجاد مکان های ویژه تردد پیاده در شبکه معابر
شهری از دیرباز در فرهنگ شهرسازی ایران وجود داشته و به صورت های گوناگون از قبیل بازارها و بازارچه های گذرها ،میدان ها
و غیره احداث میشده است .بازارها و بازارچه ها که محل خریدوفروش کاال و خوراک بوده در حقیقت کوچه سرپوشیدهای است که
از دو سو دارای دکان ها بوده و خود به عنوان یک شبکه ارتباطی برای پیاده ها در شهرها عملی نموده است .هرچند که پیاده
گذرهای جدیدی نیز ،متفاوت با نوع سنتی و نیز متفاوت با نوع اروپایی آن در سال های اخیر در کشور ما ایجاد شده اند که از نمونه
های آن ،میتوان به محورهای تربیت و ولیعصر در تبریز ،پیاده راه خیام در ارومیه ،پیاده راه های پانزده خرداد ،سپهساالر تهران و...
در تهران اشاره کرد (رسولی.)0133،
از تجارب مهم جهانی در حیطه پیاده راه مبتنی بر تعاریف فعلی می توان به این نمونه ها اشاره کرد:
 در کپنهاگ در سال  ،0106یکی از خیابان های اصلی به نام استروگت به معبر پیاده تبدیل شد. در دهه (0116طرح ناحیه مرکزی) با تاکید بر توسعه کاربری های مختلط ،تسهیالت حرکت پیاده و گسترش حمل ونقل عمومی در شهر تورنتوی کانادا به اجرا درآمد.
 در کشور فرانسه توسعه خیابان های مختص عابران پیاده از سال  0110به بعد آغاز گردید. در سال  0110طرح بهسازی ناحیه مرکزی شهر آتن بر اساس گسترش پیاده راه ها و بهبود سیمای کالبدی و اجتماعیشهر اجرا شد.
 در آمریکا با پیاده راه آزادی در قلب شهر بوستون ،شانزده نقطه تاریخی ارزشمند شهر به هم پیوستند (قربانی و جامکسری.)0131 ،
جدول  -1نظریه پردازان و مفاهیم مؤثر بر پیاده مداری و جنبه های کالبدی عرصه عمومي
ردیف

نظریه پرداز

سال

عنوان  /متن نظریه

0

تونی گارنیه

197

شهر صنعتی

6

اشپرای رگن

1960

معماری شهرها و شهرکها

1

گوردون کالن

1961

دیدهای متوالی

0

الرنس هالبرین

1968

0

جین جیکوبز

1993

مرگ و حیات شهرهای بزرگ
آمریکایی

0

هیلییر

1996

تحلیل چیدمان فضا

1

سرگئی چرمایف

1997

اهمیت مسائل زیست محیطی در
فضاهای شهری

3

مایکل ای آرث

1999

نوپیاده گرایی

نیویورک ،مطالعه ای بر کیفیت،
(شخصیت ویژه و معنای فضای باز در
طراحی شهری)

مفاهیم کلیدی
حفاظت آب و هوایی پیادهها ،عبور پیادهها از درون
فضاهای سبز
پیاده روی ایجادکننده بیشترین سطح تماس با یک
مکان شهری
برای آن که مردم از حرکت در شهر و نگاه کردن به
آن لذت ببرند ،باید بااولویت دادن به پیادهروها و
پیوستگی آن ها اهمیت انسان و حضور او در فضاهای
شهری
اولویت حرکت پیاده در فضای شهری ،افزایش کیفیت
پیاده روی
بر نقش فضاهای عمومی شهری در ایجاد تعامالت
اجتماعی تأکید داشت ،سرزنده بودن پیاده روها
ارتباط میان حرکت (عمدتاً پیاده) و وضعیت فضاهای
شهری
عدم استفاده از اتومبیل شخصی ،استفاده از وسایل
حمل ونقل عمومی رایگان ،استفاده از دوچرخه کرایه
ای را برای فضاهای متراکم داخل شهرها
تمرکز بر کاهش یا حذف اتومبیل در فضاهای
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ردیف

نظریه پرداز

سال

عنوان  /متن نظریه

1

ادموند بیکن

1968

طراحی شهرها

راب کریر

1975

فضای شهری

مفاهیم کلیدی
نظام های حرکتی عامل پیونددهنده کل شهر ،حرکت
پیوسته عامل تجربه فضا
توجه به عناصر و جنبه های کالبدی عرصه عمومی
شهر

44

آموس
راپاپورت

1977

جنبه های انسانی فرم شهری

موقعیت غیرانفعالی انسان در مقابل محیط ،جهت یابی
عابران پیاده در محیط های شهری

45

آلدو روسی

1982

معماری شهر

43

الکساندر

1987

تئوری جدید طراحی شهری

41

حسین
بحرینی

1996

تحلیل فضاهای شهری در رابطه با
الگوهای رفتاری استفاده کنندگان

42

الزلینکا دین
برنان

2001

منظر ایمن ،ایجاد اجتماعات ایمنتر
قابل زیستتر ،از طریق برنامه
ریزی و طراحی

41

توجه به جنبه های کالبدی و عرصه عمومی شهر
رشد تدریجی و نظم غیر هندسی فضاهای شهری
ارائه ضوابط مناسب طراحی با تحلیل کمی و کیفی
فضای خیابان و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان به
ویژه عابران پیاده
طراحی فضاهای عمومی در جهت گسترش ادراکات
ایمنی و کاهش جرم و ترس از جرم
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پژوهش پیش رو در ادامه به معرفی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده راه ها و ارائه توضیحاتی در باب آنها پرداخته
میشود.

 -4بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده را ه ها
سرزندگي :شاید بتوان تنوع و فعالیت پذیری را به عنوان دو مؤلفه تأثیرگذار در سرزندگی فضاهای شهری دانست ،اما یکی از
راه های رسیدن به تنوع ،به کار گرفتن نمادهای شهری اند که بر گرفته از کالبد موجود و ارزش های بافت تعریف می گردند که به
خوانایی مسیر افزوده و آن را به نماد تبدیل می کند .از دیگر عوامل سرزندگی و تنوع پیاده راه ها ،ایجاد کاربری های متنوع و
متناسب با هر سکانس پیاده راه ،استقرار کاربری های خدماتی که تداوم حضور شهروند را در پی دارد و همچنین استقرار
کاربریهای اوقات فراغت ،تنوع مبلمان در طول مسیر و هماهنگی روشنایی مسیر بدنه ها و تأکید روشنایی روی عناصر و بناهای
شاخص می باشد (پاکزاد.)0130،
دسترسي راحت به پیاده مدارها :پیاده مداری عبارت است از ایجاد خیابان ها یا فضاهای رها از آمد و شد سواره (صفاری و
شمس .)0110،با مسدود شدن خیابان های منتهی به پیاده مدارها و نبود جایگزین مناسبی برای آن ،ساکنان در رفت وآمد دچار
مشکل شده اند .این مسئله در مواقع اضطراری و امدادرسانی نیز ،مشکالتی برای ساکنان ایجاد کرده است(گشول.)0110،
مبلمان شهری :با گسترش فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکالت ناشی از آن ،فراهم آوردن امکاناتی
برای رفاه حال شهروندان بیش از پیش ضروری مینماید .امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهری در خدماترسانی و زیباسازی
شهری بر هیچ کس پوشیده نیست و مبلمان شهری از اجزای ضروری و جداییناپذیر شهرها محسوب میشود (طهماسبی کیا ،آزاد
خانی.)0110،
دسترسي به سیستم حمل ونقل عمومي :وجود سیستم حمل ونقل عمومی می تواند سبب کاهش آالینده های محیطی
شود و از طرفی دیگر با ازدیاد این نوع حمل ونقل می توان دسترسی را به پیاده راه آسان تر نمود(گشول .)0110،توسعه مبتنی بر
حمل و نقل عمومی ترکیبی از عملکردی کاربری زمین با حمل و نقل عمومی ،به همراه ایجاد محالت فشرده ،قابل پیاده روی و
کاربری مختلط در یک فاصله با قابلیت پیاده روی از ایستگاه حمل و نقل عمومی است .این نوع از توسعه ،افراد ،مشاغل و خدمات
در کنار یکدیگر قرار داده و به گونه ای طراحی می شود که سفرهای پیاده و یا با استفاده از دوچرخه ،حمل و نقل عمومی را به
سفرهای ایمن و کارا مبدل سازد(شهابیان.)0110،

 -5روش تحقیق
در این پژوهش که موضوع اصلی آن بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده راه ها می باشد .روش گردآوری داده
های این تحقیق ،روش کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ،روش کیفی است .در این تحقیق مبتنی بر مطالعات
کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر و دسته اول است ،ابتدا مفاهیم اولیه بررسی شده و بعد نظریه های نظریه پردازن و تجارب
ایران و جهان بررسی و حاصل این بخش استخراج شاخصه های اساسی مولفه های مؤثر بر پیاده راه است .در بخش بعد ،با تکیه بر
11

مطالعات کتابخانه به تشریح مولفه های مؤثر بر پیاده راه میپردازد .درآخر با جمع بندی داده ها و با استفاده از تحلیل های کیفی،
بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده راه بر خیابان فردوسی طبقه بندی شده است.

نمودار  -1جمع بندی معیارها (نگارندگان)

 -6شناخت محدوده مورد مطالعه

نقشه  :1موقعیت خیابان فردوسي

 -7گردآوری داده ها
ابتدا در قسمت کیفی مطالعه حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای ،مبانی نظری تحقیق شکل گرفته و چارچوب نظری پژوهش
استخراج شده است .در ادامه و در قسمت کمی پژوهش حاضر انجام پیمایش با تکنیک پرسشنامه انجام شده است؛ که با توجه به
روش شارل کوکران مقدار  600666 Nنفر است و مقدار  6060 dمیگیریم .نتیجه فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه برابر با
 110قرار گرفت؛ که در این پژوهش  110پرسشنامه در بین شهروندان توضیح شده است.
جدول  :2آزمون پایایي پرسشنامه (منبع :نگارنده)
روایی و پایایی :در پرسشنامه 0 ،سؤال اول آن مربوط به
سؤاالت عمومی و  06سوال در قالب طیف  0گزینه ای لیکرت
طراحی شده است .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 0به دست
آمده  60160تخمین زده شده است (جدول .)6
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شهرستان شاهینشَهر و میمه از شهرستانهای استان
اصفهان است .مرکز آن ،شاهینشهر است که در  01کیلومتری
شمال شهر اصفهان و در حد فاصل دو اتوبان معلم و آزادگان که
از دو جهت جاده اصفهان را به تهران متصل میکند ،واقع شده
است .خیابان فردوسی یکی از هسته های اصلی تشکیل دهنده
شهر بوده است و قدمت  06ساله دارد .این خیابان به بلوار اصلی
شهر(امام خمینی) دسترسی دارد .خیابان فردوسی یکی از مهم-
ترین خیابان های شاهینشهر است و به دلیل وجود کاربریهای
مختلف در این خیابان نقش ترافیکی هم پیدا کرده است.

 -8یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر طبق تحلیلهای انجام شده از نتایج به دست آمده از پرسشنامه در میان مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت پیاده
راه در خیابان فردوسی شاهین شهر کمبود سرزندگی ،دسترسی مناسب ،دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی ،مبلمان شهری در
این خیابان وجود دارد؛ که باعث شده است کیفیت فضایی در این خیابان به شده کاهش پیدا کند.

 -9نتیجه گیری
پیاده راه باعث افزایش کیفیت زندگی شهری و رفتار اجتماعی شهروندان شده است؛ و همچنین باعث افزایش سرزندگی و
کاهش آلودگی ،افزایش کیفیت فضای شهری ،افزایش فضای تفریحی و گردشگری ،افزایش تعامالت اجتماعی ،تغییر شکل
سفرهای درون شهری از سواره به پیاده و افزایش زمان حضور در فضاهای عمومی شهری میشود .هدف اصلی این پروژه بررسی
1 Cronbachʼs Alpha
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مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده راه ها است که ارتقاء کیفیت محیط را در پی دارد یافته های پژوهش نشان داد که از
میان مولفه ها سرزندگی ،دسترسی مناسب ،دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی ،مبلمان شهری در این خیابان وجود دارد؛ که
باعث شده است کیفیت فضایی در این خیابان به شده کاهش پیدا کند .یافتههای تحقیق مبتنی بر این امر است که ساماندهی
کالبدی و ارتقای کیفیت محیطی مراکز شهری با اولویت پیاده موجب افزایش حضور افراد گشته و فعالیتهای همگانی را ارتقاء
میبخشد و در نتیجه سرزندگی افزایش مییابد.
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فضای سبز شهری ،سالمت عمومی و عدالت زیستمحیطی
نمونه موردی :شهر هانگژو ،چین

سجاد میری
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تاریخ دریافت0033/30/03 :
تاریخ پذیرش0033/30/01 :
کد مقاله40060 :

چکـیده
فضای سبز شهری ،مانند پارکها ،جنگلها ،پشتبامهای سبز ،باغهای عمومی ،خدمات اکوسیستم متفاوتی را فراهم
میکند .فضای سبز همچنین فعالیتهای فیزیکی ،سالمتی روانی و سالمت عمومی در ساکنان شهری را فراهم میکند.
مطالعات نشان میدهند که توزیع فضاهای سبز معموالً بیشتر موجب منفعت گروههای خاصی از شهروندان میشود.
دسترسی به فضای سبز ازاینرو بهعنوان یکی از موضوعات عدالت اجتماعی مطرح میشود .بهعنوان نمونه موردی
برنامههای راهبردی مشابه نیز در شهرهای چین مورد استفاده قرار گرفته است که کنترل دولتی بیشتری در تأمین زمین
در این کشور در نظر گرفته شده است اما انگیزشهای بازاری مشابه برای سبز سازی محیط شهری در نظر گرفته شده
است .اما در هر دو زمینه ،برنامههای راهبردی سبز سازی شهری ممکن است متناقض باشد :درحالیکه معیار جدید فضای
سبز برای مشکالت موضوعات عدالت زیستمحیطی ،میتوانند جذابیت شهری و سالمت زیستمحیطی را ایجاد کرده و
همچنین ممکن است هزینههای مسکنسازی و ارزش مالکیت را نیز افزایش دهد .در نهایت ،این موضوع میتواند موجب
به نوسازی و جابجایی در بسیاری از سکونتگاهها در مکانهایی شود که برنامههای سبز سازی فضای شهری در آنجا
اجراشدهاند .ازاینرو باید بر روی برنامههای راهبردی فضای سبز شهری متمرکز شوند که بهاندازه کافی فضای سبز ایجاد
کرده و ازاینرو بتواند به صورت شفاف از پایداری های اجتماعی و زیستمحیطی پشتیبانی کند.

واژگـان کلـیدی :فضای سبز شهری ،سالمتی انسان ،عدالت زیستمحیطی ،استراتژیهای برنامهریزی

 -0کارشناس ارشد معماری sajadmiri1001@gmail.com
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شهرهای دنیا به صورت روزافزون در حال شلوغ شدن و آلوده شدن هستند .فضای سبز شهری گستره ای از خدمات
اکوسیستمها را فراهم میکنند که میتوانند بسیاری از مشکالت سالمتی در شهر ها را رفع کرده و زندگی را برای شهروندان بهتر
کند -مخصوصا در زمینه سالمت آنها .این چنین فضاهای سبز متنوع بوده و سایز آن ها ،پوشش گیاهی ،غنی بودن از نظر گونهها،
کیفیت زیستمحیطی و نزدیک بودن به وسیلههای حمل و نقل عمومی ،امکانات و خدمات متفاوت هستند .فضا های سبز عمومی
شامل پارک ها و فضا های طبیعی ،زمین های ورزشی ،مناطقی ساحلی و یا نواحی کنار رودخانه ها ،مسیر های سبز و مسیر های
پیاده روی ،باغات عمومی ،درخت های خیابان ها ،و نواحی محافظت از محیط زیست در کنار محیط های متداول مانند دیوار های
سبز ،کوچه های سبز و قبرستان ها میباشد .فضا های سبز خصوصی شامل حیاط پشتی ها ،زمین های مشترک آپارتمان ها و
شرکت ها را شامل میشود.
خدمات اکوسیستمی فراهم شده توسط فضا های سبز شهرینه تنها از یکپارچگی اکوزیستی شهر ها پشیبانی میکند ،بلکه از
سالمت شهر ها نیز پشتیبانی میکند  .فضای سبز ممکن است هوا را پاک کرده ،آلودگی را از بین برده و میزان سر و صدا را کاهش
دهد و موجب کاهش دما شود و هوای طوفان را فیلتر کرده و آب های زیر زمینی را تغذیه کند؛ عالوه بر این ،این فضای سبز
میتواند غذا فراهم کند .بهعنوان مثال ،درخت هایی که در مناطق شهری قرار دارند میتوانند موجب کاهش آلودگی هوا با جذب آلوده
کننده های خاص از جو ،شود .پوشش های سبز و جنگل های شهری نیز میتوانند با فراهم کردن سایه و خنک سازی مناطق،
موجب کاهش دما شوند و ازین رو ریسک مشکالت مرتبط با سالمتی برای شهروندان را کاهش میدهد.
اما درون شهر ها ،فضای های سبز همیشه به صورت متوازن توزیع نشده است .دسترسی به فضا های سبز معموال بر اسا در
آمد ،ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهروندان ،سن ،جنس و توانایی ها و دیگر محورهای مختلف ،بستگی دارد .در طول دو دهه
گذشته ،دسترسی نا متعادل به فضای سبز شهری یکی از مشکالت مهم در زمینه عدالت زیستمحیطی بوده است که بهعنوان
یکی از موضوعات مهم شناخته شده است  .مقاالت در این زمینه به بررسی نحوه اندازه گیری میزان دسترسی به فضای سبز
شهری و در اصل پارک ها پرداخته اند .دسترسی نسبی به قسمت های مختلف جامعه به این فضا ها ،و این که عدم دسترسی به
این فضا ها چگونه میتواند بر سالمت جامعه تاثیر بگذارد ،از جمله موارد بررسی شده در این مطالعات است .بیشتر این مطالعات در
ایاالت متحده و انگلستان و استرالیا انجام شده است.
دلیل این که فضای شهری به صورت متفاوت در فضا های شعری توزیع شده است ،متفاوت میباشد ،از جمله فلسفه طراحی
پارک ها ،تاریخچه کاربری زمین ها شامل ایده ها در مورد تفریح و بازسازی ،و پیش زمینه طبقات اجتماعی و نا برابری های
قومیتی میتوانند از جمله دالیل باشند .معموال توضیحات در این مورد به هم مرتبط هستند و به صورت متقابل یکدیگر را تکمیل
میکنند .بهعنوان مثال ،تاریخچه توسعه در آمد در ایاالت متحده مرتبط با بیداد های اجتماعی قومیتی  ،فلسفه طراحی پارک ها و
سیستم های استفاده از زمین میباشد.
در ایاالت متحده ،مردم با رنگ پوست متفاوت و درآمد کم معموال در هسته شهر ساکن هستند و در حلقه های کم در آمد
شهری زندگی میکنند .افراد مرفه تر نیز معموال در نواحی حومه شهر زندگی میکنند که فضای سبز بسیار زیادی داشته و به خوبی
خدمات دریافت میکنند و نگهداری از آن ها بسیار مناسب است .این بی عدالتی زیستمحیطی تبدیل به اولویت های برنامه ریزی
شده است که موجب میشود برنامه های راهبردی و برنامه ریزی مختلفی برای فضا های سبز شهری شده که موجب میشود از
زمین های بدون استفاده شهری برای ایجاد فضای شهر استفاده شود.
رفع شکل کمبود پارک ها در جوامعی که از نظر رنگ پوست و یا وضع در آمد متفاوت هستند ،میتوانند نوعی تناقض در فضای
سبز شهری ایجاد کند .زمانی که یک فضای سبز شهری در یک محیط ایجاد میشود ،این فضای سبز میتواند جذابیت و سالمت
عمومی را افزایش داده و موجب شود که محله ای مطلوب تر شود .به نوبه خودش این تغییرات موجب افزایش هزینههای اسکان
در آن محل شود .این افزایش در هزینههای اسکان میتواند به نوبه خودش موجب به نو سازی شود  :جابجایی و یا محرومیت در
بعضی از مناطق باید با استفاده از فضای سبز بهبود پیدا کند .به نوبه خود ،در اثر این برنامه ها ممکن است ساکنین یک منطقه با
اجاره بهای باالتر رو به رو شوند و ازین رو به سختی بتوانند اسکان پیدا کنند و در عین حال ممکن است مجبور شوند که محل
زندگی خودشان را عوض کرده و به جای ارزانتری برند که در نتیجه همان محله های بدون فضای سبز با مشکالت مشابه دوباره
در جای دیگر پدید می آید .این پارادوکس تاثیر بدی بر روی سالمت عمومی دارد نه تنها به این علت که موجب محرومیت از
پارک ها میشود بلکه موجب جابجایی و مشکالت در زمینه اسکان برای ساکنین میشود.
این مقاله تعدادی از تحقیقات ایاالت متحده آمریکا و انگلستان مبتنی بر نقش فضای سبز شهری بر شکل گیری سالمت
عمومی و عدالت اجتماعی را بررسی میکند .تمرکز بیشتر مقاله بر پارکهای شهری و تا حدی نیز پوشش گیاهی ،میباشد .دیگر
انواع فضای سبز (مانند پشت بامهای سبز و دیوارهای سبز) .خست تحقیقات در مورد فضای سبز شهری و سالمت عمومی مورد

بررسی قرار گرفته است؛ سپس مطالعات در مورد فضای سبز شهری و عدالت اجتماعی پرداخته میشود .به عتوان مطالعه موردی در
ارتباط با شهرهای رو به توسعه مانند هانگژو چین مطالعه میشود.

 -2روش تحقیق
موضوع مقاله شناسایی رابطه فضای سبز شهری با سالمت عمومی و عدالت زیستمحیطی است .از اینرو تحقیق از حیث
روش توصیفی تحلیلی است .گردآوری دادهها به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است .تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت
توصیفی انجام شده است.

 -3ادبیات نظری
 -1-3سالمتی و فضای سبز شهری
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قرار گرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی ،شهرها را به کانون تجمعهای زیستی و فعالیت های مختلف
و متنوع تبدیل کرده و آنها را با کمبود فضاهای سبز عمومی روبرو نموده است .این در حالی است که با گذر از فضای مدرنیته و
قرار گرفتن در جهان پست مدرن و به وجود آمدن حس نوستالژیک در این فضا ،نیاز شهروندان را برای گذران اوقات فراغت
افزایش داده و بازگشت به فضاهای سبز در شهرهای مدرن را باعث شده است که این خود آثار اجتماعی ،روانی و فرهنگی زیادی را
بر شهرنشینان واقع در این فضاها بر جای می گذارد( .صالحیفرد و علیزاده )04 :0061 ،بیشتر تحقیقات در زمینه سالمت و فضای
سبز شهری متمرکز بر پارک ها بوده است و بعضی از مطالعهها نیز به بررسی پوشش های گیاهی پرداخته اند .کمبود پارک ها نیز
میتواند با میزان مرگ و میز مرتبط باشد .پوشش گیاهی میتواند از سالمت انسان مراقبت کند .به عالوه ،پارک ها معموال بهعنوان
مرکز های فعالیت فیزیکی در نظر گرفته میشود که منجر به بهبود وضعیت سالمتی در افراد میشود و خطرات بسیاری از بیماری
ها و مشکالت مزمن را کاهش میدهد .در واقع ،تعداد بسیار زیادی اط مالعه ها نشان میدهند که ارتباطی بین نزدیکی به پارک و
سالمتی وجود دارد.
مطالعات نشان داده است کودکانی که دسترسی بیشتری به پارکها و تسهیالت تفریحی دارند ،نسبت به کودکانی که از این
دسترسیها محروم هستند فعالیت بیشتری را انجام میدهند؛ این نتایج برای بزرگساالن نیز صادق است .بهعنوان مثال گایل و
همکاران ( )5331نشان دادند که جذابیت و سایز فضای باز اهمیت بسیار زیادی دارد ( .)Giles-Corti et al. 2005مطالعات در
استرالیا نیز با استفاده از تحقیقات مقطعی و دادههای جمع آوری شده به صورت محیطی نشان داد که پارک ها میتوانند در صورت
زیبایی کافی ،موجب تحریک فعالیتهای فیزیکی شود ( ویژگی هایی مانند کم ترافیک بودن ،پیاده رو داشتن ،درخت و مغازه
داشتن) همچنین ایشان به مطالعه فعالیتهای فیزیکی در استرالیا قبل و بعد از بهبود فضای سبز پرداختند و متوجه شدند که با
بهبود وضعیت فضای سبز ،میزان فعالیت فیزیکی نیز افزایش یافته است (.)Veitch. et.al. 2012
ولچ و همکاران ( 5303و  )5300عوامل محیطی زیادی را تحت کنترل مطالعاتی گرفتند ،از جمله مصرف مواد غذایی ،میزان
تاثیر آلودگی های محیطی و تراکم ترافیک و شرایط اجتماعی مانند فقر ،بیکاری ،و جرم و سپس با کنترل کردن این موارد به
بررسی رابطه نزدیکی با پارک ها و تاثیر آن بر توسعه چاقی در دوران کودکی پرداختند .آنها متوجه شدند که میزان نزدیکی به پارک
ها به صورت موثر میتواند بر کاهش گسترش چاقی در کودکان تاثیر بگذارد .به عالوه ،سالمت روانی نیز به صورت تجربی با فضای
سبز و پارک ها مرتبط شده است و فضای سبز میتواند فرصت هایی برای شهروندان ایجاد کند تا با گیاهان و حیوانات رو به رو
شوند و تجربه هایی بکر به دست بیاورند .رفتن به پارک میتواند موجب سر زنده شدن ساکنان شده و به طور کلی موجب بهبود
شرایط روانی آن ها شود و نوعی آرامش و آسودگی را برای آن ها به ارمغان آورد)Wolch et.al,2010-2011( .
فعالیتهای فیزیکی در فضای سبز و یا تمرین سبز نیز برای سالمت روانی بسیار اهمیت دارد .بهعنوان مثال مطالعات بارتون و
پرتی ( )5303نشان میدهد تاثیر جدی تمرین سبز بر روی اندازهگیریهای روانی و خویشتن داری ،وجود دارد .یک تحلیل جامع
دیگر نیز نشان داد که رابطه بسیار مهمی بین اندازه گیری سالمت فیزیولوژیک و فضای سبز شهری وجود داردBarton,2010( .
&  .)Prettyفولر و همکاران ( 5331و  )5303نیز در شفیلد انگلستان متوجه شدند که رابطه مثبتی بین غنی بودن از نظر گونه ها
و سالمت فیزیولوژیک افراد در یک اکوسیستم وجود دارد)Fuller et.al, 2007-2010( .
در حالی که تحقیقات به صورت عمومی متمرکز بر فواید سالمتی پارکها و دیگر فضاهای عمومی بوده اند ،ممکن است
خطرات سالمتی زیادی نیز وجود داشته باشد .این خطرات شامل آلودگی های زیاد هوا در نزدیی پارک ها و یا ترافیک های سنگین
در اطراف پارک های بزرگ باشد .انتقال فعال مانند رفت و آمد و دوچرخه ،ممکن است موجب ایجاد فعالیتهای فیزیکی برای طی
مسیر های روزانه شود و ازین رو باعث کاهش چاقی شود و میزان ازدحام اتومبیل ها و آلودگی های مرتبط با آن را کاهش دهد.
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یک مطالعه توسط دی.نازل ( )5303و ولچ ( )5300نشان داد که محله هایی که نزدیک به پارک ها در لس آنجلس هستند  ،غلظت
آلودگی باالتری دارند ،به خصوص در قسمت های کم در آمدتر هستند)de Nazelle et.al,2010, Wolch et.al,2011( .

 -2-3نا عدالتیهای زیستمحیطی در دسترسی به فضای سبز شهری
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آنچه در برنامهریزی شهری اهمیت دارد ،ایجاد برابری بین نواحی مدنظر در برخورداری از مواهب توسعه است .این امر به
تحققپذیری عدالت شهری کمک میکند .در این میان ،برنامهریزی در راستای برقراری تعادل زیستمحیطی در شهرها ،یکی از
ضروریات رویکرد عدالت فضایی است .فضای سبز شهری با ایجاد تعادل در ارکان توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی ،ما را در رسیدن
به شهری عدالتمحور یاری میکند (محمودزاده و همکاران .)040 :0041 ،دسترسی عادالنه به فضاهای سبز شهری و حفظ و
نگهداری آن ،از مؤلفههای اساسی توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی است .امروزه با افزایش جمعیت شهری و روند رو به رشد ساخت
وسازهای شهری ،شاهد کاهش سرانههای فضای سبز و بروز مشکالت ناشی از آن هستیم (حیدری بخش.)1 :0061 ،
با وجود افزایش مقاالت در این زمینه ،هیچ اجماع مشخصی در میان مقاالت در مورد روش اندازهگیری دسترسی افراد به
فضای سبز وجود ندارد .بیشتر مطالعه ها به بررسی سیستم های اطالعات جغرافیایی پرداخته اند ( )GiSتا بتوانند میزان دسترسی
افراد به فضای های سبز را بررسی کنند .این معیارها شامل حضور و یا غیاب فضاهای سبز و یا تسهیالت بازسازی نزدیک به
مسکن های افراد ،تراکم تسهیالت ،و یا کل تراکم پارکهای موجود در شعاع مشخصی از منزل فرد میباشد .دسترسی جغرافیایی به
تنهای نمیتواند تاثیر های پارک ها را بر روی فعالیت فیزیکی و یا چاقی افراد ،نشان دهد .استفاده از این فضا های سبز ممکن است
مبتنی بر ویژگی های پارک ها و یا برنامه های ارائه شده در این پارک ها باشد .تنها با استفاده از اطالعات  GISما دیگر
موضوعات مرتبط با فضای پارک ها که میتواند منجر به استفاده یا عدم استفاده از پارکها شود را نادیده میگیرین .بهعنوان مثال،
سیستر و همکاران ( )5334تمام ساکنان را به پارک های مجاور اختصاص دادند و نواحی خدمات رسانی پارک ها را ایجاد کردند که
میتوانستیم آن ها را از نظر پتانسیل های شلوغی ،شکلی و ویژگیهای اجتماعی اقتصادی مقایسه کنیم .شلوغی پارکها در مناطق
کم در آمد و اقلیت بسیار شدید تر بود )Sister et.al,2009( .در کنار هم ،این یافته ها در مورد نا عدالتیهای زیستمحیطی در
ارتباط با دسترسی به فضای سبز شهری ،نشان دهنده نیاز به مداخله میباشد .ابعاد این چالش عدالت نیز در هر مکان متفاوت است
اما همه آنها در طوالنی مدت تاثیراتی را بر روی سالمت ساکنین خواهند داشت.

 -4نمونه موردی :هانگژو ،چین
دسترسی به فضای سبز یکی از موضوعات عدالت اجتماعی در چین است زیرا به دلیل الگو های تاریخی در توسعه شهری،
مناطق شهری با تراکم باال و نرخ بسیار باالیی شهری سازی وجود دارد .حالت های ایده آل غربی برای پارک ها نسبتا ایده جدیدی
در چین است .در طول اوایل قرن بیست ،پارک های عمومی در پکن و شانگهای ساخته شد اما بسیاری از این پارک ها در اختیار
اروپایی ها ،افراد ثروتمند و مقامات بود و افراد عادی از این پارک ها استفاده نمیکردند.
هانگژو مرکز استان ژجیانگ است که تقریبا در  533کیلومتری جنوبی شانگهای قرار دارد (شکل  .)0با تعداد ساکن حدود 0
میلیون نفر ،این شهر یکی از قدیمیترین شهرهای چین میباشد .توسعه شهری سریع موجب شده که زمینهای کشاورزی این
شهر به مناطق شهرش تبدیل شود و همین موضوع بر روی کیفیت زیستمحیطی این شهر تاثیر گذاشته است .بیشتر روز های
سال این شهر با آلودگی هوا رو به رو است .میانگین ساالنه دما در این شهر ،این شهر را دومین شهر گرم چین کرده است که این
موضوع در اثر توسعه سریع شهری سازی در این منطقه ایجاد شده است.
با این وجود چیزی که هانگژو را نسبت به دیگر شهرهای چینی متمایز میسازد این است که تالشهای بسیار زیادی برای حل
مشکل برابری زیستمحیطی با ایجاد فضای سبز ،در این شر انجام شده است .این تالشها شامل از بین بردن کارخانه ها برای
ساخت پارک ،بازسازی فضای سبز در کنار ایجاد جوی های آب ،مسیر های اصلی زیر زمینی و ایجاد خط راه آن و کاشت درختان
به صورت گسترده در شهر میباشد .هانگژو در تمام چین بهعنوان یک شهر سبز شناخته میشود و به دلیل خیابانهای پر از درخت
خودش مشهور است ،همچنین پارک ملی علمی در دریاجه غربی و نواحی مرطوب این شهر (حدود سه برابر پارک مرکزی
نیویورک) میباشد .شهر سبز یکی از نام هایی است که به این شهر در چین گفته میشود و این موضوع نشان میدهد که این شهر
مطابق استاندارد های خاص میلی از نظر پوشش جنگل ها ،و فضای های سبز و فراهم کردن پارک ها بر اسا معیار های مختلف
میباشد .از سال  ،0445بیش از  033شهر این استاندارد ها را فراهم کرده اند اما هانگژو یک استثنا به شمار می آید.
پارک ها در هانگژو عموما مطابق با تعریف غربی از باغهای زیبا هستند و بسیاری از آن ها تنها برای بازسازی های منفعل در
نظر گرفته شده است .میاو ( )5300این گونه پارکها را مانند تزئین پنجره توصیف میکند که به ندرت امکان استفاده فعال از آن ها
را فراهم میکند .بسیاری از آن ها سنگ فرش های گرانی دارند که برای استفاده زیاد مناسب میباشد .تراکم ساکنین در هسته

شهر بین  00333تا 04333فرد در هر کیلومتر مربع میباشد .معموال ،فضای سبز در این ناحیه نزدیک به مسیر های اصلی قرار
گرفته است مه این موضوع موجب میشود که افراد بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار گیرند و همین موضوع فرار کردن از ترافیک
شهر را سخت میکند .همچنین شواهد نشان میدهد که تفاوت های در دسترسی به فضای سبز مرتبط با ویژگی های اجتماعی
اقتصادی در میان جمعیت وجود دارد)Miao,2011( .
انگیزه هانگژو در محور های شهری بر اسا فعال سازی فضا نادیده گرفته شده مانند زمینهای مجاور آزادراهها ،در کنار
مسیرهای ریلی (شکل  )0و در کنار جویهای آب که نواحی قدیمی تر شهر را برش میدهند ،موجب بهبود فضاهای سبز شهری
شده است .هدف این برنامهها کاهش تاثیرات گرمایی ،کاهش و آرام سازی آب ایجاد شده از طوفان از طریق تبخیر ،کاهش
آلودگی ،و کاهش سرعت باید میباشد .تحقیقات اولیه در مورد این شهر نشان میدهند که سبزسازی محیط شهری نقش بسیار
مهمی را در کاهش دما بین  0تا  0درجه در برخی از قسمتهای شهر داشته است .اما ،با وجود این که فواید سالمتی فضای سبز
شهری هنوز به صورت دقیق برای هانگژو بررسی نشده است ،برخی از تالشهای جدید برای بررسی سبز سازی فضای شهری با
مشکل رو به رو شده است .پارک هایی که در نزدیک بزرگراهها و مسیرهای ریل قرار دارند ممکن است موجب شود کاربران در
معرض هوای آلوده قرار داشته باشند.

(ماخذ)Wolch et.al,2014:17 :

(ماخذ)Wolch et.al,2014:18 :

به عالوه مطالعه های جدید نشان میدهد که تالش هایی که برای سبزسازی شهرها انجام شده است ممکن است موجب به
آسیب به دارایی ها و ارزش عمومی شود و در نتیجه موجب طبقه سازی و از این رو جابجایی افراد کم در آمد شود .حتی تزئینات
کوچک سبز سازی در شهر ها ممکن است موجب افزایش قیمت مال در هسته شهر شود که در این قسمت تراکم باال بوده و مقدار
پارک ها کم است و دما در بیشترین حالت قرار دارد .هانگژو ازین رو ممکن است با مشکالت عدالت اجتماعی از نظر زیستمحیطی
و دسترسی به پارک ها رو به رو باشد .البته هنوز تالش هایی برای ایجاد فضای سبز بیشتر  ،میتواند نتایج نامطلوبی را از نظر
تناقض ایجاد فضای سبز در این شهر ایجاد کند (.)Wolch et.al,2014:17-18
برای بهبود برنامه ریز های شهری تمرکز خودشان را برای
برنامه های بازسازی پارک های قدیمی و برنامه هایی برا
گسترش پارک های جدید ،قرار داده اند .به عالوه برنامه های
راهبردی برای سازمان دهی این پارکها در نظر گرفته شده
است که معموال با کمک گروه های فعال زیستمحیطی این ار
انجام میشود تا بتوان در زمینه فضا های سبز ،سالمت عمومی
و عدالت زیستمحیطی را تضمین کرد .این برنامه های
راهبردی نشان دهنده ایجاد گرایش ها به سمت فضای سبز
مشکل آفرین نیستند (مثال پارک ها در کنار بزرگراه ها) بلکه
شکل  - 3مقاوم سازی فضای سبز شهری در هانگژو
بیشتر این برنامه ها به دنبال استفاده مجدد از زیرساختارهایی
(ماخذ)Wolch et.al,2014:19 :
هستند که استانداردهای مناسبی را برای فضای سبز فراهم
کنند.
احتماالت مختلفی برای استفاده از مناطق متروکه و یا بدون استفاده برای ایجاد فضای سبز شهری وجود دارد ،مثال میتوان از
پیادهروها ،راهروهای بدون استفاده ،ایستگاههای حمل و نقل متروکه و دیگر موارد برای این زمینه استفاده کرد .برنامهریزهای
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شکل  -1مکان هانگژو در چین

شکل  -2توزیع فضای سبز در شهر هانگژو

20

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :تابستان (شهریور) 0711

شهری بهعنوان مثال در ایاالت متحده در حال تالش برای تبدیل کوچه های پشتی خیابان ها به زیر ساختار های سبز برای پیاده
روی و دوچرخه سواری و تمرینهای معمولی و تعامل های اجتماعی هستند در حالی که با این کار توزیع فضای سبز شهری نیز
بهبود پیدا میکند و به نوعی فواید فیلترسازی هوا و ایجاد زیست بوم نیز دیده میشود .این فضا های سبز خیلی فعالیتهای
بازسازی محسوسی را ایجاد نمیکنند اما میتوان از آنها با استفاده از وسایل بدن سازی ،موجب افزایش فعالیت فیزیکی و مصرف
انرژی در افراد شد .با این وجود دیگر روش های پایداری فضای شعری مانند برنامه های راهبردی ایجاد فضای سبز شهری ممکن
است نتایج متناقض ایجاد کنند.
در صورتی که این برنامه ها از نظر ایجاد فضای سبز
شهری و تجاری موقف باشند ،موجب میشود که کسانی که
نیاز به دسترسی به این امکانات دارند با مشکل بیشتری رو به
رو شوند .اما در عین حال موجب میشود که مناطق قدیمی و
کم در آمد شهر زیبایی بیشتری پیدا کنند که همین موضوع
یعنی گسترش فضای سبز میتواند موجب تغییر در فرصت های
اسکان بشود و ممکن است مشکالتی را برای قشر کم درآمد
ساکن در این منطقه ایجاد کند .این تاثیر متناقض را طبقه
سازی اکولوژیکی ف طبقه سازی سبز و یا طبقه سازی
شکل  -4خط باال ،خیابان بیستم،مرکز شهر،2212 ،
زیستمحیطی و یا اکو طبقه سازی میگویند.
(ماخذ)Wolch et.al,2014:18 :

به طور مشابه ،با وجود این که میتوان بدون تغییر در ارزش مالکیت کار های خوبی در زمینه رفع آلودگی انجام داد ،توسعه
فضاهای شهری به صورت فضای سبز میتواند موجب افزایش ارزش مالکیت شود و ساکنین ضعیف را از منطقه دور کند و تنها
جوامعی توانایی زندگی در این فضای سبز را داشته باشند که موجب به نابرابری اجتماعی شوند Dooling .به صورت موثر بیان
میکند که تالشهای بازگو شده برای بهبود عملکرد اکولوژیکی در مناطق ساحلی در سیاتل ،که همراه با کنار رفتن افراد
بیخانمان که در این نواحی زندگی میکردند شد ،همراه با خدماتی که برای کمک به آن ها طراحی شده بود ،پیش رفتن .روندهای
طبیعی برتر و سالمت اکولوژیکی و موضوعات زیستمحیطی موجب شده است که عدالت اجتماعی کمی نادیده گرفته شود.
یکی از روشهای امید بخش این است که سبزسازی مناطق شهری به اندازه کافی انجام شود .در مطالعهای که در بروکلین
انجام شد ،کاران و همیلتون ( )5305متوجه شدند که ساکنین طبقه کارگر و عوامل ایجادکننده طبقه اجتماعی در برنامههای
راهبردی رفع آلودگی های زیستمحیطی همکاری کردند که این وضوع امکان کاربری موثر صنعتی و حفاظت از طبقه کارگری را
ایجاد کرد و مانع ایجاد پارکها و کافهها در شهرهای سبز شد .این برنامه برای سبز سازی شهرها به اندازه کافی برای پاک سازی
آلودگیها و توسعه فضای سبز در نزدیکی نهرهای آب در نزدیکی مسکنهای کارگران به منظور توسعه عدالت اجتماعی انجام شده
است (.)Curran&Hamilton,2012
به صورت مشابه ،پیرسال ( )5303سه محله مختلف در نیویورک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ایجاد طبقه های
اجتماعی در اثر تغییرات زیستمحیطی چند بعدی ،مبتنی بر زمینه و در مقیا های مختلف میباشد؛ در برخی از مناطق خاص،
ساکنین میتوانند انعطاف پذیر بوده و در مقابل جابجایی مقاومت کنند و در جوامع خودشان که از نظر سرمایه گذاریهای عمومی و
خصوصی بهبود یافته ،باقی بمانند ( .)Pearsal,2010سبزسازی فضای شهری به صورت موثر نیازمند تعادل خاصی است .این
تعادل شامل همکاری بین دولت محلی و گروه های اجتماعی مختلف ،و تمایل سهام داران محلی برای رقابت در سهام امالک و
حفاظت از محیط زیست می باشد .اما درگیری فعال برنامه ریزان شهری ،طراحان و اکولوژیست ها نیز بسیار مهم است تا بتوان
برنامه هایی را برای توسعه فضای سبز شهری ایجاد کرد که سالمت عمومی ،برابری زیستمحیطی و عدالت را در محیط های
شهری گسترش دهد.

نتیجه گیری
این مقاله به بررسی و تاکید بر اهمیت فضای سبز شهری بر سالمت عمومی پرداخته است .پارک ها و فضای های باز و
دیگر انواع فضای سبز میتوانند خدمات بسیار زیادی را ایجاد کنند که برای عملکرد اکوزیستی و یکپارچگی شهر نیز بسیار مهم
است .فضای سبز شهری همچنین یکی از موضوعات عدالت اجتماعی را ایجاد میکند زیرا در بسیاری از شهر ها ،محله های کم در
آمد و جوامعی که از نظر رنگ پوست در اقلیت هستند ممکن است با چالش های سالمتی رو به رو باشند که به دلیل عدم دسترسی
مناسب و امن به پارک ها به وجود آمده است.
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صالحی فرد ،م ،.و علی زاده .)0061( . ،تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز در شهرها (با رویکرد
مدیریت شهری) .مدیریت شهری.00-04 ,)50(0 ,
محمودزاده ,حسن ,عسکرنژاد ,رقیه ,رضازاده ,زهرا .)0041( .تحلیل توزیع فضای سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی
(مطالعۀ موردی :شهر اردبیل) .پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری.101-040 ,)0(0 ,
حیدری بخش ،مرضی ( )0061بررسی تطبیقی استاندارد پارک ها و فضای سبز شهر اصفهان با استانداردهای موجود؛ نمونۀ
موردی :فضای سبز حاشیۀ زاینده رود ،پایان نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا (برنامهریزی شهری) ،دانشکدۀ ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه اصفهان.
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برنامه های راهبردی شهرهای سبز مبتنی بر خواسته برنامه ریزان محلی برای طراحی پروژه های سبز است که بیشتر با
محوریت جامعه صورت بگیرند و خیلی نگرانی اش ایجاد روش های زیستمحیطی نباشد .جایگزین کردن این روش های بازار
محور و یا روش های زیستمحیطی با روش شهر سبز میتواند چالش بر انگیز باشد  ،معموال موجب میشود که جوامع نیاز به
فعالیت داشته باشند .اما این تالش ها میتواند به حفظ محله های کم در آمد کمک کند .بهعنوان مثال ،نیومن ( )5300متوجه شد
که فعالیتهای غیر انتفاعی در تورنتو موجب شد که برخی از مناطق کابردی خودشان را بهعنوان زمین کشاورزی و باغ به دست
بیاورند و همین موضوع از تهیه غذا ،حفاظت از جامعه کارگری و اییجاد شغل پشتیبانی میکرد.)Newman,2011( .
به عالوه ،برنامه ریزان برای طرح های شهر سبز میتوانند مداخله های ایجاد فضای سبز را که در مقیا کوچک اجرا میشوند
را بهبود بخشند زیرا پروژه های که در مقیا بزرگ اجرا میشوند میتوانند به نوبه خود تاثیر بیشتری در ایجاد طبقه سازی های
متناقض داشته باشند .بهعنوان مثال شاومن و سالیسبری ( )0446به بررسی تاریخچه کاربری مجدد شهری با تمرکز بر
سایت های پیچیده ،بزرگ پرداخته اند و به پیگیری معدن های رها شده و یا تصفیه خانه های رها شده ،برای ایجاد زمین ها و
فضا های عمومی پرداخته اند .با تمرکز بر مداخله ها در مقیا کوچک ،آن ها معتقد هستند که این روش میتوان فواید بیشتری در
زمینه ایجاد دسترسی متعادل تر به فضای شهری ایجاد کرد زیرا توسعه های عظیم کانونی و متمرکز میتواند منجر به تناقض
توسعه فضای شهری شود )Schauman& Salisbury,1998( .سبزسازی فضای شهری به صورت موثر نیازمند تعادل خاصی
است .این تعادل شامل همکاری بین دولت محلی و گروه های اجتماعی مختلف ،و تمایل سهام داران محلی برای رقابت در سهام
امالک و حفاظت از محیط زیست میباشد .اما درگیری فعال برنامه ریزان شهری ،طراحان و اکولوژیست ها نیز بسیار مهم است تا
بتوان برنامه هایی را برای توسعه فضای سبز شهری ایجاد کرد که سالمت عمومی ،برابری زیستمحیطی و عدالت را در
محیطهای شهری گسترش دهد.
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بررسی معماری منظر محوطههای باستانی با تأکید بر منظر طبیعی
نمونه موردی :دژ پشت قلعه آبدانان
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چکـیده
امروزه توجه به آثار و ابنیه باستانی به عنوان جزیی از قالب کلی منظر و در کنار سایر پدیدههای محیطی (طبیعی و
مصنوعی) مورد توجه و ارزش گذاری قرار گرفته است .منظر باستانی-طبیعی معرف آثار باستانی در بستر طبیعی است که
امروزه به عنوان یکی از انگیزه های الزم به منظور جذب گردشگر محسوب میشوند .این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی
و با هدف تاثیر عوامل طبیعی در شکل گیری مناظر باستانی-طبیعی دژ پشت قلعه آبدانان در راستای شاخص سازی
منطقه و تبدیل آن به قطب گردشگری انجام گرفته است .منطقه فرهنگی پشت کوهدارای ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی
خاصی است و از مناطق مهم بین فرهنگی و محل برهم کنش فرهنگها در تاریخ به شمار میرود .نتایج نشان داد دالیل
مختلف از قبیل منفک بودن تپه ای که دژ پشت قلعه روی آن قرار دارد از سایر تپهها ،ارتفاع مناسب و اشراف داشتن به
کل منطقه ،مناظر طبیعی و زمین های کشاورزی پیرامون دژ ،عبور رودخانه دویرج ،سبب شاخص شدن این منطقه
تاریخی-طبیعی شده است که باید بیشتر مورد توجه مسئوالن میراث فرهنگی و گردشگری برای تبدیل شدن به جاذبه
تفریحی توریستی باستان شناختی قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :نظر باستانی ،منظر طبیعی ،منظر فرهنگی ،دژ پشت قلعه ،آبدانان
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زاگرس مرکزی بخش وسیعی از غرب کشور را در برگرفته که شرایط طبیعی دره های آن مسیر های ارتباطی ویژه ای را ایجاد
کرده است .وضعیت خاص رشته کوه های این منطقه سبب شده تا شاهراه های ارتباطی آن از روزگاران باستان تا کنون چندان
تغییر مسیر نیابد [ .]0به عبارت دیگر ،این راه ها از آغاز ارتباط تمدنی در دوره های تاریخی و از آن به بعد هیچ گاه اهمیت خود را
از دست نداده اند .بنابراین میتوان این منطقه را از لحاظ ساختمان طبیعی برای عملیات نظامی بهترین و بی نظیر ترین مناطق
برشمرد؛ زیرا در اینجا چگونگی چیدمان رشته کوه های متعدد  ،بهترین دیوارها و سدهای غیرقابل عبور ودر عین حال معابر
محدودی را به وجود آورده است که با حداقل قوا می توان از آن حفاظت کرد [ .]2همین موضوع سبب ایجاد قلعههای متعدد در این
منطقه شد.
استان ایالم از قدیمیترین خاستگاهها و سکونتگاههای بشری با قدمتی بین هشت تا ده هزار سال پیش از میالد و دارای
هفتصد اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی می باشد .وجود آثار باستانی فراوان در استان ایالم از دورة ساسانی نشان می دهد
که این منطقه در آن زمان از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده است .آثار 00شهر گمشده به جای مانده از تمدّن های ایالم و ساسانی
از جمله سیمره ،سیروان ،اریوجان ،دز و ده باال و بیش از یک هزار اثر تاریخی ،فرهنگی ،زیارتی ،طبیعی و دیدنی نمودی از دیرینگی
تاریخ و تمدن این سرزمین پر رمز و راز است [ .]0از آنجا که استان ایام در محدودة جغرافیایی غرب زاگرس و مشرف بر جلگة بین
النهرین واقع شده است ،لذا این ناحیه حد فاصل ساکنان کوه و دشت قرار داشته و نقش عمده و اصلی ارتباطی تمدن های زاگرس
و بینالنهرین را عهدهدار بوده است .وجود جادههای مواصالتی ،کاروانسراها ،چاپارخانهها ،پلهای باستانی و از همه مه متر قالع
تاریخی و باستانی از دالیل مستند این ارتباط محسوب میشوند .برای اینکه حاکمان بتوانند بر مناطق تحت سلطة خود مسلط
باشند ،به اجبار اقدام به ساختن دژها و قالع مستحکم در نقاط استراتژیک مینمودند ،که وجود قالع متعدّد درمناطق استان ایالم
این موضوع را تأیید میکند [ .]0هر ملت تاریخی دارد و تاریخ هر ملت ،عوامل هویت بخش آن است .بسیاری از اطالعات تاریخی
از بررسیها ،کاوش ها و مطالعات باستان شناسی بر روی آثار و شواهد باستانی به دست میآید ،لذا ضرورت دارد نسبت به بررسی
علمی آثار به جای مانده از ادوار مختلف اقدام شود و با انجام این مهم گامی مؤثر در جهت معرفی و شناخت مجموعههای با ارزش
تمدنی برداشته شود .قالعِ استان ایالم به عنوان یکی از شاخصههای معماری نظامی و تدافعی این منطقه ،حائز بسیار اهمیت اند و
مطالعه و بررسی شان ضرورت دارد .قالع که عموما دارای استحکامات نظامی از جمله برج ،بارو و خندق هستند،
برخی حکومتی ،برخی مسکونی و برخی حکومتی-مسکونی بودند؛ البته نمونه کامل مسکونی ،بدون داشتن بخش حکومتی
بسیار نادر است .این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های کالبدی و معماری قلعه هزار درب واقع در آبدانان صورت گرفته است و
به دنبال پاسخگویی به این سوال است که قلعههای دوره ساسانی دارای چه عملکردهایی بودهاند؟ ویژگی های معماری و فضایی
قلعه هزاردرب آبدانان به چه صورت است؟

 .2پیشینه تحقیق
آثار تاریخی استان از جمله قلعههای دورةساسانی به عنوان منابع و آثار تاریخی این منطقه ،میراث با ارزشی به مثابه هویتّ این
منطقه هستند .تا به حال تحقیقات و پژوهش هایی ازجنبههای تاریخی ،گردشگری ،و  ...صورت گرفته ،اما از آنجا که این بناها به
نوعی منعکس کنندة فرهنگ ،آداب و رسوم و هویتّ این منطقه هستند میتوانند از لحاظ معماری نیز مورد مطالعه قرار گیرند .لذا
بررسی و تحلیل این بناها که اولین ساختمانهایی بودند که در ایالم ساخته شدند از لحاظ معماری و طرّاحی بنا می تواند ارزشمند
واقع شوند و به عنوان منابعی مفید و تاریخی مورد استفاده قرار گیرند .شهرستان آبدانان که بخشی از این حوزه فرهنگی محسوب
می گردد ،به دلیل قرار گرفتن در حد فاصل ارتفاعات کبیرکوه و دینارکوه ،ارتباط با دشت خوزستان از طریق دشت مورموری و وجود
رودخانههای دائمی فراوان همچون دویرج ،سیاه گاو و عبور رودخانه کرخه در بخش غربی ،آبدانان را از جمله کانون های سکونت و
حیات بشری از دوره نوسنگی تا عضر حاضر گردانیده است .شرایط زیست محیطی مناسب در منطقه مزید بر علت بوده که حیات به
صورت تداوم دورههای فرهنگی ادامه یابد .از این رو توزیع استقرارهای باستانی به گونهای است که بیشتر محوطههای متعلق به
دورههای غارنشینی و نوسنگی در بخش کوهستان و محوطههای مربوط به ادوار پیش از تاریخ منطقه در دشت کالت مورموری
پراکنده اند .آثار فراوانی از دوره ساسانی و متعاقب آن قرون اولیه اسالمی به دلیل نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن بر سر راه غرب
به جنوب غرب در سراسر منطقه مشهود است [.]5
آغاز مطالعات باستان شناختی منطقه آبدانان به حدود دهه پنجاه شمسی بازمیگردد ،زمانی که لویی واندنبرگ نخستین بار
کاوشهایی را در گورستان قبرستان نای انجام داد [ .]6در سالهای اخیر فعالیت های باستان شناختی عمدهای در این منطقه
خصوصاً در مورد دوران تاریخی آن صورت گرفته است .دوره ساسانی از مهمترین ادوار تحولی این منطقه به حساب میآبد؛ چرا که
این دوره آغاز مراحلی مهم از تغییرات فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...در منطقه و ایران است.
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قلعه هزار درب از جمله بناهای شاخص و پابرجا دوره ساسانی در آبدانان است .با توجه به حجم مطالعات باستان شناختی که در
خصوص قلعه های ساسانی منطقه انجام گرفته ،اما این بنای شاخص تا حدودی ناشناخته باقی مانده است و هنوز آگاهی چندانی از
چگونگی ساخت ،دوره استقرار ،روند تکمیل و توسعه آن در دست نیست.

 .3روش تحقیق
این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی تاریخی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای ،بررسی اسناد و متون تاریخی و بررسی های
میدانی انجام گرفته است .به این ترتیب به محل قلعه هزاردرب مراجعه کرده و عکسبرداریها و برداشت های الزم برای شناخت و
تحلیل بنا صورت گرفته است.

 .4شکل گیری معماری قلعهها در ایران
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انسان در طول زندگی خویش شهرهای اولیه را در نقاطی ساخته ،که از عناصر اصلی زیست نظیر آب کافی ،زمین مناسب و
نزدیکی به راههای تجاری برخوردار بودند ،اما بروز تهاجمات و لشکر کشیها وتجاوزات موجب شد که اصل مهم دیگری را در
این شهرها مورد توجه قرار دهد و آن جنبه دفاعی بود ،لذا انتخاب نقاط مرتفع و ایجاد دیوارهای دفاعی به عنوان یک اصل مهم
مطرح گردید [.]7
شکل قلعه ،نوعی معماری است که در موارد گوناگون به کار رفته و از ویژگیهای کهن تمدّن ایرانی در فالت آسیای مرکزی
و خاور نزدیک است [ .]8از نظرکارکردهای معماری قلعهها طیف وسیعی از سازهها را در برمیگیرد .تنوّع در شکل ظاهری قلعهها
موجب شده تا تصوّر شود که وجود قلعهها قبل از اینکه ناشی از ضرورت انطباق با محیط جغرافیایی خاص بوده باشد و یا نتیجة
شدّت گرفتن ناامنی ،بیشتر متأثرّ از سبک معماری به خصوصی است [.]9
محققین قالع ایران را در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع کوهستانی و جلگهای و از لحاظ موقعیت جغرافیایی ساخت آن ها
و کاربری به انواع مختلف ،نظامی و سرحدی ،راه داری ،حاکم نشین و ...تقسیم کردهاند [ .]00در قلعه های کوهستانی ،قلعه در
صعب العبورترین بلندی کوهستانی بنا میشدند و چون طرح و نقشهای از پیش آماده نداشتند ،طرّاح یا معمار حصارها ،برج ها،
اتاق ها و ورودی ها را با توجّه به موقعیّت طبیعی صخره ها احداث میکردند .به این علت اغلب قلعههای کوهستانی طرح
هندسی مشخص نداشتند .قلعههایی که در دشت بنا میشد عمدتاً طرح هندسی مشخصی داشتند و دارای نقشه های مربع،
مستطیل ،چند ضلعی و مدور بودند [ .]00تأمین امنیت برای منطقه ساخت قلعه ،نخستین بحثی است که معماری قالع ایران را
تحت شعاع قرار داده است .در همهی این بناها عناصری به عنوان شاخصه های معماری آن ها دیده می شود که با قرارگیری در
کنار یک دیگر ،شاکلهی اصلی قالع ایران را تشکیل داده است که در این عناصر ،وجه نظامی و امنیتی بیشترین اهمیت را دارد.
از نظر استقراری نیز قالع ایران نسبت به وضع طبیعی محل و مصالح موجود در آنجا به اشکال مختلفی ساخته شده اند.
چنان چه ساخت قالع در تاریخ ایران پیش از اسالم و ایران اسالمی ارتباطی تنگاتنگ با ضروریات سیاسی و اقتصادی و
جغرافیایی داشته است .از همین روست که قالع را در کوه های صعب العبور ،کنار آب و چشمه سارها ،پیرامون شهرها و مشرف
برآنها میساختند .در قالع دوران اسالمی ،شکل ،جنس و تعداد برج و باروها به اهمیتّ و وسعت هر شهر و نیز به شرایط
اجتماعی و طبیعی هر منطقه بستگی داشت .اما عموم آن ها دارای دیواری بلند ،عریض و طوالنی و برج هایی استوانهای یا چند
وجهی و یک یا چند دروازه برای ورود و خروج و گاهی نیز خندقی در گرداگرد خود بودند که دسترسی به آن را دشوار می کرد .با
وجود تفاوتهایی که از نظر شکل ،ابعاد ،اندازه ،طرح و مصالح در این گونه قلعه ها وجود دارد ،از لحاظ نوع مناسبات حاکم بر
زندگی قلعه نشینان ،تقریبا یکسان بودند .این مناسبات در کنار عوامل طبیعی و جغرافیایی منطقه ،نقش تعیین کنندهای در شکل
گیری بافت ساختمانی و عملکرد بخشهای مختلف قلعه ها بر عهده داشته و همه آنها را در نوع ویژه ای از معماری گرد آورده
است [.]9

 .5ویژگی های قلعههای ساسانی
به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب و منابع طبیعی کشور ایران در زمان ساسانیان همواره دستخوش تهاجم و لشکرکشیها و
جنگها بوده است .به همین خاطر قلعه ،یکی از بناهایی است که در دوره ساسانیان از ملزومات شهرسازی محسوب میشده و به
عنوان بنایی انتظامی و محل حکمرانی سردمداران بوده است .به طور کلی میتوان موقعیت طبیعی و جغرافیایی مرزها و مرکز شهر
را به دو دسته کوهستانی و جلگه ای تقسیم کرد که به لحاظ کارکرد قلعههای نظامی و سرحدی ،قالع راهداری ،مربوط به اقلیت
های سیاسی و مذهبی ،حاکم نشین و روستایی و  ...میتوان در نظر گرفت [.]00
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بخشی از بقایای معماری دوره ساسانی شامل بناها و تأسیسات تدافعی از جمله حصارهای پیرامون شهرها و محوطههای
مسکونی ،انواع قلعهها و دیوارهای عظیم دفاعی با برج و باروهای بسیار است [ .]00قالعی که در زمان ساسانیان ساخته شدهاند،
معموالً دارای برجهای نیمهگرد جلوتر از دیوار دفاعی هستند و این برجها خیلی نزدیک به هم ساخته شدهاند .نزدیک بودن برجها
به یکدیگر عالوه بر آن که قدرت دفاعی و امنیتی ساکنین قلعه را افزایش میدهد ،بر زیبایی طرح بنا نیز میافزاید .محکم کردن
قلعه به وسیله برجهای دفاعی مدور ،در زمان ساسانیان توسعه و تکامل یافته است [.]02
به طور کلی قلعه هایی که در زمان ساسانیان بنا شدهاند دارای برجهای نیمه گرد ،جلو تر از دیوار دفاعی هستند که بسیار
نزدیک به هم ساخته شده اند .نزدیک بودن برجها به یکدیگر عالوه بر افزایش قدرت دفاعی دژنشینان بر استحکام و زیبایی بنا نیز
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می افزود .همچنین در این دوره بطور گسترده ای از عوارض طبیعی و شکل زمین بهره برده اند و ایجاد قلعه از ابتدا براساس نقشه
ای دقیق طرح ریزی و اجرا می شده است .محکم و مسلح کردن قلعه ها با برج های دفاعی مدور در زمان ساسانیان توسعه و
تکامل یافت .فن قلعه سازی با برج های مدور در دوره های بعد تاثیرات فراوانی بر قلعه سازی در ارمنستان آذربایجان و بخش های
دیگر ایران برجای گذاشت [.]00
ساختار قلعه ها به لحاظ معماری و کارکرد به صورت زیر بوده است:
 .0حصار :این بخش از قلعه از دو بخش شامل دیوارها و برج ها تشکیل شده است .دیوارها ساختاری یکپارچه از چینه ،خشت،
آجر و سنگ دارند که با ارتفاع مناسب پیرامون محدوده ساخته میشده است .در پای دیوارها از مصالح سنگ استفاده میشده است
و در باالی دیوارها بازشوها و کنگره ها ساخته می شدند .برجها نیز ساختارهایی بودند که با پالن مربع ،مستطیل یا دایره ساخته
می شدند .وجود این برجها در گوشههای قلعه به استحکام دیوارها کمک کرده و امکان دیدهبانی را نیز فراهم میساخته است.
معموالً در برجها از تزئینات و گره چینی نیز استفاده میشده است [.]00
 .2خندق :گودالهایی با عمق و عرض زیاد که پیرامون حصار حفر و با آّب پر میشدند تا امکان دستیابی دشمن به دیوارهای
قلعه وجود نداشته باشد [.]00
 .0دروازه :یکی از مهمترین بخشهای حصار محسوب میشدند که دسترسی اصلی به داخل و خارج قلعه از طریق آن صورت
میگرفته است .از این رو نگهبانی و کنترل ترددها در دروازهها انجام میشده است .معموالً در طبقه باالی دروازه محلی برای اقامت
نگهبانان نیز ساخته میشده است [.]00

 .6محدوده مورد مطالعه
آبدانان ،یکی از شهرستانهای جنوبی استان ایالم است «کبیرکوه» مهمترین رشته کوه این ناحیه همانند دیواره عظیمی مابین
دو شهرستان آبدانان و دره شهر سایه افکنده است و بخش کوهستانی استان ایالم را از بخش گرمسیری آن جدا میکند .به دلیل
این عارضه جغرافیایی ،آبدانان دارای دو چهره جغرافیایی کامالً متضاد است .بخش جنوبی آن را دشت رسوبی و بخش شمالی آن را
منطقه کوهستانی با اقلیمی تقریباً متفاوت از جنوب ،تشکیل میدهد .آبدانان ،منطقه ای با دو چهره متفاوت است .این شهرستان در
شمال دهلران واقع است و نیمی از اقلیم آن ،مشابهت کاملی با دشت دهلران دارد که در امتداد آن است .نیمه شمالی شهرستان در
دامنه کوه عظیم کبیرکوه با وضعیت نیمه کوهستانی شامل تپه ماهورهای طبیعی است و جاده بین این دو شهر از گردن ههای
معروف کشور محسوب میشود .آنچه در بررسی آبدانان حاصل آمد؛ کشف شمار زیادی بقایای معماری با مصالح سنگ و ساروج در
یک محدوده گسترده است که متأسفانه تاکنون ناشناخته باقی مانده اند [.]05

شکل  .1موقعیت جغرافیایی آبدانان در نقشه (نگارنده)
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 .7یافتههای تحقیق

شکل  .2نمای اصلی قلعه هزار درب (نگارنده)

 .1-7ساختار و معماری قلعه هزار درب
قلعه هزار درب بیشک یکی از جذاب ترین و شگفت انگیزترین بناها تاریخی در ایران است ،این قلعه دیدنی دارای معماری
خاص و طاقهای هاللی زیبا است که در اکثر سازه های تاریخی ایران زمین دیده می شود .راهروهای طویلی در  0جهت قلعه
هزار درب وجود دارد که با درگاه هایی به اتاقک های قلعه متصل می شوند .این قلعه دو طبقه بوده و دارای یک زیرزمین نیز
میباشد ،دریچه هایی به قطر یک متر در سقف ،داالن و اتاقها تعبیه شده است تا نور و تهویه فضاهای داخلی قلعه را تامین کنند.

شکل  :3تهویه از طریق سقف در قلعه هزار درب

شکل  :4طاقهای هاللی شکل در نمای اصلی قلعه

(نگارنده)

(نگارنده)
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قلعهها از مهمترین آثار تاریخی و معماری ایران هستند .در ایران قلعهها با کارکردهای مختلف ساخته میشدند .برخی کارکرد
نظامی داشته و برخی دیگر به عنوان محل اسکان والی یک شهر یا ایالت بودند .برخی دیگر از این قلعهها ،مکانهایی برای اداره
شهر محسوب میشدند .جایگاه و موقعیتی که قلعه در آن بنا میشود ،میتواند نشانی بر کارکرد آن باشد .قلعههای خارج از شهر و
روستا که موقعیت کوهستانی دارند ،کارکردهای نظامی و دفاعی دارند و برای مقابله با دشمن و به قصد دفاع از مردم ساخته
شدهاند .قلعه هزار در یکی از قلعههای ساخته شده با کارکرد نظامی است .قلعه هزار درب مربوط به دوره ساسانیان-دورانهای
تاریخی پس از اسالم است و در آبدانان ،جنب دبیرستان شریعتی واقع شده است.
این اثر در تاریخ  22تیر  0079با شماره ثبت 2700
بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاست .این قلعه
از شمال شرق نیز با شهرستان دره شهر همسایه است .این
قلعه باشکوه در آن زمان قلعهای با کارکرد نظامی بوده است.
زمانی که وارد قلعه شوید با هزارتویی از طاقهای هاللی
مواجه میشوید ،میتوان گفت ریشه نام هزار درب از وجود
طاقهای فراوان نشات گرفته است.

نمای اصلی این اثر ،طاقهای هاللی شکل است که با توجه به ساختار معماری آن ،میتوان کارکرد قلعه را تشخیص داد.
بررسی معماری قلعه نشان میدهد که قلعه هزار در به احتمال بسیار قلعه یا پادگان نظامی بوده است.

 .2-7بررسی نقشههای بنا
پالن اصلی این قلعه مستطیل شکل و راهروهایی طوالنی در چهار جهت قرار گرفته و به وسیله درگاههایی به اتاقهای داخل
مرتبط میشود .راهروهایی طوالنی در  0جهت قلعه قرار گرفته و به وسیله درگاههایی به اتاقهای داخل مرتبط میشوند .قلعه هزار
در دارای زیرزمین ،طبقه همکف و طبقه باال است و نور و تهویه آن از طریق دریچههایی به قطر یک متر در سقف و داالن و
اتاقها تامین میشده است.
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شکل  :5پالن قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)

شکل  .6پالن زیرزمین قلعه هزار درب (میراث فرهنگی
ایالم)
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پی بنا در  0سوی ساختمان قلعه جای دارد که حصار قلعه را
تشکیل میدهد .قطر دیوارها حدود  5و نیم متر است .دیوار جبهه
شمالی بنا مشرف به یک پرتگاه است و حدود  0متر پایینتر از
دیوار قلعه بنا شده است .آثاری از یک بنا با مصالح یاد شده در
دامنه تند جبهه شمالی به سمت زیر قلعه ایجاد شده که کاربرد آن
مشخص نیست.
شکل  :7پی قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)

شکل  :8نقشه سازه ای قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)

شکل  :9نما و برش از قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)

شکل  :11مقاطع قلعه هزار درب (میراث فرهنگی ایالم)
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آثار به جای مانده از قلعه نشان میدهد که برجهای نگهبانی در محل ساخت قلعه وجود داشتهاند .وجود این برجها نشان
میدهد که قلعه دارای کارکرد نظامی بوده و با توجه به مصالح به کار رفته مثل گچ پخته شده و قلوه سنگهای تراشیده که در بنا
به کار رفته و آثار به جای مانده در قلعه از جمله برجهای نگهبانی و شاهنشین و اتاقهای مسکونی ،نشان از کارکرد نظامی قلعه
دارد .ظاهر و پی قلعه هزار در نشان میدهد این قلعه در طبقات متعدد ساخته شده و زیرزمین ،طبقه همکف و طبقه باالی آن تا به
امروز هم قابل مشاهده است.

 .3-7مصالح

 .8نتیجهگیری
قلعههای دوره ساسانی در نواحی مختلف ایران کارکردهای تدافعی ،مرزی و غیره داشته است .در نواحی مختلف نتایج به دست
آمده گواه بر آن است که اکثر قالع دوره ساسانی کاربری تدافعی و انتظامی برای محافظت در برابر هجوم دشمنان داشته است ،اما
طی بررسیهای صورت گرفته قلعههایی با کاربریهایی تجاری ،ارگ حاکم نشین ،پرستشگاه و پناهگاهی برای شهرهای اطراف
ساخته شدهاند .قلعهها در دوره ساسانیان عمدتاً با نقش نظامی و امنیتی بررسی میشوند ،در حالی که وسعت کاربری قلعهها فراتر
از مسائل نظامی و امنیتی بوده است و قلعهها در تحوالت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایران دوره ساسانی نقش تعیین کنندهای
داشتهاند.
شهرستان آبدانان واقع در جنوب شرق استان ایالم به لحاظ باستان شناسی از اهمیت ویژهای برخوردار است .گواه این مسأله
فراوانی محوطههای ثبت شده در این منطقه است که طیف زمانی گستردهای را از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسالمی متأخر در
بر میگیرد .این شهرستان دارای آثار باستانی فراوانی است که یکی از آنها قلعه هزار درب است که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته
است .طبق بررسیها قلعه هزار درب یکی از قلعه های ساسانی است که دارای کاربری نظامی بوده است .نتایج تحقیق همچنین
نشان داد این قلعه امنیتی و نظامی ساسانی دارای طاق های هاللی شکل فراوان بوده که گویای این مطلب است که این قلعه
نقش یک پادگان نظامی را داشته است و معماری آن شامل دو طبقه و زیرزمین با دیوارهای قطور و نفوذناپذیر و تعبیه دریچههایی
در سقف به نظور تهویه بوده است و راهروهایی که در چهار جهت بنا قرار داشته اند .همچنین مصالح بکار برده قلوه سنگ و مالت
گچ بوده است .این قلعه نظامی دارای برج های نگهبانی جهت دیده بانی و حفظ امنیت قلعه بوده است.

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)55 :تابستان (شهریور) 0011

بدون تردید استفاده از الشه سنگ و مالت گچ بیش از هر نوع مصالح دیگری در دوره ساسانی رواج و استفاده از آن تابع سنت
های ساختمان سازی محلی بوده است [ .]06این سنگها بدون رگ چین و با مالتی که به سرعت سفت میشد ،بر روی هم
انباشته میشدند [.]07
ساختار کلی این سازه مستطیل شکل است ،مصالح اصلی
تشکیل دهنده قلعه شامل قلوه سنگ و سنگ های تراشیده
است که در بین آنها از گچ پخته به عنوان مالت استفاده شده
است .بیشتر این سفالها که از محوطه قلعه به دست آمده است
رنگ نخودی دارند و تزیینات نقش برجسته ،طنابی و نقش
کنده دارند .سفالهای محوطه قلعه ،غالبا نخودی رنگ هستند.
پخت سفالها کافی و تزیینات نقش برجسته ،طنابی و نقش
کنده دارد .سفال شاخص این منطقه ،سفال نیشگونی است که
به دوره ساسانی تعلق دارد .سبک معماری و مصالح به کار رفته
نشان میدهد که بنا متعلق به دوره تاریخی و عصر ساسانی
شکل  :11مصالح (نگارنده)
است.
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