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پیشـــگفتــــــار
FOREWORD
پایداریمفهومیاستحیاتی
برای درک درست تغییر ،تحول و نوآوری
نویسنده :سید مهدی مجابی ،پژوهشگر معماری و شهرسازی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

یتــوان درک درســتی از تغییــر و تحــول و نــوآوری بــه دســت
پایــداری مفهومــی اســت کــه بــدون آن نم 
آورد .از ایــن رو بررســی رابطــه پایــداری و توســعه و تغییــرات حاصــل از آن در محیــط و انســان اهمیــت
حیاتــی پیــدا میکنــد.
ی دیالکتیکــی اســت و پیــش از پیدایــش مفهــوم توســعه مــدرن و
رابطــه تغییــر و پایــداری ،رابط ـها 
بــا فاصلــه زمانــی ز یــادی از آن همــواره مــورد توجــه اندیشــمندان و متفکــران جوامــع پیشــرو بــوده اســت.
تالشهــای فکــری آنهــا در زمین ههــای علمــی و فلســفی و عرفانــی در جهــت ارایــه الگوهــا و مدلهایــی
کــه موضــوع را بیشــتر تبییــن کنــد ،شــاهدی بــر ایــن مدعــی اســت .از ایــن زاو یــه پایــداری را میتــوان
اندیش ـهای پیشــین تلقــی کــرد.
هر زمان نو میشود دنیا و ما

بی خبر از نو شدن اندر بقا

(موالنا)

شهــا بــه حســاب آورد کــه بــر
توســعه پایــدار را میتــوان از جملــه صورتمندیهــای جدیــد ایــن تال 
اســاس بررســی رابطــه تغییــر و پایــداری انجــام گرفتــه اســت.
شهــای انســانی و برقــراری رابطــه متعــادل و در عیــن حــال پویایــی
شهــای محیطــی و ارز 
توســعه ارز 
ّ
یشــود.
آنهــا بــه ایــن ترتیــب میســر م 
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بــروز میکنــد ،هماهنــگ و تبییــن مینمایــد.

CHANGE, TRANSFORMATION & INNOVATION

ارزشــی مز بــور را کــه بــه علــت بخشـینگری برنامهر یــزان ،مدیــران و ســایر عوامــل دســت انــدرکار توســعه

FOR PROPER UNDERSTANDING OF

فرهنگــی ،اجتماعــی ،زیس ـتمحیطی ،اقتصــادی ،تعارضــات احتمالــی موجــود بیــن نظامهــای
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SUSTAINABILITY IS A VITAL CONCEPT

توجــه بــه پایــداری بــه عنــوان یــک مفهــوم وحدتبخــش نســبت بــه ارزشهــای گوناگــون از قبیــل

رابطــه دیالکتیــک مز بــور موجــب نزدیــک شــدن و یــا ادغــام مفاهیــم
ً
متعــدد و ظاهــرا متضــادی مثــل مفهــوم حفاظــت و احیــا بــا مفهــوم

تخصصــی توســعه پایــدار بــه ویــژه نــوع شــهری آن ،توجــه بــه برخــی
موضوعــات ،مفیــد بــه نظــر میرســد.

یهــا
یتــوان در برنامهریز 
نهــا را م 
توســعه و تغییــر میشــود ،تــا آنجــا کــه آ 

توجــه بــه ایجــاد اقتصــادی کــه ســامت بلندمــدت نظامهای انســانی

و حــل مســائل و مشــکالت عملــی بــه طــور متــرادف و در کنــار هــم بــه کار

و طبیعــی را ارج نهــد ،یکــی از بزرگتریــن چالشهــای مرتبــط بــا پایــداری

بــرد و نتایــج اجرایــی مفیــدی بــه دســت آورد.

توســعه شــهری اســت .چنیــن اقتصــادی یــک اقتصــاد احیاءکننــده

حفاظــت و توســعه بــه عنــوان یــک مفهــوم وحدتیافتــه دارای
ظرفیــت عملکــردی و کار بــردی ز یــادی اســت.

اســت کــه بــه ترمیــم خســارات اجتماعــی و زیســت محیطــی ناشــی از
توســعه میپــردازد.

شــهر محصــول رابطــه انســان و محیــط اســت .از ســویی شــهر را

ایجــاد دموکراســی عملــی بیشــتر بــه ویــژه در ســطح محلــی و
مسجد جامع عتیق قزوین در میان بافت مسکونی محالت تاریخی پیرامون آن

میتــوان حــد اجتماعــی انســان دانســت کــه
از جایگاهــی ماورایــی نشــأت میگیــرد و از
ســوی دیگــر روی زمیــن ّ
تعیــن پیــدا کــرده
و همچنــان متکــی بــه شــرایط محیطــی در
حــال توســعه و تحــول اســت .اندیشــه شــهر
بــه عنــوان اندیش ـهای پایــدار و اجتماعــی،
تــا کنــون بــا انســان همــراه بــوده و در آینــده
نیــز خواهــد بــود .در مقابــل آن تعینــات ،ایــن
اندیشــه در روی زمیــن دســتخوش تغییــرات و
دگرگونــی ز یــادی بــوده اســت.
شـهر هـم ریشـه در ذهنیـت انسـان دارد،
بـا او جابجـا میشـود ،از میـان نمـیرود و هـم
پدیـده ای عینـی اسـت و در واقـع مصـداق
کاملـی از وحـدت عینیـت و ذهنیـت را
نمایـش میدهـد .ممکـن اسـت جهانی شـدن
واقعیتهـای عینـی شـهر را تحـت تأثیـر قـرار
دهـد ولـی مفهـوم شـهر را بـه عنـوان یکـی از
ارکان پدیدههـای اجتماعـی انسـانی پایـدار و
یبـرد.
پو یـا از میـان نم 
حــال پیچیدگــی توســعه شــهری میتوانــد
بنــا و قاعــده اســتواری بــرای حــل اینگونــه غوامــض فکــری بــه وجــود

منطقـهای از عوامــل مؤثــر در پایــداری و ترویــج مشــارکت مردمــی اســت.
قـ ّـوت و اعتبــار هــر منطقــه شــهری و روســتایی در حفــظ ســنن

نــگاه دو بــارهای بــه آن میافکنیــم .در ایــن صــورت بــه مفاهیمــی از قبیــل

فرهنگــی و در رابطــه خاصــی اســت کــه ســاکنین بــا یکدیگــر و بــا محیــط

اقتصــاد پایــدار و احیاءکننــده ،محیــط پایــدار و بســیاری از مفاهیــم

خــود برقــرار میکننــد از جملــه بــا زمیــن و ســایر منابــع حیاتــی بــه عنــوان

وحــدت یافتــه دیگــر میرســیم کــه موجــب دگرگونــی اندیشــه مــا نســبت

منابــع محــدود روبــرو میشــوند.

آورد .بــا ایــن پارادایــم برمیگردیــم بــه عناصــر و ارکان توســعه شــهری و

بــه شــهر و شهرنشــینیخواهــد شــد .ایــن در حالیســت کــه همچنــان بــه
شــهر میاندیشــیم و از تصــورات آن ناگریز یــم.

حفــظ و توســعه منابــع ،باالتــر خواهــد بــرد و ســر انجــام بــه جهانــی شــدن

بــه منظــور پایــان بــردن ایــن پیشــگفتار و آغــاز ورود بــه مباحــث
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تــازههاواخبـــار
برندگانجایزهی
«زناندر معماری»
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــال ۲۰۱۸

دو معمار بریتانیایی «آماندا لوت» و «مدلین
وریسندرپ» برندگان جایزهی «زنان در معماری»
شدند.
بــه نقــل از معمــاری آنالیــن معمــار بریتانیایــی
و مؤســس «ای.ال ـ ای» آمانــدا لــوت برنــدهی
جایــزهی ســال « ۲۰۱۸جیــن درو» شــد .جایــزهای

موزهی هنر ،معماری و تکنولوژی لیسبون

بــرای معرفــی معمــار طراحــی کــه از طر یــق آثــار و
تعهدشــان بــه علــو مقــام طراحــی[ ،جایــگاه] زنــان در
معمــاری را ارتقــا بخشــیده اســت.
لــوت در ابتــدا مشــغول بــه فعالیتــی بــه نــام
نیم ـهای از سیســتم آینــده بــود بــا همراهــی
همســرش ،جــان کاپلیچــی کــه طراحــی بخــش
رســانهای زمیــن کریکــت لــرد و شــعبهی آیند هگــرای
بیرمنــگام ســلفریج را طراحــی کــرده اســت .در ادامــه
لــوت «ای.ال ـ ای» را پای هگــذاری کــرده و کمتــر از
یــک دهــه بعــد حرف ـهی خــود را بــه طــور مســتقل
ادامــه داد.
مــوزهی هنــر ،معمــاری و تکنولــوژی لیســبون و
گالــری جدیــد ســینزبری ویکتور یــا و آلبــرت در لندن
کــه بــه ترتیــب در  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷افتتــاح شــدند ،هــر
دو برمبنــای ســرامیککاری و فضاهــای بازجمعــی

موزهی هنر ،معماری و تکنولوژی لیسبون

طراحــی شــدهاند کــه نمودارعالق ـهی لــوت بــه
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گالری جدید سینزبری ویکتوریا و آلبرت

یهــای الفایــت اوســمان پار یــس»« ،مرکــز جدیــد بــرای مراقبــت ســرطان خیریــهی مگــی
فعالیــت حــال حاضــر وی شــامل بازنگــری «گالر 
یشــود.
درســاوتهمپتن» و «مســجد مرکــز تجــارت جهانــی در دبــی» م 
پــاول فینــچ ،ســردبیر «آرکیتکچــرال ر یــوو» و «ژورنــال معمــار» میگو یــد« :آمانــدا لــوت معمــاری اســت کــه حرفـهای از چنــد منظــر قابــل توجــه اســت،
بــا ایــن حــال فعالیــت مســتقل وی از وجـهی بینالمللــی شــکوفا شــده و صــدای مســتقلش مباحثــات و اصالحاتــی را بــه جریــان انداختــه اســت.
معمــار هلنــدی مدلیــن وریســندرپ برنــدهی جایــزهی ســال « ۲۰۱۸آدا لوئیــس هاکســتبل» اســت کــه شــامل فعالیــت فــردی در صنعــت معمــاری
گســتردهتری میشــود کــه تأثیــر برجســتهای در معمــاری و ســاخت محیــط بــه جــای گذاشــته باشــد.
وریســندرپ بیشــتر بــه خاطــر نقاش ـیهای فوقالعــادهاش شــناخته شــده اســت کــه در تصویرســاز یهای کتــاب «نیویــورک هذیانــی» بــه چــاپ
رســیدهاســت .پیــش از آنکــه از دنیــای معمــاری فاصلــه بگیــرد و در عرصـهی طراحــی ،تصویرســازی و داستاننویســی وارد شــود ،شــرکت «معمــاری
متروپولیتــن» را بــه همــراه رم کولهــاس ،الیــا و زو زنگلیــس در ســال  ۱۹۷۵پای هگــذاری کــرد.
بعــد از برگــزاری نمایشــگاه «جهــان مدلیــن وریســندرپ» در ســال  ،۲۰۰۸انجمــن معمــاران بــرای پاسداشــت فعالیــت وریســندرپ در مشــارکت در
خیــالورزی معمــاری ،دیپلــم افتخــاری بــه وی اعطــا کردنــد .پــاول فینــچ میگو یــد کــه« :مدلیــن وریســندرپ تکــرار شــدنی نیســت :هنرمنــدی حقیقــی
کــه فهمــی عمیــق از معمــاری و پروتکلهایــش دارد و آثــار دقیــق و ظریفــش نقطهنظــری خوشفکــر و بصــری بــرای جهــان آجرهــا و مالتهــا فراهــم
کــرد ه اســت».
جایــزهی زنــان در معمــاری بــا مشــارکت آرکیتکچــرال ریو یــو و ژورنــال معمــار ،در جسـتوجوی اعمــال تغییــر در حرفـهی معمــاری اســت کــه ایــن
نقــدر زنــان معمــار از سرتاســر دنیــا و شناســاندن الگوهایــی بــرای زنــان جوانتــر شــاغل در حرفــه ممکــن میکنــد.
یهــای گرا 
مهــم را از طر یــق طراح 

از نمایشگاه جهان مدلین وریسندرپ
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فراخوانمسابقهوهمایش
فراخوانجایــزهبینالمـــللی

پروژهه ـ ــایدانشجـ ــویی

جایــزه محلــی بــه یــک جایــزه بیــن المللــی ارتقــا پیــدا کــرده اســت.
جایز ههــا توســط داوران بیــن المللــی مشــهور تشــخیص داده خواهنــد
شــد گــروه داوری شــامل :گــروه معمــاری زاهــا حدیــدJane Duncan ،
مدیــر مؤسســه ســلطنتی معمــاری بریتانیــا و  Angela Bradlyمدیــر
مؤسســه ســلطنتی معمــاری بریتانیــا میباشــد .هــدف ایــن جایــزه

2018 TA M AYO U Z

طراحــی معمارانــه تشــخیص برتــری در طراحــی معمــاری و تحصیــات

زبان :انگلیسی

جهانــی و نمایــش نمونههــای معمــاری عالــی بــرای ترویــج و تحریــک

موقعیت :اردن ،عمان

ثهــای معمــاری و بــه اشــتراک گذاشــتن تجربــه معمــاری و دانــش
بح 

نوع مسابقه :دانشجویی

در میــان معمــاران و دانشــگاهیان جــوان اســت .ایــن جایــزه توســط جایــزه

 Tamayouzمفتخـر اسـت تـا از دانشـجویان رشـتههای معمـاری،

معمــاری عراقــی ســازماندهی شــده اســت :جایــزه برتــر Tamayouz

طراحـی شـهری ،برنامـه ر یـزی شـهری ،تکنولـوژی معمـاری و طراحـی
منظـر سراسـر جهـان دعوت کند تا در مسـابقه ثبت نـام کرده و پروژههای
فـارغ التحصیلـی خـود را ارسـال کننـد .گـروه داوری مسـتقل بیـن المللی

اهداف جایـــزه بینالمللـــی پروژههـــای دانشـــجویی
2018 Tamayouz

تمـام آثـار و ورودیهـا را بررسـی خواهـد کـرد و برنـدگان جایـزه بیـن
المللـی  Tamayouzرا انتخـاب خواهنـد کـرد .جوایـز شـامل بورسـیه
دوره کارشناسـی ارشـد بـرای دو سـال در دانشـگاه پلـی تکنیـک میلان،
سرپرست مدال سال و دانشگاه مدال سال میباشد .برندگان منتخب،
لیسـت سـه نفـر برتـر را تشـکیل میدهنـد .سرپرسـت سـال و دانشـگاه

دانشـگاهی بـرای پیشـرفت تحصیلات جهانی معماری در سـطح

سـال بـه جشـن تـور برتر سـالیانه جایـزه Tamayouzدعوت خواهند شـد.

جهانـی.

از زمــان برگــزاری آن در ســال ،۲۰۱۲جایــزه برتــر  Tamayouzاز یــک

فصل نامه تخصصی

8

معمــاری و آمــوزش و پــرورش.
•تلاش بـرای نشـان دادن اسـتعدادهای جـوان و پشـتیبانی

(هزین ههـای سـفر تحـت پوشـش سـازمان جایـزه دهنـده میباشـد(.

8

•هــدف مســابقه بــه رســمیت شــناختن و جایــزه برتــر در طراحــی

راـــب اخ و اههزاـــت

•ارتقــا یــک فرهنــگ در ســطح ابتدایــی در میــان طراحــان جــوان بــرای
پیشــرفت حرفــه معمــاری بــه صــورت حرفــه ای و اکادمیــک .
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•مبادلــه دانــش معمــاری ایدههــا و افــکار بــا ارایــه یــک
پلتفــورم از مباحثــه ،مشــاهده و رقابــت ســالم.

•سرپرســت ســال Tamayouz :بــه سرپرســت برنــده پروژه یــا بــه
دانشــگاهی کــه بیشــترین ورودی را داشــته باشــد مــدال تــاپ۱۰
 Tamayouzاهــدا خواهــد شــد.

هزینه اولیه:

جوایز:
•جایــزه نفــر اول :بورســیه دوره کارشناســی ارشــد بــرای
دو ســال در دانشــگاه پلــی تکنیــک میــان ،مــدال
 Tamayouzو گواهینامــه
•جایــزه نفــر دوم :بورســیه ســفر ،مــدال  Tamayouzو

هزینه ثبت نام  ۲۰پوند میباشد.

ارسال:
تاریخ ثبت نام ۲۴ :مرداد ۱۳۹۷
تاریخ ارسال اثار ۲۴ :مرداد ۱۳۹۷

گواهینا مــه
•جایــزه نفــر ســوم :نشــان افتخــار  x7مــدال Tamayouz

http://www.tamayouz-award.com

و گواهینامــه

کاشتپوششگیــــاهیبرروی
سقفاتوبـــــوسهادراســـــپانیا

ایجــاد فضــای ســبز مشــکلزا بــوده و
بــه جــای آن میتــوان از فضاهــای
موجــود چــون ســقف وســایل نقلیه

سهــا در راســتای کاهــش آالیندگــی در محیــط
کاشــت پوشــش گیاهــی بــر روی ســقف اتوبو 

عمومــی اســتفاده کــرد و همچنین

شــهری اقــدام جالــب صــورت گرفتــه در اسپانیاســت.

ماموریــت جــذب بیشــتر دی

بــه گــزارش دیلــی میــل ایــن پوشــش گیاهــی بــه طــور دســتی میتوانــد آبیــاری شــود .اولیــن

اکســید کربــن و ارایــه سیســتم

نمونــه از ایــن ابتــکار بــه عنــوان سیســتم حمــل و نقــل توریســتها در شــهر  Gironaدر اســپانیا

حمــل و نقــل عمومــی بهعنــوان

اســتفاده شــده اســت.

بســتر اکولوژیکــی جدیــد و جــذب

بــه عقیــده طــراح ایــن سیســتم  ،Marc Grananپیــدا کــردن محیــط شــهری جدیــد بــرای
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توریســت میباشــد.
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کاشتگیاهدرالبراتوار
ایــن سیســتم ســبک وزن شــامل فــوم هیدروپونیــک بــه ضخامــت  7ســانتیمتر رطوبت را
نگــه داشــته و بــه کاهــش وزن دردور ههــای بــاران مــداوم کمــک میکنــد .درختچههــای
کوچــک کاشــته شــده متناســب بــا اقلیــم شــهر میز بــان اســت .بــرای آبیــاری از واحدهــای
تهو یــه مطبــوع کارگذاشــته در ســقف اســتفاده میشــود و در هــوای گرمتــر آبیــاری بیشــتر
ً
و طبیعتــا اســتفاده از ایــن واحدهــا صــورت میگیــرد .بــا اســتفاده از ایــن بــام ســبز دمــای
داخــل بــه میــزان ســه و نیــم درجــه سلســیوس کمتــر شــده اســت.
http://www.dailymail.co.uk

اولین بزرگـــــــراه با کفپوش
سلـــولهایخورشیـــدیچین
بــه گــزارش خبرآنالیــن بــه نقــل از دیجیاتــو ،مهندســین ایــن پــروژه امیدوارنــد کــه در آینــده نزدیــک
پنلهــای موجــود بتواننــد بــه صــورت بیســیم خودروهــای الکتریکــی را نیــز کــه در مســیر مذکــور تــردد
خواهنــد کــرد ،شــارژ کنند.
ایــن مســیر  2کیلومتــری از شــهر  7میلیــون نفــری
یشــود.
جینــان کــه در شــرق چیــن قــرار دارد ،آغــاز م 
ایــن شــهر یکــی از قطبهــای تکنولــوژی و حمــل و نقــل
چیــن محســوب شــده و زادگاه شــرکت ســینوتراک
( )Sinotruckاســت .بــر اســاس اخبــاری کــه در
رســانههای دولتــی چیــن انتشــار یافتــه ،قســمتی از ایــن
بزرگــراه خورشــیدی تــا پایــان دســامبر افتتاح شــده و انواع
وســایل نقلیــه تــا کامیونهــای ســایز متوســط مجــاز بــه
عبور و مرور از این مسیر  2کیلومتری ویژه خواهند بود.
بــرای ســاخت ایــن اتو بــان فتوولتاییــک ،مهندســین
چینــی از ســه الیــه اســتفاده کردهانــد .بیرونیتر یــن الیــه کــه در واقــع خودروهــا بــر روی آن تــردد

فناور یهــای نویــن نظیــر بزرگــراه

میکننــد ،از بتــن شــفاف ســاخته شــده و حرکــت بــر روی آن حســی هماننــد حرکــت بــر روی

خورشــیدی و توســعه حمــل و نقــل

آســفالت دارد .در ز یــر ایــن الیــه فــوق العــاده مقــاوم بزرگــراه خورشــیدی ،پنلهــای خورشــیدی

ســبز در کانــون توجــه مقامــات ایــن

نصــب شــدهاند کــه میتواننــد بــدون هــر گونــه آســیب دیدگــی از محیــط انــرژی خورشــیدی را

شــهر قــرار گرفتــه اســت.

جــذب کننــد .در قســمت انتهایــی نیــز یــک عایــق بســیار مســتحکم قــرار داده شــده تــا ایــن پنلهــا

پیش از این پروژههای مرتبط
با جادههای خورشیدی به دلیل

یهــا و فشــارهای احتمالــی ز یــر زمینــی مصــون بماننــد.
از برآمدگ 
ایــن قســمت از بزرگــراه خورشــیدی عــاوه بــر اینکــه هماننــد یــک منبــع انــرژی عمــل میکنــد،

هزینه ساخت باال و بازده کم چندان

قــادر اســت در فصــول ســرد ســال بــا آزادســازی گرمــا برفهــای انباشــته شــده در مســیر را نیــز ذوب

با استقبال روبرو نمیشدند ،اما

کنــد.

راهکار چند الیه چینیها متفاوت

جینــان بــه عنــوان یــک شــهر صنعتــی از لحــاظ شــاخصهای کیفــی هــوا بــه هیــچ وجــه
وضعیــت مطلو بــی نداشــته و جــزء آلــوده تر یــن شــهرهای چیــن بــه شــمار میــرود ،طــوری کــه نــرخ

از مدلهای قبلی بوده و احتمال
موفقیت آن باال ارزیابی میشود.

مــرگ و میــر در آن حــدود  6درصــد باال تــر از ســایر شــهرها اســت .بــه همیــن جهــت اســتفاده از
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روشنــاییشــــــهر
با درختان روشن

تابــش ضعیفــی بــه طــور خــود بــه خــودی و بــدون نیــاز بــه پمــپ کــردن لوســیفرین بــرای ادامــه
یافتــن واکنــش ،واداشــتند.
چالــش عمــده بــرای عملــی کــردن اســتفاده از تکنولــوژی گیاهــان اتولومینســانس بــه

یهــا بــرای کار بــرد تکنولــوژی
اولیــن رویاپرداز 

عنــوان منبــع نــور ،ایــن اســت کــه رفتــه رفتــه بــر میــزان روشــنایی آن افــزوده میشــود .گــروه

بیولومینســانس ،جایگزینــی بــرای جر یــان

کمبریجــی ایــن مــورد را هنگامــی کــه یــک المــپ حبابــی از باکتریهــای مهندســی شــده «ای.

نهــا در شــب،
الکتریســیته در روشنســازی خیابا 

کــوالی تابــان» ایجــاد کــرده بودنــد ،تجربــه کردنــد .تئــو ساندرســون ،عضــوی از گــروه کمبریجــی

عال ئــم جادهــای روشــن و نــور داخلــی میباشــد.

ایــن پــروژه ،در مــورد ایــن تجر بــه میگویــد« :بــرای مــا مهیــج بــود کــه حتــی قــادر بودیــم در نــور

مســیر رســیدن بــه آرزو اســتفاده از مهندســی

المپــی کــه اختــراع کردیــم مطالعــه کنیــم ،امــا بــه دلیــل افزایــش تدریجــی شــدت نــور ،بــه ایــن

نهــای مر بــوط بــه پدیــده
ژنتیــک و وارد کــردن ژ 

یتــوان ایــن نــور را جایگزیــن عالئــم جــادهای کــرد».
زودیهــا نم 

یهــای
بیولومینســانس از کــرم شــبتاب و باکتر 

ش ـبتابی پدیــدهی تولیــد و انتشــار نــور توســط موجــودات زنــده اســت .ایــن پدیــده
ً
در بعضــی از حشــرات خصوصــا در کــرم شــبتاب بهخوبــی دیــد ه شــده اســت .شــبتابی

درختــان در طــول روشــنایی روز نــور آفتاب را جمع

شهــای شــیمیایی ســاده و ابتدایــی بیــن رنگدانــه ش ـبتاب و یــک آنزیــم بــه
نتیجــه واکن 

میکننــد تــا در طــول شــب انــرژی تولیــد کننــد.

نــام لوســیفراز و اکسـ ـ ــیژن اســت .لوســیفرین مــاده مقــاوم بــه حــرارت و منبــع تولیــد نــور اســت.

برگهــای تابــان را میتــوان بــا وصــل کــردن ژنهایــی

لوســیفراز آنز یــم راهانــداز واکنــش اســت و اکســیژن بــه عنــوان ســوخت مصــرف میشــود.

کــه ریتــم شــبانهروزی گیاهــان را کنتــرل میکننــد

حشــرات شـبتاب از نــور بـ ه عنــوان عاملــی بــرای جــذب جفــت یــا مقابلــه بــا دشــمنان خــود

روشــن و خامــوش کــرد؛ بــه ایــن ترتیــب گیاهــان در

اســتفاده میکننــد.

دریایــی بیولومینســنت بــه درختــان اســت .بــرگ

طــول شــب روشــن و طــی روز خامــوش میشــوند.

از ســوی دیگــر شــرکت  BioGlowبــه

درختــان تنهــا بــه هــوا ،آب و مــواد معدنــی خــاک

سرپرســتی دکتــر کریچوســکی ،کــه اولیــن

نیــاز دارنــد تــا وظیفــه نور پــردازی شــهری را ادامــه
ً
دهنــد ،کــه از لحــاظ تئــوری قطعــا ممکــن اســت.

گیــاه اتولومینســان را خلــق کــرد ،در تــاش
اســت تــا تکنولــوژی جدید اتولومینســانس
گیاهــان را در پــرورش گیاهــان زینتــی بــه
کار گیــرد ،و نســل جدیــدی از گلهــای
شــاخه بــرده را وارد گل فروش ـیها کنــد.
مؤســس  ، BioGlowتــل ایدر بــرگ (Tal
 ،)Eidelbergعنــوان کــرده اســت کــه
پــروژه آنهــا ایــن پتانســیل را دارد کــه رنــگ
و نــور جدیــدی را وارد گل فروشـیها کنــد.

درختان شب تاب در آینده بهعنوان جایگزین چراغهای جاده

اولیــن موفقیــت در خلــق گیــاه «اتولومینســانس»
مهندســی شــده در آزمایشــگاه ،توســط
کریچوســکی و همکارانــش ،در مجلــه PLoS

خلق گیاه اتولومینسانس

منابع
•	 http://www.insf.org/news
•	 https://article.tebyan.net
Mark A. Moline, California Polytechnic State University, San Luis Obispo. Bioluminescence Potential in the Transition Zone to Very Shallow Water
)(VSW
)Alexander Krichevsky et al. Autoluminescent Plants. PLoS ONE 2010; 5 (11

	•
	•
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مدیرعاملمتروتهرانمطرحکرد:

مترو پرنددر انتظار

حمایــــتدولـــــت

مهنــدس علــی امــام در گفــتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه وضعیــت متــرو پرنــد بــا بیــان اینکــه در ســنوات
گذشــته بــر اســاس مصو بــات باالدســتی ،مجــری
دو خــط متــرو پرنــد و اسالمشــهر ،شــهرداری تهــران

اساســی حــل مشــکل متــرو حومــه ،تشــکیل شــرکت قطارهــای حومـهای اســت تــا بتواننــد

انتخــاب شــده اســت ،گفــت :در بودجــه ســنواتی

بــا اختیاراتــی کــه دارنــد ســاخت متــرو در حومــه را پیــش ببرنــد.

کشــور نیــز بــرای ایــن دو خــط متــرو ردیــف بودجــه در

و از فــرودگاه تــا پرنــد نیــز بــه طــول  ۱۹کیلومتــر باقیمانــده اســت ،گفــت :ایــن در حالیســت

نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ردیــف بودجــه اعتبــارات

وی بــا بیــان اینکــه نمیتوانیــم پــول مــردم شــهر تهــران را خــرج

نصــف شــده اســت ،گفــت :بودجــه ســاخت متروی

خــارج از شــهر کنیــم ،گفــت :پیمانــکار متــرو فــرودگاه تــا پرنــد پــای

اسالمشــهر در ســال جــاری حــدود  ۲۰میلیــارد تومــان

کار اســت ،امــا بــه شــرط آنکــه از او حمایــت مالــی شــود؛ چــرا کــه

اســت کــه ایــن مبلــغ آنقــدر نســبت بــه هزین ههــای

متــرو پرنــد جــزء تعهــدات دولــت اســت و بایــد دولــت فکــری بــه

اجــرای خطــوط متــرو انــدک اســت کــه نمیشــود بــا

حــال تأمیــن منابــع آن کنــد.

امـام بـا بیـان اینکـه در مورد مترو اسالمشـهر هنوز
اقـدام عملـی انجـام نگرفتـه اسـت؛ گفـت :چـرا کـه
بـا اینکـه  ۲۰میلیـارد تومـان در بودجـه  ۹۶ردیـف
داشـت ،امـا تخصیـص داده نشـد .در متـرو پرنـد نیـز

بررسیایستگاههایمترو
برای نصب پلهبرقی و آسانسور

بـا آنکـه شـاهد پیشـرفت  ۵۰درصـدی هسـتیم ،امـا

مدیرعامــل متــرو تهــران از آغــاز طــرح بازنگــری ایســتگاههای متــرو

در انتظـار تأمیـن مالـی از سـوی دولـت هسـتیم؛ چـرا

در پایتخــت خبــر داد .علــی امــام در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره

یتـوان کاری از پیـش بـرد.
کـه بـا ایـن اعتبـارات نم 

بــه اجــرای طــرح بازنگــری ایســتگاههای متــرو ،گفــت :بــه معاونــت

وی بــا بیــان اینکــه نمیتــوان بــا ایــن اعــداد ناچیــز
در صنعــت متــرو کاری انجــام داد ،گفــت :راه حــل

فصل نامه تخصصی

12

کــه  ۱۴کیلومتــر متــرو از فــرودگاه امــام (ره) تــا پرنــد یــک الینــش کامــا تمــام شــده و تنهــا یــک
ً
الیــن آن باقیمانــده اســت .امــا واقعــا بــا بیپولــی نمیتــوان کاری از پیــش بــرد.

دولتــی خطــوط متــروی تهــران در ســالهای اخیــر
ً
کاهــش یافتــه و امســال نیــز ایــن رقــم ناچیــز تقریبــا

آن کار مؤثــری انجــام داد.
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امــام بــا بیــان اینکــه متــرو پرنــد از شــهر آفتــاب تــا فــرودگاه امــام خمینــی (ره) انجــام شــده

راـــب اخ و اههزاـــت

مهندســی متــرو ابــاغ کردیــم کــه بازنگــری ایســتگاههای متــرو را
بــرای نصــب پلــه برقــی و آسانســور دردســتور کار قــرار دهــد.
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وی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایســتگاههای

برگــزاری اولیــن جلســه کارگــروه مشــورتی و
تخصصی ،اجرا ،سازه و تونل و ژئوتکنیک در
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

آسانســور تعبیــه شــده اســت امــا هنــوز مناقصــه

بــه گــزارش روابــط عمومــی و بیــن الملــل شــرکت راه آهــن شــهری تهــران و حومه (مترو)،

خر یــد برگــزار نشــده و بــا وجــود آنکــه مــکان آن در

اولیــن جلســه کارگــروه مشــورتی و تخصصی ،اجرا ،ســازه ،تونــل و ژئوتکنیک بعدازظهر

نظــر گرفتــه شــده اســت امــا خالــی اســت کــه بایــد

روز گذشــته بــا حضــور مهنــدس علــی امــام مدیرعامــل شــرکت متــرو تهــران ،جمعــی از

هــر چــه ســریعتر ایــن مشــکل مرتفــع شــود.

متخصصــان مجــرب و بــا تجربــه متــرو در محــل ســاختمان مرکــزی متــرو برگــزار گردید.

یتــر بــدون پلــه برقــی و آسانســور
خطــوط قدیم 
هســتند کــه ایــن مســئله ســبب بــروز مشــکالتی
شــده اســت ،گفــت :البتــه در خطــوط جدیــد
همچــون خــط  4متــرو مــکان نصــب پلــه برقــی و

امــام بــا بیــان اینکــه نصــب پلــه برقــی و آسانســور

براســاس ایــن گــزارش مدیرعامــل شــرکت متــرو تهــران هــدف از تشــکیل ایــن کار

در ایســتگاههایی کــه مــکان آنهــا مشــخص شــده

گــروه را ،شناســایی چالشهــا و ارایــه راه حــل مناســب ،بــا تکیــه بــر لــزوم بهــره گیــری

اســت در اولو یــت قــرار دارد ،گفــت :تــا دو مــاه آینــده

از تجــارب حاصــل از ارزیابــی خطــوط افتتــاح شــده و فعالیتهــای انجــام شــده

مشــاور بــرای بررســی دقیــق بازنگــری و نحــوه نصــب

درگذشــته و حال اعــام نمــود .وی همچنیــن بــا اشــاره بــه رویکردهــای خاصــی کــه

انتخــاب خواهــد شــد و کار نصــب پلــه برقــی و

در شــرایط جدیــد  و در تغییــر فرآیندهــا ،ابزارهــا و رویکردهــای جدیــد مدیریتی ایجــاد

آسانســور در صــورت امــکان انجــام میگیــرد.

شــده اســت بر لــزوم و ضــرورت برگــزاری موثرایــن جلســات تأ کیــد کــرد.

مدیرعامــل متــرو تهــران بــا بیــان اینکــه ممکــن

گفتنــی اســت ایــن کارگــروه تخصصــی مشــورتی بــا هــدف نــوآوری در تغییــر

یتــر متــرو پلــه
اســت نتوانیــم در ایســتگاههای قدیم 

یهــا و اجــراء و نیــز مدیریــت منابــع مالــی و برنامــه ریــزی بــرای پکیچهــای
طراح 

برقــی و آسانســور نصــب کنیــم ،گفــت :تمــام تــاش

آموزشــی برنامــه ر یــزی شــده در فضایی علمــی و تخصصــی بــه پایــان رســید.

خــود را انجــام خواهیــم داد تــا بــرای رفــاه حــال
شــهروندان نســبت بــه نصــب پلــه برقــی و آسانســور
اقــدام کنیــم امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بایــد
مشــخصات ایســتگاه بــا مشــخصات پلــه برقــی و
آسانســور منطبــق شــود و در صــورت انطبــاق ایــن
مهــم انجــام میگیــرد.

کاهــش ســرفاصله حرکــت قطارهــا در
خــط  3متــرو بــا احــداث پایانــه آزادگان
بــا احــداث پایانــه آزادگان ،ضمــن ایجــاد فضایــی بــرای ســرویسهای اولیــه و
تعمیــرات ادواری قطارهــای شــهری ،محلــی بــرای پارکینــگ واگنهــای خــط 3
متــرو تهــران ایجــاد خواهــد شــد و ایــن امــر عــاوه بــر افزایــش بازدهــی خــط ،بــه کاهــش
ســرفاصله حرکــت قطارهــا در خــط  3منجــر خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت قطارهــای شــهری تهــران و حومــه (متــرو) ،ضمــن اظهــار
منبع عکسhttp://omransarir.com :
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مطالــب فــوق افــزود :قبــل از شــروع فصــل تابســتان ،فراخــوان انتخــاب پیمانــکار پــروژه احــداث پایانــه آزادگان
در جنو بــی تر یــن نقطــه خــط  3متــرو برگــزار خواهــد شــد تــا یکــی از نواقــص مهــم ایــن خــط  33کیلومتــری بــر
طــرف شــود.
الزم به ذکر است در تمام خطوط مترو ،ایجاد مکانی در انتها یا ابتدای خط الزم است تا محلی برای
پارکینگ واگنها و همچنین ایجاد سولههای بازدید و تعمیرات در اختیار باشد .متاسفانه خط  3مترو که
از جمله پر مسافرترین خطوط راه آهن شهری است ،از داشتن چنین مکانی محروم بوده و به همین جهت از
سال گذشته نشستهایی به منظور بررسی وضعیت واگذاری پروژه ساخت پایانه آزادگان به پیمانکار ذی
صالح در قالب قرارداد طرح ،اجرا و تامین منابع مالی برگزار شده است .به این ترتیب انتظار میرود تابستان
امسال با مشخص شده وضعیت فراخوان پیش رو ،عملیات اجرایی ساخت پایانه آزادگان آغاز شود.

انتصاب اولین مجری زن در متروی تهران
خانــم مهنــدس عارفــی بــه عنــوان مجــری جدیــد خــط  3منصــوب شــد .خانــم مهنــدس عارفــی کــه اولیــن
مجــری زن در تار یــخ متــرو تهــران میباشــد ،دانــش آموختــه کارشناســی ارشــد رشــته عمــران اســت و در حــدود
 25ســال در ســمتهای مختلــف اجرایــی در متــرو تهــران مشــغول بــه کار بــوده اســت.

منابع اخبار مترو:
•خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
•پرتال اینترنتی شهرداری تهران
•وب سایت اینترنتی گروه شرکتهای
راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
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توسعهپایدار شهری
URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Prepared by: Board of Editors

بحــران افزایــش آلودگــی محیــط زیســت دراواســط دهــه  1965کــه هشــداری بــرای جهانیــان بود ،ســبب تشــکیل گروههای
طرفــدار محیــط زیســت درجهــان شــد .بــه دنبــال ایــن بحــران مفهــوم پایــداری و حفــظ محیــط زیســت بهطــور گســترده
درجهــان مطــرح شــد .توســعه پایــدار همزمــان بــا آن کــه سیاســت و فرهنــگ را مــورد توجــه قــرار میدهــد ،بــر رونــق اقتصــاد
و تجــارت وصنعــت تأ کیــد مـیورزد و از محیطزیســت و همزیســتی بــا طبیعــت و نیــز از حقــوق برابــر انســانها حمایــت
میکنــد .امــروزه در عصــر جدیــد پایــداری بــه یــک معیــار ارزیابــی بســیار مهــم تبدیــل شــده اســت .یکــی از عرصههــای
تأثیرگــذار پایــداری ،معمــاری و ســاخت و ســاز اســت (گالبچــی.)1392،
در زمین ههــای تاریخــی نظر یــه توســعه پایــدار ،نقطــه عطفــی بــه نــام انقــاب صنعتــی وجــود دارد .پیــش از آن انســان
روشــی آرام بــرای رشــد و توســعه خــود داشــت .افالطــون در کتــاب خــود آرمــان شــهری را ترســیم کــرد و کمالگرایــی را رکــن
اصلــی دانســت و آن را  Atlantisنامیــد .بعــد از قــرن  16-17فرانســیس بیکــن (نظر یــه پــرداز انگلیســی) آرمانشــهر جدیــدی
را بــا نــام  New Atlantisمطــرح میکنــد کــه بــا نظر یــه افالطــون متفــاوت و هــم راســتا بــا اعتقــادات کلیســا بــود .وی در آن
جســتجوی دانــش علمــی را محــور ســعادت بشــر میدانــد .در ســالهای  1620-1700کپلــر ،دکارت ،کانــت و گالیلــه
نیــز نظریــات خــود را مطــرح میکننــد .گالیلــه معتقــد اســت کــه کتــاب طبیعــت بــه نظــم ریاضــی نوشــته شــده و درک آن
بــا تفســیر ریاضــی ممکــن اســت .کپلــر طبیعــت را بــه یــک ماشــین تشــبیه میکنــد .طبیعتــی کــه قبــل از ایــن مقــدس و
یشــود و آن را مــادی تفســیر میکنــد .اســاس تفکــر فلســفی دکارت مبتنــی بــر
پیچیــده بــود ،بــه یــک سیســتم تشــبیه م 
تجز یــه و تحلیــل بــود .از آنجــا کــه قبــل از آن طبیعــت یــک تهدیــد بــه حســاب میآمــد ،وی روش تســلط بــه طبیعــت را،
راه شــناخت قوانیــن آن دانســت .پــس از حــدود هفتــاد ســال دانشــمندی بــه نــام تومــاس هابــز ،در نظریـهای جدیــدی بشــر
را در جامعـهای تحــت تهدیــد مطــرح کــرد .چنیــن سیاســتی جامعـهای بــر مبنــای علــم را ایجــاد میکنــد تــا بتوانــد خــود را
بهــای علمــی بــه انقــاب صنعتــی انجامیــد.
از میــان تهدیــدات برهانــد ،ایــن انقال 
زمین ههــای تعییــن کننــده تحــوالت توســعه پایــدار پــس از کتــاب ( Unlimited Growthرشــد نامحــدود) شــکل
گرفــت .جــانال ک در ایــن کتــاب توســعه و ســازندگی را بــدون هیــچ قیــد و شــرطی مجــاز دانســته بــود امــا در برابــرش
یکــرد کــه در راســتای توســعه بیقیــد و
کتــاب  Limits of Growthنوشــته شــد و وضعیــت اســفباری را پیشبینــی م 
شــرط ایجــاد خواهــد شــد.
در ســال  ،1987گــزارش براتلنــد ،بــا نــام "آینــده مشــترک مــا" اعــام کــرد ا گــر وضعیــت بــه همیــن رویــه ادامــه پیــدا
کنــد ،در ســال  2050کــره زمیــن بــا فاجعــه زیســت محیطــی مواجــه خواهــد شــد و مــا نیازمنــد توســعه پایــدار هســتیم.
توســعه پایــدار نیازهــای نســل فعلــی را بــراورده میکنــد بــدون اینکــه نس ـلهای آینــده در تأمیــن نیازهایشــان دچــار
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گردآوری :هیئت تحریریه

مشــکل شــوند .و ایــن امــر گو یــای عدالــت بیــن نســلی اســت .پــس

زندگــی حداقــل  100میلیــون زاغــه نشــین صــورت میگیــرد .ایــن پیشــرفت

از آن در ســال  1992در ریودوژانیــرو 172 ،کشــور در اجــاس زمیــن

نیازمنــد شــناخت فقــر ،ارتقــا کنتــرل شــهری ،ارتقــای سیســتمهای

حضــور پیــدا کردنــد .قطعنامــه چهــل فصلــی منتــج از ایــن کنفرانــس ،از

محلــی طرفــدار فقــرا ،ســرمایهگذاری در جهــت قدرتمنــدی اقدامــات

آلودگــی هــوا و آب و زمیــن تــا مباحــث اجتماعــی و اقتصــادی را از منظــر

محلــی میباشــد.

پایــداری بررســی کــرده بــود .بــرای اینکــه چنیــن قطعنام ـهای بــرای همــه

ســازمانهای جهانــی و بیــش از  400پشــتیبان دولتــی ومحلــی

کشــورهای جهــان عملــی باشــد ،بــا شــعار "جهانــی بیاندیشــید ،محلــی

کمپیــن موفقــی راه انــدازی کردنــد بــرای اهــداف توســعه پایــدار ()SDG

عمــل کنیــد" دســتور کار اجرایــی کشــورها قــرار گرفــت .کتــب متعــددی

کــه در پنــج مــورد متفــاوت از اهــداف توســعه هــزاره ( )MDGمیباشــد.

در ایــن زمینــه و بــرای اجــرای بهتــر پایــداری و توســعه پایــدار شــهری بــه

از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه ارتبــاط ســرمایهگذاری جهانــی بــا توســعه

چــاپ رســیدند و پایدارتر یــن فرمهــای شــهری را مــورد بررســی قــرار دادنــد

جهانــی و کار بــردی بــودن اهــداف در هــر مــکان نــه مختص به کشــورهای

(ارجمنــدی.)1393،

فقیــر ،اشــاره کــرد.
توســعه جهانــی متمرکــز بــر شــهرها بــا تعــدادی قوانیــن جدیــد درجهــت
رســیدن بــه اهــداف خانـهدار شــدن زاغــه نشــینان بــرای ایجــاد امنیــت،
مشــارکت و یکپارچگــی فضاهــای عمومــی وســبز ،مدیریــت هدررفــت
و کاهــش ریســک بالیــای طبیعــی موجــب جمــع کــردن برنامهریــزی
شــهری ،طراحــی و معمــاری بــه ســمت مرکزیــت توســعه در روشــی
یســابقه میشــود.
ب 
شــاخصها (مال کهــا و محکهایــی کــه وجــود یــک پدیــده را
یســازند) نقــش علمــی در پیشــرفت درک مــا از شــهرها و
نمایــان م 
نقــش مفهومــی در شــکلدهی دیالــوگ و ارتبــاط از طریــق مشــروعیت
بخشــیدن و یــا رد گزینههــای سیاســت در درون مذاکــرات تاکتیکــی
دارنــد .از بررســی انجــام شــده تیمــی بــه رهبــری  David Simonو

شکل  :1-1انواع پایداری برای رفاه و آسایش (گالبچی)1392 ،

تیمــی از دانشــگاه ییــل مشــخص شــد کــه شــاخصهای کلــی
توســعه پایــدار در ســه حیطــه دارای مضامیــن عمیقــی اســت:
.1پایداری محیطی .2پایداری اقتصادی .3پایداری اجتماعی
مفهــوم پایــداری نــه تنهــا درحــوزه مصــرف انــرژی بلکــه در ارتبــاط بــا

انتخــاب شــده بــرای  USDGرا مدنظرقــرار دهنــد .انتخــاب و ویرایــش
شــاخصها بــرای رســیدن بــه پیشــرفت کاربــردی و سیاســی مهــم اســت
)(M Klopp, L Petretta, 2017

کیفیــت فضایــی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .دررابطــه بــا رســیدن

پــس از برگــزاری کنفرانــس ســران زمیــن در ســال  ،1992موضوع تدوین

بــه اهــداف معمــاری پایــدار ،انجمــن رتبهبنــدی ســاختمآنهای ســبز

شــاخصهای توســعه پایــدار و ســنجش و اندازهگیــری ایــن شــاخصها

 ،LEEDضوابــط موردنظــر را در هفــت حــوزه شــمال (زمیــن پــروژه پایــدار،

بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن موضوعــات مطــرح شــد .هرکشــوری در

بهــرهوری آب ،انــرژی و هــوا ،مصالــح ومنابــع ،کیفیــت فضــای داخلــی،

عرصــه توســعه پایــدار بــه مفهــوم کلــی آن یــک ارایــه کننــده و مصــرف

تهــای محلــی و بومــی) تعییــن میکنــد
ابداعــات طراحــی ،اولوی 

کننــده اطالعــات قلمــداد میشــود .لــذا ایــن اطالعــات میبایســت در

(گالبچــی.)1392،

قالــب مفاهیــم توســعه پایــدار تدویــن شــوند تــا بتــوان از آنهــا در برنامــه

طبــق دســتور جلســه اعضــای ســازمان ملــل ،هشــت هــدف توســعه

یهــا ،تصمیــم ســازی و تصمیــم گیریهــا اســتفاده کــرد.
ر یــز 

هــزاره ملــل متحــد اینگونــه تعییــن شــد :ریشـهکن کــردن فقــر و گرســنگی

از مجموعــه نشســتها و کارگاههــای آموزشــی در نهایــت 134

گســترده ،دســتیابی بــه آمــوزش اولیــه جهانــی ،ترو یــج برابــری جنســی و

شــاخص تصویــب شــد و بصــورت کتابچـهای بــا عنــوان "شــاخصهای

قدرتمنــدی زنــان ،کاهــش مــرگ کــودکان و مــرگ هنــگام زایمــان ،ارتقــای

توســعه پایدار :دســتورالعمل و روششناســی" از ســوی کمیســیون توســعه

ســامت مــادر ،مبــارزه بــا ایــدز ،ماالر یــا و بقیــه بیمار یهــا ،حصــول

پایــدار منتشــر شــد .شــاخصهای یادشــده در چهــار حــوزه اقتصــادی،

اطمینــان از پایــداری محیطــی ،مشــارکت جهــان شــمول بــرای توســعه.

اجتماعــی ،محیــط زیســتی و نهــادی طبقــهبنــدی گردیــد کــه در ســه

فقــط هــدف "حصــول اطمینــان از پایــداری محیطــی" ابعــاد شــهری

گــروه شــاخصهای پیشــران ،شــاخص وضعیــت و شــاخص واکنــش

را ب هطــور ویــژه درنظــر میگیــرد و تــا ســال  2020پیشــرفت مهمــی در
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شکل  :2-1چارچوب طراحی شاخصهای توسعه پایدار (منبع:
سنگاچین)1394،

اهــداف توســعه پایــدار  USDGنیازمنــد بــه
شــناخت در مقیــاس شــهری هســتند .بــرای
شــهرهای بــا پــان از پیــش موجــود بــا اهــداف
محلــی ،بــوم شــناختی یــک موضــوع معتبر و ســاده
اســت .ب هطــور مثــال پــان کنونــی شــهر نیو یــورک
اســتراتژی توســعه پایــدار طوالنــی مــدت متمرکــز بــر
اهــداف وشــاخصها و اصــول اولیــه خــود را بــه
تصو یــر میکشــد .ایــن پــان در یــک پروســه شــامل

شکل  :3-1چارچوب و مدل شاخصهای توسعه پایدار (منبع :سنگاچین)1394،

چندیــن ذینفــع بــا بیــش از  70آژانــس دولتــی بــه
اهــداف توســعه پایدارشــهری اولو یــت بخشــیده
اســت
همچنیــن بــر اســاس اجمــاع مونتــرری در
 22مــارس  2002در کشــور مکز یــک ،کشــورهای
در حــال توســعه بایــد بســیج منابــع داخلــی
را گســترش دهنــد تــا منابــع مالــی راهبردهــای
کاهــش فقــر مبتنــی بــر اهــداف توســعه هــزاره را

شکل  :4-1مدل
پیشران-فشار-وضعیت
پیامد-پاسخ (منبع:سنگاچین)1394،

بــا اســتفاده از درآمدهــای دولتــی ،مشــارکت
خانوارهــا و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
بــه بیشــترین حــد ممکــن تأمیــن نماینــد .بــر ایــن
اســاس ،اهــداف هــزاره ملــل متحــد از تمــام
کشــورهای توســعه یافتــه مصرانــه میخواهــد
تعهــد مونتــرری را رعایــت کننــد تــا بــه هــدف 0.7
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی تــا ســال 2015
بر ســند.
بیست سال پس از اولین اجالس رسمی
توسعه پایدار در سال  1992و ده سال پس از

شکل  :5-1روند تغییرات جای پای بوم شناختی طی سالهای
 1960تا  2007و سناریوهای پیشبینی تا 2050
(منبع :سنگاچین)1394،
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اجالس ژوهانسبورگ ،رهبران جامعه جهانی
بار دیگر در فاصله  20تا  22ژوئن سال 31( 2012
خرداد لغایت  2تیرماه  )1391در ریودوژانیروی
برزیل در اجالس ریو به عالوه )20+Rio( 20
گردهم آمدند تا دستاوردهای بیست ساله
اجالس زمین در سال  1992را بررسی و ارزیابی
نمایند (منبع :سنگاچین.)1394،

پ

یهــای ر یــو بــه عــاوه 20
جهــت گیر 
( )20+Rioبــرای دهههــای آینــده در زمینــه

شکل  :6-1کمیتههای تخصصی وابسته به کمیته ملی توسعه پایدار (منبع :سنگاچین)1394 ،

توســعه پایــدار محیــط زیســت جهانــی در ســند
بــه شــرح ز یــر اعــام شــده اســت:

ســرانجام مقــرر شــد تــا اهــداف توســعه پایــدار بایــد بــر مبنــای کلیــه اصــول بیانیــه ریــو و برنامــه

 .1توســعه بــا مالحظــات زیســت محیطــی

اجرایــی ژوهانســبورگ باشــد و شــرایط ،ظرفیتهــای متفــاوت ملــی کشــورها را مدنظــر قــرار

از جملــه اســتفاده بهینــه از منابــع  -توجــه

دهــد .بــه ایــن ترتیــب بــر اســاس توافقــات انجــام شــده اهــداف توســعه پایــدار ( )SDGsجایگزیــن

بــه ظرفیــت بــرد و تحمــل محیــط زیســت

اهــداف توســعه هــزاره ( )MDGsپــس از ســال  2015شــد (منبــع :ســنگاچین.)1394 ،

 اســتفاده از فرایندهــای پــاک  -بازیافــتپســماندها انجــام پذیــرد.
 .2نظــارت جهانــی بــر پیامدهــای زیســت

نظریهتوسعهپایدار شهری

محیطــی کشــورها ،توســط ســازمان ملــل
صــورت خواهــد گرفــت.

نظر یــه توســعه پایدارشــهری حاصــل بحثهــای طرفــداران محیــط زیســت ،دربــاره مســایل

( .3اتخــاذ رویکــرد اقتصــاد ســبز) اگرچــه

زیســت محیطــی بــه خصــوص محیــط زیســت شــهری اســت کــه بــه دنبــال نظریــه توســعه پایــدار

تعر یــف ارایــه شــده مــورد تاییــد همــه کشــورها

بــرای حمایــت از منابــع طبیعــی ارایــه شــد .درایــن نظریــه ،موضــوع نگهــداری منابــع بــرای حــال و

نبــود ،ولــی بــه عنــوان راهــی بــه ســوی توســعه

آینــده از طر یــق اســتفاده بهینــه از زمیــن و وارد کــردن کمتریــن ضایعــات بــه منابــع تجدیدناپذیــر

پایــدار شــناخته شــده اســت.

مطــرح اســت.

 .4شــاخصهای توســعه در آینــده فراتــر از

نظر یــه توســعه پایدارشــهری موضعهــای جلوگیــری از آلودگیهــای محیــط شــهری وناحیهای،

شــاخصهای ارایــه شــده در اهــداف توســعه

تهــای تولیــد محلــی ،ناحی ـهای و ملــی ،حمایــت از بازیافتهــا ،عــدم حمایــت
کاهــش ظرفی 

هــزاره خواهــد بــود.

از توســعههای ز یــان آور و از بیــن بــردن شــکاف بیــن فقیــر و غنــی را مطــرح میکنــد .ایــن نظریــه

 .5اهــداف توســعه پایــدار بــه صــورت یکپارچــه

پایــداری شــکل شــهر ،الگــوی پایــدار ســکونتگاهها ،الگــوی مؤثــر حمــل و نقــل و نیــز شــهر را در

و شــامل تمــام ابعــاد اقتصــادی -اجتماعــی و

سلســله مراتــب ناحیــه شــهری بررســی میکنــد ،زیــرا ایجــاد شــهر را فقــط بــرای لــذت شهرنشــینان

زیســت محیطــی خواهــد بــود.

میدانــد (ز یــاری.)1378 ،

 .6کشــورها بــه طــور عمــده از منابــع خو یــش

توســعه پایــدار منحصــر بــه مســایل زیسـتبوم نیســت بلکــه جنبههــای سیاســی ،اقتصــادی،

بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار

اجتماعــی و فرهنگــی آن نیــز دارای اهمیــت زیــادی اســت .بدیــن ترتیــب مالحظــه میشــود کــه

بایــد اســتفاده کننــد ولــی منابعــی نیــز از طــرف

ابعــاد اجتماعــی درتوســعه پایــدار شــهری اهمیــت فراوانــی دارد و در قــرن 21میبایســت بحــث

کشــورهای توســعه یافتــه کــه متعهــد بــه کمــک

"توســعه انســان محــور" جایگز یــن مباحــث قبــل گــردد .ازایــن رو بــرای ایجــاد شــهری مطلــوب

بــه کشــورهای در حــال توســعه شــدهاند،
ً
ارایــه خواهــد شــد .ایــن کمــک عمدتــا شــامل

و ســالم ودارای توســعه پایــدار بایســتی ابعــاد اجتماعــی اقتصــادی توســعه را درنظــر گرفــت و بــا
نهــای مختلــف جلوگیــری کــرد.
تأمیــن عدالــت اجتماعــی ازبحرآ 

کهــای آموزشــی ،منابــع مالــی و انتقــال
کم 

دیوید هاردی درکتاب "عدالت اجتماعی و شهر" مینویسد :بر اساس "عدالت اجتماعی"

نهــا خواهــد بــود (منبــع:
فنــاوری و نظایــر آ 

جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی مخارج بیشتری تقبل کند .شهرهای پایدار

ســنگاچین.)1394 ،

زمانی شکل خواهند گرفت که افراد جایی را که در آن زندگی میکنند از آن خودشان بدانند و
شیوههای زندگیشان را بهطوری مناسب تغییر دهند (شجاع و حیدری.)1394 ،
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طراحی پایدار بر اساس
رویکردزیستبوم

وثــروت جــو .)1390،اصطــاح هوشــمند بــه اشــیای شــبه رفتــار انســانها
نهــا
گفتــه میشــود کــه گاهــی اوقــات  Smartنامیــده میشــود ،کــه آ 
تمایــل بــه ادراک یــا پــردازش دادههــا ماننــد انســان و واکنــش بــر اســاس
یــک فرآینــد تجزیــه و تحلیــل (تفکــر) دارنــد .بســیاری از ایــن ویژگیهــای

امــروزه ســهم عمــدهای از انــرژی مصرفــی درســاختمآنها مصــرف

هوشــمند قصــد یکســان دارنــد ،امــا در مقیــاس و عملکــرد متفاوتنــد (El

یشــود وکاهــش مصــرف ایــن انــرژی میتوانــد عــاوه بــر منافــع اقتصادی
م 

.)2011,Sheikh

کار بــران بــه حفــظ منابــع ســوخت و پاکیزگــی محیــط زیســت کمــک

رویکردهــای شهرهوشــمند فرصتهــای تکنولــوژی محــور بــرای

کنــد .درایــران  40درصــد انــرژی کشــور درحــوزه معمــاری و ســاختمان

ســاخت شــهر پایــدار آینــده را وعــده میدهــد .مشــخص نیســت کــه

یشــود و مصــرف بهینــه انــرژی درســاختمان تأثیــر قابــل
مصــرف م 

چگونــه رویکردهــای تجــاری محــور فعلــی در رســیدن بــه اهــداف توســعه

توجهــی برحفــظ منابــع انــرژی کشــور دارد و در ایــن میــان نقــش طراحــان

پایــدار مشــارکت میکنــد .سیاســتگذاران در ســطح ملــی و شــهری

بیــش از دیگــران خواهــد بــود .درگذشــته ســازندگان یــک بنــا بــدون

بایــد چهارچــوب اخالقــی و اصولــی بــرای دادههــای شــهری و اطالعــات

تأسیســات مکانیکــی بــا اســتفاده از تمهیداتــی شــرایط مطلــوب را بــرای

جدیــد و تکنولوژ یهــای ارتباطــی را توســعه دهنــد .همچنیــن بــا

زندگــی فراهــم میآوردنــد .معمــاری کو یــری و کوهســتانی ایــران شــاهدی

اســتفاده از تکنولوژ یهــای جدیــد بــرای قــدرت بخشــیدن بــه جامعــه

یتــوان در ارتبــاط بــا منابــع انــرژی پــاک
برایــن مدعاســت .راهکارهــا را م 

شــهری و ترغیــب عمومــی بــه تصمیمــات آتــی اســتفاده کننــد.

بــه چندبخــش تقســیم کــرد کــه هرکــدام از ایــن منابــع میتواننــد بهطــور

جاذبــه شــهر هوشــمند براســاس ایــده تکنولــوژی ارتباطــات و

مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در یــک ســاختمان پایــدار مــورد اســتفاده

اطالعــات افــزوده ( )ICTو فعالیتهــای دادهای مشــخص اســت

قرارگیــرد .منابعــی چــون :انــرژی خورشــید ،آب ،انــرژی بــاد ،انــرژی

کــه بــه شــهرهای خــاق و کارآمــد منجــر میشــود .اگرچــه شــهر پایــدار

موجــود در زمیــن (ژئــو ترمــال) و گیــاه و طبیعــت (گالبچــی.)1392،

پتانســیل ایجــاد ســهم قابــل توجهــی در مــورد پایــداری شــهری دارد امــا بــه
اهمیــت آن پــی بــرده نشــده اســت.
عنــوان شــهر هوشــمند توســط چندیــن شــهر و مؤسســه اســتفاده شــده

شهرهوشمند

درتــاش بــرای تعریــف برنامــه هوشــمند پیرامــون دادههــای گســترده و
شــهر رشــد یابنــده .منظــور از لغــت داده گســترده حجمــی از داده اســت

هوشــمندی ( ،)Intelligentباهــوش ( ،)Smartســازگار ( )Adaptiveو
حســاس ( )Sensibleهمــه بــرای تعار یــف ســاختارها و مصالحــی بــه کار

 50میلیــون از تجهیــزات و وســایلی ماننــد چراغهــای خیابــان،

کهــا بــوده و توانایــی ســازگاری بــا
میرونــد کــه شــامل حســگرها و محر 

سنســورهای مکانهــای حمــل و نقــل وکمکهای عملیاتــی درصنعت،

تحر یــکات خارجــی ماننــد بارهــا و تحر یــکات محیــط را دارنــد (ارمغــان

تــا ســال  2020تخمیــن زده میشــوند کــه بــه اینترنــت مرتبــط باشــند .داده

فصل نامه تخصصی

20

20

کــه بــا روشهــای ســنتی قابــل آنالیزکــردن نمیباشــد.

رادیاپ هعسوت .لوا شخب

QUARTERLY JOURNAL

CITIES OF THE WORLD

شکل : 7-1استفاده از انرژ یهای
موجود درطبیعت درایده شهرهای آینده
(گالبچی)1392 ،

شــهری واقعــی و بلندمــدت بهطــور آزاد ا گــر دراختیــار دولتهــا ،فراهــم

دســت یافــت .بــه منظورتأثیرگــذاری اهــداف اجتماعــی نوآورانــه،

کننــدگان خدمــات و جامعــه شــهری باشــد باعــث خلــق ســه فرصــت

پیچیدگــی فرآینــد پیشــرفت دراکوسیســتم  ICTبایــد واضحتــر درک شــود

یشــود :توســعه نوآورانــه بازارهــای دیجیتالــی ،سیســتم مدیریتــی بــرای
م 

(.)Sengupta et al., 2017

پاســخ بــه اختــاالت غیــر قابــل انتظــار و شــهروندان آ گا هتــر و مشــارکت
شــهری بیشــتر.
لهــای مشــترک اقتصــادی
اصــول اولیــه شــهر هوشــمند براســاس مد 
ً
و بــه هــدف یافتــن هزینــه بهــرهوری در شــرایط موجــود اســت و مســتقیما

الگوی رشــد شــهر هوشــمند با رویکرد
توسعه پایدار

لهــای پارکینــگ هوشــمند ،کنتــرل هوشــمند ،ســرعت در
راه ح 

رشــد هوشــمند یــک جنبــش برنامهریــزی و طراحــی شــهری اســت کــه

بزرگــراه و شــبکه هوشــمند انــرژی االن رایــج هســتند و در هــر سیســتمی

اختــاط کاربریهــا ،همســایگیهای پیــاده مــدار را ترویــج کــرده و دامنــه

تهــای آشــکاری در رســیدن بــه کارایــی وجــود دارد .بــه تنهایــی
محدودی 

آن ســکونت و انــواع مشــاغل را در بــر میگیــرد .در ایــن رویکــرد برخــاف

یتــوان بــه پیشــرفت بیشــتر و پایــداری بلندمــدت
از طر یــق بهینهیابــی نم 

شهرســازی مــدرن و کارکــرد گرایانــة ”منشــورآتن” کــه در آن شــهر را بــه

مرتبــط بــا مدیر یــت منابــع ،اصــول متعــدد بــه دنبــال رســیدن بــه هــدف
بهینــه یابــی زیرســاختهای شــهری موجــود هســتند .بهطــور مثــال

شکل  : 8-1اهداف نهایی توسعه
شهرهای هوشمند به تفکیک 6
بعد سازنده آن (منبعhttp:// :
)powerportal.ir
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چهــار منطقــه مجــزای ”فعالیــت ،ســکونت ،تفر یــح و شــبکه ارتباطــی" تقســیم میکــرد ،بــر کاربــری مختلــط ،دسترســی پیــاده
و حفاظــت از محیــط زیســت تأ کیــد میشــود .انجمــن برنامهر یــزی آمر یــکا رشــد هوشــمند را مشــتمل بــر ترکیبــی از تجربیــات
برنامهر یــزی ،مقــررات و توســعه تعر یــف میکنــد کــه از منابــع زمیــن بــه صــورت کارآمدتــری از طریــق شــکل متراکــم ســاختمانی،
توســعه میــان فضاهــا و اعتــدال در اســتانداردهای پارکینــگ و خیابــان اســتفاده میکننــد .یکــی از اهــداف آنهــا کاهــش
گســترش بیرونــی شهرنشــینی ،حفاظــت از زمیــن بــه لحــاظ زیســت محیطــی و بــه دنبــال آن ،ایجــاد واحدهــای همســایگی بــا
حســی از اجتماعــات محلــی اســت .تعر یــف رشــد هوشــمند بــه شــرح ز یــر اســت :رشــد هوشــمندانه یــک تئــوری برنامهریــزی
شــهری ،منطقــه ای و حمــل و نقــل اســت کــه بــر جلوگیــری از گســترش پراکنــده شــهر ،برنامهریــزی شــهری آ گاهانــه و همچنیــن
طراحــی شــهری فشــرده بــه منظــور ارتقــای کیفیــت زندگــی بشــر و در نهایــت توســعه پایــدار تأ کیــد دارد و از تخصیــص کاربــری
بــه صــورت فشــرده ،بــا گرایــش بــه حمــل و نقــل عمومــی ،شــهر قابــل پیــادهروی و مناســب بــرای دوچرخهســواری ،توســعه بــا
کار بــری مختلــط و بــا انــواع مختلفــی از گزین ههــای مســکن ،اســتفاده از پتانســیلهای درونــی توســعه و اراضــی میــان افــزا (نظیــر
اراضــی صنعتــی متروکــه و ســایر محدود ههــای متروکــه و بــا اســتفاده شــهری) و جلوگیــری از رشــد پراکنــده شــهری (حومــه
نشــینی) حمایــت میکنــد (مبری،دشــتی شــفیعی.)1396،
همچنیــن خانــه هوشــمند خان ـهای اســت کــه نســبت بــه شــرایط محیطــی خــود و همچنیــن فرمانهــای صاحبخانــه بــه
دلیــل دارا بــودن یــک هــوش مصنوعــی ،میتوانــد عکــس العمــل نشــان دهــد و در یــک جملــه در جهــت افزایــش ایمنــی ،امنیــت
و آســایش انســان طراحــی شــده اســت (جهانبخــش  .)1393بــرای ســاخت ســاختمانهای هوشــمند از مصالــح هوشــمند
اســتفاده میشــود کــه یــک اصطــاح جدیــد بــرای مصالــح و فرآوردههایــی اســت کــه توانایــی درک و پــردازش رویدادهــای
محیطــی را داشــته و قادرنــد شــکل ،فــرم ،رنــگ انــرژی درونــی خــود را بــه طــرز برگش ـتپذیر در پاســخ بــه تأثیــرات فیزیکــی یــا
شــیمیایی محیــط اطــراف تغییــر دهنــد (.)2007,Ritter

پایداری اجتماعی به عنوان مشارکت جمعی در فرایند ارتقای
کیفیتچهارچوبشهری
یتــوان در دولــت شــهرهای یونــان باســتان جســتجو کــرد ،امــا ســابقه
مشــارکت مفهــوم جدیــدی نیســت و ریش ـههای آن را م 
یگــردد ،ولــی ظهــور عینــی آن از دهه  80مشــاهده
تفکــرات مشــارکت جویانــه در حــوزه تصمیمگیــری شــهری بــه منشــور آتــن بــر م 
یشــود کــه مــردم بتواننــد نقــش فعــال در فرآینــد تهیــه طــرح بــر عهــده بگیرنــد.
میشــود .مشــارکت کامــل تنهــا در جایــی محقــق م 
مشــارکت بــر تصمیمگیــری و انجــام اقداماتــی بــرای تحقــق اهــداف توســعه مــورد نظــر دال لــت دارد .مشــارکت مــردم در فرآینــد
برنامهر یــزی ،یکــی از اجــزای اصلــی در مباحــث پایــداری اجتماعــی اســت .مشــارکت مــردم در ســطوح مختلــف برنامهریــزی
و مدیر یــت شــهری اثــرات مثبتــی در کیفیــت زندگــی اجتماعــی آنهــا دارد ماننــد :بهرهگیــری از مشــارکت و نظــرات مــردم در
حهــای توســعه شــهری میتوانــد احســاس تعلــق شــهروندی را ارتقــا بخشــیده بــه دنبــال آن پدیدههایــی همچــون وندالیــزم
طر 
اجتماعــی تــا حــدود ز یــادی کاهــش یافتــه و نیــز گامــی اساســی در رســیدن بــه توســعه اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی در شــهر
برداشــته خواهــد شــد کــه نهایــت امــر منجــر بــه توســعه پایــدار شــهری خواهــد شــد .در واقــع مشــارکت مــردم در هــر یــک از مراحــل
حهــای عمرانــی ،ســبب بهبــود شــرایط عمومــی و بــاال رفتــن ســطح امیــد بــه زندگــی در میــان مــردم میشــود و بــاال
و انــواع طر 
رفتــن کیفیــت زندگــی افــراد جامعــه را بــه دنبــال دارد .مشــارکت مــردم ،اعتمادســازی مطلــوب نســبت بــه حکومــت ،آرامــش
و آســایش روحــی و روانــی و مطلوبیــت زندگــی در جامعــه شــهری را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان م ـیآورد و همچنیــن هرجــا
مشــارکت بــه صــورت عمومــی درآیــد ،عدالــت نیــز همگانــی تــر خواهــد شــد .درغیــر ایــن صــورت شــالوده عدالــت اجتماعــی
مــورد تهدیــد قــرار میگیــرد و میدانیــم کــه عدالــت و برابــری نیــز در پایــداری اجتماعــی تأثیرگــذار میباشــد (خلیلپــور.)1396 ،
پایـداری شـهری بـه تدر یـج افـزون بـر بعـد بـوم شناسـانه ،بـه ابعـاد اجتماعی-اقتصـادی نیـز توجـه کـرد و تحوالت سـاختاری
درنظا مهـای اجتماعـی و اقتصـادی ضـرورت پیـدا کـرد ،آن هـم بـه گونـهای بـار توزیـع منابـع کمیـاب بـه همراه رشـد محـدود در
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ﻣﻌﯿﺎر

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﯿﻨﯽ

ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،آﻣﻮزش ،ﻓﻘﺮ ،اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

شکل :9-1شاخصهای عینی و
ذهنی پایداری اجتماعی (منبع:
واعظ زاده ،نقدی ،ایاسه)1394 ،

رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
اﺣﺴﺎس اﻧﺰوا ،اﺣﺴﺎس ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن اﻣﻮر

ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮد
ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﻬﺎدﻣﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎري ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎري ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺑﺪون ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮوﯾﺞ ،ﺣﻔﻆ و ﺛﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،در دﺳﺘﺮس و

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮوﯾﺞ ،ﺣﻔﻆ و ﺛﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،در دﺳﺘﺮس

ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در ﺗﻨﻮع ﮐﺜﺮت ﮔﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ

و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در ﺗﻨﻮع ﮐﺜﺮت ﮔﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ

حد ظرفیت پذیرش محیط عمل شـد که این همان سیاسـت راهبردی
شـهر پایـدار از بعـد اجتماعـی واقتصـادی اسـت .درایـن صـورت اهـداف
عدالـت اجتماعـی و پایندگـی اقتصـادی در پیونـد بـا هـدف تعـادل بـوم
شناسـانه ،شـهری زیسـت پذیـر و پایـدار بـه وجود مـیآورد.
یکــی از راهکارهــای عمــده به ســوی شــهر پایدار ،بهبود زیسـتپذیری
اجتماعــات شــهری ،یعنــی جلــب توســعه پایــدار فراگیــر شــهروندان
در اداره امــور محلــی ،پشــتیبانی از ســازمانهای غیردولتــی ،ایجــاد
گرو ههــای محلــی داوطلــب بــرای مقابلــه بــا ســوانح طبیعــی ،حفاظــت
از میــراث تاریخــی و تنــوع فرهنگــی و هو یــت محلــی و ابتکاراتــی از ایــن

ُ
شکل  :10-1مرکز شهرتاریخی اریهوئال ،اسپانیا

دســت میباشــد (شــجاع وحیــدری.)1394،
ابزارهای متفاوت تحلیل کیفیت فضاهای عمومی وجود دارند که

مدلســازی اســتراتژیک  RGBGیــک تحلیــل براســاس دانــش عینــی

با ارایه فضای شهری سالم مشروط بر ساختار شهری مناسب منطبق

و ذهنــی فضاهــای شــهری اســت .ایــن تحلیــل براســاس همپوشــانی

هستند .تعادلی مابین استفاده از شهر و ارتباط مناسب بین قسمتهای

الی ههــا عمــل میکنــد کــه الگویــی ماننــد فضاهــا ،کاربردهــا و نشــانههای

مختلف شهرنیاز است .در یک زمان مشخص استفادهکنندگان از یک

شــهری در یــک چهارچــوب کنارهــم قــرار میگیرنــد .حــس تعلــق بــه

فضای عمومی باید درک کافی از فضای عمومی اشغال شده و حس

منظــور ارزشدهــی بــه محیطهــای شــهری و اســتفاده مناســب از آنهــا

خوب تطبیق به چهارچوب شهر داشته باشند که این امر اجازه استفاده

مهــم اســت .بــا ایــن مدلســازی و تکــرار دادههــای جم ـعآوری شــده در

مناسب از فضای عمومی را میسر میکند.
ُ
بــه عنــوان مثــال شــهرداری شــهر اریهوئــا 1در اســپانیا از دانــش بدســت

الیههایــی کــه همپوشــانی بــا یکدیگــر دارنــد ،تحلیــل موقعیــت فضاهــای
شــهری بخــش بــه بخــش و شناســایی نواحــی دارای ضدیــت بــا هــم

آورده شــده از ابزارهــای تحلیلــی بــرای بهبــود مداخــات پیرامــون

صــورت میگیــرد .اطالعــات بدســتآمده از ایــن مدلســازی تأییدگــر

طهــای شــهری متمرکــز بــر شناســایی نواحــی اجتماعــی باهــم
محی 

نیــاز بــه خلــق ســاختار مرتبــط بــا شــهر و افزایــش ســطح فعالیــت نواحــی

ناســازگار اســتفاده میکنــد .تصــور اشــتغال عمومــی بــا مشــارکت

آن اســت .افزایــش هویــت بخشــی مــردم نســبت بــه همســایگیها کمــک

طهــای محلــی بــرای رســیدن بــه یکپارچگــی در فراینــد احیــا نواحــی
محی 

بــه ارتقــای کیفیــت فضــای عمومــی میکنــد (GALIANO, ECHARRI

شــهری ناســازگار ارتقــا پیــدا میکنــد .قــدرت درک کیفیــت فضاهــای

.)ESPINOSA,2017

طهــا درگیــر در فراینــد احیــای خــود و فاکتورهــای
عمومــی وقتــی محی 

ســاختار برنامهریزیهــای شــهری کشــورما (حاکمیــت از بــاال)،

شــهری چــون ارتباطــات باشــند ،افزایــش پیــدا میکنــد .بــا توجــه بــه

ناکارآمــدی مدیریــت شــهری ،عــدم آمــوزش و آ گاهــی دقیــق افــراد از

نزدیکــی کو ههــا بــه مرکــز شــهر و قرارگیــری خان ههــا درشــیب کــم ،تحــرک

پیامدهــا و عواقــب مشــکالت موجــود ،وجــود فقــر و مشــکالت اقتصادی

یشــود چــون فاصلــه ز یــاد نســبت بــه مرکــز شــهر وجــود دارد .رم
ســختتر م 

 -اجتماعــی خانوارهــا ،ناامنــی روانــی و امنیتــی شــهری و در نهایــت

کولهــاس ایــن فضــای مفصلــی را فضــای فرصــت مینامــد در صورتیکــه

شعار یســازی ذات مشــارکت در سیاســتگذاری توســعه شــهری،

مداخــات مناســب صــورت گیــرد و فضاهــای شــهر یکپارچــه شــوند.

میتواننــد عوامــل کاهــش دهنــدهی انگیــزهی مشــارکت و همــکاری

1. Orihuela
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مــردم در اجرایــی نمــودن مبحــث توســعه پایــدار در شــهرها باشــند

اول مســتلزم توجــه جــدی بــه حقــوق شــهروندی میباشــد.

ز یــرا مشــارکت قلــب توســعه پایــدار را تشــکیل میدهــد.

حقــوق شــهروندی دارای چهــار حــوزه اساســی مدنــی ،سیاســی،

در واقــع مفهــوم مشــارکت مردمــی بــا مفهــوم کارایــی ،تمرکــز
تهــای محلــی آمیختــه شــده و حکمروایــی را
زدایــی و حکوم 

اقتصــادی  -اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه مشــارکت رکــن
اصلــی همــه حوزههــای مذکــور میباشــد (رجبــی.)1390،

یســازد .تعار یــف
بــه صــورت گزینــه قابــل توجــه و برتــر مطــرح م 

بهطــور کلــی از جملــه راهکارهایــی در نهادینــه ســازی

متعــددی از مفهــوم مشــارکت جمعــی از نظــر صاحبنظــران طــرح

مشــارکت شــهروندی در امــر توســعه پایــدار شــهری میتــوان

شــده اســت :بــه نظــر هار پــر ،مشــارکت فرایندی اســت که بــه افراد

بــه :ایجــاد انگیــزه مشــارکت مــردم در محــات شــهری ،مهیــا

اجــازه میدهــد در قــدرت مدیر یــت ،بــرای اخــذ تصمیمهــای

بــودن نیازهــای اولیــه و ضــروری و احســاس رفــاه ســاکنین از

ســازمانی ســهیم شــوند .همچنیــن از دیــد آلمونــد و پــاول اعمــال

طریــق مدیریــت اجتماعــی  -اقتصــادی و انســانی در محــات

تهــای مشــارکتی
یهــا ،از جملــه فعالی 
نفــوذ بــر سیاســت گذار 

شــهری میباشــد .راهکارهــای اساســی بعــدی شــامل :اصــاح

بــه شــمار مـیرود .بــا نــگاه بــه تعار یــف یــاد شــده و تعاریف مشــابه

نظــام برنامهریــزی شــهرهای کشــور و تسلطســازی نظــام

یشــود کــه در مفهــوم مشــارکت
دیگــر ،ایــن امــر بــه ذهــن متبــادر م 

حکمروایــی شــهری ،برگــزاری کالسهــای آموزشــی -توجیهــی

اجتماعــی ســهیم کــردن شــهروندان در امــور مرتبــط بــا زندگــی

در مکانهــای عمومــی درون محــات جهــت افزایــش آ گاهــی

نهــا نهفتــه اســت .شــهر بعنــوان یــک منبــع توســعه
اجتماعــی آ 

افــراد در خصــوص مشــکالت موجــود در شــهر و جایــگاه

مطــرح اســت و جایــگاه مدیر یــت شــهری و حکمروایــی شــهری

توســعه پایــدار در بهبــود اوضــاع فعلــی و همچنیــن تشــکیل و

در رونــد توســعه شــهر و بهبــود ســکونتگاههای شــهری نقــش

تقویــت شــورایارها ،اعتمادســازی شــهروند و اثردهــی تفکــرات و

مهــم و تعییــن کننــده دارد .هرچــه تــوده مــردم جامعــه مشــارکت

تجربیــات آنــان در برنامهریــزی و مدیریــت شــهری اشــاره نمــود

بیشــتری در امــور باشــند ،امــکان کســب موفقیــت فراهــم شــده

(اصغــری مرجانلــو ،صدرموســوی.)1394،

و اقشــار پاییــن و محــروم جامعــه از نتایــج مشــارکت حاصــل از

همانطــور کــه گفتــه شــد بحــث پایــداری در معمــاری و

یشــوند .مشــارکت مــردم در هر یــک از مراحــل
توســعه بهــره منــد م 

شهرســازی بیشــتر معطــوف بــه زیســت محیطــی و اقتصــاد

حهــای عمرانــی ،ســبب بهبــود شــرایط عمومــی ،توزیــع
و انــواع طر 

بــوده و بعــد اجتماعــی آن از توجــه کافــی برخــوردار نبــوده اســت

قــدرت و بــاال رفتــن ســطح امیــد بــه زندگــی میشــود.

نهــا
و پایــداری اجتماعــی محــور اصلــی انســان در همــه زما 

تحقیقــات ثابــت کــرده کــه احســاس مالکیــت ،تحصیالت،

میباشــد کــه بــرآورده کــردن نیازهــا و بــاال بــردن ســطح کیفیــت

احســاس تعلــق بــه مــکان و ســابقه ســکونت در رونــد مشــارکت

زندگــی از اهــداف پایــداری اجتماعــی اســت و انعــکاس آن را

تأثیرگــذار اســت .مهمتر یــن بخــش در توســعه پایــدار شــهری،

میتــوان در بوجــود آوردن فضاهایــی کــه جهــت برطــرف کــردن

شــهروندان میباشــند .هرچــه قــدر هــم کــه مدیــران و برنامهر یــزان

نیازهــای انســان و بهبــود کیفیــت فضاهایــی کــه مناســب همــه

پیشــنهادات و برنام ههــای خــود را جهــت تحقــق توســعه پایــدار

اقشــار جامعــه باشــد دانســت .از راهکارهــای عملــی بــرای

اعمــال نماینــد ،مادامــی کــه شــهروندان مایــل بــه همــکاری

رســیدن بــه پایــداری اجتماعــی کــه بــرای ایجــاد فضایــی کــه

نباشــند ،اهــداف پایــداری محقــق نخواهــد شــد (اصغــری

موجــب جلــب مشــارکت و حضــور مــردم در آن فضــا شــود،

مرجانلو،صدرموســوی.)1394،

میتــوان بــه بــاال بــردن ســطح ارتقــاء حــس مــکان در فضــای

ب ـه نظــر میرســد شــکلگیری و نهادینــه شــدن توســعه پایــدار

عمومــی بــرای بوجــود آمــدن حــس تعلــق خاطــر بــه مــکان نــام بــرد.

(توســعه سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی) در وهلــه

فصل نامه تخصصی
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بررسیابعادحسمکاندر پایداریاجتماعی

شکل  :11-1اهمیت یافتن تدریجی پایداری
اجتماعی در محافل بین المللی (منبع :واعظ
زاده ،نقدی ،ایاسه)1394 ،

حــس مــکان بــه معنــای ادراک ذهنــی مــردم از محیــط و احساســات کــم و بیــش آ گاهانــه آنهــا از محیــط خــود اســت که شــخص را
در ارتباطــی درونــی بــا محیــط قــرار میدهــد بــه طــوری کــه فهــم واحســاس فــرد بــا زمینــه معنایــی محیــط پیونــد خــورده و ایــن حــس
عاملــی اســت کــه موجــب تبدیــل یــک فضــا بــه مکانــی بــا خصوصیــات روحــی ورفتــاری ویــژه ای بــرای افــراد خاص میگــردد .حس
یشــود از مفاهیــم فرهنگــی مــورد نظــر مــردم روابــط اجتماعــی و
مــکان عــاوه بــر اینکــه موجــب احســاس راحتــی از یــک محیــط م 
فرهنگــی جامعــه در یــک مــکان مشــخص حمایــت کــرده و باعــث یــادآوری تجــارب گذشــته و دســتیابی بــه هویــت بــرای افــراد
یشــود (داداهلل پــور.)1395 ،
م 

شکل  :12-1سطوح مختلف حس مکان در انسان (داداهلل پور)1395 ،

یتــوان در دو گــروه عوامــل شــناختی و کالبــدی بــه صــورت زیــر بیــان کــرد .1 :عوامــل
عوامــل شــکل دهنــده حــس مــکان را م 
ادرا کــی و شــناختی :در ایــن مفهــوم ،حــس بــه معنــای احســاس مرحلــه قبــل از ادراک نیســت بلکــه بــه معنــای عاطفــه یعنــی
نهــا در افــراد مختلــف حسهــای متفاوتــی ایجــاد میکنــد .2 .عوامــل
مرحلــه پــس از شــناخت اســت .بــه ایــن ترتیــب مکا 
کالبــدی :بررس ـیها نشــان میدهنــد ویژگیهــای کالبــدی محیــط بــا ایجــاد معانــی و تأمیــن فعالیتهــای خــاص ،در ایجــاد
تهــا از فضــا بــا رضایتمنــدی از ویژگیهــای متغیــر محیــط ماننــد دمــا ،صــدا و امــکان
حــس مــکان مؤثــر اســت .تأمیــن فعالی 
تهــای فــردی و تعامــات اجتماعــی توســط عناصــر ایســتایی محیــط ماننــد ابعــاد ،تناســبات و فرمهــا وجــود میآیــد
انجــام فعالی 
(داداهلل پــور.)1395 ،
یتــوان ابــزار مناســبی بــرای طراحــی باشــد لــذا مــدل چهــار
بــه عقیــده گلــکار ا گــر بــه مــدل کانتــر بعــد بــوم شناســی افــزوده شــود م 
بعــدی مــکان پایــدار میتوانــد مبنــای نظــری بــرای طراحــی شــهری و معمــاری باشــد بنابرایــن از ترکیــب ابعــاد چهــار گانــه محیــط
یعنــی کالبــد فعالیــت تصــورات و اکوسیســتم ســه مؤلفــه عملکــردی کیفیــت تجربــی زیباشــناختی وکیفیــت زیســت محیطــی بــه
مثابــه نیروهــای کلــی طراحــی شــهری در یــک مــکان اســتنتاج میشــود .حــال بــه فاکتورهــای مؤثــر حــس مــکان در خصــوص یــک
فضــای عمومــی میپرداز یــم.
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مؤلفهعملکردی

در واقــع ارتبــاط فضایــی بــه معنــی روابــط مثبتــی کــه فضاهــای عمومــی

اصلیتر یــن موضوعــی کــه در یــک فضــای عمومــی مــورد توجــه

ســنتی مــا در زمــان گذشــته نســبت بــه هــم داشــتهاند ،یعنــی چیدمــان فضاهــا

قــرار میگیــرد احســاس لــذت از آن فضــا بــه وجــود آوردن یــک

باعــث نوعــی حــس و تعلــق خاطــر در ذهــن افــراد میشــد .چگونگــی قرارگیــری

خاطــره جمعــی در ذهــن افــراد بــرای بازگشــت مجــدد بــه آن

فضاهــا نســبت بــه هــم و بیــرون و درون بــودن و اســتفاده از فضاهــای پــر و

مــکان اســت .فــرد میتوانــد در یــک فضــای عمومــی کــه بــرای

خالــی ،در فضاهــای عمومــی زمــان گذشــته مؤثــر بــوده کــه مــردم بــر اســاس ایــن

برطــرف کــردن یــک نیــاز آمــده ،تفــرج کنــد یــا بــا فراغــت قــدم
ً
زنــد و ایــن فعالیــت نــه فقــط صرفــا بــرای برطــرف کــردن نیــاز

روابــط کالبــدی پیامهــا در ارتبــاط بــا ایــن فضاهــا را درک و ایــن حــس را تقویــت

بلکــه ســبب لــذت بــردن فــرد نیــز میشــود.

مؤلفهزیستمحیطی

و رمزگشــایی میکردنــد (داداهلل پــور.)1395 ،

نقــش فضــای عمومــی در دســتیابی بــه
شــادی درشــهر

عوامــل زیســت محیطــی از جملــه عواملــی هســتند کــه بــر

شــادی شــهری میتوانــد یــک مفهــوم تعریــف شــود کــه درک مثبتــی از فضایــی

یگــذارد از جملــه عواملــی نظیــر
حــس مــکان فــرد تأثیــر م 

کــه مــردم در آنجــا زندگــی میکننــد ارایــه میدهــد و بــه مــردم القــا میکنــد کــه

نور پــردازی ،بــو ،اصــوات و تقلیــل آلودگــی هــوا ،میتــوان ایــن

زمــان ز یــادی دریــک فضــا بماننــد یــا بخواهند درآنجــا زندگی کنند .شناســایی

طــور بیــان کــرد کــه کیفیــت اقلیمــی خــرد فضاهــای شــهری

فضــای شــاد قابــل دســترس ولــی چگونگــی بدســت آوردن آن دشــوار اســت.

یشــود.
ســبب آســایش اقلیمــی در داخــل و پیرامــون فضــا م 

نقشــه مــکان شــاد درچهارچــوب پژوهــش ( CNRشــورای پژوهــش ملــی)،
شناســایی محیطهــای شــهری پایــدار و فاکتو رهــای ایجــاد کننــده شــادی

مؤلفهتجربیوزیباشناختی

از دیــد کار بــران فضــا ،بــه انــدازه شناســایی مداخــات طراحــی بــرای خلــق یــا
ارتقــا میباشــد .ایــن متــود شــامل تحقیــق ،مشــاهده و پرسشــنامه اســت .از
نتیجــه نمون ههــای مــوردی دراروپــا ،آمریــکا و چیــن  20اصــل شــادی شــهری

یــک فضــای عمومــی بایــد بــرای اســتفاده کننــدگان جــذاب

گــردآوری شــده کــه بــا نرمافــزار مشــاهده و ارتقــا یافتــه اســت.
ً
تعر یــف شــادی شــهری قویــا عجیــن شــده بــا مطالعــات فلســفی،

بــرای بــه وجــود آمــدن ایــن جذابیــت بایــد از عوامــل بصــری

اقتصــادی ،محیطــی و اجتماعــی همزمــان بــا تغییــر ســبک زندگــی ،عــادات،

و غیــر بصــری اســتفاده کــرد .بــه عنــوان مثــال پارکینــگ یــک
ً
فضــای عمومــی بایــد بــرای افــراد متفرقــه و کارکنــان کامــا جــدا

نیازهــا و تعر یــف فراینــد تغییــر مســتمر اســت .بــه عبــارت دیگــر تعریــف بــه

باشــد کــه بــا احســاس خوشــایند بیشــتری بــه آنجــا بیاینــد.

و قابــل دسترســی و نزدیــک بــه فضــا باشــد تــا موجــب رفــاه افــراد
شــود و نیــز ترافیــک کنتــرل بهینــه گــردد.

بحــث کیفیــت زندگــی و بهویــژه پایــداری شــبیه بــه نظــر میرســد.
روش نقشــه مــکان شــاد شــامل  5مرحلــه اســت کــه اولیــن مــورد تعریــف و
انتخــاب ناحیــه مــورد مطالعــه میباشــد (کــه نیــاز بــه رفتــن بــه ســایت و تعییــن
حــدود کــه آیــا قطعــی هســتند یــا نیازمنــد بــه اصــاح ،اســت) .مرحلــه دوم
توصیــف مشــاهدات ویژگیهــای یــک مــکان از طریــق فعالیتهــا ،ادراک و
عناصــری کــه بــه درک شــادی کمــک میکننــد .نیــاز بــه مشــاهد افــراد (محلــی
و توریســت) و فعالیتهــای متفــاوت (ماننــد تفریــح و کار) بــرای مثــال چنــد
درصــد فعالیــت در یــک محیــط وجــود دارد و چــه تأثیــری بــر قابلیــت زندگــی
یگــذارد .فعالیتهــا و حضــور انســانها از نقطــه نظــر کمــی اندازهگیــری
م 
یشــوند .ســپس بایــد دیــد چــه فعالیتــی بــا چــه شــدتی تکــرار یــا اجــرا شــده و
م 
حــواس پنــج گانــه و ادراک مختلــف چــون آشــوب ،آرامــش و هماهنگــی درنظــر

شکل  : 13 -1عوامل مهم شکل دهنده حس مکان
(منبع :میرغالمی ،آیشم)1395 ،

فصل نامه تخصصی

26

26

رادیاپ هعسوت .لوا شخب

یشــود .ســپس مشــاهدات کمــی بهصــورت درصــد کــم ،متوســط،
گرفتــه م 
ز یــاد از نظــر لــذت بخــش بــودن ،غیرتأثیرگــذار بــودن و آزاردهنــده بــودن ،بیــان
یشــوند .قســمت بعــدی مشــاهده عناصــر مرتبــط بــا حــس شــادی اســت
م 
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(عناصــر طبیعــی ،خدمــات و ســرویس ماننــد مبلمــان ،انــواع حمــل و

بررســی رضایتمنــدی از  20اصــل منشــور شــادی شــهری ،وقتــی

نقــل) در نهایــت بــا مشــاهدات در یــک مــکان ،درصــد شــادی بدســت

همپوشــانی بیــن مناطــق انتظــار و اصــول منشــور باشــد صــورت

میآیــد .درمرحلــه ســوم پرکــردن پرسشــنامه از اســتفاده کننــدگان شــاد

میگیــرد 20 .اصــل منشــور بــه عنــوان راهنمــا درنظــر گرفتــه میشــوند،

یــا غمگیــن آن مــکان بــه هــدف شناســایی فاکتورهایــی کــه باعــث

بهطــور مثــال اقدامــات و عواملــی کــه تعیینکننــده شــادی مردمیانــد

میشــوند مــردم آنجــا زندگــی کننــد .ســواالتی چــون فعالیتهایــی کــه

کــه در یــک مــکان ویــژه زندگــی میکننــد 20 .اصــل از دیــدگاه شــادی

مــردم در آن مــکان انجــام میدهنــد ،حــس شــادی یــا غمگین بــودن در آن

شــهری فرضیههایــی بــه شــمار میآینــد کــه دارای قابلیــت بالقــوه بــرای

مــکان و اینکــه چــه عواملــی باعــث ایجــاد ایــن حــس میشــوند میتواننــد

بهبــود مناطــق انتظــار هســتند .مداخــات پــروژه بــرای تحقــق اصــول

مدنظــر قــرار گیرنــد .مرحلــه چهــارم تجز یــه و تحلیــل نقش ـهبرداری بــه

شناســایی میشــوند .قــرار دادن ایــن مداخــات پــروژه در مناطــق انتظــار

منظــور درک عناصــر اســت از لحــاظ بافــت شــهری ،المانهــای تاریخــی

بــا بررســی هماهنگــی بــا فضاهــا و مبلمــان و تجهیــزات شــهری موجــود،

و معمــاری ،محیطهــای طبیعــی (ماننــد در یــا و تپــه) .مرحلــه پنجــم

همــراه اســت .ازطریــق دو نــوع پرسشــنامه انجــام گرفتــه از کاربــران محــل

(باتوجــه بــه اطالعــات بدســت آمــده در مراحــل قبــل) ایجــاد نقشــه

اید ههــای طراحــی بررســی میشــود :پرسشــنامه در محــل و در وب

شــادی اســت بــا شناســایی فضاهــا و ویژگیهایــی کــه تصــور شــادی را

ســایت بــرای کاربــران (.)SEPE,2017
تحــول مداخــات پــروژه در طراحــی فضاهــا از طریــق دو اقــدام

بــرای افــراد اســتفاده کننــده از آن مــکان ،میدهــد.
بدســت آوردن درجــه شــادی ازطر یــق مطالعــه نقشــه تحلیلــی عوامــل

انجــام میشــود :همپوشــانی نتایــج مراحــل قبلــی و شناســایی اســتفاده

درونــی و بیرونــی مشــخص کننــده شــادی شــهری صــورت میگیــرد.

از آثــار موجــود شــهری و فرهنگــی نتیجــه حاصــل طراحــی نقشــه محــل

هــدف رســیدن بــه نقشــه "مناطــق انتظــار" اســت جایــی کــه فرضیــه

شــاد اســت .طراحــی فضاهــای جدیــد در هماهنگــی بــا فضاهــای

طراحــی میتوانــد در آن متمرکــز شــود .عوامــل درونــی در بردارنــده ادراک،

موجــود عامــل مهمــی در دســتیابی بــه شــادی شــهری اســت .اطالعــات

ســنت و فرهنــگ و عوامــل بیرونــی شــامل معمــاری ،تســهیالت و

جم ـعآوری شــده از طریــق دانــش کامپیوتــر و نرمافــزار بخصوصــی وارد

مبلمــان شــهری میباشــند" .مناطــق انتظــار" دربردارنــده جایــی اســت

شــده کــه شــامل نقشــه حرکــت مــردم ،مبلمــان شــهری و فعالیتهــای

کــه حضــور ایــن عوامــل جز یــی اســت .ایــن مناطــق میتوانــد بــا فضــای

انجــام شــده اســت و ارزشدهــی بــه آنهــا صــورت میگیــرد .ســواالت و

خالــی فیزیکــی یــا فضاهــای خالــی درک شــده نمایــش داده شــود.

بهــای پرسشــنامهها در نرمافــزار بــه کمــک پیشــنهادات وبال گهــا
جوا 

(منبع)www.thearchitectsdiary.com :
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یشــود .تجز یــه و تحلیــل ســنتی مکانهــا بــا تصاو یــر
و توریسـتها احیــا م 

زیرســاختها باعــث میشــود ،کــه شــهرها آســیب پذیرتــر بــه شــوکها

جدیــد و قدیمــی وارد میشــود .تجســم واضــح اطالعــات بدســت آمــده،

شــوند و بســیار محتمــل اســت کــه بــه شــدت تحــت تأثیــر تغییــرات

اجــازه رســیدن بــه روش پو یــا بــرای دســتیابی شــادی شــهری را میدهــد.

اقلیمــی قــرار بگیرنــد .عــاوه برایــن افزایــش رقابــت جهانــی بــرای انــرژی و
ً
منابــع احتمــاال بــا تأثیــرات تغییــرات آب و هوایــی بــه طــور نامتناهــی بــر

گرافیک ــی انج ــام و نق ــاط بحران ــی مش ــخص میش ــود .س ــپس  20اص ــل

روی جمعیــت فقیــر و آســیب پذیــر تأثیــر میگــذارد.

آزم ــون می ــزان ش ــادی ب ــا شناس ــایی مناط ــق انتظ ــار از طر ی ــق ارای ــه
ش ــادی ش ــهری وارد میش ــود و فعالیته ــای پو ی ــا مجس ــم میش ــوند.

این در شهرهای اروپایی اتفاق میافتد ،جایی که نابرابریها به

عملک ــرد نرماف ــزار منج ــر ب ــه ایدهه ــای طراح ــی ش ــادی ش ــهری

علت تعدادی از پدیدههای جمعیتی و اقتصادی ،به ویژه پیری

میش ــود .بهطورکل ــی روش  20اص ــل منش ــور و نرماف ــزار کامپیوت ــری

(با بسیاری از سالمندان مردم کمتر قادر به مقابله با اثرات زیست

ابزاره ــای منعطف ــی ب ــرای دانش ــگاهیان ،مدی ــران و تمر ی ــن کنن ــدگان

محیطی) ،افزایش تنوع قومی و افزایش تعداد افراد در معرض فقر و یا

جه ــت خل ــق ی ــا ارتق ــاء ش ــادی و پای ــداری مکانه ــای مختل ــف اس ــت

ازدواج ،تشدید میشوند .انعطافپذیری فرض میکند که تغییرات آب

(.)2017,SEPE

و هوایی رخ میدهد ،عدم قطعیت و تغییر را تشخیص میدهد ،بحران

ســاختارهای اجتماعــی بــرای رشــد
پایــدار نواحــی شــهری

را طبیعی درنظر میگیرد ،و به جای تالش برای حفظ وضعیت موجود،
تالش میکند تا توانایی افراد ،جوامع و یا سیستمها برای تشخیص و
سازگاری با اختالالت بهبود بخشد.
شــهر انعطافپذیــر بــرای جــذب و بازیابــی از هــر شــوک یــا اســترس
آمــاده اســت و درعیــن نگــه داشــتن ســاختارها و هویــت بــا تغییــر مســتمر

تغییــرات آب و هوایــی ،بالیــای طبیعــی و انســانی ،فضاهــای

ظاهــر ،تطبیــق پیــدا میکنــد .یــک شــهر انعطــاف پذیــر ،در حقیقــت،

پرجمعیــت ،تولیــد زبالــه و انــرژی فقــط برخــی از مســایلی اســت کــه

توســعه انعطــاف پذیــری بیشــتر در نهادهــا ،زیرســاختها و زندگــی

شــهرهای مــا بــا آن مواجــه هســتند .شــهرها زمینــه مداخلــه بــرای تقو یــت

اجتماعــی و اقتصــادی ،کاهــش آســیب پذیــری بــه رویدادهــای شــدید

همــکاری در برنامهر یــزی و مدیر یــت زیرســاختهای پایــدار بــرای رشــد

و پاســخ خالقانــه بــه تغییــرات اقتصــادی ،اجتماعــی و محیــط زیســت

پایــدار را پیشــنهاد میدهنــد .ایجــاد شــهرهای انعطــاف پذیــر دارای

بــه منظــور پایــداری طوالنــی ،را پشــتیبانی میکنــد (Boeri, Longo,

ابعــاد اجتماعــی و فیزیکــی اســت .تقو یــت هو یــت و فرهنــگ محلــی بــه

.)2017,Gianfrate & Lorenzo

نهــا را در
روابــط مثبــت میــان افــراد کمــک میکنــد و توانایــی جمعــی آ 
برابــر تغییــر ظاهــر افزایــش میدهــد.

شــهرها میتواننــد مســیرهای انتقــال را تســریع و زیرســاختهای
فیزیکــی اثرگــذار بــر آب و هــوا را تأمیــن کننــد و بــا تعریــف مدلهــای

بــه عنــوان مثــال شــهر بولونیــا بــرای ترو یــج مشــارکت فعــال ســهامداران

حکومتــی جدیــد و سیاســتهای شــهری ،انعطافپذیــری جامعــه

در تســریع برنامــه انطبــاق محیــط زیســت شــهری فعالیــت میکنــد .گــروه

و رشــد پایــدار را افزایــش دهنــد .مؤسســه انعطافپذیــری اســتکهلم

پژوهشــی دانشــگاه بولونیــا درگیــر توســعه یــک روش انعطــاف پذیــر و قابــل

اصولــی را بــرای ایجــاد انعطافپذیــری در سیســتمهای اجتماعــی-

تکــرار بــرای حمایــت پایــدار تــر کــردن زمینههــای شــهری اســت .روش و

محیطــی مرتبــط ،نظیــر حفــظ تنــوع و گوناگونــی ،تشــویق یادگیــری،

مطالعــات تجر بــی انجــام شــده بــرای ایجــاد مکانیسـمهای فعــال تعامــل

مدیر یــت ارتباطــات ،ارتقــای سیســتمهای حکومتــی چندگانــه و

نهــا ،جوامــع خــاق ،ســازمانهای خصوصــی ،بــا
شــهروندان ،انجم 

گســترش مشــارکت ،تعییــن میکنــد .ابعــاد فیزیکــی یــک شــهر انعطــاف

هدف افزایش انعطافپذیری و حساســیت جامعه و رشــد پایدار اســت.

پذیــر بــه شــکل شــهری ،زیرســاختها ،سیســتمها و خدمــات و بــه

تمرکــز خطرهــا در مناطــق شــهری بــا تمرکــز ز یــاد جمعیــت ،صنایــع و

شــیوهای اســت کــه بــا سیســتم اجتماعی-محیطــی مرتبــط شــناخته

شکل  :15-1شکلهای مفهومی از بیان تصویری انعطاف پذیری فضاها (منبع :جهانی و لمسکی)1395 ،
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شکل  :16-1مرکز شهر تاریخی  Rigaدر کشور لتونی که پیرامون آن کمربند سبز
قرار گرفته است (منبع) www.alamy.com:

یشــود و نیازمنــد برنامهر یــزی ،دانــش و بودجــه اختصاصــی
م 
اســت (.)2017,Boeri, Longo, Gianfrate & Lorenzo
ابعـاد اجتماعـی روی ظرفیتهـای مقابلـهای ،سـازگاری
و تحـول جوامـع محلـی بـرای مقابلـه بـا تهدیدهـا تقو یـت
میشـوند و میتواننـد بـا تقو یـت هو یـت و فرهنـگ محلـی
بهبـود یابنـد .بـرای گسـترش مشـارکت و بهبود ابعـاد اجتماعی
شهـای مختلفـی را میتـوان شناسـایی
انعطافپذیـری ،رو 
کـرد .1:مشـارکت متقابـل و فرآینـد چنـد سـطح :شـکل پایـه
مشـارکت در مقیـاس شـهری بـرای کنتـرل نظـارت بـر آب و هـوا
تهـای محلـی مشـارکت
معمـوال در برنامـه ( ICLEIدر آن دول 
در رونـد عطـف را تشـکیل میدهنـد) صـورت میگیـرد کـه
جلسـات بـرای بـه اشـتراک گذاشـتن اطالعـات بـا عمـوم اسـت.2 .

بازســازی جدیــد را تشــکیل میدهنــد :تراکــم جمــع و جــور بافــت شــهری

طراحـی ،تولیـد مشـترک و مشـارکت اجتماعـی :ایـن رویکـرد مشـارکت

آنهــا باعــث میشــود کــه در یــک فضــای محــدود تمرکــز قابــل توجهــی

جامعه از نوع سنتی است و برنامهریزی مشارکتی و طراحی (کارگاه ها،

از افــراد ،فعالیتهــا ،شــغلها و روابــط اغلــب بــا تغییــرات و تخریــب

جلسـات شـهر و غیره) برای دسـتیابی به اهداف اسـت و در کل ایده آل

ناشــی از انقبــاض اجتماعــی ،عــدم امنیــت ،فقــدان انســجام اجتماعــی

بـرای جامعـه محلـی .رویکردهـای گسـترش جهانـی روش چنـد منظـوره

و آ گاهــی محیــط زیســت و فضاهــای بــاز کــم وجــود داشــته باشــند.

اسـت .برنامهر یـزی ،طراحـی و مدیر یـت فضاهـای عمومـی کـه بـه طـور

همــه ایــن موانــع آســیبپذیری شــهرهای تاریخــی را کــه ناشــی از تقاطــع

فعـال جامعـه محلـی را نیـز در تولیـد مشـترک فضـای عمومـی مشـارکت

سیســتمهای انســانی و محیــط زیســت ســاخته شــده اســت ،افزایــش

میدهـد و تحـت عنـوان شهرسـازی تاکتیکـی (ماهرانـه) براسـاس

میدهــد .چالــش ،برقــراری ارتبــاط بیــن حفاظــت از میــراث و مســایل

اقدامـات کوتـاه مـدت بـرای تغییـر فـوری زمینـه شـهری انجـام میگیـرد.

معاصــر چــون پایــداری ،خالقیــت و انســجام اســت (Boeri, Longo,

 .3شـهرهای گـذار :یـک شـهر گـذار یـک جامعـه مردمـی اسـت ،پـروژهای

.)2017,Gianfrate & Lorenzo

کـه بـه دنبـال ایجـاد انعطافپذیـری بـا ایجـاد گرو ههـای محلـی در پاسـخ

مرا کــز شــهر ،بــر اســاس یکپارچگــی افقــی ،ترکیبــی از عناصــر

بـه اوج درخواسـت نفـت ،تخر یـب آب و هـوا و بیثباتی اقتصادی اسـت

برنامهر یــزی شــده از بــاال بــه پاییــن و ناپایدارنــد .تمرکــز بــر روی کل

کـه درآن حـل و فصـل سـنتی دشـوار و نیازمنـد نـوآوری اسـت.

مورفولــوژی شــهری ،بــا هــدف ارایــه فرصــت بــرای احیــای نــه تنهــا ابعــاد

شــهرهای اروپایــی بــا چالــش پیرامــون تحــوالت شــهری پایــدار از

فیزیکــی یــک شــهر ،بلکــه اقتصــادی و اجتماعــی اســت .مراحلــی بــرای

یشــوند ،تحــت یــک دوره
داخــل ســاختار شــهر تاریخــی خــود مواجــه م 

رســیدن بــه اهدافــی چــون شناســایی ویژگیهــای مهــم انعطافپذیــری

بحرانــی قــرار میگیرنــد و زمــان شــکنندگی را تجر بــه میکننــد .بــرای

بــرای یــک جامعــه طــی میشــود و ارزیابــی دســتیابی جوامــع بــه ایــن

حفــظ هویتهایــی کــه محیــط شــهری را نشــان میدهــد ،رســیدگی

یهــا نیــز در طــول بحــران ،شناســایی اســتراتژیهای شــهر تاریخــی
ویژگ 

بــه مســایل در ســطح محلــی و اروپایــی بســیار مهــم اســت .مداخــات

انعطافپذیــر و تعییــن مداخــات در ارتقــای انعطافپذیــری منطقــه

تکــراری امــا مناســب میتوانــد رشــد پایــدار و هوشــمندانه را در چارچــوب

درنظرگرفتــه میشــود.

شــهر تقو یــت کنــد و اقدامــات مؤثــری را بــرای جلــب توجــه بــه محیــط

گام دوم اجــرای یــک برنامــه دراز مــدت بــرای تعامــل شــهروندان مرکــز

زیســت ســاخته شــده در مقیــاس تاریخــی ،ز یــر ســاختهای موجــود،

شــهر تاریخــی و اجــرای یــک رونــد مشــارکت دموکراتیــک شــهروندان،

الگوهــای اجتماعــی -اقتصــادی محلــی ،انجــام دهنــد.

تحلیــل پذیــرش کاربــر از راهحلهــای پایــدارو انعطافپذیــر ارایــه شــده،

ایــن جــا بــرای افزایــش قابلیــت انعطافپذیــری در مرکــز شــهر تاریخــی

طراحــی مشــترک بــا شــهروندان و ایدههــای ذینفعــان بــرای راهحلهــای

روشــی نشــان داده میشــود کــه ایــن روش ،میــراث تاریخــی شــهر را بــه

جدیــد بــرای مقابلــه بــا چالشهــای همســایگی اســت .گام ســوم اجــرای

عنــوان یــک مز یــت مشــترک ،کــه قــادر بــه تولیــد فرآیندهــای اجتماعــی،

روش یعنــی آزمایــش ابزارهــای بهبوددهنــده پایــداری و مدیریــت انعطاف

اقتصــادی و زیســت محیطــی جدیــد اســت ،ترکیــب میکنــد و

پذیرشــهرتاریخی اســت .ایجــاد زیرســاختهای اجتماعــی بــرای

پیشــرفتهای عــادی و غیرمعمــول را در نظــر میگیــرد.

شــهرهای تاریخــی از ادغــام بیــن محیــط زیســت و رشــد پایــدار حمایــت

مرا کــز شــهر تاریخــی یــک زمینــه جالــب بــرای آزمایــش فرمولهــای
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ابتــکارات اجرایــی مؤثــری درایــن روش وجــود دارنــد ماننــد مرا کــز پایــدار
پشــتیبانی شــده توســط دانــش آمــوزان و کارکنــان ،کــه رونــد تغییــرات پو یــا
را بــه ســمت پایــداری در مؤسســات محلــی متصــل میکنــد .این ســاختار
بــا ایجــاد انگیز ههــای جدیــد ،بهبــود ارتباطــات و ایجــاد اســتراتژیهای
پایــداری در مشــارکت بــا ذینفعــان داخلــی و خارجــی رافراهــم م ـیآورد
یــا حتــی همــکاری بــا همــکاران محلــی از طر یــق ســازماندهی و ایجــاد
چش ـمانداز مشــترک بــرای تقو یــت اقتصــاد ســبز محلــی را ممکــن
یســازد (.)2017,Boeri, Longo, Gianfrate& Lorenzo
م 

نتیجهگیری
توسـعه پایـدار گونـه ای از توسـعه اسـت کـه در دهههـای اخیـر در برابـر
توسـعههای لجـام گسـیخته کـه صدمـات سـنگینی بـه محیـط زیسـت
وارد سـاختند ،مطـرح شـده اسـت .امـا حفاظـت از محیـط زیسـت
تنهـا یکـی از جنب ههـای توسـعه پایـدار میباشـد و توسـعه پایـدار ابعـاد
مهـم دیگـری دارد کـه عبارتنـد از ابعـاد اجتماعـی و اقتصـادی آن.
توسـعههای لجـام گسـیخته در دهههـای پیشـین تنهـا محیـط زیسـت
را مـورد تهاجـم قـرار دادنـد ،بلکـه عنصـر اساسـی توسـعه ،یعنـی انسـان
را نیـز مـورد بیمهـری قـرار دادنـد و آنـان را در فرآینـد توسـعه بـه انفعـال
کشـاندند .مشـارکت مـردم در سـطوح متفـاوت برنامهر یـزی و مدیر یـت
شـهری از طر یـق اعتمادسـازی مناسـب نسـبت بـه حکومـت ،آسـایش
روحـی و روانـی ،برقـراری عدالـت ،بـاال رفتـن سـطح امیـد بـه زندگـی،
ایجـاد و تقو یـت روحیـه مسـؤولیتپذیری ،اعتمـاد بـه نفـس ،رفتـار
خلاق و ارتقـای احسـاس تعلـق شـهروندی ،اثـرات مسـتقیمی بـر بهتـر
شـدن کیفیت زندگی و دسـتیابی به توسـعه پایدار اجتماعی میگذارد.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
URBAN SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Prepared by: Board of Editors
The rising environmental pollution crisis in the mid-1965s,
which was a warning to the world, led to the formation of
environmental advocacy groups around the world. Following this crisis, the concept of environmental sustainability was widespread in the world. Generally Sustainable development has three main areas of deep interest:
1. Environmental sustainability, 2. Economic sustainability, 3. Social sustainability.
As part of the post-2015 United Nations sustainable
development agenda, the world has its first urban sustainable development goal (USDG) “to make cities and human
settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”. This paper at first provides an overview of the USDG and explores some
of the difficulties around sustainable”, and an overview of the USDG
and some of the difficulties around using this goal as a tool for improving
cities. The sustainable development goals of the USDG require a recognition on
a city-wide scale. Global organizations and more than 400 government and community sponsors launched
a successful campaign for Sustainable Development Goals (SDGs) that is different from Millennium Development Goals (MDGs). These include the link between global investment and global development, and the
applicability of targets at any location not specific to poor countries.
The theory of endogenous development is the result of discussions by environmentalists about environmental issues, especially the urban environment, which followed the theory of sustainable development to
support natural resources.
Sustainable development is not exclusive to ecosystem issues, but its political, economic, social and cultural aspects also have great importance. In social aspect, one of the strategies is to improve the sustainability
of urban communities, to attract sustainable development of citizens in the field of human affairs, to support
nongovernmental organizations, to set up voluntary local groups to deal with natural disasters, and to promote local communities. People’s participation in each stage and in a variety of development projects will
improve the general conditions.
Practical approaches to achieving social sustainability that can be used to create a space that engages
people in that space can be called up to raise the level of sense of place in the public space to create a sense
of belonging to the place. Good public space can be defined as a concept that provides a positive perception
of the space people live in. In other words, the quality of life and sustainability are the same to each other.
In the past decades, unbridled development has not only invaded the environment, but also made the
human passive in the process of development. Participation of people at different levels of urban planning
and management through trustworthiness towards government, mental and psychological well-being, justice,
raising the level of life expectancy, creating and strengthening the morale of responsibility, self-confidence;
has direct effects on the improvement of quality of life and the achievement of sustainable social development.
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 بخش دوم////////////////
حملو نقلریلیشهری
Urban Railway

Transportation

///////// ////////////////

مهنــدس علــی امــام ،مدیــر عامــل شــرکت راه آهــن شــهری
تهــران و حومــه (متــرو) کــه همزمــان ریاســت هیئــت مدیــره
اتحادیــه قطــار شــهری کالنشــهرهای کشــور را نیــز بــر عهــده
دارد ،یکــی از مهندســان بــا تجربــه فــراوان در زمینــه مدیریــت
پروژههــای بــزرگ عمرانــی اســت.

مهندس علی امام  -مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

آینده متروی تهران چیســت؟ آیا توســعه شــبکه مترو تهران با شــتاب الزم
انجــام خواهد گرفت؟

Prepared by: Board of Editors

بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش شــبکههای متــرو در توســعه پایدار
کالنشــهرهای کشــور ،بــا ایشــان در ایــن خصوص گفتگویی
داشتیم.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

تهیه کننده :هیئت تحریریه

T E H R A N M E T R O O N T H E WAY T O

متــــــــــــرویتهــــــــــران
در مسیرتوسعهپایدار

بــرای توســعه الزم شــبکه متــرو عــاوه بــر بودجــه شــهرداری تهــران ،نیــاز بــه حمایــت بیشــتر دولــت و مجلــس از حمــل
و نقــل عمومــی ریلــی شــهری و تخصیــص و تحقــق بودجــه بیشــتر آن اســت .در بســیاری از شــهرهای جهــان دولــت
مرکــزی ســرمایه گــذاری در احــداث شــبکه متــرو را بــر عهــده دارد.
برنامــه نهایــی توســعه متــروی تهــران بــرای 12خــط درون شــهری و بــرون شــهری و جــا بــه جایــی  9میلیــون ســفر در
روز میباشــد.
لــذا توســعه خطــوط متــرو شــهری بایــد بــه برنامــه ســاخت تعییــن شــده برســد .در حــال حاضــر 17میلیــون ســفر
یشــود و ایــن عــدد در حــال افزایــش اســت .از ایــن رو بــرای حــل دراز مــدت مشــکل ترافیــک
روزانــه تهــران انجــام م 
شــهر تهــران چــارهای بــه جــز تکمیــل شــتابان خطــوط متــرو نمیباشــد .مزایــای اســتفاده از متــرو چــه بهطــور مســتقیم
و چــه غیرمســتقیم آنقــدر ز یــاد اســت کــه هرگونــه ســرمایه گــذاری و صــرف هزینــه را در ایــن مــورد توجیــه میکنــد.
برنامههــا و سیاس ـتهای اعــام شــده از ســوی مدیر یــت شــهری و معاونــت حمــل و نقــل شــهرداری تهــران،
یشــود .نتایــج حاصــل از چنیــن مطالعاتــی بــه منزلــه
لــزوم بازنگــری در مطالعــات طــرح جامــع ریلــی را متذکــر م 
نقشــه راه توســعه شــبکه و ایجــاد خطــوط جدیــد متــرو میباشــد.
مطالعــات مر بــوط بــه احــداث خطــوط اکســپرس (ســریع الســیر) متــرو تهــران کــه از گذشــته جــزء برنامههــای
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افــق  20ســاله حمــل و نقــل ریلــی پایتخــت بــوده اســت ،در حــال پیگیــری

از طر یــق خطــوط ریلــی درون شــهری را بــه مراتــب افزایــش خواهــد داد.

اســت تــا بــه محــض آمــاده شــدن و در صــورت تأییــد مدیر یــت شــهری،

در راســتای تأ کیــدات شــورای اســامی شــهر تهــران و بــا توجــه بــه

عملیــات اجرایــی آن در دســتور کار قــرار گیــرد.

اهمیــت بهــره منــدی هرچــه ســریعتر شــهروندان از خطــوط  6و  7قطــار

در طــرح جامــع توســعه حمــل و نقــل ریلــی پایتخــت مصــوب

شــهری ،ایــن خطــوط بــه صــورت فــاز بــه فــاز تحویــل شــهروندان خواهنــد

ســال ،1385چهــار خــط متــرو اکســپرس و پنــج خــط قطــار ســبک

شــد .در ایــن راســتا تــاش میگــردد نیمــه جنوبــی خــط  6بــا برخــورداری

شــهری ( )LRTدیــده شــده اســت .در حــال حاضــر مطالعــات مر بــوط بــه

از  4ایســتگاه دولــت آبــاد ،بعثــت ،میــدان شــهدا و میــدان امــام حســین

دو خــط اکســپرس متــرو در اولو یــت قــرار دارد پیــش فــرض اولیــه آن اســت

(ع) بــه عنــوان اولویــت نخســت بهــره بــرداری ،طــی نیمــه نخســت ســال

کــه ایــن دو خــط بــا تمــام خطــوط موجــود متــرو ایســتگاه تبادلــی خواهنــد

 1397تحویــل شــرکت بهــره بــردار متــرو شــود.

داشــت و بــه ازای هــر 4کیلومتــر مســیر ،یــک ایســتگاه بــرای پیــاده و ســوار
شــدن مســافر در نظــر گرفتــه میشــود.

خــط  6متــروی تهــران بــا احتســاب بخــش مربــوط بــه ادامــه جنوبــی آن
بیشــتراز  37کیلومتــر طــول دارد و از ایــن جهــت بلندتریــن خــط متــروی

خطــوط ســریع الســیر از ز یــر خطــوط دیگــر رد شــده و بــه همیــن جهــت

ز یــر زمینــی خاورمیانــه بــه شــمار میآیــد .ایــن خــط دارای  27ایســتگاه

لهــای آن در عمــق بیشــتری حفــر خواهــد شــد .مطالعــات اولیــه بــرای
تون 

اســت کــه ایــن تعــداد ایســتگاه بــا احتســاب بخــش نیمــه جنوبــی بــه 31

امکان ســنجی احداث خطوط ســریع الســیر در دو مســیر ،یکی از میدان

ایســتگاه میرســد.

صادقیــه تــا پاکدشــت و دیگــری از بزرگــراه شــهید بابایــی تــا اسالمشــهر
در حــال انجــام اســت .در صــورت راه انــدازی خطــوط اکســپرس و

آیا اتصال ایسـتگاههای مترو به ایسـتگاههای
راهآهنبینشهریدر جهتافزایشاستفادهاز
سیستم حمل ونقل عمومی اجرایی میشود؟

اقمــاری کــه جــزء تعهــدات دولــت اســت ،میــزان جــا بــه جایــی مســافران

در خصــوص اتصــال ایســتگاه متــرو بــه ایســتگاههای راه آهــن بیــن

یتــوان امیــدوار بــود ســهم متــرو از
همچنیــن تکمیــل خطــوط  6و  7م 
حمــل و نقــل عمومــی در مرحلــه نخســت حــدود دو میلیــون نفــر افزایــش
یافتــه و بــه مــرز  25درصــد برســد .البتــه احــداث خطــوط متــرو شــهرهای

نمونهای از قطار سبک شهری (LTR) Light Rail Transit
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شــهری ،بایــد بــه آ گاهــی برســانم ،شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران در صــدد اســت بــا

و البته نتیجه مطلوب را هم نخواهیم گرفت.

ایجــاد ایســتگاههای تبــادل ســفر در مجــاورت ایســتگاههای جوانمــرد قصــاب (خــط یــک)،

در خصوص تأمین اعتبارات الزم برای توسعه

میــدان راه آهــن (تقاطــع خــط  3بــا کر یــدور اصلــی شــرکت راه آهــن بــه صــورت ز یــر گــذر) و شــهر ری

شبکه مترو متذکر میشوم که با حمایت دولت

(خــط  - 6طــرح توســعه جنو بــی ایــن خــط) امــکان جــا بــه جایــی مســافران قطارهــای بیــن شــهری

 4هزار میلیارد تومان برای توسعه خطوط

از طر یــق خطــوط ریلــی درون شــهری را فراهــم ســازد .ایــن امــر کــه البتــه یکــی از مصادیــق تشــویق بــه

مترو در قالب اوراق مشارکت اختصاص

اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی اســت ،در بســیاری از شــهرهای امــروزی جهــان اجرا شــده اســت.

یافته است .از سوی دیگر از  101میلیارد
ً
تومان مصوب مجلس نیز نهایتا حدود 63

همـه میدانیـم نیـاز مبـرم بـه تکمیـل و توسـعه شـبکه متـروی
تهران وجود دارد .آیا برای تکمیل و توسعه شبکه متروی تهران
اعتبارات الزم توسـط دولت و مدیریت شـهری تأمین میشـود؟

میلیارد تومان در سال  1396از سوی سازمان
برنامه و بودجه کشور تخصیص داده شد.
در بودجه سال  1396کشور  5هزار میلیارد
تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل و
نقل ریلی درون شهری پیشبینی شده بود که

بایــد تأ کیــد کــرد ،تحقــق برنام ههــای توســعه متــروی تهــران نیازمنــد حمایــت جــدی دولــت اســت

تخصیص  2هزار میلیارد تومان آن در انتهای

چــرا کــه تأمیــن اعتبــارات الزم توســط شــهرداری تهــران بــه و یــژه بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی درآمدهــا،

سال  96به متروی تهران مورد تأیید سازمان

چنــدان واقــع بینانــه نیســت ،از ســوی دیگــر ،عــاوه بــر کمــک دولــت ،منابــع و ســرمایه گذار یهــای

برنامه و بودجه کشور قرار گرفت که این رقم

خارجــی را نیــز بایــد بــه کار بســت .بــا بودجــه انــدک نمیتــوان بــه کاهــش بــار ترافیــک کالنشــهرها و

برای خطوط شش و هفت میباشد ،تا بر

رفــع مشــکالت زیســت محیطــی ناشــی از آلودگــی هــوای شــهرهای بــزرگ امیــدوار بــود.

اساس مجوزهای الزم و مکاتبات صورت

در یــک نــگاه دیگــر بایــد بســنجیم کــه هزین هکــرد امــروز بــرای توســعه حمــل و نقــل عمومــی

گرفته از سوی وزارت کشور و بانک مرکزی

بــه صرفــه تــر اســت یــا هزینــه هــدر رفــت ســوخت و زمانــی کــه شــهروندان در صفهــای طوالنــی

و همین طور سازمان برنامه و بودجه ،دیگر

ترافیــک خودروهــا از دســت میدهنــد.

مراحل آن انجام شود .دولت برای سال

برنامههای توسعه شبکه مترو به شرطی محقق میشود که همانند کشورهای موفق دنیا در امر

 1397نیز بودجه اوراق مشارکت در نظر

مقابله با آلودگیهای زیست محیطی و تراکم ترافیک ،راهکارهای تجربه شده و امتحان پس داده را

گرفته است و در تبصره  4الیحه پیشنهادی

مدنظر قرار دهیم و در جهت منافع عمومی ،هزینه الزم را برای توسعه سیستم مترو در زمان مقرر انجام

بودجه پیشبینی کرده است  8هزار میلیارد

دهیم .در غیر این صورت چند برابر همین مخارجی که برای توسعه مترو در کالنشهرها الزم است

تومان اوراق مشارکت اختصاص دهد که
ً
البته نهایتا این رقم به  5500میلیارد تومان در

انجام دهیم ،هرسال در موارد دیگر و از جمله درمان بیمار یهای ناشی از آلودگی هوا صرف کرده
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مجلس شورای اسالمی تقلیل یافت که از این رقم ال اقل نیمی سهم کالنشهرها برای توسعه
سیستم مترو است .مشاهده مینماییم هنگامی که منابع درآمدی دولت و شهرداری محدود
میباشد ،باید به سراغ این نوع منابع برویم .اولویتهای مدیریت شهری تهران توسعه سیستم
حمل و نقل عمومی ریلی شهری و شبکه اتوبوسرانی است .در بودجه سال  1396به متروی
تهران  2300میلیارد تومان اختصاص داده بودند و برای سال  1397نیز  1765میلیارد تومان
مصوب نمودهاند .مدیریت ارشد شهری به درآمدهای مترو در بخش کالن نگاه کرده است که
یکی از آنها اوراق مشارکت میباشد.
از طرف دیگر تفاهم نامه همکاری توسعه حمل و نقل ریلی شهری بین وزارت نفت و
شهرداری تهران برای تأمین هزار دستگاه واگن مترو از محل صرفه جویی مصرف سوخت
است و باید دولت نسبت به تأمین بودجه آن

امضاء گردیده است.
همچنیــن میتوانیــم از طر یــق فاینانــس کــه بــاز نیــاز بــه همراهــی دولــت و دســتگاههای زیــر

اقدام نماید .در خصوص متروی شهر پردیس

مجموعــه آن از جملــه بانــک مرکــزی ،وزارت اقتصــاد و وزارت کشــور دارد ،حمایــت و پشــتیبانی

در شرق تهران نیز اقدامی صورت نگرفته

شــویم و در ایــن خصــوص نیــز اقدامــات خو بــی صــورت خواهــد گرفــت .در ســالهای گذشــته

است .باید توجه داشت که در شهرهای

ســه فاینانــس اجرایــی شــده اســت کــه بــه جهاتــی در نیمــه راه مانــده اســت کــه ســر جمــع آن 1226

اقماری تهران که اکثر ساکنان محل کارشان

هــزار یــورو و بــرای خطــوط  7 ،6و  3متــرو اســت .لــذا همراهــی و همگامــی دولــت بــا مدیریــت

در تهران میباشد ،بار ترافیک جادههای

شــهری میتوانــد در اســتفاده از اوراق مشــارکت و فاینانــس نمــود کار آمــدی پیــدا کنــد .از ســوی

منتهی به تهران اضافه میشود و موجب

دیگــر بایــد متذکــر شــوم در دو ســال اخیــر نیــز هــر اقدامــی در متــروی تهــران انجــام میشــد ،بخــش

افزایش آلودگی هوا و تراکم ترافیک میگردد .از

مهمــی از آن متکــی بــه منابــع و تســهیالت بانــک شــهر بــوده اســت .شــهرداری تهــران رقــم ســنگین

این رو اگر دولت اقدامی برای ایجاد قطارهای

 15هــزار میلیــارد تومــان در متــرو و پروژ ههــای دیگر از بانک شــهر تســهیالت گرفته اســت .در ســال

حومه شهری نکند ،نمیتوان امیدوار بود

 95و  15 ،96الــی  20درصــد و در ســال  10 ،97درصــد بودجــه شــهرداری تهــران بــه توســعه شــبکه

شبکه متروی تهران به نتیجه مطلوب خود

متــرو اختصــاص یافتــه اســت .بــر اســاس طــرح جامــع حمــل و نقــل شــهر تهــران بایــد خطــوط 8

برسد .در بودجههای پیشنهادی سال 1397

و  9متــرو هــم در دســتور کار قــرار گیرنــد .اتصــال بــه فــرودگاه امــام خمینــی (ره) بــه اشــتباه بــه

برای احداث قطار حومه ای تهران ،پردیس،

عنــوان خــط  8نــام گــذاری شــده اســت .در طــرح مصــوب ســال  12 ،96خــط بــرای شــهر تهــران

دماوند ،فیروزکوه هم سفارشاتی شده بود .در

طراحــی شــده اســت کــه تــا کنــون  4خــط آن بــه بهــره بــرداری کامــل رســیده اســت و خــط  5نیــز

فصل حمل و نقل مصوبات کمیسیون عمران

خــط اصلــی متــروی تهــران نیســت .انتهــای فعلــی خــط  5در ایســتگاه صادقیــه بایســتی در قالــب

مجلس شورای اسالمی ،مبلغ  100میلیارد

خــط یــک اکســپرس تــا پاکدشــت ادامــه یابــد ،کــه در ایــن زمینــه اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.

تومان جهت ساخت رینگ قطار حومه ای

بخــش عمــده ای از خطــوط خــط  6و  7در ســال  1397راه انــدازی میشــوند و بــرای خــط  8و

منطقه غرب و جنوب غرب تهران (شامل

 9نیــز بایــد منابــع تأمیــن شــوند .اوراق مشــارکت بــرای هزین ههــای خطــوط 6و  7در نظــر گرفتــه

شهرهای قدس ،شهریار ،اندیشه ،مالرد ،رباط

شــدهاند .امیدوار یــم بتوانیــم بــرای احــداث خطــوط  8و  9از فاینانــس اســتفاده کنیــم .ایــن دو

کریم ،بهارستان و اسالمشهر) دیده شده است.
وزارت راه و شهرســازی بــه دنبــال ایجــاد

خــط هســته مرکــزی شــهر تهــران را بــه شــکل حلقــه ای پوشــش میدهــد.

برنامه احداث خطوط متروی حومه شهری تهران چیست؟
خطــوط متــروی شــهرهای اقمــاری تهــران چــه اهمیتــی بــرای
کاهــش تراکــم ترافیک تهــران دارند؟

بیشــتری بــه توســعه متــرو شــود و بودجــه آن بــه

در سـالهای اخیـر دولـت احـداث  2خـط متـرو حومـه شـهر را بـه شـهرداری تهـران

موقــع اختصــاص یابــد .امیدواریــم هــر چــه زودتــر

وا گـذار نمـوده اسـت .یکـی از ایـن خطـوط خـط پرنـد اسـت کـه از فـرودگاه امـام

ایــن شــرکت راه انــدازی شــود تــا بــه داد مــردم

یشـود و تـا کنـون حـدود  % 50پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت.
خمینـی (ره) آغـاز م 

حومــه کالنشــهرها برســد .در پایــان بایــد عــرض

خط دیگر ،خط اسالمشهر است که اقدام اجرایی اساسی در احداث آن صورت نگرفته

کنــم اگــر متــروی تهــران بــا  8خــط اصلــی و 4
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کــه در حومــه شــهر تهــران و ســایر کالنشــهرها
مراحــل اداری احــداث متــرو را انجــام میدهــد.
ایــن امــر ســبب خواهــد گردیــد کــه توجــه
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خــط اکســپرس بــه بهــره بــرداری برســد % 45 ،از حمــل و نقــل مســافران

و یــا ر یــل ســبک قابــل پوشــش نیســتند جمــع کــرده و بــه ایســتگاه آن

را بــر عهــده خواهــد گرفــت .ایــن امراثــر بخشــی چشــم گیــری در کاهــش

سیســتمها منتقــل کننــد و بالعکــس.

ترا کــم ترافیــک و آلودگــی هــوای در شــهر تهــران خواهــد داشــت.
در صورتــی کــه منابــع الزم تأمیــن شــود ،تــا  6ســال آینــده توســعه و

آیا ایمنســازی شــبکه متروی تهران در اولویت
اقدامــات شــرکت راه آهــن شــهری تهــران و
حومــه قــراردارد؟

تــا ســال  1400بــه اســتاندارد قابــل قبولــی در خدمــت رســانی سیســتم

سر لوحه اقدامات ما افزایش سطح رضایت مردم است .در این راستا،

حمــل و نقــل عمومــی ریلــی شــهری جهــت رفــاه شــهروندان برســیم.

تمرکز ما در اجرای خطوط مترو ایمنی میباشد .تعطیلی خط  7به

تکمیل خطوط متروی شــهر تهران به پایان میرســد .در این چشــم انداز،
هنگامــی کــه شــهروندان از منــزل خــارج میشــوند بــا طــی کــردن حداکثــر
 500متــر میتواننــد بــه اولیــن ایســتگاه متــرو یــا اتو بــوس برســند .امیدوار یــم

جهت ریسک پذیری باالیی که وجود داشت صورت گرفت .این

هزینــه متوســط احــداث یــک کیلومتــر متــرو
حــدود  4برابــر سیســتم حمــل و نقــل عمومــی
ریــل ســبک اســت .آیــا سیســتم ریــل ســبک در
شــهر تهــران احــداث میشــود؟ آیــا امــکان و
توجیــه تبدیــل برخــی خطــوط بــی آر تــی
(اتوبــوس ســریع الســیر) بــه سیســتم حمــل
و نقــل عمومــی ریــل ســبک وجــود دارد؟
هزینه ساخت خط مترو در تهران در حال حاضر کیلومتری حدود 65

تصمیم در نتیجه اظهارات کارشناسان انجام گردید و مدیریت ارشد
نیتی نداشته جز اینکه امنیت شهروندان را تأمین نماید .امیدوارم با
همت همکاران و مشاوران در کوتاه مدت و در بهترین شرایط ممکن
بتوانیم این خط را تقدیم شهروندان نموده و بازگشایی کنیم.
در توســعه شــبکه متــرو تــاش مــا بایــد در دو بخــش متمرکــز شــود :در
حــوزه فنــی و ایمنــی.
در گذشــته برخــی اتفاقــات ناگــواری در متــرو افتــاده ،از قبیــل اینکــه
عبــور خــط متــرو از بافــت فرســوده ســبب ایجــاد مشــکالتی بــرای مالــکان
واحدهــا شــده اســت .لــذا بایــد بــه ایمنســازی شــبکه متــرو بیــش از
گذشــته توجــه داشــته باشــیم.

میلیون دالر است .این عدد برای ریل سبک حدود نیمی از این مقدار

شاید اطالع داشته باشید طرح سیستم "ژئو رادار متحرک" از سوی

است ولی اینطور نیست که ریل سبک  4برابر ارزانتر باشد .در عین حال

شهرداری تهران اجرا شده و براساس آن این سیستم را از تمام مسیرهای

باید توجه داشت که اگر طول عمر استفاده از مترو
و ظرفیت جابجایی مسافر مترو را با ریل سبک
مقایسه کنیم خواهیم دید که هزینه جابجایی هر
مسافر با مترو در دراز مدت کمتر از ریل سبک
است .لذا برای کالنشهری مانند تهران که تعداد
سفرهای روزانه آن زیاد است ،سیستم ریل سبک
جز در مسیرهای محدودی توصیه نمیشود.
در مــورد سیســتم بــی آر تــی هــم نمیتــوان
اعــام کــرد کــه بــا ر یــل ســبک قابــل جایگزینــی
اســت .بیآرتــی ارزانتــر و اجــرای آن راحتتــر و
جابجایــی مســافر آن کمتــر از ر یــل ســبک اســت.
هــر یــک از ایــن سیســتمها کار بــرد خــودش را دارد
ولــی آنچــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود ایــن اســت کــه
ایــن سیســتمها نبایــد بــه مــوازات هــم کار کننــد
بلکــه بایــد بــه صــورت فیــدر (تغذیــه کننــده) برای
سیســتمهای بزرگتــر کار کننــد .بــه طــور مثــال بــی
آر تــی بایــد مســافران نقاطــی را کــه توســط متــرو
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عبور خطوط مترو حرکت دادهاند و به نتایج

نقــش اتحادیــه قطــار شــهری کالنشــهرهای کشــور،
در توســعه و استانداردســازی سیســتم متــرو در کشــور
چیســت؟

یا خواهد گرفت .البته انجام این امر تنها نباید

در نشســت هیــأت رئیســه قطارهــای شــهری کالنشــهرها کشــور مباحــث مختلفــی از

محدود به یکبار شود والزم است به صورت

قبیــل تدو یــن پیــش نو یــس اساســنامه اتحادیــه قطــار شــهری کالنشــهرها جهــت ارائــه بــه

مداوم در بازههای زمانی مشخص صورت

وزارت کشــور مطــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت .مصوبــه مهــم نشســت مذکــور ،فعــال

گیرد .ما وقتی میتوانیم خرسند باشیم که

شــدن کمیتههــای تخصصــی اتحادیــه و تدویــن دســتور العملهــای هــر کمیتــه بــا بهــره

در سایه انجام وظیفه در مجموعه خودمان

گیــری از تجــارب متــرو در ســایر کشــو رهای جهــان بــود .قــرار شــد هــر کالنشــهر در یکــی

سالمت ،دقت و ایمنی را سر لوحه اقدامات

از زمین ههــای تخصصــی مســؤولیت تدویــن دســتورالعملها را قبــول نمایــد .همچنیــن

خود قرار دهیم .تکمیل سیستم ایمنی

الیحــه بودج ههــای دولتــی ســال  1397و نحــوه حمایــت از متــروی کالنشــهرها در ایــن

خطوط قطار شهری یکی از اولویتهای

نشســت مــورد بررســی قــرار گرفــت و نگرانــی اعضــاء بــه ســمع و نظــر نماینــدگان وزارت

اصلی مدیریت شهری میباشد.

کشــور رســید .گســترش سیســتم حمــل و نقــل عمومــی متــروی کالنشــهرهای کشــور

خوبی رسیدهاند .با این روش نقاط مخاطره
ً
آمیز،حفره هاو بعضا مغارها شناسایی شده و
تزریقات استحکامی در آنها صورت گرفته و

در بخشهایــی از خطوطــی کــه بــه

مهمتر یــن راه توســعه پایــدار و مبــارزه بــا آلودگــی خطرنــاک هــوای ایــن شــهرها اســت .هــم

تازگــی مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت

اکنــون  9کالنشــهر کشــور شــامل تهــران ،مشــهد ،اصفهــان ،شــیراز ،تبریــز ،اهــواز ،کــرج،

نواقصــی وجــود دارد .بعضــی از ایــن مشــکالت

قــم و کرمانشــاه احــداث خطــوط متــرو را آغــاز نمودهانــد .اتحادیــه قطارهــای شــهری در

ناشــی از محدودیــت فضــای اجرایــی بــرای

عمــل بــه تعهــدات بــه شــهروندان دســت یــاری بــه ســوی مشــاوران و پیمانــکاران و عزیــز

احــداث ایســتگا ههــا میباشــد .در برخــی

دراز خواهــد کــرد و در ســایه بهــره گیــری از تجــارب ایــن عزیــزان دقــت و ایمنــی در اجــرای

از مــوارد ایســتگاه ســاخته شــده اســت ،ولــی

خطــوط را خــط مشــی خــود قــرار خواهــد داد.

ورودیهایــی کــه بــرای آنهــا پیشبینــی

خانــواده متــرو در کالنشــهرهای کشــور تنهــا بــه کارکنــان شــرکت متــرو محــدود

شــده در ســایه عــدم تأمیــن اعتبــار مالــی یــا

یشــود بلکــه پیمانــکاران و مشــاوران نیــز کــه در ایــن عرصــه زحمــت کشــیدهاند و
نم 

مشــکالتی کــه مالــکان فضاهــای مــورد نظــر

در بخــش اجــرا در ایــن کار عظیــم ایفــای نقــش کردنــد نیــز ســهم چشــم گیــری در تحقــق

داشــتهاند ،اجــرا نشــده اســت .چــون در
ً
خطــوط اجــرا شــده معمــوال تــاش شــده اســت

اهــداف توســعه حمــل ونقــل ریلــی دارنــد .دســتاورد مجموعــه تالشهــا ایــن شــده کــه
نهــا شــهروند هــر روز دارنــد از متــرو بهرهبــرداری مینماینــد و افتخــار ایــن کار
میلیو 

حداقلهــای الزم رعایــت شــود ،بــه دالیلــی

ارزشــمند بــرای همــه ایــن عز یــزان اســت .بایــد قــدردان زحمــات همه دســت انــدر کاران،

در ایــن بخــش دارای نواقــص و کمبودهایــی

مشــاوران و پیمانــکاران در ایــن ســه دهــه باشــیم .امــروز در ســایه تــاش و مجاهــدت

هســتیم کــه بایــد بــه تدر یــج برطــرف شــود،

مهندســان بلنــد همــت ایرانــی تجــارب گرانبهایــی در مجموعــه متــرو اندوختــه شــده کــه

امــری کــه بــدون شــک وظیفــه ســنگینی بــر

بایــد بــا حمایــت اتحادیــه در کالنشــهرها بــه کارگرفتــه شــود.
نمونه عینی این امر را میتوان در ساخت مترو در سایر کالنشهرها جستجو کرد به

دوش مــا خواهــد گذاشــت.
برخــی ازخطــوط مترو بــه لحــاظ فضــای

طوری که هیچکدام از آنها نیستند که از تجربه تهران در این زمینه بهره مند نشدهاند

پارکینــگ ،پایانــه و دپــو دچــار کمبودهایــی

و این مایه افتخار است .در این راه جا دارد از مشاوران و مهندسانی که زحمت

جــدی هســتند .اصــاح ایــن نواقــص نیازمنــد

کشیدهاند و این تجربیات گرانبها را به ارمغان آوردند تقدیر نمائیم .امروز دانش فنی

اقدامــات اساســی میباشــد .اقدامــات

ساخت مترو بومیسازی شده و این به دست با کفایت مهندسان ایرانی صورت گرفته

مدیر یــت شــهری در ایــن زمینــه بــر مبنــای

است .لذا باید این تجربیات گرانبها که ارزان هم به دست نیامده ،درست به کار گرفته

بــاال بــردن ســطح ایمنــی متــرو و رضایتمنــدی
ً
شــهروندان اســتوار اســت .امــری کــه قاعدتــا

شود .در این راه مشاوران و پیمانکاران باید کمک حال سازمانهای قطار شهری در
کالنشهرهای ایران باشند .اتحادیه قطارهای شهری کالنشهرهای کشور میتواند با

در خدمــت رســانی مناســب محقــق میشــود.

استفاده از مشاوران و پیمانکاران متخصص متروسازی در افزایش کارآیی ،کیفیت و
استانداردسازی سیستمهای متروی شهرهای کشور گامهای بلندی بردارد و توسعه
پایدار کالنشهرهای کشور را به پیش ببرد.
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TRANSPORTATION

نهــای آرام ،هــوای پــاک ،دسترســی راحــت بــه محــل کار و تحصیــل و زندگــی اجتماعــی
شــهرها را بــا خیابا 
پرانــرژی تصــور کنیــد .خانوادههایــی را تصــور کنیــد کــه از خان ههــای خــود بــه مرکــز شــهر یــا بــا اســتفاده از جــاده هــا،
راه آهــن ،هواپیمــا بــه دیــدن اقــوام خــود در کشــورهای دیگــر میرونــد و کاالهایــی را در نظــر بگیریــد کــه بایــد در زمــان
یتــوان بــه وســیله تعهــد واقعــی
مشــخص و بــا حداقــل تأثیــرات زیســت محیطــی بــه مقصــد برســند .ایــن دیــدگاه را م 
و گســترده بــرای توســعه سیســتمهای حمــل و نقــل پایــدار تحقــق بخشــید.
حمــل و نقــل ،اســاس توســعه در مقیــاس وســیع و جهانــی اســت .در عیــن حــال تأثیــر بســزایی بــر کیفیــت
زندگــی شــخصی افــراد نیــز دارد .در بســیاری از مــوارد ،حمــل و نقــل شــامل انتخــاب بیــن حرکــت کــردن یــا ثابــت
مانــدن در محــل ،حرکــت بــه صــورت پیــاده ،بــا دوچرخــه ،اســتفاده از سیســتم حمــل و نقــل عمومــی یــا اســتفاده
از ماشــین شــخصی و از ایــن قبیــل میشــود .امــا ایــن انتخــاب در بســیاری از مــوارد توســط وضعیــت اقتصــادی،
محدودیــت اجتماعــی و شــرایط محلــی ،منطقــه ای و ملــی محــدود میشــود .گزینههــای حمــل و نقــل موجــود
در هــر کشــور بازتــاب ســطح توســعه آن کشــور اســت .در عیــن حــال ،توســعه حمــل و نقــل محــرک رشــد اقتصــادی
اســت .ایــن امــر موجــب توســعه اقتصــادی افــراد و جوامــع ،غلبــه بــر محرومیــت اجتماعــی ،ایجــاد ارتبــاط بیــن
کاالهــا و بــازار و اتصــال مناطــق روســتایی بــه مرا کــز شــهری و بــازار جهانــی اســت.
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بدســت میآیــد .تغییــرات جــدی در سیســتمهای حمــل و نقــل در
سراســر جهــان بــرای رســیدن بــه موفقیــت ضــروری اســت.
ایــن گــزارش مفهــوم زیــر را کــه توســط گــروه مشــاور در مــورد حمــل و
نقــل پایــدار ارائــه شــده اســت ،بیــان میکنــد:
حمــل و نقــل پایــدار ارائــه خدمــات و زیربنــای حرکــت و جابجایــی
مــردم و کاالهایــی اســت کــه موجــب پیشــرفت اقتصــادی و توســعه
اجتماعــی بــرای اســتفاده نســل امــروز و آینــده بــه طــور امــن ،مقــرون بــه
صرفــه ،قابــل دسترســی ،کارآمــد ،و انعطافپذیــر میشــوند ،در حالیکــه
کر بــن و ســایر اثــرات زیســت محیطــی را بــه حداقــل میرســاند.
بــا رویکــرد مــردم محــور در مصوبــه توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحد،
ایمنــی بایــد پیشــنیاز تمامــی تالشهــای حمــل و نقــل پایدار باشــد و برای
در ســال  ،2015ســازمان ملــل متحــد یــک دیــدگاه جهانــی بــرای توســعه

پیشــرفت در جهــت اهــداف موافقتنامــه پاریــس ،کاهش انتشــار گازهای

پایــدار را بــه همــراه 17هــدف مــد نظــر قــرار داد.

گلخان ـهای و بهبــود شــرایط آب و هوایــی بایــد ارجــح باشــند .دســتیابی

اهــداف بیــان میکننــد کــه تصمیمــات و اقدامــات بایــد مزایــای

بــه حمــل و نقــل پایــدار نیازمنــد همــکاری وســیع ذینفعــان از صنعــت،

زیســت محیطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی و تأثیــرات منفــی را در نظــر

سیاســت و مؤسســات تحقیقاتی ،دولتهای محلی و ملی و به چالش

بگیــرد .همچنیــن در ســال  ،2015جامعــه بینالمللــی توافقنامــه اقلیمــی

کشــیدن وضعیــت موجــود و تــاش بــرای پیشــرفت واقعــی میباشــد.

پار یــس 1را بــا هــدف "تقو یــت پاســخ جهانــی بــه تهدیــد تغییــرات اقلیمی،

چالشهــا بهویــژه در شــهرهای بــزرگ بــا اقتصادهــای نوظهــور و در

در راســتای توســعه پایــدار و تــاش بــرای از بیــن بــردن فقــر" تصو یــب کــرد.

مناظــر شــهری و روســتایی کشــورهای در حــال توســعه بــه طــور کلــی

نتایــج ایــن دو بهوســیله ســایر موافقتنام ههــای مهــم بیــن المللــی ،شــامل

بســیار ز یــاد اســت .لــذا تغییــرات اساســی الزم اســت .اگــر رونــد فعلــی

اقدامــات آدیــس آبابــا بــرای تأمیــن مالــی توســعه ،چارچــوب ســندای

ادامــه یابــد ،آلودگــی هــوا و تلفــات جادهــای افزایــش خواهــد یافــت و بشــر

بــرای کاهــش مخاطــرات ،و دســتور کار جدیــد شــهری زیســتگاهها،

را از آینــده پایــدار دور میکنــد.

حمایــت شــده اســت .تمــام ایــن موافقتنامههــا بــه طــور ذاتــی مرتبــط

حمــل و نقــل در حــال توســعه ،ارتبــاط دهنــده مــردم ،متصــل کننــده

هســتند و پیشــرفت در یکــی تنهــا بــا پیشــرفت در ســایر موافقتنامههــا

جوامــع محلــی بــه جهــان ،ایجــاد کننــده بازارها و تســهیل کننــده تجارت

Paris Climate Agreement
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اهدافتوسعهپایدار

حصول اطمینان از در
دسترس بودن آب و
فاضالب برای همه و
مدیریت پایدار آنها

دستیابی به برابری
جنسیتی و توانمندسازی
همه زنان و دختران

حصول اطمینان از آموزش
جامع و با کیفیت مساوی و
ترویج فرصتهای یادگیری
مادام العمر برای همه

حصول اطمینان از زندگی
سالم و ارتقای رفاه برای
همه و در همه سنین

پایان دادن به گرسنگی،
دستیابی به امنیت غذایی
و بهبود تغذیه و ترویج
کشاورزی پایدار

پایان دادن به فقر در تمام
حاالت و اشکال آن در
همه جا

حصول اطمینان از
الگوهای تولید و مصرف
پایدار

ایجاد شهرها و شهرکهایی
فرا گیر ،ایمن ،تاب آور و
پایدار

کاهش نابرابری در داخل و
در میان کشورها

ایجاد زیرساختهای تاب
آور ،ارتقاء صنعتی فرا گیر و
پایدار و پرورش نوآوری

ترویج رشد اقتصادی پایدار
و فرا گیر ،اشتغال کامل و
سازنده و کار شایسته برای
همه

حصول اطمینان از
دسترسی به انرژی مقرون
به صرفه ،قابل اعتماد،
پایدار ،و مدرن برای همه.

تقویت ابزار پیادهسازی
و احیای مشارکت
جهانی برای توسعه پایدار

ترویج جوامع صلح آمیز و فرا گیر
برای توسعه پایدار ،فراهم کردن
دسترسی به عدالت برای همه و
ایجاد نهادهای اثربخش،
پاسخگو و فرا گیر در تمام سطوح

حفاظت،بازسازیوارتقایاستفاده
پایدارازا کوسیستمهایخشکی،
مدیریتپایدار جنگلها ،مبارزهبا
بیابانزایی ،ومتوقفساختنتخریب
زمین و توقف از بین رفتن تنوع زیستی.

حفاظت و استفاده پایدار
از اقیانوسها ،دریاها
و منابع دریایی
برای توسعه پایدار

انجام اقدامات فوری برای مبارزه با
تغییر اقلیم و اثرات آن .

تقاضــا بــرای جابجایــی مــردم و کاالهــا هــر ســاله بــه طــور قابــل توجهــی

شهــا بــزرگ هســتند ،امــا ایــن فرصتهــا هســتند کــه بــا اتخــاذ
چال 

افزایــش مییابــد .بــه رغــم ایــن ،بانــک جهانــی بــرآورد میکنــد کــه یــک

تصمیمــات درســت و بــه موقــع در زمینــه حمــل ونقــل در زمــان حــال

میلیــارد نفــر در کشــورهای در حــال توســعه ،بــه جــاده ایمــن دسترســی

و ســالهای آتــی میتواننــد شــهرها و ملــل را در مســیر توســعه پایــدار

ندارند .برخی کشــورها شــامل کشــورهای کمتر توســعه یافته ،کشــورهای

قــرار دهنــد .ایــن مســیر بــا اهــداف و شــاخصهای بلندپروازانــه شــکل

بــا درآمــد متوســط ،کشــورهای جنــگ زده و ایــاالت توســعه یافتــه جزایــر

میگیــرد .پیشــرفت نیازمنــد نظــارت و ارزیابــی بــه همــراه اصالحــات بــه

شهــای خاصــی بــر اســاس آســیبپذیری ساختاریشــان
کوچــک بــا چال 

موقــع اســت.

رو بــرو هســتند .و ایمنــی یــک نگرانــی خــاص در کشــورهای در حــال

نطــور کــه در شــکل بــاال نشــان داده شــده اســت ،مصوبــه توســعه
هما 

توســعه در سراســر جهــان اســت .در حــال حاضــر  1.24میلیــون نفــر هــر

پایــدار ســازمان ملــل متحــد ،مســیر توســعه پایــدار را بــه صــورت کلــی در

ســاله در تصادفــات جادهــای جــان خــود را از دســت میدهنــد ،و بیــش

قالــب  17هــدف بیــان میکنــد.

از  %90تلفــات جادهــای در کشــورهای بــا درآمــد پاییــن و متوســط اســت.
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تأثیرات حمل و نقل پایدار در دستیابی به اهداف توسعه پایدار

پایــدار متکــی اســت .پیشــرفت جهانــی در کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ـهای بــدون

کلیــه پروژههــای توســعه و کاربــری زمیــن کــه تعــداد

تصمیمگیــری قاطعانــه در حمــل و نقــل پایــدار نمیتوانــد محقــق شــود .کشــورها بــدون

قابــل توجهــی ســفر ایجــاد میکننــد بایــد از منظــر حمــل

سیســتمهای حمــل و نقــل پایــدار و قابــل اعتمــاد نمیتواننــد امنیــت غذایــی و مراقبتهــای

و نقــل و ترافیــک مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد .در برنامههــا

بهداشــتی را ارائــه دهنــد .جوانــان نمیتواننــد در محــل تحصیــل حضــور یابنــد و زنــان

و تصمیمــات ،نــکات زیــر را بایــد در نظــر بگیرنــد:

تهــای اشــتغال و توانمندســازی بهــره ببرنــد.
نمیتواننــد از فرص 

•فرصتهــا بــرای اســتفاده ار وســائط نقلیــه

حمــل و نقــل پایــدار محرکــی بــرای توســعه پایــدار اســت بــه ایــن معنــی کــه مــردم میتواننــد

پایــدار بــر اســاس طبیعــت و مــکان ســایت

بــه آنچــه کــه بــرای رســیدن بــه زندگــی کامــل نیــاز اســت ،دسترســی داشــته باشــند .مطابــق

بــرای کاهــش نیــاز بــه زیرســاختهای حمــل

شــکل فــوق ،برخــی از اهــداف توســعه پایــدار بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم از طریــق

و نقــل بــه کار گرفتــه شــدهاند.

یشــوند.
اهــداف و شــاخصها بــه حمــل و نقــل پایــدار مرتبــط م 

•ایمنــی و دسترســی مناســب بــه ســایت بــرای

راهنمــای برنامهر یــزی پیشــبرد حمــل و نقــل بــر اســاس ســازمان ملــی ارتباطــات و

همــه مــردم امکانپذیــر اســت.

دولتهــای محلــی انگلســتان اذعــان دارد کــه سیاسـتهای حمــل و نقــل نقــش مهمــی در

•شــبکه حمــل و نقــل موجــود را میتــوان در

تســهیل توســعه پایــدار ایفــا مینماینــد و همچنیــن در راه نیــل بــه اهــداف کلــی پایدارســازی

صورتــی توســعه داد یــا بهســازی نمــود کــه بــا

و ســامت جامعــه مؤثــر میباشــند .سیســتم حمــل و نقــل بایــد بــه نفــع وســائل نقلیــه پایــدار

توجــه بــه هزینههــا و منافــع ،اثــرات کاربــری

ســاماندهی گــردد ،بــه طــوری کــه بــرای شــهروندان انتخــاب مناســبی را امکانپذیــر نمایــد.

زمیــن بــر روی شــبکه را محــدود نمایــد .از

یشــوند و ترا کــم ترافیــک را
بــه راهحلهایــی کــه ســبب کاهــش تولیــد گازهــای گلخانـهای م 

کاربــری زمیــن و توســعه شــهری بــا توجــه بــه

کاهــش میدهنــد اولو یــت داده شــود.

اثــرات ترافیکــی آن بایــد هنگامــی جلوگیــری

در تهیــه برنامههــای محلــی ،شــهردار یها بایــد الگــوی توســعهای را حمایــت نماینــد

نمــود و یــا اجــازه ســاختمان نــداد کــه اثــرات

کــه بهرهگیــری از وســایل حمــل و نقــل پایــدار را تســهیل مینمایــد .شــهردار یها بــا همــکاری

تجمعــی توســعه شــهری و یــا کاربــری زمیــن

ســایر شــهردار یهای همجــوار بایــد راهبردهایــی را بــرای ایجــاد زیرســاختهای مناســب

بســیار زیــاد و جــدی اســت.

جهــت پیشــبرد توســعه پایــدار تدو یــن نماینــد .ایــن راهبردهــا باید شــامل ترمینــال کاال-ریل،
تأسیســات کنــار جــاده ای بــرای مســافران یــا ســرمایهگذاری الزم بــرای رشــد فرودگاههــا ،بنادر

در هنــگام برنامهریــزی بــرای فرودگاههــا و بنــادر کــه

و یــا ســایر تولیدکننــدگان ســفر در منطقــه برنامهر یــزی باشــند .عملکــرد اصلــی تســهیالت

دارای راهبردهــای ملــی جداگانــه نیســتند ،نقــش

کنــار جادهــای بــرای مســافران بایــد ایجــاد ایمنــی و رفــاه اســتفاده کننــدگان از راه باشــد.

آنهــا در ارائــه خدمــات بــه فعالیتهــای کســبوکار،
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و توســعهها بایــد تدویــن شــود .کلیــه توســعهها کــه تعــداد قابــل توجهــی
ســفر تولیــد مینماینــد بایــد یــک "برنامــه ســفر" تدویــن و ارائــه نماینــد.
سیاس ـتهای برنامهریــزی بایــد تعادلــی بــرای کاربریهــای زمیــن در
منطقــه خــود ایجــاد نمایــد ،بــه طــوری کــه مــردم بتواننــد تشــویق شــوند
طــول ســفر خــود را بــرای اشــتغال ،خریــد ،تفریــح ،آمــوزش و ســایر
تهــا بــه حداقــل برســانند.
فعالی 
بــرای توســعهها و کاربــری مســکونی زمیــن بــا مقیــاس بــزرگ،
سیاس ـتهای برنامهریــزی بایــد شــامل مخلوطــی از کاربریهــای زمیــن
باشــد تــا بتوانــد فرصتهــای فعالیتهــا روزانــه شــامل کار ،خریــد را
در ســایت فراهــم نمایــد .در مکانهایــی کــه عملــی اســت بــه ویــژه در
توســعههای بــا مقیــاس بــزرگ ،مــدارس و مغازههــای محلــی بایــد در
فاصلــه پیادهــروی نقــاط مســکونی ســاخته شــوند.
بــرای تدو یــن اســتانداردهای پارکینــگ بــرای کاربریهــای مســکونی و
غیرمســکونی ،شــهردار یها بایــد نــکات زیــر را در نظــر بگیرنــد:
•دسترسی به کاربری زمین
•نوع کاربری زمین و نحوه استفاده از آن
•فراهم بودن وسائط نقلیه عمومی
•سطح مالکیت وسائط نقلیه در محل
•نیاز کلی به کاهش نحوه استفاده از خودروهای آلوده کننده
شــهردار یها بایــد در جهــت ارتقــاء کیفیــت پارکینــگ در مراکــز شــهری
تهــای تفریحــی و خدمــات اضطــراری و مدیر یــت بحــران بایــد در
فعالی 

تــاش نماینــد بــه طــوری کــه بــرای پــارک خودروهــا و موتورســیکلتها،

نظــر گرفتــه شــود .برنام ههــا و تصمیــم گیریهــا بایــد توســعههایی را کــه

مناســب و ایمــن باشــند .هزینههــای پارکینــگ بایــد طــوری تعییــن

تعــداد قابــل توجهــی ســفر تولیــد مینماینــد ،طــوری مکانیابــی نماینــد

شــوند کــه زنــده بــودن مرکــز شــهر را تحــت تأثیــر قــرار ندهنــد .کنتــرل

کــه تقاضــا بــرای ســفر بــه حداقــل برســد و اســتفاده از وســائط حمــل و نقــل

نهــای پارکینــگ بایــد بــه نســبت تقاضــا انجــام پذیــرد .شــهردار یها
مکا 

پایــدار بــه حداکثــر برســد.

نهــا و مســیرهایی را کــه در هنــگام توســعه زیرســاختهای
بایــد مکا 

برنامههــا بایــد از فرصتهــا بــرای بهرهگیــری از وســائط نقلیــه پایــدار

حمــل و نقــل مــورد نیــاز هســتند شناســایی و حفــظ نماینــد.

بــرای جابجایــی کاال و مســافر اســتفاده نمایــد .از ای ـنرو توســعهها بایــد
طــوری مکانیابــی و طراحــی شــوند کــه:

منابع

•امکانات تحویل کاال و مایحتاج مردم را به خوبی فراهم نمایند.
•بــه پیاد ههــا و دوچرخــه ســواران اولو یــت دهنــد و بــه وســائط
نقلیــه عمومــی بــا کیفیــت بــاال دسترســی داشــته باشــند.
•طراحــی کار بــری زمینــی طــوری انجــام گیــرد کــه برخــورد بیــن
ترافیــک بــا دوچرخــه ســواران و پیاد ههــا بــه حداقــل برســد و
نهــای مســکونی ترافیــک خــودرو از ترافیــک پیــاده و
در مکا 
دوچرخــه ســواران جــدا گــردد.
•تأسیســات الزم برای شــارژ خودروهای برقی و ســایر خودروهای
کــم آلــوده کننــده فراهــم گردد.
•نیازهای معلولین توسط کلیه انواع وسائط نقلیه تأمین گردد.
یهــای زمیــن
بــرای تأمیــن حمــل و نقــل پایــدار "برنامــه ســفر" بــرای کاربر 

CITIES OF THE WORLD

QUARTERLY JOURNAL

United Nations Human Settlements Programme: The New Urban Agenda (www.habitat3.org/the-new-urban-agenda).
United Nations: Sustainable Development Knowledge PlatformSustainable Transport (https://sustainabledevelopment.un.org/
topics/sustainabletransport).
International Association of Public Transport (UITP), 2009: Assessing the Benefits of Public Transport
World Economic Forum, 2013: Enabling Trade - Valuing Growth
Opportunities (www3.weforum.org/docs/WEF_SCT_ EnablingTrade_Report_2013.pdf).
International Energy Agency, 2013: Policy Pathways - A Tale of
New Cities (www.iea.org/publications/freepublications/publication/ Renewed_Cities_WEB.pdf).
The World Bank: Transport (www.worldbank.org/en/topic/
transport/overview).
Planning Practice Guidance, National Planning Policy Framework, Department for Communities and Local Government,London,2014

یرهش یلیر لقن و لمح .مود شخب

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

فصل نامه تخصصی
43

43

تجربهتالین:پیامدهایرایگان
بودنحملونقلعمومیدر
یکشهرچیست؟

ارزش کارت ســفر ماهانــه در لنــدن بــرای رفــت و آمــد در ســطح شــهر در حــدود  200پونــد اســت .در کپنهــاگ،
شــهری بــا وســعت کوچکتــر ،ایــن رقــم  160پونــد اســت .امــا زمانیکــه از شــهروندان تالیــن دربــارهی مزایــای
ســفر رایــگان در ســطح شــهر ســوال میکنیــد ،بــه طــور غافــل گیران ـهای بــا چشــمان گــرد شــده یــا نیشــخند
افــراد رو بــرو میشــوید!
مردمــی ایــن شــهر آقــای ادگار ساویســار رفراندومــی را بــر اســاس ایــن تصمیــم ارائــه داد ،کــه در همــان زمــان بــا
مخالفــت منتقــدان مبنــی بــر اینکــه تنهــا نمایشــی سیاســی بــوده و ایــن شــهر ّ
ظرفیــت آن را نــدارد ،مواجــه شــد.
هرچنــد بــه اتهــام فســاد آقــای ساویســار بــه مــدت ســه ســال معلــق شــدهاند ،امــا مســئوالن شــهری بــا

از زمان اجرای طرح ،هزاران نفر جهت استفاده از حمل و نقل رایگان ،خود را به عنوان
شهروند ثبت نام کردهاند.
فصل نامه تخصصی
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رو یــای ســود ســاالنه  20میلیــون یــورو در عــوض پرداخــت هزینههــا بــه اجــرای برنامــه متعهــد باقــی ماندنــد.
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TALLINN EXPERIENCE:

در اوایــل ســال  ،2013ایــدهی حمــل و نقــل رایــگان در پایتخــت اســتونی ،پــس از آن مطــرح شــد کــه شــهردار

WHAT ARE THE RESULTS OF FREE
?PUBLIC TRANSPORTATION IN A CITY

رایــگان کــردن حمــل و نقــل عمومــی بــرای شــهروندان پایتخــت اســتونی در
ســال  ،2013ســبب کســب درآمد ســاالنه  20میلیون یورو برای این شــهر در هر
ســال شــدّ .امــا آیــا ایــن طــرح توانســت بــه رویــای کاهــش ترافیــک و ذخیرهی
پــول افــراد دســت یابــد؟

نویسنده :محمد منتظری
فوق دکتری مدیریت صنعتی

طبــق توضیحــات دکتــر آدد کتــز ،کارشــناس ارشــد پــروژه کــه یــک ســال بــر روی ایــن پــروژه تحقیــق نمــوده بــود،
جهــت اســتفادهی رایــگان از اتوبوسهــا ،ترامواهــا ،واگنهــای برقــی و قطارهــا در تالیــن بایــد بــه عنــوان شــهروند ایــن
شــهر ثبــتنــام کنیــد و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه هــر ســال  1000یــورو از مالیــات بــر درآمــد شــما ســهم شــهرداری
خواهــد شــد ،و تمامــی ســفرهای شــهروندان تنهــا بــا پرداخــت  2یــورو بــرای "کارت ســبز" رایــگان خواهــد شــد.
بــا آغــاز طــرح 25000 ،نفــر جهــت دریافــت کارت شــهروندی ثبــتنــام کردنــد ،کــه جمعیــت ثبــت نــام شــده قبلــی
آن  416000نفــر بــود ،امــا دقیقــا همینجــا بــود کــه بحرانــی پنهــان شــده بــود .هــر چنــد درآمــد شــهر تالیــن بیشــتر شــده
نهــای فرامــوش شــده میشــد .دکتــر کتــز اینگونــه توضیــح میدهــد کــه" :از
بــود ،امــا هزین ـهی کمــی صــرف مکا 
اینجاســت کــه متوجــه میشــویم نــگاه دولــت و شــهرداری نســبت بــه مســائل مختلــف متفــاوت اســت".
ّ
محبوبیــت شــهرداری یکــی از انگیزههــای
آقــای آلــن آال کــوال ،ســخنگوی رســمی پــروژه ،تاییــد کــرد کــه افزایــش
اصلــی در اجــرای ایــن پــروژه بــوده اســت .هرچنــد ،وی معتقــد اســت کــه هــدف پــروژه در وهلـهی ّاول بهبــود اوضــاع
مالــی مــردم و وضعیــت جادههــا بــود.
اجــرای پــروژه یــک ســال طــول کشــید و در طــی آن آقــای آال کــوال و تیــم وی در تــاش بــرای یافتــن شــهرهایی دیگــر
ّ
بــرای مطالعــه بیشــتر بودنــد .شــهر آســلت در کشــور بلژ یــک بــه مــدت  16ســال از حمــل و نقــل رایــگان برخــوردار بــوده
اســت ،ولــی از زمانــی کــه وضعیــت اقتصــادی ناپایــدار شــد ،مجبــور بــه برقــراری دوبــاره هزینــه کرایــه حمــل و نقــل
عمومــی شــدند .همچنیــن در شــهر آبیــن در نزدیکــی مارســی در فرانســه نیــز حمــل و نقــل عمومــی رایــگان میباشــد،
ّامــا (بــا جمعیــت  46هــزار نفــر) قابــل قیــاس بــا اهــداف مــورد نظــر در شــهر تالیــن نبــود.
ســه ســال بعــد از اجــرای طــرح ،پــروژه بــا ســیلی از درخواســتها مواجــه شــد .از شــهر چنگــدو کشــور چیــن ،بــا
جمعیــت  14میلیونــی و ناامیــد از کاهــش بــار ترافیکــی تــا پایتخــت کشــور رومانــی ،بخارســت .آقــای آال کــوال بــا
خوشــحالی" :از اینکــه بــه عنــوان «اولیــن پایتخــت دارای حمــل و نقــل عمومــی رایــگان» در جهــان دســت یافتــه ایــم،
خرســندیم".
ش از  15دقیقــه طــول نمیکشــد ،و گویــی حمــل و نقــل
تالیــن شــهری بــزرگ یــا شــلوغ نیســت ،اکثــر ســفرها بی ـ 
ً
عمومــی بخشــی از تزئینــات شــهر اســت نــه وســیلهای صرفــا بــرای جابجایــی.
راننــدگان صبورانــه منتظــر میماننــد تــا مســافران مســیر خــود را جهت ســوار شــدن به ترامــوای میدان وابــادوس واقع
در مرکز شــهر طی کنند .حتی در ســاعت اوج شــلوغی همه میتوانند جایی برای نشســتن بیابند .ترامواها و قطارها

مرکز تاریخی
شهر تالین
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تمیــز هســتند و شــهروندان تالینــی مشــتاق

البتــه بــه گفتـهی آقــای آال کــوال شــهر از امکانــات کافــی بــرای دوچرخــه ســواری بهــره نمیبــرد" ،کمتــر

نهــا ،کــه حاصــل
اســتفاده رایــگان از آ 

از  %1افــراد بــرای رفــت و آمــد خــود از دوچرخــه اســتفاده میکننــد کــه نشــان دهنــده نبــود برنامــه بــرای

رای موافــق  90درصــدی ایشــان بــه طــرح
در نظرســنجی ّاولیــه میباشــد ،هســتند.

گســترش آن میباشــد".
همچنیــن آقــای کتــز "شــواهد مختلفــی" را مبنــی بــر "ارتقــا دسترســی و افزایــش حضــور افــراد

طبــق اظهــارات دکتــر کتــز کــه در

کــم درآمــد یــا فاقــد شــغل بــر اســاس ایــن طــرح" یافتــه اســت ،البتــه "نشــانهای مبنــی بــر افزایــش

دانشــگاه تکنولــوژی دلــف در هلنــد مســتقر

فرصتهــای شــغلی بــه موجــب اجــرای ایــن طــرح وجــود نداشــت".

اســت ،تعــداد افــرادی کــه در تالیــن بجــای

بنــا بــه اظهــارات آقــای کتــز ،حمــل و نقــل عمومــی رایــگان موضوعــی بــدون فکــر و مطالعــه آنگونــه

خــودرو از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده

کــه در ابتــدا بــه نظــر میرســد نیســت" .ایــن ایــده همچنــان بــا مخالفتهــای سیاســی روبــرو اســت

میکننــد افزایشــی  %8داشــته اســت،

و همینطــور عــدم رضایــت میهمانــان شــهر کــه بــرای اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی بایــد هزینــه
ً
بیشــتری پرداخــت کننــدّ ".امــا در مــورد تالیــن ،ایــن امر منحصرا به شــهروندان اختصــاص دارد ،نه به
ً
توریستها ،که بیشتر به اتوبوسهای خصوصی ،تاکسیها و نیز اخیرا اوبر (*( Uberاتکا میکنند.

بدیــن معنــا اســت تعــداد بیشــتری خــودرو

وی میگو یــد کــه در ایــن رونــد ،حمــل و نقــل عمومــی رایــگان منجــر بــه ریســک ســرمایهگذاری

در جــاده هــا ،در طــی زمــان اندازهگیــری،

یشــود .در زمــان رکــود اقتصــادی ،چنانچــه بودجــهای بــرای حمــل و نقــل
کمتــر در خدمــات م 

وجــود داشــت ه اســت.

عمومــی در نظــر گرفتــه نشــود ،ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بــه کاهــش بیشــتر ذخیــرهی بودجــه

امــا در همیــن زمــان ،متوســط طــول ســفر
بــا خــودرو  %31افزایــش یافتــه اســت .کــه

وی ایــن افزایــش را بــا تغییــر در "

میانجا مــد.

عــادت خر یــد و تفر یــح" مــردم ،بــه جــای

همچنیــن شــهر تالیــن نمیتوانــد همیشــه بــر افزایــش درآمــد از طریــق جــذب شــهروند جدیــد

ایجــاد محدودیــت در خــود طــرح ،کاهــش

متکــی باشــد .قبــل از اجــرای ایــن طــرح ،ســاالنه  6000شــهروند جدیــد ثبــت نــام میکردنــد .و پــس از

میدهــد ،و پیشــنهاد میکنــد کــه افزایــش

شــروع طــرح در ســال اول ،ایــن عــدد بــه حــدود  10000ثبــت جدیــد رســید ،و ایــن در حالــی اســت کــه

هزینــه اســتفاده از خودروهــای شــخصی

آمــار اخیــر بــه گفت ـهی آقــای آال کــوال ،از اوایــل ســال  2016تــا کنــون تنهــا  3000تــا  4000ثبــت را نشــان

از طر یــق افزایــش هزین ههــای پارکینــگ و

داده اســت.

تهــا ،در کاهــش بــار ترافیکــی
دیگــر مالیا 

بــا ایــن حــال آقــای آال کــوال نســبت بــه پایــداری ایــن امــر مثبــت اندیــش اســت و اظهــار دارد کــه
ّ
ایــن جر یــان توانایــی بازگردانــدن پــول و تقویــت شــبکهی حمــل و نقــل را دارد" .همچنیــن مدنظــر
دار یــم تــا خـ ّـط قطــاری بــه ســمت فــرودگاه احــداث کنیــم کــه مســافران را در مــدت  15دقیقــه بــه

کاهــش بــار ترافیکــی تاثیــر داشــته باشــد ،که

فــرودگاه میرســاند".

موثرتــر اســت.
همچنیــن دوچرخــه ســواری میتوانــد بــر

*  :Uberتاکسی که با استفاده از
برنامههای کاربردی بر روی گوشیهای
هوشمند قابل دسترس میباشد .از
نمونههای ایرانی آن میتوان به ،tap30
اسنپ و کارپینو اشاره کرد.
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SUSTAINABLE TRANSP ORTATION
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Imagine cities with quiet streets, clean air, easy and
equitable access to work and school, and vibrant
community life. Imagine families that travel from
their rural home to a city center and then on to visit
relatives in another country, using a combination of
road, rail, waterborne and air transport—moving from
one to the next seamlessly and efficiently, taking advantage of the strengths of each mode. And imagine goods crossing borders efficiently, reaching their
destination on time, with minimal environmental impact—so that people get what they need and economies develop without compromising opportunities
for future generations. This vision can be released
through a widespread, ambitious and genuine commitment to advancing sustainable transport systems.
Transport is fundamental to development in a large
scale, global sense. At the same time, it has a profound and personal impact on individual lives. In
many cases, transport involves choice—whether to
move or to stay in place, whether to walk, cycle, take
public transport or a private car, whether to ship a
product overnight or with more flexible deadlines—
but choice is also in many situations severely limited
by poverty; social exclusion; and national, regional,
or local circumstances. The transport options available in a country reflect its level of development. At
the same time, transport is a driver as well as a marker of economic development. It enables individuals
and communities to rise out of poverty and overcome social exclusion, connecting goods to markets
and linking rural areas and market towns to large cities and the global marketplace.
In 2015, the Member States of the United Nations
embraced a global vision for sustainable development with the 2030 Agenda and its 17 Sustainable
Development Goals. The goals acknowledge that
development decisions and actions must consider
the social, economic and environmental benefits
and negative impacts. Also in 2015, the international community adopted the Paris Climate Agreement,
فصل نامه تخصصی
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which “aims to strengthen the global response to the
threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty.”
These two milestone outcomes are reinforced by
other important international agreements, including
the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development, the Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction, and the Habitat III New Urban Agenda.
All of these agreements are intrinsically linked, and
progress in one will be achieved only with progress
in the others. Real changes in transport systems
around the world will be vital to success.
While there is not a universally recognized definition
of sustainable transport, this report operates with
the following understanding, developed by the Advisory Group:
Sustainable transport is the provision of services and
infrastructure for the mobility of people and goods—
advancing economic and social development to benefit today’s and future generations—in a manner that
is safe, affordable, accessible, efficient, and resilient,
while minimizing carbon and other emissions and environmental impacts.
With the people-centered approach of the 2030
Agenda for Sustainable Development, safety must be
the prerequisite of all sustainable transport efforts.
And to engender progress toward the Paris Agreement goals, reducing greenhouse gas emissions and
advancing climate adaptation should be prioritized.
Achieving sustainable transport will need a broad
coalition of stakeholders—from industry, policy and
research institutes, local and national governments,
and sector organizations—to engage, challenge the
status quo and push for real progress.
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گردآوری :هیئت تحریریه

INTRODUCING THE
CI T Y OF HOBA RT

معرفی شهر هوبارت

در ایــن بخــش قصــد دار یــم تــا پروژ ههــای تحقیقاتــی شــهرهای مختلــف را معرفــی کنیــم .آنچــه کــه در ادامــه شــرح
داده شــده ،نحــوه تحلیــل یــک پــروژه شــهری از ترســیم وضعیــت موجــود تــا ارائــه راهحلهاســت .بــا توجــه بــه
اینکــه طراحــی شــهرهای پایــدار ،پیــش از هــر چیــز نیازمنــد ســاختاری قانونمنــد بــوده و یکــی از ارکان آن ســامان
یســت و عــاوه بــر آن بدیهیســت کــه
بخشــیدن بــه مبحــث حملونقــل عمومــی و کاهــش ســوختهای فسیل 
در ایــن راســتا طراحــی مســیرهای پیــادهروی و دوچرخ هســواری مطلــوب همــراه بــا فضاهــای جــذاب بــه ویــژه در
شــهری بــا داشــتن پتانســیلهای طبیعــی کمــک شــایانی بــه حفــظ طبیعــت موجــود در هــر شــهر خواهــد کــرد .در
ایــن شــماره بــه معرفــی شــهر بندرگاهــی هو بــارت میپرداز یــم .شــهر هو بــارت بــه دلیــل داشــتن جاذبههــای طبیعــی
و فضــای بندرگاهــی مثــال مناســبی از طراحــی مســیرهای ســبز پیــادهروی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه نمونههــای
مشــابه داخلــی نســبتا ز یــادی نیــز در رابطــه بــا ایــن پژوهــش وجــود دارد.

طرحکلی
جغرافیایشهرهوبارت

شــهر هو بــارت ( ،)Hobartپایتخــت کشــور تاســمانیا ( )Tasmaniaاســت .جز یــرهای بــا جمعیــت  500000نفــری
و جنوبیتر یــن ایالــت اســترالیا کــه بــا تنگــه بــاس ( )Bass Straitاز اســترالیا جــدا شــده اســت .وجــود مناظــر
طبیعــی بــه و یــژه کو ههــای ولینگتــون و ســولیوان ( )Wellington and Sullivan's Coveکاراکتــر قدرتمنــدی بــه
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ایــن شــهر میدهــد .فضــای مرکــز شــهر هو بــارت ،بافــت فشــردهای دارد

مطالعاتــی کــه تمامــی جزئیــات تأثیرگــذار بــر کیفیــات فضاهــای عمومــی

و از نظــر عملکــردی شــبیه بــه یــک بــازار بــزرگ عمــل میکنــد و در ایــن

شــهری را شــامل مــی شــود .اصلیتریــن وظیفــه ایــن چش ـمانداز ،ترســیم

میــان تعــدادی ســاختمان تاریخــی بــه جــا مانــده از دوران اســتعمار نیــز

وضعیــت موجــود و مشــخص کــردن چالشهــای پی ـشرو و در نتیجــه

بــه چشــم میخــورد .عــاوه بــر طبیعــت زیبــای ایــن شــهر ،بنــدر تجــاری

ارائــه راهحلهــای ممکــن جهــت ترســیم آینــدهای روشــن بــرای پیشــرفت

ایــن شــهر بــا برخــورداری از جاذب ههــای متنــوع ،نقطــه قــوت داخلــی شــهر

شــهر هو بــارت و تمامــی ســاکنین آن اســت.

جهــت جــذب بازدیدکننــدگان اســت .از نظــر اقلیمــی نیــز ،شــهری غنــی
و بــا آب و هــوای متنــوع بــه شــمار م ـیرود .اغلــب ســاختمانهای شــهر
هو بــارت ،کــم ارتفــاع هســتند و ســاختمانهای بلنــد در حــد فاصــل

مرکــز شــهر هوبــارت از یــک هســته اصلــی تشــکیل شــده کــه شــامل یــک

مرکــز شــهر و فضــای بنــدرگاه واقــع شــدهاند کــه البتــه از نظــر اقلیمــی تأثیــر

خیابــان اصلــی و فضایــی بــا مســاحت  300*300کیلومتــر اســت .مــردم

نامطلو بــی بــر فضــای شــهری گذاشــتهاند.

شــهر هو بــارت بــرای خریــد و بهرهمنــدی از فضاهــای عمومــی اغلــب در
همیــن محــدوده رفــت و آمــد میکننــد و ایــن در حالیســت کــه مرکــز

هدفگذاری
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شــهر اتصــال و ارتبــاط خوبــی بــا مناطــق مجــاور نــدارد .در واقــع بافــت

هــدف ایــن بخــش ،ایجــاد چشـماندازی قدرتمنــد بــرای آینــده اســت کــه

درونگــرای مرکــز شــهر ،پویایــی و فعالیــت اجتماعــی را در همیــن ناحیــه

بــه واســطه آن بتــوان پیشــرفت مطلو بــی از نظــر اقتصــادی ،اجتماعــی و

محــدود کــرده اســت .دو خیابــان اصلــی مرکــز ایــن شــهر ،خطــوط اصلــی

تهــای
سیاســی بــرای اهالــی شــهر هو بــارت متصــور شــد کــه ایجــاد فرص 

ترافیــک هســتند و از آنجایــی کــه در حدفاصــل مرکــز شــهر و بنــدرگاه

جدیــد تجــاری ،جــذب دانشــجویان بیشــتر ،رونــق زندگــی اجتماعــی

قــرار گرفتهانــد ،مســیرهای ورود بــه فضــای بنــدرگاه را مســدود میکننــد.

پو یــا از طر یــق ایجــاد فضاهــای عمومــی و امــکان توســعه و پیشــرفت

اولو یــت حرکــت در اغلــب خیابانهــا بــا ماشینهاســت .از طرفــی

شــورای شــهر هو بــارت از آن جملهانــد .مبنــای ایــن چش ـمانداز

گرچــه وجــود پارکینگهــای متعــدد در تمامــی شــهر ،امــکان توقــف بــرای

مطالعاتــی اســت کــه بــر اســاس وضعیــت موجــود انجــام شــده اســت.

ماشــینها ایجــاد میکنــد امــا علــت اصلــی وجــود ترافیــک در شــهر،
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همیــن مســاله اســت .وجــود پارکینگهــای متعــدد و ماشــینهای پــارک شــده در حاشــیه بنــدرگاه ،تأثیــر نامطلوبــی از
نظــر اکولوژیکــی بــر آب بنــدر شــهر هو بــارت گذاشــته اســت.

فرصتهایایجادشده

اصلیتر یــن ویژگــی شــهر هو بــارت وجــود بندرگاهــی فعــال و امــکان اســتفاده از فضــای ســاحلی آن اســت .ایــن ویژگــی
تأثیــر بســیاری بــر جــذب توریســت در ایــن شــهر دارد و ایــن موضــوع یعنــی اســتفاده از پتانســیل یــک شــهر جهــت
پیشــرفت کــه در راس آن رونــق اقتصــادی قــرار میگیــرد ،شــهر هوبــارت را تبدیــل بــه شــهری موفــق میکنــد .گســترش
فضــای مرکــز شــهر بــه مناطــق اطــراف ،بــر طــرف کــردن ترافیــک دو خیابــان اصلــی کــه راه ورود بــه فضــای بنــدرگاه را
گهــای حاشــیه بنــدر ،همگــی بــه ایجــاد فضاهــای عمومــی کمــک
مســدود میکننــد و حــذف تقریبــا تمامــی پارکین 
کردنــد تــا شــهروندان و بازدیدکننــدگان بتواننــد از فضــای ســاحلی و مناظــر زیبایــش لــذت ببرنــد .پویایــی و جنــب و
تهــای شــب و روز در مرکــز شــهر و ســایر مناطــق مجــاور ،باعــث جــذب بیشــتر ســاکنین و
جــوش هــر چــه بیشــتر فعالی 
دانشــجویان بــه ایــن شــهر میشــود.
بنابراین اقدامات انجام شده را میتوان اینگونه بیان کرد:
•ایجاد کاراکتر شهری ساحلی با سطح جهانی
•استفاده متنوع و گسترده از مرکز شهر
•ایجاد فضاهایی پویا و عمومی
•ایجاد فضاهای پرجنبوجوش شهری با سیستم ترافیک مدرن

منطقهموردمطالعه
تمرکــز منطقــه مــورد مطالعــه بــر فضــای مرکــزی شــهر اســت و مــرز ایــن مطالعــات چهــار
خیابــان بروکــر ( )Brooker Avenueدر شــمال ،هرینگتــون ( )Harrington Streetو مــول
( )Molle Streetدر جنــوب و خیابــان بریزبــن ( )Brisbane Streetدر غــرب میباشــد.
بررس ـیها بــه گون ـهای انجــام شــده اســت کــه تمامــی مناطــق پررفتوآمــد را شــامل شــود.
در واقــع مطالعــه بافــت فشــرده و منســجم شــهری بــا توجــه بــه فضاهــای عمومــی مرکــز شــهر
و نقــاط مــرزی امــکان بررســی حرکــت عابرپیــاده را از داخــل شــهر بــه بیــرون و برعکــس فراهــم
میکنــد .محــدوده مــورد مطالعــه محــدودهای بــه مســاحت  1340000متــر مربــع میباشــد.

ویژگیهایشهرهوبارت:
•سیستم شهری شبکهای
کهــای شــهری بــزرگ (کشــیدگی شــرقی-غربی بــا عــرض  80-150متــر و کشــیدگی شــمالی-جنوبی بــا طــول  200-150متر)
•بلو 

•خیابانهای پهن با پهنای متوسط  18-20متر
•کوچهراههایی که بلوکهای مسکونی را قطع کردهاند
•سیستم شبکهای امکان ایجاد فضاهای عمومی کمتری میدهد
•تأثیر کوه سولیوان بر شهر به وضوح به چشم میخورد
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چالشهاوایدهها
جهــت ترســیم چشـمانداز مــورد نظــر ،ایــن پژوهــش وضعیــت موجــود و راهکارهــای نهایــی را در
چهــار حــوزه اصلــی ز یــر بررســی کــرده اســت:
•ارتباط با طبیعت شهر هوبارت
•ترافیک و دسترسیها
•پویایی شهری و زندگی اجتماعی
•دید و منظر شهری

طرح کلی ارائه شده

در ایــن شــماره ،تأثیــر طبیعــت اطــراف شــهر هو بــارت و بنــدرگاه آن در ایجــاد فضاهای عمومی
یشــود .در واقــع مشــکل اصلــی ایــن شــهر در بهرهمنــدی از
و رونــق زندگــی اجتماعــی بررســی م 
مناظــر طبیعــی و تأثیــر آن در فضــای شــهری ،عــدم ارتبــاط مرکــز شــهر و ســایر فضاهــای عمومــی
یســت .بنابرایــن راهحلهــای اصلــی ارائــه شــده جهــت شناســایی و
آن بــا فضاهــای طبیع 
یهــای طبیعــت اطــراف شــهر هو بــارت و بنــدرگاه بــا فضاهــای شــهری ،بــه شــکل
اتصــال ویژگ 
ز یــر مطــرح میشــود:
•بیشترین بهرهمندی از پتانسیلهای طبیعی شهر هوبارت
•تقویت حاشیه بندرگاه به عنوان یک فضای عمومی

فضای مرکز شهر ،با فضاهای مجاور خود اتصال ندارد .از
طرفی دعوتکنندگی توسط تعریف ورودیها به مرکز شهر
ضعیف است.

•طراحی فضای بندرگاهی به عنوان نقطه شاخص و مقصد شهری

 .1بیشترینبهرهمندیاز پتانسیلهایطبیعیشهرهوبارت
فضــای حاشــیه بنــدرگاه و ســایر جاذب ههــای طبیعــی کــه مطابــق نقشــه کلــی ایــن شــهر
دورتــادور آن قــرار گرفتهانــد ،پتانســیل ز یــادی بــرای ایجــاد فضاهــای تفریحــی دارنــد .ایــن
فضاهــا میتواننــد بــا مرکــز شــهر در ارتبــاط باشــند امــا در وضعیــت موجــود ،یکپارچگــی
بیــن فضاهــای تفریحــی و شــبکه شــهری ،بــه انــدازه کافــی نیســت .در واقــع مرکــز شــهر پویــا
و زنــده نیــاز دارد تــا بــه خو بــی بــا فضاهــای همســایه ،یکپارچــه شــود .در ایــن راســتا ســطح
کیفــی اتصــاالت بــه درون مرکــز شــهر و از درون آن بــه بیــرون ،بایــد ارتقــا یابــد و در صــورت نیــاز
مســیرهای اتصــال دهنــده نیــز بایــد تقو یــت شــوند و یــا مســیرهای جدیــدی از نظــر فیزیکــی و

وضعیت موجود شهر هوبارت

بصــری اضافــه گردنــد.
بــرای اتصــال هــر چــه بیشــتر طبیعــت اطــراف شــهر هو بــارت بــا درون آن ،میتــوان
بــه راحتــی امــکان پذیــر باشــد و بــرای ایــن

راهکارهــای ز یــر را در ســه دســته کلــی معرفــی کــرد.

منظــور ،تعریــف مســیرهای پیــادهروی،

• ایجاد اتصاالت قوی به مناطق اطراف

لونقــل
دوچرخهســواری و اســتفاده از حم 

•تعر یــف مســیرهای ســبز پیــادهروی و دوچرخ هســواری از مرکــز شــهر بــه مناطــق اطــراف بــه
کهــای بــزرگ اطــراف.
و یــژه بــاغ گیاهشناســی تاســمانیا و پار 

•محــل اتصــال مناطــق اطــراف بــه شــبکه

•بایــد توجــه شــود کــه ایــن مســیرهای ســبز قابــل شناســایی باشــند ،بــه خو بــی بــه شــبکه

شــهری بایــد آدرسدهــی مناســبی بــه افــراد

شــهری اتصــال داشــته باشــند ،بــه طــور مســتقیم بــه مرکــز شــهر وصــل شــوند و بــه راحتــی

دهــد و قابــل شناســایی باشــد تــا ایــن امــر

بــرای ســاکنین شــهر هو بــارت و نیــز بازدیدکننــدگان قابــل دسترســی باشــند.

باعــث ســهولت در مســیریابی شــود.

•دسترســی از داخــل مرکــز شــهر بــه مناطــق اطــراف و یــا از خــارج شــهر بــه مرکــز آن ،بایــد
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معرفــی جاذبههــای طبیعــی شــهر هوبــارت،
ایجــاد اتصــاالت قــوی بــه مناطــق اطــراف،
بوجــوش و
تعریــف کاربریهــای پویــا و پرجن 
مشــخص کــردن ورودیهــا در محــل اتصــال،
نقــش بســزایی در ایجــاد ارتبــاط ایــن شــهر بــا
طبیعــت اطــراف آن دارد.
از جملــه ایــن جاذبههــای طبیعــی
میتــوان بــه باغهــای گیاهشناســی (Royal
 )Tasmanian Botanical Gardensو محــدوده
کویینــز ( )Queens Domainدر شــمال ،خلیــج
شــنی ( )Sand Bay Beachو خلیــج کرنیلیــن
( )Cornelian Bayدر شــرق ،پارکهــای بزرگــی
چــون پــارک ولینگتــون ( )Wellington Parkو
پــارک دوچرخهســواری ()Bicentennial Park
در جنــوب و دامنــه کوههــای ولینگتــون در
غــرب و البتــه بنــدر معــروف آن در شــرق اشــاره
کــرد .در واقــع شــهر هوبــارت بــا جاذبههــای
طبیعــی بســیاری احاطــه شــده اســت.

هو بــارت قــرار گرفتــه اســت ،توســط بزرگــراه بروکــر از مرکــز شــهر فاصلــه گرفتــه ،بنابرایــن ارتقــای مســیرهای
پیــادهروی و نیــز دوچرخ هســواری بــرای ارتبــاط بهتــر محــدوده کویینــز و ســایر مناطــق مرتبــط بــا آن بــا مرکــز شــهر،
ضــروری بــه نظــر میرســد.
•بهرهمنــدی و تقو یــت دیدهــای فوقالعــادهای کــه در طبیعــت اطــراف وجــود دارد بــه ویــژه کوههــای ولینگتــون
عــاوه بــر ایجــاد ارتبــاط بصــری بــا آب و ســایر مناظــر ،نقــاط انتهایــی جالبــی ایجــاد میکنــد و باعــث جذابیــت
یشــود.
اتصــاالت م 

• تقویتارتباطبینمرکزشهروفضایبندرگاهی
نهــا در ایجــاد ارتبــاط بیــن مرکــز شــهر و حاشــیه بنــدرگاه ،ضــروری هســتند بنابرایــن بــرای بــه دســت آوردن
•خیابا 
مرکــز شــهر و نیــز بندرگاهــی پو یــا و زنــده ،نقــاط ارتباطــی بــا کیفیــت بــاال ،بایــد بــه عنــوان ورودی عمــل کننــد.
•دو خیابــان دیــوی ( )Davey Streetو مکــوآری ( )Macquarie Streetکــه در دو طــرف مرکــز شــهر قــرار گرفتهانــد،
ماننــد مانــع عمــل میکننــد و شــهر را از فضــای بندرگاهــی جــدا میکننــد .در نتیجــه ایجــاد امــکان دسترســی
عابــر پیــاده و دوچرخ هســوار در ایــن محــدوده بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ت مــردم از داخــل شــهر بــه فضــای بندرگاهــی کــه ارتبــاط آن بــا شــهر را نیــز تقویــت
•ایجــاد راهــکاری بــرای دعــو 
میکنــد ،حائــز اهمیــت اســت.

• تقویتارتباطبینمرکزشهروفضایبندرگاهی
•ایجــاد نقــاط ورودی جــذاب بــرای مرکــز شــهر از نــکات مهــم مــورد توجــه اســت بــه گون ـهای کــه افــراد هنــگام
ورود ،احســاس خوشآمدگو یــی داشــته باشــند بــرای داشــتن تجرب ـهای مثبــت از وجــود کیفیــات ،امکانــات
تهــای تاریخــی ،فرهنگــی و مناظــر موجــود در شــهر .از طرفــی ورودیهــای مهــم شــهر بایــد تغییــری
و فعالی 
واضــح را نشــان دهنــد ،تغییــری کــه اولو یــت حرکــت عابــر پیــاده را نشــان میدهــد.
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یهــا بــه شــبکه شــهری هــم بــه لحــاظ فیزیکــی و هــم از نظــر بصــری ،باعــث خوانــا
•اتصــال ورود 
یشــود .بــه عبــارت بهتــر ،تمرکــز اصلــی ،بایــد بــر روی خوانــا بــودن مســیر باشــد و
شــدن مســیر م 
افــراد بتواننــد بــه راحتــی مســیر خــود را پیــدا کننــد.
•ورودیهــا بایــد هشــداردهنده باشــند بــه گون ـهای کــه اولو یــت حرکــت پیــاده و دوچرخهســوار
را نشــان دهنــد.

 .2تقویتحاشیه بندرگاه به عنوان یک فضای عمومی
حاشــیه بنــدرگاه شــهر هو بــارت ،بــا وجــود مناظــر طبیعــی بــه و یــژه مناظــر کو ههــای اطــراف ،پتانســیل
باالیــی بــرای پیــادهروی در امتــداد آب دارد .امــا تعــداد نقــاط دعوتکننــده در ایــن بخــش بــه انــدازه
کافــی نیســت .فضــای اســکله حتــی میتوانــد بــا تقو یــت پتانســیلهای موجــود بــه یــک دارایــی قــوی

بهرهمندی از دیدهای فوقالعاده شهر
هوبارت مانند کوههای ولینگتون

حفظ ارتباط بصری ساختمانها و کوچهراهها
به آب ،ونیز ،ایتالیا

تعریف مسیرهای مناسب برای پیادهروی و
دوچرخهسواری که در عین حال باعث پیوند با
مناطق طبیعی اطراف شهر میشوند ،اتریش
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فضای باز طراحی شده در طبیعت
اطراف برای بازی کودکان

ایجاد اتصاالت از طریق پارکها،
تا این اتصاالت امنیت ،راحتی و
دعوتکنندگی بیشتری داشته باشند
تا بسیاری از مردم مسیرهای سبز را
انتخاب کنند.

گلها و فضاهای سبز دروازههای
ورودی خوشمنظرهای را ایجاد
میکنند.

محل ورودی به فضای شهری -از
فضاهای طبیعی اطراف شهر -باید
تغییری واضح و خوانا را نشان دهد که
تأ کید آن بر اولویت حرکت پیاده باشد.
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بــرای شــهر هو بــارت تبدیــل شــود چــرا کــه بنــدر شــهر هوبــارت ،بنــدری فعــال و کاری و بــا
تنــوع بســیاری از کشــتیها و فعالیتهــای تجار یســت.
بــرای ایجــاد دعوتکنندگــی و فضایــی پرجنبوجــوش کــه مــورد توجــه
مــردم ایــن شــهر و ســایر بازدیدکننــدگان باشــد ،ارتقــای فضــای اســکله
بــه مکانــی مردمــی و عمومــی بــا امــکان انجــام بســیاری از فعالیتهــا-
عــاوه بــر فعالیتهــای تجــاری -ضــروری بــه نظــر میرســد .تــا جایــی
کــه فضــای حاشــیه آب عــاوه بــر بســتری بــرای فعالیتهــای تجــاری،
مکانــی مطلــوب بــرای ایجــاد ســایر کاربریهــا از جملــه فضاهــای
تفریحــی بــا اشــل انســانی و مطابــق بــا اســتاندارد جهانــی باشــد و
تبدیــل بــه یــک مقصــد شــهری شــاخص گــردد.

جهــت تقو یــت فضــای حاشــیه بنــدرگاه بــه عنــوان یک فضــای عمومــی ،راهکارهای
ز یــر در پنــج دســته کلــی جــا میگیرنــد کــه بــه تفصیــل در مــورد آنهــا توضیــح داده شــده
اســت.

• ارتقایاسکلهبهمقصدشهریشاخص
•از آنجاییکــه شــهر هوبــارت شــهری بندرگاهیســت ،ارتقــای فضــای اســکله بــه
فضــای عمومــی اتصالدهنــده بــا شــهری پیشــرفته کــه در ضمــن نقــش بنــدری
ســنتی را نیــر ایفــا میکنــد ،دســتاوردهای تجــاری ،تفریحــی و آموزشــی-با توجــه
بــه وجــود مدرســه هنــر و مــوزه در حومــه بنــدر -زیــادی خواهــد داشــت.
•ایجــاد بندرگاهــی پویــا و زنــده بــه عنــوان هویــت فوقوالعــاده و منحصــر بــه فــرد شــهر
هوبارت.

•ایجادمسیرپیادهرویپیوستهدر امتدادحاشیهبندرگاه
•ایجــاد مســیر پیــادهروی در حاشــیه آب ،باعــث پیونــد هرچــه بیشــتر افــراد بــا
تجــارب گونا گــون میشــود .تجربــه راه رفتــن کنــار آب ،ورزش کــردن ،لــذت بــردن
وجــود بنــدرگاه و فضــای حاشــیه آن ،نقطــه قــوت ارزشــمندی بــرای
یســت کــه ا کثــر مناطــق
شــهر هوبــارت بــه شــمار م ـیرود ایــن در حال 
بنــدرگاه بــدون اســتفاده ماندهانــد و از طرفــی پتانســیل زیــادی بــرای
یکپارچــه شــدن بــا فضاهــای شــهری دارنــد تــا مقاصــد ،فعالیتهــا و
تجــارب جدیــدی را بــرای اهالــی منطقــه و نیــز بازدیدکننــدگان بــه
وجــود آورنــد.
مطابــق بــا شــکل زیــر ،ارتقــای مســیر پیــادهروی حاشــیه بنــدرگاه و
اتصــال آن بــه فضاهــای شــهری ،نقشــی اساســی در پویایــی خیابانهــا
و میدانهــای متــروک دارد و باعــث ارتبــاط هــر چــه بیشــتر بیــن شــهر
و آب میشــود.

از مناظــر و ســایر فعالیتهــای وابســته بــه آب بــه عنــوان یــک عنصــر طبیعــی کــه
مــورد توجــه و عالقــه تمامــی گروههــای ســنی و در تمامــی فصــول اســت.
•گســترش مســیر پیــادهروی حالحاضــر و پیوســتن بــه طبیعــت اطــراف شــهر
هو بــارت و بهرهگیــری از مناظــر طبیعــی ،باعــث ارتقــای پیــادهروی در فضــای
بندرگاهــی خواهــد شــد.

• ایجادتجاربفضاییمتنوعدر امتدادحاشیهبندرگاه
•تقو یــت لبــه خــط ســاحلی بــه عنــوان مقصــدی تفریحــی ،بــدون بــر هــم زدن وجــه
کاری و تجــاری بنــدرگاه و بــا تعریــف دنبال ـهای از مقاصــد و فضاهــای عمومــی،
دعوتکنندگــی مطلوبــی را بــرای مانــدن افــراد در فضــا ایجــاد میکنــد .دنبال ـهای
پو یــا از فضاهــای بیرونــی متنــوع و ارتبــاط یافتــه بــا عملکردهــای مختلــف کــه در
تمامــی فصــول بــرای تمــام کاربــران احســاس خوشآمدگویــی داشــته باشــد.
•هــر کار بــری بایــد بــا توجــه بــه نوع و مقیــاس فضــا و خواســتگاه آن و عناصر مختلف
منظــر تعر یــف شــود و کاراکتــر آن هماهنــگ بــا زمینــه محلــی و مناطــق مجــاور
باشــد تــا هویتــی منحصــر بــه فــرد داشــته باشــد.
•توجــه داشــته باشــید کــه ســایر فعالیتهــا و تجــارب مختلــف حاشــیه بنــدرگاه،
بــه عنــوان مقصــد پیــادهروی بــرای افــراد تعریــف شــوند و در تمامــی طــول مســیر

ایجــاد مســیر پیــادهروی در امتــداد حاشــیه بنــدرگاه و در سراســر آن
جهــت ارتبــاط بــا فضاهــای مختلــف اســکله و اطمینــان حاصــل کــردن
از اینکــه تمامــی افــراد بــه ایــن فضاهــا دسترســی دارنــد.
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• معرفیفعالیتهایمرتبطباآب
تهــای فیزیکــی مرتبــط بــا آب کــه بــرای اقشــار مختلف ســنی
•در نظــر گرفتــن فعالی 
از جملــه خانواد ههــا و کــودکان جذابیــت داشــته باشــد ،حائــز اهمیــت اســت و از
آن جملــه میتــوان بــه امکانــات تفریحــی و کافههایــی بــا فضــای نیمهبــاز بــرای
یهــا بایــد بــه عنــوان مکمــل جذابــی بــرای فضــای
نشســتن اشــاره کــرد .ایــن کاربر 
شــهری در نظــر گرفتــه شــوند تــا لبــه خــط ســاحلی در واقــع امتــداد تأثیرگــذاری از
شــهر بــه شــمار آیــد.
•در نظــر گرفتــن کیفیــات مختلــف ارتبــاط نزدیــک بــا آب ،در حاشــیه بنــدرگاه
اهمیــت دارد .در واقــع طراحــی فضاهــای مختلــف درگیــر بــا آب بــه شــکل پلــکان،

تامیــن فضاهــای متنــوع ،کاربریهــای مختلــف بــرای ایجــاد تجــارب و
حــس جدیــدی از فضــا.

لهــا و ورزشهــای آبــی ،ایــن امــکان را بــه افــراد میدهــد
عناصــر شــناور ،جزایــر و پ 
تــا کامــا بــا آب در تمــاس باشــند بــا فقــط بــه آن نزدیــک شــوند.
نهــای جــذاب هنــری بــا موضــوع آب در مرکــز شــهر بــرای
•طراحــی عناصــر و الما 
آدرسدهــی در معرفــی شــهر هو بــارت بــه عنــوان شــهری بندرگاهــی تأثیــر ز یــادی
دارد.

•ایجادکاربریچندعملکردیدر ایستگاهراهآهنهوبارت
یهــای متفــاوت و ســاختمانهای مســکونی یکپارچــه بــا فضــای
•ایجــاد کاربر 
شــهری ،در منطقــه ایســتگاه راهآهــن شــهر هو بــارت ( )Hobart Rail Yardsواقــع در
محــدوده مکــوآری ( )Macquarie Point Areaدر شــمال شــهر هو بــارت ،کاراکتری
چنــد عملکــردی بــه ایــن منطقــه میدهــد و نقــش بــه ســزایی در پیشــرفت آن دارد
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ایســتگاه راهآهــن از همســایگیهای مهــم حاشــیه بنــدرگاه

اســتفاده از فرصــت ایجــاد فعالیتهــا و تفریحــات مرتبــط بــا آب کــه بــه
عنــوان مکملــی بــرای شــهر محســوب میشــوند.

اســت.
بــا توجــه بــه پیشــرفتی کــه ایــن ایســتگاه راهآهــن در آینــده خواهــد داشــت ،نمیتوانــد
تغییــرات گســتردهای داشــته باشــد امــا جهــت بهرهمنــدی بهتــر از ایــن فضــا ،میتــوان
ایدههایــی را ارائــه داد.

ایجاد امکان ارتباط فیزیکی با آب با کیفیات مختلف.
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تأمین فضای نشستن برای جمعیت زیادی
که از بندرگاه دیدن میکنند

ایجاد جذابیت و دعوتکنندگی برای سایر
فعالیتهای مرتبط با آب از طریق عرشهدار
کردن لبه ساحلی و طراحی فضایی برای
نشستن و ارتباط نزدیک با آب

امکان انجام ورزشهای مرتبط با آب به
عنوان فضای تفریحی حاشیه بندرگاه

طراحی مسیر پیادهروی حاشیه آب با کیفیت
و مبلمان مناسب

بازار ماهی تازه به عنوان فضای تجاری
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 .1طراحی فضای بندرگاهی به
عنواننقطهشاخصومقصدشهری

را بــرای افــراد داشــته باشــد .مهــم اســت کــه ایــن نقــاط
ارتبــاط دهنــده بایــد انواعــی از تفریحــات مختلــف را
شــامل شــود .از اســتراحتی کوتــاه گرفتــه تــا قایقســواری و

جهــت معرفــی فضــای بندرگاهــی بــه عنــوان مقصــد شــهری ســه عنصــر اصلــی

لــذت بــردن از مناظــر دلپذیــر اطــراف و تماشــا کــردن زندگــی

یتــوان اینگونــه تعر یــف کــرد:
تأثیرگــذار در ایــن زمینــه را م 

اجتماعــی مــردم .در واقــع تامیــن فضاهــای عمومــی کــه

•کاراکتــر و فضــا؛ طراحــی مســیر پیــادهروی در امتــداد آب ،فرصتــی پدیــد

محلــی بــرای مالقــات و تعامــل افــراد بــا یکدیگــر باشــد ،بنــدر

یهــای مختلــف متناســب بــا فضــا ایجــاد شــوند کــه بــه
مـیآورد تــا کاربر 

تجــاری موجــود را بــه بنــدری فعــال و پویــا تبدیــل میکنــد.

منزلــه هویتــی بــرای آن فضــا محســوب میشــوند.
نهــای
•نقــاط اتصــال و ارتبــاط؛ ایجــاد اتصــال فضــای بنــدرگاه بــا خیابا 
شــهری ،باعــث گســترش پویایــی بنــدر بــه مرکــز شــهر اســت کــه از آن
یتــوان بــه خیابــان آرگیــل ( )Argyle Streetاشــاره کــرد.
جملــه م 

• تلفیقزندگیروزانهواتفاقاتبزرگومهم
وجود فضای میدانگاهی که اسکله را به فضای شهری

یهــای تعر یــف شــده در تعامــل
•کار بــری و بدنــه ســاختمان؛ تمامــی کاربر 

ارتباط دهد و از طرفی با بدنهای از ساختمانها در ارتباط باشد،

بــا ســاختمانها و بدنههــای موجــود هســتند تــا مجموع ـهای از آنهــا

فضای مناسبیست که نوعی مرکزیت را به وجود میآورد.

باعــث تقو یــت زندگــی اجتماعــی گــردد.

فضای پویایی که افراد را به مکث و توقف در آن دعوت میکند
و در عین حال امکان عبور و گذار از آن نیز برای عابران پیاده و
دوچرخهسواران وجود دارد .همانطور که پیش از نیز اشاره شد،

• تعریفپیادهراهپیوستهدر اسکله

میدان ماسون ( )Mawsons Placeدر انتهای خیابان آرگیل،

•نکتــه قابــل توجــه دیگــر در مــورد پیــادهراه حاشــیه بنــدرگاه ،توجــه بــه

چنین شاخصهای دارد و فرصت مناسبیست برای طراحی

نقــاط اتصــال اســت کــه ضمــن بهرهگیــری از مناظــر عالــی و دیدنــی،

فضایی بزرگ جهت برگزاری اتفاقات بزرگ ،فضایی برای

تهــای فیزیکــی و تجر بــه حــس تــازهای از فضــا،
هــوای تــازه ،فعالی 

ورزش کردن و بازی بچهها و پلههایی که در ارتباط نزدیک با

فرصتهایــی را پیشــنهاد دهــد کــه دعوتکنندگــی و جذابیــت الزم

آب هستند و در واقع امتداد زیبایی برای فضای میدانگاهی به

CITIES OF THE WORLD

QUARTERLY JOURNAL

شناد و حرط .موس شخب

فصل نامه تخصصی
59

59

شمار میآیند .تم هویتبخش حاکم بر فضا که شناسهای قوی برای این بخش از اسکله به شمار میآید ،عنصر روحبخش
و در عین حال آرامشبخش آب است.
با توجه به تصویر باال ،مشاهده میشود که خیابانهای اصلی که با فلشهای قرمز رنگ مشخص شدهاند ،باعث
ارتباط مستقیم مرکز شهر به اسکله شدهاند ،وجود درختان و تعریف کاربریهای متنوع و متناسب با فضا نیز ،مسیرهای
مطلوب پیادهروی را ایجاد کردهاند .از طرفی حدف پارکینگهای متعدد پراکنده در حاشیه بندرگاه ،ضمن تامین سالمت
اکولوژیکی آب بندر ،به پارکینگهای محدود اما متمرکزی تبدیل شده است که زمینه را برای اولویت حرکت پیاده فراهم
کرده است .باید اشاره کرد که همسایگی ایستگاه راهآهن شهر هوبارت در شمال ،با ایدههای اولیه به عنوان فضایی چند
عملکردی طراحی شده است.
بــه عنــوان ســخن پایانــی در ایــن بخــش ،بایــد اشــاره کــرد کــه انــواع مختلفــی از بنــدرگاه و طیــف گســتردهای از انــواع خطــوط
ســاحلی وجــود دارد .از بنــدرگاه تفریحــی شــهر نیو یــورک گرفتــه تــا بنــدر محلــی گرنو یــل در ونکــوور (Granville Island in
 .)Vancouverبایــد دقــت کــرد کــه در موردبنــدر شــهر هو بــارت چالــش اصلــی ،حفــظ کاربریهــای موجــود و نقــش ســنتی
بنــدر تجــاری و در عیــن حــال ایجــاد فضاهایــی بــا کیفیــت عالــی جهــت تفر یــح و تعامــات اجتماعیســت .در واقــع تعریــف
فضایــی چندعملکــردی بــا کیفیــات مختلــف بــا بهرهمنــدی از پتانســیلهای طبیعــی شــهر هوبــارت و فضــای بندرگاهــی کــه
بــه عنــوان دارایــی اصلــی ایــن شــهر بــه شــمار میرونــد.
منبع متن:

Hobart City Council. (2010). Hobart 2010 public spaces and public life: A city with people in mind. Hobart, Tasmania:
Author

منبع عکسها:
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INTRODUCING
THE CITY OF HOBART
Prepared by: Board of Editors

Tasmania is the most southerly of Australia´s six
states. It is an island with a population of approximately 500000 people and is separated from the
rest of Australia by Bass Strait, a water body 300 kilometers wide. Hobart -capital of Tasmania- enjoys a
remarkable natural setting, a city with a concentrated city center and many heritage buildings. Hobart is
also gifted with a diverse, active and working harbor.
In this project the task is to create a strong vision
for the future of Hobart. A vision which can be an
inspiration for the citizens, the businesses, the institutions, the City Council and all the people involved
in the development of a great future for Hobart. The
greatest task is to create a clear set of ideas about
what the challenges, the possibilities, and the outcomes are so that the city and its citizens can take
the right actions for their future.
Collecting a strong data base -in the determined
study area- specifies the challenges:
The public life is very concentrated in the city center which has the character of a shopping mall.
There is heavy traffic and barriers between city
and water.
Surface parking dominates the city and especially
the waterfront.
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So we expect the outcomes as a world class waterfront city, an extended and diverse use of the city
center, an active lived-in city center and a city with
a vibrant city life and a 21st Century traffic system.
In this regard the project has studied four main domains: landscape, the movements, the city life and
the visual environment.
Three main recommendations mentioned below
has been discussed in “landscape” topic in this volume.
Make the most out of Hobart´s remarkable natural
setting
Strengthen the waterfront as a people place
The waterfront as a true city destination

Reference:
Hobart City Council. (2010). Hobart 2010 public spaces and public life:
A city with people in mind. Hobart, Tasmania: Author
Images reference:
www.google.com
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معــــرفیکتـــــاب
BOOK REVIEW
گردآوری :هیئت تحریریه

ذهندرمعماری

Prepared by: Board of Editors

اثر :یوهانی پالسما
ترجمه :رضا امیررحیمی
ناشر :معمارنشر

نگاهیبهکتاب
یگــذرد ،درک بســیار کمــی دار یــم کــه محیــط ســاخته شــده
گرچــه بیــش از نــود درصــد زندگــی مــا در بناهــا م 
چگونــه بــر رفتــار ،اندیش ـهها ،عاطفههــا و بهزیســتی مــا تأثیــر میگــذارد .مــا موجوداتــی زیستشــناختی
یمــان طــی میلیونهــا ســال رشــد یافتهانــد؛ منطقــی بــه نظــر
سهــا و سیســتمهای عصب 
هســتیم کــه ح 
میرســد کــه پژوهــش در علــوم زیســتی ،بــه خصــوص علــم اعصــاب ،بتوانــد برداش ـتهای قانــع کننــدهای
در بــارهی شــیوههایی کــه بناهــا ،برهمکنــش مــا بــا دنیــا را شــکل میدهنــد ،فراهــم کنــد .ایــن فهــم گســترش
یافتــه میتوانــد بــه معمــاران کمــک کنــد بناهایــی را طراحــی کننــد کــه هــم ذهــن و هــم بــدن را تقویــت
میکنــد .در کتــاب ذهــن در معمــاری ،اندیشــمندان پیشــگامی از جامعــه معمــاران و ســایر دیســیپلینها،
از جملــه علــم اعصــاب ،علــم شــناخت ،روانپزشــکی و فلســفه ،ایــن مســلئه کــه معمــاری و علــم اعصــاب
کــه چــه میتواننــد از هــم فرابگیرنــد را کاوش میکننــد .آنهــا مــا را بــا زمین ههــای تاریخــی ایــن مباحــث آشــنا
میکننــد ،پیامدهــای آن را بــرای عمــل و آمــوزش جــاری معمــاران بررســی میکننــد ،و معمــاری آینــده را کــه
متأثــر از دانــش علــم اعصــاب اســت بــه تصو یــر در میآورنــد.

زندگیاجتماعیفضاهایشهریکوچک
اثر :ویلیام وایت
ترجمه :مسعوداسدی محل چالی
ناشر :آرمانشهر

نگاهیبهکتاب
ویلیــام وایــت از اعضــای کمیتــه حفاظــت بــود و بــه ســبب زمینــه کاری خــود ،توجــه خاصــی بــه فضاهــای
شــهری رو بــه زوال داشــت .وی اعتقــاد بــه فضاهــای شــهری کوچــک داشــت ،در ایــن رابطــه اقــدام بــه
کهــای کوچــک ( )Small Parkنمــود .او
نهــای کوچــک ( )Plazaو پار 
مطالعــات گســترده ای پیرامــون میدا 
حاصــل تجربیــات خــود را طــی ســالها مطالعــه و کار در ایــن کتــاب جمــع آوری کــرده اســت.

فصل نامه تخصصی
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