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تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با
تأکید بر نقش اقلیم در فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم
و مرطوب جنوبی(نمونه موردی شهرکرد و بوشهر)
سیدحسین بحرینی 1و آرش آقا کریمی* 2
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 .1استاد گروه شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد طراحی شهری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/20 :

تاریخ وصول مقاله1393/3/25 :

چکیده

رفتارهای متفاوت مردم در فضاهای شهری به علت وجود عوامل مختلف در فضای شطهری اسطت .ایطن عوامطل مختلطف بطهصطورت
مستقیم یا غیرمستقیم بر چگونگی رفتار استفاده کنندگان از فضا تأثیر می گذارند .یکی از این عوامل کطه بطر اسطتفاده مسطتمر افطراد از
فضاهای شهری اثرگذار است و شرط آمدن به است ،عامل اقلیم و نحوه تأثیر آن بر استفاده از فضطا اسطت .بنطابراین تعطدیل شطرایط
نامساعد اقلیمی -محیطی در فضاهای شهری ،عامل مهم در استفاده بهتر و کامل تر از این فضاها توسط اسطتفاده کننطدگان از فضطای
شهری است .در پژوهش حاضر ،نقش اقلیم بر الگوی رفتاری استفادهکنندگان از فضا بهعنوان مهمترین عامل در تعیین رفتار مردم مد
نظر قرار گرفته است و تالش بر این بوده با بررسی و مقایسه و در انتها تحلیل الگوهای رفتاری مردم در دو اقلیم سرد و کوهستانی و
گرم و مرطوب (شهرکرد و بوشهر) ضوابطی تدوین شود که فضاهای شهری این دو پهنه اقلیمی در ماه ها و ساعات مختلف شبانه روز،
دارای تجمع پذیری جمعیتی بیشتری باشند .به این مفهوم که توجه به آسایش اقلیمی و نحوه تأثیر آن بر استفاده کنندگان از فضاهای
شهری میتواند شرط موفقیت و یا عدم موفقیت فضاهای شهری در اقلیمهای گوناگون باشد.
کلیدواژه

الگوی رفتاری ،اقلیم ،شهرکرد ،بوشهر ،آسایش اقلیمی

 .1سرآغاز

استقبا بیشتری توسط مردم از فضا صورت میگیرد و

امروز از کیفیات و پارامترهای بسیاری برای استقبا بیشتر

بدی وسیل ماندن در فضا حادث میگردد .بنابرای میتوان

مردم از فضاهای شهری نام برد میشود مانند خوانایی،

تمایزی بی

شرط آمدن مردم ب فضا (کیفیات اولی ) و

انعطا پ یری ،سرزندگی ،گوناگونی ،هوی مندی و موارد

شرط ماندن در فضا (کیفیات ثانوی ) قائل شد .پارامترهای

عوامل را شروط ثانوی برای

زیادی نریرآسایش اقلیمی ،دسترسی ب فضا ،ایمنی و امنی

دیگر ،اما شاید بتوان ای

استفاد و ماندن در فضاهای شهری نامید .زیرا در هنگام

و غیر در آمدن مردم ب فضا نقش دارند ،اما میتوان گف

ک مردم تا

آسایش اقلیمی و نقش آن بر الگوهای رفتاری

مطرح کردن ای

حدی ،حتی ب مقدار جزئی از فضای شهری استفاد می-

استفاد کنندگان از فضا از مهمتری ای عوامل اولی اس .

کیفیات ثانوی در فضای شهری

بنابرای توج ب ای عامل و نقش آن در چگونگی استفاد

کنند و با کاربس
* نویسند مسئو :

کیفیات فرض بر ای
ای

اس

Email: arashaghakarimi@ut.ac.ir
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از فضا توسط استفاد کنندگان از فضا شرط الزم جه
شکلگیری فضای شهری موف

رفتار مردم در فضا و تأثیر نقش اقلیم بر آن ،ضوابط و یا

اس  .باید اذعان نمود

فهرستی تدوی کرد ک توج ب آنها در فرآیند طراحی،

توج ب عامل اقلیم هموار از اصلیتری پارامترها برای

مشکبت امروزی در طراحی فضاهای شهری را تا حدی

طراحی فضاهای شهری از گ شت تا ب امروز در ایران بود

تعدیل کند تا بجای توج ب یک بعد در طراحی یعنی

اس  .با بررسی فضاهای شهری میتوان ای گون نتیج

عامل کالبد ،در طراحی فضا ابعاد دیگر نیز مورد توج قرار

گرف

ک شهرهای متتل

با توج ب داشت

اقلیمهای

گیرد.

متفاوت دارای فضاهای شهری متفاوت میباشند .یکی از
عوامل اصلی ای

تفاوت در نو و جه گیری فضاهای

طر مسئله

شهری و در نرر گرفت نقش اقلیم در ای فضاها ب عنوان

شهر مکان زندگی انسان اس

یکی از عوامل کلیدی در طراحی اس  .توج ب عامل اقلیم

یکی از دغدغ های اصلی انسان بود اس  .با انقبب

با توج ب استفاد کنندگان از

صنعتی و با پیچید شدن زندگی شهری انترام شهر

فضا ،زیرا اصوالً تعدیل عامل اقلیم ب منرور تشوی بیشتر

دشوارتر نیز شد و ب همی دلیل ،تهی طرحهای جام بر

مردم برای استفاد از فضا انجام میشود ،ازای رو میتوان

مبنای ضرورت تدوی برنام ای از پیش اندیشید شد برای

در طراحی فضا متراد

گف

اس

اقلیمی بودن فضا یعنی انسانی بودن فضا .بنابرای

اقلیم ب طور مستقیم ب مانند فرهن

نقشی تعیی کنند هم

و نرم بتشی ب آن هموار

توسع شهر در دستورکار قرار گرف  .در ای طرحها تفکر
یکسانسازی و استانداردسازی مدرنیستی و عدم لحا

بر کالبد و هم بر رفتار استفاد کنندگان از آن داشت و

کردن تفاوتهای اقلیمی و آب و هوایی کامبً مشهود بود.

میتواند نقش بسیار مؤثری در استفاد مردم از فضا و

ب همی جه

ضوابط تهی شد در ای طرحها نیز فاقد

چگونگی رفتار آنان در فضا ایفا کند( نمودار .)1

هرگون ویژگی شاخصی مبتنی بر در نرر گرفت

تفکر

طراحی برای مکان و زمان خاص بودند .پیامد چنی
رویکردی عدم پاستگویی مطلوب و مورد انترار طرحها و
ضوابط تهی شد در راستای ارتقاء کیفی

محیط زندگی

انسان بود و نتایجی همچون بیهویتی و یکسان شدن
چهر شهرها را ب دنبا داش ( .(Eliasson, 2000ای
عوامل در نهای

ب نزو کیفی

در واق با یکی از مهمتری

کالبدی شهرها انجامید ک
اهدا

طراحی شهری ،ک

ارتقاء کیفی زندگی انسان اس  ،مغایر بود .بنابرای
نمودار . 1رابطه اقلیم و الگوهای رفتاری
(منبع :بحرینی)1375 ،

متأسفان امروز در طراحی فضاهای شهری در کشور ما
ن تنها ب عامل اقلیم و نیازهای استفاد کنندگان از فضا
توج نمیشود بلک گاهی ای عوامل انکار نیز شد و ب
انسان تنها با همان مفهوم بیولو یک ک در دوران مدرنیسم
باب بود اس

نگریست میشود .اما شاید بتوان با تحلیل

ب سوی طراحی برای ساکنان شهر و بر مبنای

بازگش

الگوی طراحی ایشان ،بر پای تفاوتهای مکانی و زمانی و
در همی راستا بر پای توج ب بستر و اقلیم مکان ،مدنرر
قرار گرف

) .(Corral, 2009ب بیان دیگر توج ب

تفاوتهای الگوهای رفتاری استفاد کنندگان در اقلیمهای
متتل

یکی از مباحثی بود ک در اندیش متفکران،

طرفداران بسیاری یاف

و وارد مباحث محیطی شد.
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 .2موارد و روش بررسی
در ای

نیازهای استفاد کنندگان یکی پس از دیگری طراحی و

مقال تبش گردید تا از ترکیب چند روش در
تحق مطلوبتر اهدا

جه

مطالع استفاد شود .روش

اجرا شدند .ای امر باعث شد ک جایی برای مکث و تعامل
شهروندان در شهر باقی نماند و خیابان و میدان فقط صحن

تحقی در ای پژوهش ب صورت کتابتان ای و مقایس ای

عبور و مرور باشد .عدم توج ب کیفیات فضایی و نیازهای

تحلیلی اس  .مطالب پای و سابق ادبیات موضو از طری

استفاد کنندگان در طراحی فضا باعث کسال بار بودن،

روش اسنادی -کتابتان ای جم آوری شد اس
در

مطالعات

بتش

توصیفی(توصی

میدانی

از

و سپس

بیمعنی بودن ،بیمکانی و ناهنجاریهای اجتماعی بسیاری

تحقی

در شهر آن دوران شد .مدرنیسم خواهان تفکیک شهر ب

روش

پدیدها) بهر گرفت شد اس  .پس از آن

چهار حوز تفریحی ،مسکونی ،اداری و حملونقل بود.

از روش تفسیری -کیفی در راستای تحلیل و استنتاج نتایج

عناصری ک در شهر قدیم در یک محل جم بودند ای بار

در جه

بازشناسی الگوهای رفتاری در هر اقلیم استفاد
تحلیل

شد و در آخر نیز از روش مقایس ای در جه

در کل شهر پتش شد بود و مردم برای استفاد از ای
حوز ها مجبور ب حرک

آونگی در بی ای مناط بودند.

نتایج پژوهش و تدوی ضوابط طراحی شهری استفاد شد

بنابرای

اس  .در روش مقایس ای سعی بر آن بود از طری مقایس

مییابد .در ای دور افراد ثروتمند برای کند کردن آهن

الگوهای رفتاری مردم در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم

زندگی خود در جستجوی شهر دوم بودند بنابرای ب بیرون

و مرطوب و تحلیل آن ،ضوابط طراحی برای طراحی

شهر یا حوم پنا میبردند ،زیرا در بیرون شهر و یا روستا

فضاهای شهری با توج ب نقش اقلیم بر الگوی رفتاری

زندگی کندتر اس  ،در حالی ک مردم فقیر ای امر

استفاد کنندگان از فضا استتراج شود .در ای
رفتار مردم در دو فصل متتل

پژوهش

سا ( سردتری و گرمتری
تا عبو بر اینک الگوهای

رفتاری مردم در برابر آبوهوای متفاوت مورد بررسی قرار
گیرد ،نحو استفاد آنها از فضا نیز بررسی و تحلیل شود
تا ضوابط پیشنهادی طی
شهری را تح

را در درون شهر جستجو کرد و برای اساس ب پارکهای
درون شهر پنا میبردند ،ولی ای امر نیز با حوم گرایی ب

روز) ب وسیل عکسبرداری زمانبندی شد مورد بررسی،
تحلیل و مقایس قرار گرف

آهن

ب یکبار سرع

زندگی و آهن

آن افزایش

وسی تری از انوا فضاهای

پوشش قرار دهد.

پایان میگراید ،وقتی شهر هم در حوم اس
مرکز ،وقتی طبیع

با کیفی

مدرنیسم) هم در شهر اس
چیز ،هم جا اس

و هم در

جنگل(برج در باغ از ایدهای
و هم در بیرون آن یعنی هم

و هیچچیز ،هیچ جا نیس  ،بنابرای

انسان دچار بیمعنی بودن در فضا و مکان میشود ،زیرا با
یک زندگی روزمر در فضایی بیمعنی و شبی ب هم روبرو
اس  .ای دور را ب طور جد میتوان دوران تقابل و تضاد

 .1.2پیشینه تحقیق درجهان و ایران
پس از جن

جهانی دوم و ب عل

ضرورت بازسازی شهرها و تأمی
جن زدگان ،مسئل کمی
توج و در اولوی

و سرع

شهر با انسان نامید .در ای دور شاهد فرسن

تا فرسن

ویرانیهای گسترد و

فضای شبی ب هم هستیم .خیابان دیگر مکان مبقات و

آوارگان و

و اسم جدید آن فاضبب

مسک

در ساخ وساز مورد

قرار گرف  .ای امر یکی از مهمتری

دالیل بیتوجهی ب کیفی

فضاها و توج ب کمی

) .(Nickerson,2003بر ای

اساس دور حاکمی

شهری اس  .محبت هنوز چیزی بنام مرکز دارند اما آن در
بیرون از آن و در کنار مرکز محبت دیگر و در یک پهن قرار

بود
کمی

آغاز شد و فضاهای شهری بدون توج ب کیفی

معاشرت وشب نشینی نیس

دارد .چنی شهری انسان را تنها ب برآوردن نیازهای اولی او
تقلیل داد اس

و

و فقط برآوردن نیازهای بیولو یک او مدنرر

اس  .مدرنیسم در طلب یکی کردن تمام مردمان جهان در
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یک قالب بود بدون آنک تفاوتها را چ در اقلیم و چ در
فرهن

در طرحهای خود لحا کند (.(Eliasson, 2007

در اواخر ده  60جنبشی در مبانی و تئوری شهرسازی
شکل گرف

ک متال

روش های کمی بود ،ایت رویکترد

بنابرای سعی بر آن بود ک نقش اقلیم ب تفصیل نسب

بت

عوامل دیگر مورد واکاوی و تحلیل قترار گیترد ،هتر چنتد
عوامل دیگری چون ایمنتی ،انعطتا
می توانند در جمعی

پت یری و غیتر نیتز

پ یری یک فضا نقش بستیار متؤثری

جدید ک رفتارگرایی نام داش  ،رویکرد کمی را مورد نقتد

داشت باشند .روش تجزی وتحلیل فضتا براستاس الگوهتای

قرار داد و آن را ضد انستانی نامیتد .رفتتارگرایی ستاخ

رفتاری در ایران تنها در حوز مطالعات نرری ب کتار رفتت

فضای بیکران و هندس انتزاعی توسط مدرنیسم را محکتوم

ک از آن میان می توان ب مطالع هف

میدان اصتلی تهتران

و ب دنبا ایجاد مکان انسانی بود .بنابرای متی تتوان گفت

ک توسط نگارند انجتام شتد است

اشتار کرد(بحرینتی

پیدایش رفتارگرایی ریش در نقد مدرنیستم دارد(بحرینتی،

 .)1356در ایت مطالعت بتتازخورد رفتتتار متتردم نستتب

 .)1389بر ای اساس ،دوران سیطر کمی

ب پایان رسید و

فضاهای متتل

بت

مطالع شد و کمتر چگونگی تأثیر عامتل

زمان آن شد ک ب کیفی های محیطی توجت شتود .دانتش

اقلیم بر رفتار تأکید شد اس  .همچنی از دیگتر مطالعتات

طراحی شهری ک دانشی نسبتاً جتوان بتود ،ارتقتاء کیفیت

انجام شد در ای حوز میتوان ب پتژوهش هتای محمتود

محیط شهری را براساس ادراک و رفتار شهروندان متدنرر

توسلی در اقلیم گرم و خشک اشار نمود .البت الزم ب ذکر

قرارداد .بنابرای  ،دهت هتای  1960و  1970م ،دوران تغییتر

اس

دیدگا ها و دستیابی ب قرائ های جدیدی از زمان و مکتان

جنب ت هتتای کالب تدی فضتتا نمتتود تتتا جنب ت هتتای رفتتتاری

عقتل ،زیتر

استفاد کنندگان از فضا (توستلی .)1374 ،بنتابرای علیترغم

و بار دیگر عاطف هم تراز آن شد و پاستتگویی

ای مطالعتات انجتام شتد تتاکنون از روش طراحتی فضتا

محسوب می شوند .دورانی ک در آن حاکمیت
سوا رف

ب نیازهای روحی و روانی شهروندان ،ب انتداز پاستخ بت
نیازهای مادی و جسمانی اهمی

یاف

در جنبش رفتاری سعی بر ای اس

ک ای پتژوهش توجت ختود را بیشتتر معطتو

براساس الگوهای رفتاری ب صورت عملی در ایران استتفاد

(پاکزاد.)1386 ،

نشد اس .

کت طریقت رفتتار

 .2.2ارتباط اقلیم و محیط انسانساخت

استفاد کنندگان از فضا هم وزن اندیش ها و نرریات طتراح

بت

اقلیم وا ای اس

عربی ک از کلمت یونتانی کلیمتا گرفتت

جنتبش

شد و در فارسی بنام کلی آب و هوا ب کار رفت است  .در

رفتارگرایی طراحی فضا هم برای مردم و هم با مردم اس ،

حقیق

بیرونتی نتدارد و

امری ک میتوان آن را در پرو های اجراء شد بستیاری از

بیشتر میتوان در مورد آن حر

شهری متورد توجت قترار گیترد .در اصتل هتد

اقلیم وضعیتی اس

طراحان رفتارگرا چون اپلیارد ،ویلیام اچ وایت  ،یتان گتل،

تا بتتوان آن را توصتی

الرنس هالپری و افراد دیگر جستجو کرد .ای پژوهش نیتز

میتوان آن را وضعی

در پی تدوی ضوابط طراحی براستاس اصتو رفتتارگرایی
در دو اقلیم متفاوت اس  ،اما نسب

ب روش مورد کتاربرد

رفتارگرایان یک تفاوت عمد دارد و آن ایت است

کت در

دانس

کت واقعیت

زد یتا دربتار آن فکرکترد

کترد .اقلتیم یتک مفهتوم است

و

هوا در یتک محتیط کتبن یتا خترد

(پوردیهیمی .)1390 ،ب طورکلی میتوان اقلیم را در

قالب دودست کلی تعری

نمود .نتست

اقلتیم کتبن کت

ویژگی های کلی یک منطق آب و هوایی اس

و دوم اقلتیم

تنها بر نقش اقلیم بر الگوهای

ختترد کتت شتتامل خصوصتتیات جزئتتیتتتر یتتک فضتتا در

رفتتتاری تاکیتتد شتتود و اثتترات ایتت عامتتل بتتر رفتتتار

مقیاس های کوچتک تتر است  .در بحتث اقلتیم کتبن نیتز

استفاد کنندگان و تأثیر آن بر استفاد از محیط مورد بررسی

طبق بندی هایی وجود دارد ک هد

اصلی از آنها ،آگتاهی

قرار گیرد امری ک تا پیش از ای کمتر انجتام شتد است .

از عوامل آب و هوایی حتاکم در اقلتیم هتر منطقت است .

ای پژوهش سعی شد اس

تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و...
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بنابرای در کل اوضا اقلیمی متنو و غالتب در منتاط در

طراحی محیطی ،انسان با ایجاد معماری تبش میکند اقلیم

سطح کر زمی را متیتتوان براستاس دمتا و رطوبت  ،کت

محیط طبیعی را اصبح کند و با آن در واق اقلیم جدیتدی

بیشتتتری تتتأثیر را بتتر محتتیط متتیگ ارنتتد ،بت شتترح زیتتر

خل میکند ک میتوان آن را اقلیم معماری نامید ،از ای رو

دست بندی کرد :مناط گرم و خشک کویری ،مناط گرم و

فراهم کردن آستایش در فضتاهای معمتاری بت چگتونگی

مرطتتوب ،منتتاط معتتتد و خشتتک یتتا بتتارانی و منتتاط

عملکرد بنا در اقلیم و همچنی چگتونگی رفتتار انستان در

سرد(کسمایی )1389 ،ک هر کدام ویژگی های خاصی دارند

فضاهای گوناگون بنا بست اس  .عملکترد بنتا در اقلتیم بتا

طلتب

انتر ی

و شیو های برخورد متنوعی را در زمین های متتل

میکننتد .یکتی از زمینت هتایی کت در آن اقلتیم از اهمیت
بستتیاری برختتوردار است

رشتتت طراحتتی محیطتتی است .

طراحی محیطی ب طور کلی شامل تمامی حرف هایی کت بت
شیو های متتل

دغدغت طراحتی و ستاخ

محتیطهتای

چگونگی تعامل آن با محیط از نرر کسب و اتتب

بستگی دارد و دربار رفتار انسان ،چگتونگی استتفاد او از
فضاها معیاری برای تعامل ب شمار میآید .اما ای واقعیت
را باید پ یرف

ک معماری ب تنهایی نمیتوانتد آستایش را

برای انسان فراهم کند ،بلک مجموع رفتار بنا همترا روش

مصنو رادارند؛ محیطهایی ک مکتان هتای زنتدگی انستان

زندگی انسان در چگونگی استفاد از فضاهای بتاز و بستت

تلقی میشوند .ای حرف ها شامل معماری و شهرسازی نیتز

ب صورت یک سیستم در فراهم کردن آسایش حکتم دارد و

میشود ک در نحو شکلگیری سکونتگا های انسانی نقش

همسازی هر دو ،یعنی انسان و بنا ،با اقلیم امکان آسایش را

بسزایی دارند .از ای روی توج ب محیط طبیعی ،آگتاهی از

فراهم میکند .ایتان متک هتارگ در ستا  1969در کتتاب

ابعاد گوناگون مانند برنام ریتزی بترای طراحتی ستاختمان،

پای ای خود با نام طراحی با طبیع

جنبشتی را در طراحتی

برنام ریزی شهری یا برنام ریزی محیطتی یتا فعالیت هتای

محیطی پای گ اری میکند ک بدون شک یکی از زیربناهای

انسانی دیگر ،تأکیتد بتر اقلتیم بترای بهتر بترداری بهتتر از

اصلی جنبش پایداری زیس محیطی ب شمار میآید .او بتر

تتتوآنهتتای محیطتتی و فتتراهم آوردن وضتتعیتی مناستتب،

لزوم توج ب ویژگی های ستای  ،بستتر طبیعتی و عوامتل

ضروری ب نرر میآید ،اما کامبً آشکار اس

ک نمتیتتوان

اقلیمی تأکید میکند و برای بیان دیدگا های خود ابتتدا بت

بتترای هم ت ترکیتتبهتتای آب و هتتوایی روی کتتر زمتتی

تعری

راهکارهتتای یکستتانی مطتترح کتترد( .(Olgyay,1963در

اس  ،اما عبو بر آن فرم و فرآیند دو وج تفکیک ناپت یر

همسازی با اقلیم میتوان استعدادهای نهفت در هر اقلتیم را

از یک پدید واحد ب حساب میآید .یعنی اینک آنچ دید

و از آنها در حکم عاملی مثبت

بهتر گرفت  .بت

میشود جنب ی مهمی از آن چیزی است

کت هست  .قتدر

همی دلیل در همسازی با اقلتیم شتناخ

عوامتل ستازند

مسلم اینک شایع بیاساس ک فرم تتاب عملکترد است

شناخ

اقلیم اهمی
شناخ

ویژ ای مییابتد .آنچت اهمیت

و برقراری رابط معقتو و متناستب میتان اجتزای

تشکیل دهند محیط طبیعی اس
اس

ویتژ ای دارد

و ایت همتان موضتوعی

ک معماران و طراحان شهری باید ب آن توجت کننتد.

طبیع

میپردازد .او بیان میکند ک طبیع

میتوان کنر گ اشت  .فترم پیترو هتیچ نیست
جدایی ناپ یر هر فرآیند اس  .هد
ایت نکتت است

فرآینتد

را

بلکت جتزء

ای بررسی نشان دادن

کت فراینتتد طبیعتتی کت در ذات ختتویش

یکپارچ اس  ،در فرآیند برنام ریزی نیز میباید بت همتی

بهر بردن و تحمل کردن دو عامل مهم در تعیی رابط بی

ترتیب در نرر گرفت شود ،ب ای معنی کت تغییترات یتک

اقلیم و جوام اس  .ای را میتتوان بت اختصتار تتأثیرات

بتش از سیستم بر تمام آن اثر میگت ارد ،ستپس بتر لتزوم

اقلیمی نامید .اقلیم بر فعالی های جوام تأثیر متیگت ارد و

حضور طبیع

در شهر ب عنوان عملی ک میتواند حیات و

جوام نیز بر اقلیم تأثیر میگ ارنتد(پوردیهیمی .)1390 ،در

بقای شهر را فراهم کند تأکید کرد و معتقتد است

کت متا بت
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در شهر ب همان انداز نیازمنتدیم کت در بیترون .فترم

شهرهای بزرگ تا حد زیادی از درک واکتنش بت فرآینتدهای
طبیعی سرچشم میگیترد .بت بتاور طبیعت
مناسب شهرها را میتوان یاف
برای ای منرور مناسب

شناستان ،زمتی

مورد قبو اس

ک ارتباطات جدیدی را در محدود حفظ

ساختار زیس محیطی ،ب وجود آورد .ای شیو از طراحتی
در موقعی های ویتژ ای متورد استتفاد قترار متیگیترد و

و برخی از نقاط ب طور ختاص

بیشتری دارند(مک هارگ.)1969 ،

همانند میو بلوط از درخ

میروید ،خود را نشان میدهد

و رابط مستقیمی با خاک ،تنو گیاهی ،تنتو حیتوانی ،آب

با ترکیب و تلفی رویکردهای مطرح شد توستط ایتان
مک هارگ و سایر پژوهشگران مرتبط با ایت زمینت رویکتردی

و هوا ،موقعی های جغرافیایی ،جریان آب و انسان هایی ک
آن را اجراء میکنند ،دارد(نمودار.)2

در طراحی محیط با نام طراحی زیستی پدید آمد .تفکر زیست -

در ای نو طراحی ما ب دنبتا استتفاد از شتیو هتایی

اقلیمی نتیج حساسی نسب ب بسترهای اکولو یکی و نیتاز بت

هستیم ک با هوشمندی هدر رفت انر ی و مناب را محدود

نگاهدش انر ی و مناب محیطی است  .رویکردهتای زیست -

متتیکنتتد .ایتت چنتتی ختتط مشتتی بتت تنتتو فرهنگتتی و

اقلیمی در طراحی محیطتی معتر را هتایی بترای طراحتی بتا

زیس محیطی توجت خاصتی دارد و هتیچ کتدام را نادیتد

گستر دید بلند و استفاد پایدار از محیط زیس و ذخایر معتدنی

نمی گیرد .تفکری در طراحی ک محتیط زیست  ،محتور آن

اس  .ای رویکرد مبتنی بر تحلیلهای اقلیم و تأثیرات آن است
و مبنای آن جریان طبیعی انر ی اس
بارندگی ،پوشش سبز ،دما و رطوب

باشد ،ارتباط الزم میان فرهن

ک متأثر از آفتتاب ،بتاد،

میکند

و طبیع

را ب خوبی ایجتاد

). (Van der ryn and Cowan, 1996

موجتود در هتوا و زمتی

اس  .ای دیدگا در ده های بعتد تکامتل یافت

و بتا عنتوان

طراحتتتی زیستت محیطتتتی معرفتتتی متتتیگتتتردد .طراحتتتی
محیطی ،شتیو ای بترای همتاهنگی اهتدا انستانی بتا

زیس

و ستاختارهای آن است  .ایت شتیو بتا

چرخ هتای طبیعت

عمی تری آگاهیها نسب

ب ویژگیهای زیس محیطتی یتک

منطق آغاز میشود و را حلی هماهنت

بتا فرهنت

آن منطقت

ارائ ت متتیکنتتد .ای ت چنتتی طراحتتی ،فقتتط حاصتتل تتتبش
متتصصی نیس
بشری و طبیع

ب طور کلی استفاد از فضتای شتهری توستط متردم و

دارد(مک هارگ .)1969

حضور پ یری افراد در فضاهای شهری در دو مرحل متی-

محیط ،میانجیان فرهنت هتای متتلت

میباشند .طراحی زیس محیطتی نتیجت تعهتد ستازند بت
اس  .ای نو طراحتی عناصتر زیتری طبیعت

را

منعکس کرد و از درون همی عناصر طرح اصلی را بیرون
میکشد .طراحی زیس محیطی با توج بت عناصتر محتیط
همانند آب و هوا ،موقعی

جغرافیایی ،خاک ،آب ،گیاهتان

و حیوانات ،جریان انر ی و مواد و دیگر موارد شرو متی-
شود .هد

مأخذ :گل2014 ،؛ توسلی1374 ،

و نیازمند توج ب الی های پیچیتد ستاختار

طراحان زیس
طبیع

نمودار  .2اقلیم و نقش آن در طراحی محیط انسانساخت

ای اس

ای گر بزنیم ک سبم

ک ای شرایط را با طراحی ب گونت -
محیط حفظ شود .طراحتی زمتانی

تواند شکل گیرد ک ب ترتیب عبارتند از:
 -1حضور در فضای شهری
 -2ایجاد تمایل ب تداوم حضور در فضای شهری
معموالً حضور در فضای شهری زمانی حادث میگتردد
ک محیط ب حداقل امکانات ،مجهز گردید اس

و اکثری

افراد یا برای عبور و یا برای برآورد نیازهای روزمتر ختود
ب فضا رجو میکنند .متأسفان امروز در کشور متا طیت
وسیعی از فضاهای شهری ب عل

نداشت ج ابی

مناسب
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تنها امکان حضور افراد را فراهم میآورند .تمایل ب تتداوم

ای کیفیات را میتوان کیفیات ثانوی نامگت اری کترد .بایتد

حضور ،زمانی شکل میپ یرد کت متردم بت واستط وجتود

اشار کرد در ای میان کیفیاتی وجود دارند ک نقش بستیار

کیفیات باالی محیطی ترجیح دهند مدت زمتان بیشتتری را

تأثیرگ ار در هر دو مرحلت حضتور در فضتا و تمایتل بت

در فضا سپری کنند و از حضتور و استتقرار ختود در فضتا

تداوم حضتور در فضتا دارنتد .از مهتم تتری ایت کیفیتات

داشت باشتند .بنتابرای محتیط هتای شتهری دارای

میتوان ب آسایش اقلیمی و نقش آن بتر استتفاد افتراد از

رضای

کیفیاتی هستند ک یا بر امکان حضور افتراد در فضتا تتأثیر

فضا اشار کرد .ایت کیفیت

گ ارند ک ای کیفیات را میتتوان کیفیتات اولیت و شترط

ویژگی های جسمانی انستان قترار دارد و وجتود آن شترط

حضور افراد در فضا تلقی کرد و یا عبو بر کیفیتات اولیت

حضور افراد در فضا اس

در توجت و تطتاب کامتل بتا
(جدو .)1

دارای کیفیاتی هستند ک باعث متیگتردد افتراد تمایتل بت
استفاد از فضا برای مدت زمانی بیشتری را داشت باشند ک
جدول  .1کیفیات پیشنهادی نظریه پردازان برای فضای شهری

جی جیکوبز

ا ستفان کاپبن

ویلیام وای

یان گل

ال جیکوبز

مارک فرانسیس
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•

•
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جم بندی نررات دربار کیفیات فضای شهری نشاندهند آن اس

ک اکثری

اندیشمندان ای حوز بر نقش

آسایش اقلیمی و تأثیر آن بر حضور پ یری افراد تأکید دارند.
مأخذ :نگارنده

•

دسترسی
پیاد رهواری
ایمنی و امنی
آسایش اقلیمی
امکان مکث طوالنی
هم مشمو بودن
انعطا پ یری
کیفی عرص همگانی
اختبط کاربری و فعالی
وجود دلیل مکث
مقیاس انسانی
حس زمان
شتصی بصری
خوانایی کالبد و فرص ها
غنای حسی
پاکیزگی محیطی
تراکم باال
مشارک

پرو فضای عمومی،
زندگی جمعی -شهر •
آدالید

کیفی ها

پرو خیابان های
عالی سانفرانسیسکو

نرری پردازان
و پرو ها
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وجود آسایش اقلیمی در فضا میتوانتد نقتش غیرقابتل

شناخت حوزه طراحی( شهرکرد و بوشهر)

انکار در چگونگی استفاد از فضا و حضتور پت یری متردم

همانطور ک پیشتر گفت شد عامل اقلتیم متیتوانتد نقتش

بگ ارد .آسایش اقلیمی در فضا باعث تعدد استفاد از فضتا

بسیار مهمی در کالبد و چگونگی شکل گیتری یتک منطقت

در باز های زمانی متفاوت میگردد و اگر فضا بت گونت ای

کت اقلتیم

طراحی گردید باشد ک در آن توج ب تمتامی جوانتب از
جمل رفتار افراد استفاد کنند از فضا شد باشد ،فضتا نت
تنها متیتوانتد پت یرای افتراد متتلت

در بازهتای زمتانی

متفاوت شبان و روز باشد ،بلک می تواند در فصو متتل
نیز دارای تجم پ یری مناسبی باشد.
در ای پژوهش سعی و هد بر آن بود اس

ک ضتوابط

پیشتنهادی ،بتترای طراحتی فضتتاهای شتهری در اقلتتیم ستترد-
کوهستانی و گرم -مرطوب جنوبی از نحو و چگونگی رفتتار
استفاد کنندگان از فضا استتراج گتردد تتا ضتوابط پیشتنهادی
طیت

گستتترد تتتری از فضتتاهای شتتهری را پوشتتش دهتتد و
باالتری برخوردار باشد ،زیرا پتارامتر آستایش

همچنی از دق

با رفتار استفاد کنندگان از فضتا

اقلیمی دارای ارتباطی تنگاتن

اس (جدو  .)3در ای پتژوهش شتهرکرد بت عنتوان نماینتد

سکونتی بگ ارد .در شهرکرد عامل ارتفا است
شهر را تعیی میکند( شهرکرد ب عل
سطح دریا ب بتام ایتران معترو

ارتفا زیاد ختود از

است ) و در بوشتهر کتم

ارتفا بودن شهر و همسایگی بتا دریتا و رطوبت

بتاال .در

شهرکرد اغلب طو سا هوا سرد و در بوشهر اغلب طتو
سا هوا گرم و ب عل

نزدیکی بت دریتا مرطتوب است .

بنابرای در ای دو شهر کالبد و مصالح نقش بستیار مهتم و
تعیی کنند ای در ایجاد آسایش اقلیمی دارنتد .در شتهرکرد
ک گرمای خان در درون آن حفظ شتود

تبش بر ای اس

و خان ها از بادهای سرد در امان باشد ،اما در بوشهر ستعی
برای اس

درون خان ها ب وسیل بادهای برخاست از دریتا

خنک شود و در عی حا خنکی مطلتوب از خانت ختارج
نشود .بنابرای عامل اقلتیم در ایت دو ناحیت نقتش بستیار

اقلیم سرد و کوهستانی و شهر بوشهر نیز ب عنوان نمایند اقلتیم

مهمی بر روی کالبد شهر و جه گیتری آن گ اشتت است

گرم و مرطوب جنوبی انتتاب شدند.

(جدو شمار .)2

جدول .2ویژگیهای اقلیمی تأثیرگذار در رفتارهای شهری در شهرهای منتخب

ویژگی اقلیمی

ردی

شهرکرد

بوشهر

سرد و کوهستانی

گرم و مرطوب

2

ارتفا از سطح دریای آزاد

 2150متر باالتر

 4تا  20متر باالتر

3

مناب آب

رودخان

مناب آبی زیرزمینی

4

دما

 5/11سانتیگراد میانگی سالیان

5

نزوالت جوی

 1600میلیمتر

 217میلیمتر

6

رطوب

نسبی

 46درصد

 71درصد

7

پوشش گیاهی

استیپی

پوشش گیاهی غیرمتراکم و مقاوم در برابر خشکی

8

باد

باد غرب و جنوب غربی(مدیتران ای)

جنوب شرقی -باد شما  -شما غربی

1

جغرافیایی

موقعی

 24درج سانتیگراد میانگی ساالن
گرمتری روز سا  50درج سانتیگراد
سردتری روز سا  6درج سانتیگراد

9
10

دمای شب و روز

اختب
بر

و یتبندان

در زمستان  24/1درج سانتیگراد
در تابستان  12درج سانتیگراد
 124روز

منابع(:مهندسی مشاور نقش جهان پارس1394،؛ سایت سازمان هواشناسی شهر بوشهر و شهر شهرکرد ،کسمایی)1385 ،

 6-4درج سانتیگراد
ندارد
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نتایج حاصل از تحلیل رفتارها حوزه مطالعه

مرکز شهر قرار داشت و یکی از تقاط های اصتلی شتهر بت

محدود مطالع در شهر بوشهر خیابان لیتان است  .خیابتان

شمار میرود .ای تقاط دارای بدن های تجاری فعا بتود

و

ک در آن بیشتر پوشاک و وسایل آرایشی -بهداشتی بتانوان

ب عنوان یکی از خیابان های اصلی شهر نقش بازی میکنتد.

خریرد و فروش میشود .ای تقاط هموار پ یرای حجتم

ای خیابان در نزدیکی باف

که بوشهر قرار دارد و محتل

باالیی از پیتاد در ستاعات متتلت

و یکتی از

اس

و نقش یک بازار را برای شهر

گر های اصلی شهر اس (تصویر شمار .)1

لیان هموار از جمعیت

فروش اجناس متتل

پت یری بتاالی برختوردار است

روز است

ایفاء میکند .در شهر شهرکرد نیتز تقتاط فردوستی بترای
مطالع و بررسی انتتاب شد اس  .ای تقاط در نزدیکتی

تصویر  .1چهار راه فردوسی در سمت راست و پیاده راه لیان در سمت چپ

جدول .3مقایسه الگوهای رفتاری مردم در دو فصل مختلف سال
بوشهر

شهرکرد

صبح زمستان:

صبح زمستان:

خیابان لیان
در زمستان ،گرمای آفتاب دل پذیرتر است  ،در صبحگاهان ،قسمتهایی از فضاای شاهری
که آفتابگیرند نیز مورد استقبال مردم قرار میگیرند.
استقبال مردم از فضای شاهری در زمساتان،
قابل مقایسه با تابستان نیست ،و مردم بیشتر
بیرون میمانند و گفتمانها طوالنیتر است.

تقاطع فردوسی
در زمستان اکثر توقف های ثبت شاده عاابران
در زیر آفتاب بوده است تا فضاهای سایهدار

باااا مقایساااه حجااام عاااابران پیاااادهروهاااای
شمالی(آفتاب گیر) و جنوبی( پرسایه) خیابان سای
تی سنتر که مهام تارین خیاباان مواصاالتی باه
تقاطع فردوسی است ،پژوهشگر باه ایان نتیجاه
رسااید کااه تفاااوت اناادکی بااین اسااتفاده از
پیاده روهای شمالی و جنوبی وجاود دارد و شااید
دلیل این امر به خاطر ماهیت خیابان باشد که در
آن کاربریهای ضروری وجود دارد و مردم مجبورند برای خرید به آنها مراجعه کنند.
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بوشهر
اسااتفاده از تمااام سااطح فضااای شااهری
در فصاال زمسااتان کااامالً قاباال لمااس
و مشاااااهده اساااات و مااااردم تقریباااااً
باااهصاااورت مسااااوی از تماااام فضاااا
اساااتفاده مااایکنناااد و تماااام ساااطح
فضااااای شااااهری تااااراکم انسااااانی
مسااااوی را تجرباااه مااایکناااد و دلیااال اصااالی امااار باااه نظااار پژوهشاااگر دماااا و
رطوبت مناسب هوا در این فصل سال است.
در زمستان مردم بسیار بیشاتر از فضاای طبیعای و پاارک هاا اساتقبال مای کنناد و باا آن
درگیرترند تاا تابساتان ،در تابساتان و در هنگاام صابح و ظهار تقریبااً ایان گوناه فضااها
از جمعیت خالی و در شب نیز جمعیت کمی را پذیرایند.

شهرکرد
میاازان مکااث و توقااف عااابران در کاان
جنااوب شاارقی تقاااطع بااه علاات کااامالً
سایه بودن ،کمتر از ساایر کان هاا باوده
است.

با مقایسه الگوهای رفتاری مردم در صبح تابستان و زمستان مشاهده گردید که میزان
استفاده از فضا تفاوت چندانی در این دو فصل و در این ساعت ندارد.
نقش رفتارهای مردم در صبح

نقش رفتارهای مردم در صبح

تابستان

پارک چاکوتا در اطراف بوشهر

زمستان

کناره ساحل

شاارایط مناسااب آب و هااوایی در زمسااتان
ساابب گردیااده اساات کااه بازارهااای باادون
کالبااد و از اسااتقبال خااوبی برخااوردار باشااد،
بطوریکااه ایاانگونااه بازارهااا تنهااا در ایاان
فصل شکل میگیرند و رواج دارند.

به طور کلی اساتقبال از فضااهای شاهری و یاا مقیااس بازرگ تار از آن ،شاهر و اطاراف
آن توسااط ساااکنان در فصاال زمسااتان بساایار بیشااتر اساات و مااردم وقاات بیشااتری را
ترجیح می دهند در بیارون از مناازل خاود ساپری کنناد .باه نظار پژوهشاگر مهام تارین
عاماال ایاان اماار ،هااوای مساااعد و مناسااب در ایاان موقااع از سااال و سرساابزی طبیعاات
است

در صبح هاای زمساتان حرکات عاابران نسابت
بااه تابسااتان در تقاااطع بااینظاامتاار اساات و
به صورت پراکنده تار عاابران حرکات مای کنناد،
دلیاال ایاان اماار نیااز باارای پژوهشااگر ساالال
اسااات ،شااااید یکااای از دالیااال آن آساااایش
اقلیمی نسبتاً مناساب در کال تقااطع باه علات
آفتابگیری آن باشد.

-

شب زمستان:
ضلع جناوبی پیااده راه بسایار بیشاتر ماورد
استفاده عابرین قرار مای گیارد و ایان امار
نه به علات شارایط مناساب آن قسامت از
فضاااا اسااات ،بلکاااه باااه علااات وجاااود
کاااربریهااای جااذابتاار اساات ،بنااابراین
شاااید در شااب ،عواماال کالباادی باار نحااوه
استفاده از فضا و تراکم انسانی آن ،اثر قابللمستری داشته باشند تا اقلیم.

شب زمستان:
عاماااال اصاااالی عاااادم اسااااتفاده از فضاااااهای
شاااهری در شاااب بادهاااای سااارد اسااات کاااه
شااطرنجی بااودن خیابااانهااا نیااز بااه تقویاات ایاان
عامل دامن زده است

میاازان اسااتقبال مااردم از فضااای شااهری در شااب و روز تفاااوت بساایار چشاامگیری دارد
و استفاده بیشاتر فضاا در شاب شااید باه علات تعطیلای ادارات و بااز باودن مغاازه هاا و
مساعدتر بودن هوا باشد.

در هنگااام بارناادگی ماایتااوان حاادس
زد ،خیابااااانهااااا از جمعیاااات خااااالی
باشاااد .چاااون هماااان تعاااداد کمااای از
سااایه باا نهااایی کااه در خیابااانهااا و
پیااادهروهااا وجااود دارد ،تنهااا از خاایس
شااادن اجنااااس مغاااازههاااا جلاااوگیری
ماایکنااد .انتهااای ایاان سااایه با نهااا بااه
پیاااده راههااا خااتم ماایشااود و آب حاصاال از بارناادگی در وسااط پیااادهرو تخلیااه
میشود
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بوشهر
مکث ها در کنار ویترین مغازه ها در زمستان ها بسیار بیشاتر از
تابستان است و این امر نشان از شرایط مناسب آب و هاوایی
این فصل از سال نسبت به تابستان است.

شهرکرد
میزان استفاده از فضا در شبهای
زمستانی قابل مقایسه با شبهای
تابستانی نیست و جمعیت بسیار پراکندهتر
و کمتر وارد تقاطع میشوند و از آن
استفاده میکنند.

تاراکم انسااانی خیابااان لیاان قاباال مقایسااه باا همااین زمااان در تابساتان نماایباشااد ،در
زمستان مردم بیشتر باه طارف ایان خیاباان جاذب مایشاوند و از آن اساتفاده مایکنناد
و مهم تریم دلیال ایان امار مناساب باودن هاوا
در زمستان است.

در شبهای زمساتان بایش از  2یاا  3مکاث در کان هاای تقااطع مشااهده نشاده اسات،
که یکی از عوامل اصلی آن میتواند سردی هوا در این فصل از سال باشد.

بادها و نسیمهاای مالیام کاه از سامت دریاا در خیاباان مایوزناد های گوناه خللای بار
نحوه استفاده عابران از فضا نمی گذارد ،شااهد ایان مادعا هجاوم ماردم باه ایان خیاباان
در بعدازظهرها و شبها است

مقایسه میزان اساتفاده عاابران از پیااده روهاای شامالی(آفتاب گیار) و جناوبی( ساایه گیار)
خیابان سای تای سانتر ،نشاان مایدهاد کاه تفااوت چنادانی در اساتفاده از آنهاا توساط
عابران مشاهده نمیشود.

زمستان شب
صبح و ظهر تابستان:
عکسبرداریهاای تصاادفی در بوشاهر نشاان
ماایدهنااد کااه تااابش مسااتقیم خورشااید در
درون فضااهای شاهری باعاث مایشاود کااه
آن قسمت از فضاا کاه ماورد تاابش مساتقیم
خورشاااید قااارار دارد از جمعیااات خاااالی و
تحرکات کمی در آن صورت بگیرد
دو عامل اصلی استفاده از فضای شهری در بوشهر به ترتیب عبارتند از:
الااف -آفتااابگیاار نبااودن فضااای شااهری در ایاان وقاات سااال ب -بهاارهگیااری
فضا از باد مطلوب و نسیم دریا

در ظهر و بعاد از ظهار تابساتان باه علات گرمای و شارجی
باالی هاوا ،عاابران کمتار تارجیح مای دهناد در پیااده روهاا
قاادم بزننااد و پیااادهروهااا تقریباااً جمعیاات بساایار کماای را
پذیرا هستند.

تابستان شب
صبح و ظهر تابستان:

نتاای مشااهدات حااکی از آن اسات در هنگااام
تابستان ،بیشتر مکاث هاا و ایساتادن هاا توساط
عااابرین ،در زیاار سااایه درختااان و مغااازههااای
دارای سایه بان بوده است.

مطالعه نقشه الگوهاای رفتااری نشاان مای دهاد
کااه عااابرین کوتاااهتاارین مساایر را در چهااارراه
انتخاب می کنند که ایان مسایر ،مسایر مساتقیم
اساات ،بنااابراین ماایتااوان گفاات نحااوه حرکاات
مااردم اصااالً بااا شااکل ایاان چهااارراه منطبااق
نیست.
سایه بودن مسیرهای حرکتی عابران(پیادهرو)
نقشی حیاتی در استفاده یا عدم استفاده این
مسیرها در تابستان دارد( با مقایسه حجم عبور و
مرور تقاطع فردوسی که پیادهرو سمت راست آن
دارای سایه ب نهای ممتد و پیادهروهای سمت
غرب آن فاقد سایه بان است به راحتی میتوان
نتیجه گرفت که سایهاندازی در پیاده در تابستان یکی از عوامل اصلی و مهم در انتخاب
مسیر توسط عابران است.
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بوشهر
در بوشاااهر شااااید بعاااد از آفتااااب و تاااابش
خورشااید ،شاارجی بااودن هااوا دومااین عاااملی
باشد که بر اساتقبال یاا عادم اساتقبال افاراد از
فضاااای شاااهری تااارثیر بگاااذارد،زیرا مااارور
عکااسهااای تصااادفی ایاان اماار را نشااان
می دهناد کاه حتای افارادی کاه در زیار ساایه
بان قرار دارند و از تابش مستقیم خورشاید در امانناد ،بااز باه علات شارجی بااالی هاوا،
آسایش اقلیمی را تجربه نمیکنند.

شهرکرد
تحلیل نقشاه هاای رفتااری حااکی از آن اسات کاه نحاوه اساتقرار عناصار ثابت(درختاان)
و نیمه ثابت مانناد مبلماان و تابلوهاا و ...نقشای تعیاین کنناده در نحاوه فعالیات و حرکات
عااابران در فضااای شااهری دارد .در ضاالع جنااوب غرباای تقاااطع و شاامال شاارقی تقاااطع
شاهد ردیف درختکااری در خیاباان و کنااره آن هساتیم ،در ایان لباه های گوناه مشااهده
و ثبتاای درباااره عبااور عااابران از ایاان الیااه س ابز و ورود بااه خیابااان نشااده اساات .زیاارا
عااابران مجبورنااد ایاان درختااان را دور بزننااد و از عاار خیابااان گااذر کننااد ،همچنااین
بیشترین مقدار مکثها نیز در روزهای تابستانی در زیر این درختان ثبت شده است.

در خیابان لیان در ظهار تابساتان باه علات
گرماای هااوا ،مکااثهااا کاام و اناادک و
فعالیت هاا و عباور و مرورهاا در زیار ساایه
درختان و ساختمانها انجام میشود.

نتاااای مشااااهدات حااااکی از آن اسااات کاااه
حرکااات در پیاااادهرو در صااابحهاااای خناااک
تابستان بادون مزاحمات و باه صاورت روان در
جریااان اساات ،امااا مااردم باااز عبااور از فضااای
سایه دار را ترجیح می دهناد .بناابراین مای تاوان
نتیجاااه گرفااات کاااه اساااتفاده از فضااااهای
سایهدار در تابستان ارجحیت زیادی نسبت به فضای آفتابگیر دارد.
-

به طور کلی در ظهر و صبح تابستان ،عوامل اقلیمی بر چگونگی اساتفاده از فضاا و میازان
استقبال از آن ترثیر بسیار بیشتر و تعیینکنندهتری دارد تا عوامل کالبدی.
در خیابان لیان به علت مکان گزینی
نامناسب مبلمان شهری ،کمتر پیش میآید
مردم در وقت صبح و ظهر به علت تابش
مستقیم خورشید از آن استفاده کنند.

شب تابستان:
مقایسااه نقشااههااای رفتاااری تابسااتان و زمسااتان خیابااان لیااان در بعااد از ظهاار نشااان
می دهد ،میزان تراکم انساانی و شالوغی فضاا ،در شاب هاای زمساتان باه مراتاب بیشاتر
از شبهای تابستان است.

الگوی رفتاری در تابستان شب
الگوی رفتاری در زمستان شب
عامل اقلیم ترثیر کمی بر فعالیت مردم در شبهای تابستان دارد و فقط نسیمهای از سمت
دریا هستند که فضا را به آسایش اقلیمی در بعضی از مواقع نزدیکتر میکند ،بهطور کلی
آنچه که چگونگی استفاده از فضا را تعیین میکند بیشتر عوامل کالبدی هستد تا اقلیمی.

-

-

شب تابستان:
تحلیاال عکااسهااای زمااانبناادی نشااان ماایدهااد ،بیشااترین مکااثهااای عااابران در
کن های تقااطع فردوسای شاکل گرفتاه اسات ،ایان مکاثهاا و گفتماانهاا در روز و در
کنار خیاباان و فضااهای آفتااب گیار بیشاتر اتفااق مای افتاد ،اماا در شاب باه علات نباود
گرمای روز ،چنین اتفااقهاایی در فضااهای یااد شاده کمتار صاورت مایپاذیرد .باه نظار
پژوهشگر مهم ترین دلیل ایان امار ایان اسات کاه چاون ساایبان هاا در کناار مغاازه هاا و
پیاده روها قرار دارند و برای سایه انادازی در ایان معاابر در نظار گرفتاه شاده اناد و شاب باه
علت تردد ،این فضاها کاامالً شالو اسات و عاابرانی کاه قصاد مکاث دارناد نمای توانناد
در ایان فضاااها توقااف کننااد ،بنااابراین ناچارنااد در کناااره خیابااان و یااا قساامتی از خیابااان
بایسااتند کااه ایاان عاماال نیااز باار مساادود شاادن و کنااد شاادن حرکاات عااابرین تاارثیر
میگذارد.
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بوشهر
میااازان شااارجی هاااوا در شااابهاااا نیاااز بااار چگاااونگی اساااتفاده از فضاااا تااارثیر
ماایگااذارد ،امااا ایاان عاماال بااه پرقاادرتی ظهرهااای تابسااتان ،عاماال تعیااینکننااده
استفاده یا عدم استفاده از فضا نیست.

شهرکرد
نبود مبلماان شاهری کاافی در خیاباان فردوسای سابب شاده اسات کاه عاابران در کناار
خیابان و پلکان مغازههاا بایساتند و بنشاینند ،اماا بایاد توجاه داشات کاه ایان اساتقبال در
شااب بااا باای اعتنااایی در روز مواجااه اساات ،زیاارا بااه علاات روباااز بااودن و جااایگزینی
نامناسااب مبلمااان کمتاار در روز مااورد
استفاده قرار میگیرد.

به طور کلای در شاب هاای تابساتان مهام تارین عامال اقلیمای کاه بار اساتفاده از فضاا
ترثیر مثبت می گذارد ،بادهای مطلوبی کاه از سامت دریاا باه سااحل مای وزناد و عااملی
که باال بودن آن ترثیر منفی بر فضای شهری میگذارد میزان شرجی هوا است.
پاساژها در خیابان لیان ،جزء فضاهای
گمشده دستهبندی میشوند ،و این امر به دو
دلیل است  )1نبود نفوذپذیری مناسب )2
گرمای بسیار باالی دورن راهروهای آن به
دلیل استفاده مغازهها از کولرهای گازی و
گرمای ناشی از تهویه آن به درون راهروها.

در شااب حجاام عااابران چناادین براباار روز اساات و چااون عاار پیااادهروهااا در بعضاای
مقاطع کم است و مردم مجبورند در بعضی زمانها در خیابان تردد کنند.
بااا مقایساااه نقشاااه الگوهااای رفتااااری ماااردم در شااب و روز تابساااتان باااه راحتااای
ماایتااوان نتیجااه گرفاات کااه مااردم اکثااراً در شااب از فضااای شااهری اسااتفاده
میکنند تا روز ،که یکی از دالیل عمده آن میتواند گرمای هوا باشد
تحلیاال عکااسهااای زمااانبناادی شااده نشااان ماایده اد بااهطااور کلاای ،عاماال اقلاایم
در شاابهااای تابسااتانی تاارثیر بساایار کماای باار رفتااار عااابران ماایگااذارد و عواماال
کالبدی به مراتب نقش تعیینکنندهای بر رفتار مردم میگذارد.

مرور رفتار مردم در خیابان لیان و تقاطع فردوسی ،فرضایه اصالی پاژوهش کاه اقلایم تارثیر زیاادی بار رفتاار مای گاذارد را اثباات مای کناد .مطالعاه و مقایساه الگوهاای رفتااری مارد
در دو مختلاف ساال نشااان مایدهاد کااه در فصاول گارم و یااا سارد ساال مااردم تنهاا از خارده فضاااهایی اساتفاده مایکننااد کاه دارای میزانای از آسااایش اقلیمای اسات و بخااش
اعظمی از سایر فضاهای شهری بدون استفاده باقی بماند .بنابراین شاید بتوان با ارائه اصولی ،فضاهایی را طراحی نمود که در همه فصول سال تجمع پذیر باشند.

منبع :نگارندگان

تدوین دستورالعمل طراحی در اقلیم گرم و مرطبوب ببا

-1

تأکید بر نقش اقلیم بر الگوهای رفتاری:

فضای شتهری مهتم تتری عامتل در استتفاد از فضتای

در ای قسم

در سایه بودن فضبای شبهری :در ستای بتودن

تدوی ضوابط طراحی در دو مقیاس شهری

شهری در ای اقلیم اس (توستلی )1376،و در صتورتی

و مشتاهدات

ک فضا سای دار باشد ،مردم بیشتر ترجیح می دهند از آن

و کوچک مقیاس با توج ب مرحل شتناخ

ارائ شد اس  .باید توج کرد ک همتوار توجت بت ایت

استفاد و در آن مکث کنند ،بنابرای شرط اصلی استفاد

عوامل ک هر چنتد بعضتی از آن هتا جزئتی انتد متی توانتد

از فضا در اقلیم گرم و مرطتوب ،قترار داشتت فضتا در

یک فضا را تغییر دهنتد .همچنتی بایتد در نرتر

ایت موضتو را نیتز متی تتوان در

سرنوش
داش

ک فضایی موف تر اس

ک در آن ضتوابط کوچتک

سای است  .صتح

پژوهش های مهندس توسلی در کتاب طراحی شهری در

مقیاس توسط ضوابط بزرگ مقیاس پشتیبانی شود.

اقلیم گرم و خشک نیز جستجو نمود.

الف) مقیاس شهری

-2

تعتتدیل شتترایط نامستتاعد اقلیمتتی -محیطتتی در فضتتاهای

داشتن آن :عامل دومی ک در استفاد از فضتاهای شتهری در

شهری ،عامل مهمی در استفاد بهتر و کامل تر از ایت فضتا

ای اقلیم اثرگت ار است  ،تهویت طبیعتی فضتا توستط بتاد و

توستتط استتتفاد کننتتدگان از فضتتای شتتهری اس ت  .نتتتایج

نسیم های برخاست از طر دریا اس  .تهویت طبیعتی ستبب

در بوشتهر و شتهرهای اقلتیم

کم شدن رطوب بسیار باالی هوا در ایت اقلتیم متی شتود و

گرم و مرطوب دو عامل اساسی ،ب ترتیب زیتر استتفاد از

امکان مکث توسط عابری را در فضای شهری باالتر میبرد.

مشاهدات حاکی از آن اس

فضای شهری را تضمی میکند.

تهویه طبیعی و مناسب فضا و در جهت بباد قبرار
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دورة 42



شمارة 1



بهار 1395

 -مشاهدات در بوشهر نشان می دهد ک فضتاهای شتهری

ک دمای شدید در زمستان و تابستتان باعتث متی شتود

خطی ماننتد خیابتان بستیار بیشتتر از فضتاهای شتهری

مردم کمتر ب دیگران کمتک کننتد ،بنتابرای شتاید بتتوان

گسترد چون میدان مورد استفاد مردم قترار متی گیترد،

حدس زد با اضاف شدن عامل دیگری چتون سروصتدای

زیرا فضاهای شهری خطی مانند خیابان یتا پیتاد را هتا

ناشتتی از حرک ت

و ترمتتز اتومبیتتل ،شتترایط از ای ت نیتتز

دارای فضای سای دار بیشتری هستند ،ولی میتدان هتا بت

ناهنجارتر شود ،کانینکهام در مطالعات میدانی خود ب ایت

عل

آفتتابگیتری بتاال از جمعیت

تهتیانتد ،بنتابرای

پیشنهاد می شود فضاهای شهری در بوشهر و ایت اقلتیم

نتیج رسید اس

ک رفتارهتای پرخاشتگران بستیار بتاال

می رود وقتی ک گرما همرا با شلوغی و سروصتدا باشتد،

بیشتر ب صورت خطتی متد نرتر قترار گیرنتد .بنتابرای

در نتیج بهتر اس

پیشنهاد می شود برای طراحی مسیرهای خطتی حتداکثر

ب صورت پیاد را باشد تا خیابانهای عری

محصوری

در آن رعای

شود تا فضا بستتر مناستبی را

فضاهای شتهری در ایت اقلتیم بیشتتر

 -در اقلیم گرم و مرطوب بهتر اس

برای استفاد هر چ بیشتر مردم آماد کند.

شهری ب سم

استفاد از میدان های بزرگ شهری در ای اقلتیم بت دو

هوا و کم شدن رطوب

دلیل پیشنهاد نمی شود -1 :بزرگی سطح ایت گونت فضتاها و
تابش خورشید و گرمای هوا ،باعتث شتد است
ای گون فضاها همیش از جمعی
حرک

دریا باشد زیرا ای امر باعتث تلطیت
توسط باد و نسیم های آمتد از
کت

دریا می شود ،شواهد نیز حتاکی از آن است

کت مرکتز

خالی باشد -2گترم بتودن

موف ترند ک ب صورت عمود بر دریا قترار دارنتد و از

کنند و آن را دور بزنند ک ای

امر باعث می شود مردم زمتان بیشتتری را بترای رستیدن بت
مقصد خود بپیمایند و بیشتر در معترض گرمتا قترار گیرنتد،
بنابرای مردم در استفاد از میدان هتای بتزرگ در ایت اقلتیم
ست

جه گیری فضاهای

فضتتاهای شتتهری در ایت اقلتتیم ازنرتتر استتتفاد متتردم

و آفتاب گیر بودن مرکز فضا باعث می شتود کت متردم بترای
از کنار میدان حرک

طر

شهری.

دچار مشکل انتد و میتدان هتای بتزرگ در ایت اقلتیم

نسیم دریا برای تهوی طبیعی خود استفاد میکنند.
ب) کوچک مقیاس
 -ایجاد پیش آمتدگی هماهنت

ستاختمان هتا در اطترا

فضاها ب منرتور تتامی سترپنا بترای متردم در برابتر
آفتاب

تابستانی.

 -استفاد از چادر و سایبان هماهن

برای مغتاز هتا ،البتت

فضای غیرانسانی ب حساب میآیند و اغلتب ایت فضتاها در

پیشنهاد می شود سای بآن هتا بیشتتر ثابت

تسلط کامل ماشی قرار دارند .بنابرای استفاد از میدان هتایی

پیاد رو را پوشش دهند ،زیرا در ظهرهتای گترم تابستتان

در ای اقلیم پیشنهاد می شتود کت بیشتتر در ستطوح محلتی

ک مغاز ها تعطیل اند نیز ای گون امکان قتدم زدن متردم

سرویسدهی کنند و از نرر ابعاد کوچک باشند..

در پیاد روها فراهم می آید .نتایج مشاهدات حتاکی از آن

 در فضاهای شهری اقلیم گرم خشک بهتر اس  ،بت دودلیل فضاهای پیاد از سوار جدا باشد:
 -1اضاف شدن عرض معبر سوار ب عترض پیتاد باعتث
افزایش عرض کلی خیابان متی شتود ،در نتیجت شتاید
محصوری

خیابان در صورت وجود دچار خدش شود

و نفوذ آفتاب ب فضا باعث بتی استتقبالی فضتا توستط
مردم شود
 -2مطالعات دانشمندان حوز علوم رفتاری نشان متی دهتد

اس
جمعی
اس

باشتند و کتل

هنگام ظهر در خیابانهتای بوشتهر تقریبتاً فضتا از
خالی اس

و حرک

مردم با سترع

و ستری

و پیاد رو تراکم کمی را تجربت متی کنتد .بنتابرای

شاید بتوان گفت

ستای انتدازی پیتاد را باعتث افتزایش

استفاد از آن در ظهرهای گرم تابستان نیز بشود.
 -عدم استفاد از پوشش آسفال

و مصالح تیر رن

حد امکان ،زیرا تابش آفتاب بر روی از ای

تا
دس

مصالح باعث گرم شدن بیشتر فضا میشود باید هموار

تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و...
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اقلیم ،گرمای بیشتر یعنی

اطرا

ای

را ب یاد آورد در ای

استفاد کمتر از فضا ،در نتیج مصالحی را باید انتتاب

ضل

ک بیشتر داف گرما باشند تا جاذب آن.

صورت اس

 -بهتر اس

در ای

اقلیم فضاهای سبز و درختان

ب صورت طولی باشند ،زیرا ای امر باعث میشود فضا
از سای اندازی مناسبتری برخوردار باشد و فضای
سای دار خودب خود جمعی

آن بهتر اس

جنوب و جنوب شرقی قرارداد ،زیرا در ای
ک فضا در روزهای زمستانی از آفتاب

مناسبی بهر مند میباشد و مردم در استفاد از فضا
راح ترند.
 -در اقلیم سرد و کوهستانی بهتر اس

فضاهای شهری

اقلیم ،ب سوی

بیشتر ب صورت میدانهای کوچک طراحی شوند .زیرا

فضای سای انداز سبز

ای گون باد کمتر ب درون فضای شهری نفوذ میکند و

میتواند ب عوامل کالبدی سای انداز صورت یک مکمل

استفاد کنندگان از فضا آسایش اقلیمی را تجرب میکنند.

کمک کند و جمعی پ یری فضای شهری را افزون کند.

باید خاطر نشان کرد ک میدانهای بزرگ در ای اقلیم

تدوین دستورالعمل طراحی در اقلیم سرد و کوهستانی

باعث نفوذ نور ب فضای شهری و گرم شدن آن

با تأکید بر نقش اقلیم بر الگوهای رفتاری:

میشود ،ولی وقتی پارامتر جریان باد ب ای میدانهای

نتایج مشاهدات در شهرکرد و اقلیم سرد و کوهستانی نشان

وسی اضاف میشود آسایش اقلیمی ای میادی ست

میدهد ک دو عامل زیر استفاد یا عدم استفاد از فضای

دچار اختب میشود.

خود ج ب میکند ،بنابرای

را در ای

کاربری اصلی پر رف وآمد را در

توسط مردم را تضمی میکند.

ب)کوچک مقیاس

 -1استفاده حداکثر از تابش خورشید در فضای شهری:

 -باید توج داش

ک در ای اقلیم فضاهای پرازدحام

در زمستان سرد اقلیم کوهستانی تابش مستقیم خورشید

ب صورت سرپوشید و یا رواق دار باشد ،زیرا فضای

یک امتیاز مهم برای هر فضای شهری اس  .زیرا داشت

سرپوشید و محصور ،چ در فصل سرما و چ در

ای
موف

باعث میشود فضا از نرر جمعی پ یری

فصل گرما ب خاطر پوششی ک در مقابل آفتاب ،باران

عمل کند و بیشتر از سایر فضاها توسط مردم

و باد ایجاد میکنند ،همیش بیشتر از فضاهای

مزی

مورد استفاد قرار گیرد( البت باید عواملی دیگر چون
کاربری زمی و  ...در ای امر دخیلاند).
 -2بادگیر نبودن فضای شهری :ای

عامل نیز تأثیر

و بر

باز مورد استفاد قرار میگیرند.
 -در نواحی سرد باید دق

شود ک کاش

گیاهان باعث

ایجاد سای در فصو سرد نشود و از طرفی جلوی باد

مستقیمی بر چگونگی استفاد از فضا میگ ارد ،نتایج

نامطلوب را بگیرد و بالعکس درختان باعث ایجاد سای

مشاهدات و یادداش برداریهای پژوهشگر نشان میدهد

در فصل تابستان شوند.

در فضاهایی ک باد سرد ب صورت مستقیم ب درون آن
میوزد ،فضا دچار استقبا کمی از مردم میشود.
باید توج داش

ب صورت سرپوشید و یا رواق دار باشد ،زیرا فضای
سرپوشید و محصور ،چ در فصل سرما و چ در

الف) مقیاس شهری
اقلیمی بودن و تح

 -باید توج داش

ک در ای اقلیم فضاهای پر ازدحام

تأثیر آن طراحی

کردن یعنی انسانیتر کردن فضا ،پس هموار در ای اقلیم
فضاهای انسانیترند ک دو مورد باال را ب طور همزمان در
خود دارا باشند.
 -در طراحی فضاهای باز شهری و پیشنهاد کاربری در

فصل گرما ب خاطر پوششی ک در مقابل آفتاب ،باران
و بر

و باد ایجاد میکنند ،همیش بیشتر از فضاهای

باز مورد استفاد قرار میگیرند.

166

دورة 42



شمارة 1



بهار 1395

 .3نتیجهگیری

جمل خبص می کند " مردم جایی ک جای نشستت باشتد

نتایج حاصل از ای پژوهش ،ب پیشتنهاد هتایی کتاربردی و

می نشینند!"  .ای جمل هرچند واضح و معمتولی بت نرتر

قابل اجرا در فضای شهری ختم شد اس  .در ای پژوهش

دارد و زنتدگی یتک شتهر را

هرچنتد برختتی از متتوارد و پیشتتنهادات ممکت است
اهمی

کتتم

و پیش پا افتاد ب نرر بیایند ،لیک ضترورت آن هتا

می رستد ،امتا بستیار اهمیت

می تواند دگرگون سازد .بنتابرای ستاد بتودن تغییترات بت
معنی بی اهمی

بودن آن ها نیس  .بنابرای شتاید بتتوان بتا

غیرقابل انکار اس  .را حل های ستاد بترای مستائل رایتج

ایجاد یک سایبان یا کنسو در فضتای شتهری و یتا ایجتاد

موجود در فضای شهری ،منجتر بت تغییترات بستیار قابتل

فضایی آفتابگیر در منطق ای سرد و یا فضتای ستای دار در

توجهی در زندگی اجتماعی و سرزندگی فضتاهای شتهری

یک فضا را تغییر داد (جدو .)4

منطق ای گرم ،سرنوش

می شود .ویلیام وای  ،نتیج سا ها مطالع خود را در یتک
جدول .4مقایسه اصول طراحی در دو اقلیم سرد -کوهستانی و گرم -مرطوب جنوبی

سرد و کوهستانی

گرم و مرطوب
مقیاس شهری

مقیاس شهری

شرط استفاد از فضای شهری:

شرط استفاد از فضای شهری:

 -در سای بودن فضای شهری

 -استفاد حداکثر از تابش خورشید در فضای شهری

 -تهوی طبیعی و مناسب فضا و در جه گیری آن ب

 -بادگیر نبودن فضای شهری

سم

باد مطلوب
برای در سای بودن فضای شهری

استفاد حداکثری از محصوری
عدم استفاد از میدانهای بزرگ
جه گیری ب سم

عدم استفاد از میدانهای بزرگ

دریا و باد مطلوب

جه گیری فضا برخب

مقیاس محلی
ایجاد پیشآمدگی هماهن

آفتابگیر بودن فضای شهری
جه

باد

مقیاس محلی
ساختمانها در اطرا

فضاها ب منرور

تأمی سرپنا برای مردم در برابر آفتاب تابستانی.
عدم استفاد از پوشش آسفال

و مصالح تیر رن

ساختمانها در اطرا

ایجاد پیشآمدگی هماهن

فضاها ب منرور

تأمی سرپنا برای مردم در برابر نزوالت جوی.
تا حد امکان

استفاد از پوشش و مصالح تیر رن
مصالح با ظرفی

تا حد امکان و استفاد از

باالی حرارتی

استفاد از درختان با پوشش غیر متراکم

استفاد از درختان با پوشش متراکم و خزاندار

خطی بودن فضاهای شهری و سای اندازی فضاهای پرازدحام و
شلوغ چون بازارها و مراکز خرید و مکانهای پرتردد توسط

سای اندازی فضاهای پرازدحام و شلوغ چون بازارها و مراکز خرید و
مکانهای پرتردد توسط عناصر کالبدی و طبیعی در اقلیم سرد و

عناصر کالبدی و طبیعی در اقلیم گرم و مرطوب

کوهستانی
پوشش فضا توسط عناصر نیم ثاب

پوشش فضا توسط عناصر ثاب
اصل استفاد از باد و جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید
اصل جه گیری اقلیمی( چرخش فضا در جه
اصل رن در فضا( روش )
اصل انداز و تناسب(کوچک ساخ ) و اصل
محصوری (محصوری

باال)

باد)

اصل ممانع

از وزش باد سرد و استفاد از حداکثر نور خورشید

اصل جه گیری اقلیمی( چرخش فضا برای ممانع از ورود باد ب
درون)
اصل رن

در فضا( تیر رن )

اصل انداز و تناسب(کوچک ساخ ) و اصل
محصوری (محصوری

مأخ  :نگارندگان

با

تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و...
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فضاهای شهری ،شهرهای کوچک انجام گیرد .زیرا ای طبق

یادداشتها

از شهرها دارای فرهن

 .1ای مقال از طرح پژوهشی مصوب دانشگا تهران با عنتوان«
شتتناخ

ب شهرهای میانی و بزرگ تر هستند .اما مشکل ای طبقت از

و مقایست الگوهتتای رفتتتاری استتتفاد کننتتدگان در

شهرها نبود فضای شهری مناسب برای مطالع بود ،بنتابرای

فضاهای عمومی شهرها و ارائ ضوابط طراحتی شتهری در
راستای تحق پایداری» تح

مطالع شهرهای میانی در دستور کار قرار گرف

نرر دکتر سید حسی بحرینی

و ب شمار پروند  12/1/9102011استتراج شد اس .
 .2با قبو ای اصل ک رفتار از فرهن

یکپارچ تری و منسجمتتری نستب

و دو شتهر

بوشهر و شهرکرد ب نمایندگی از اقلیم گرم -مرطوب و سرد
– کوهستانی انتتاب شدند.

تتأثیر متیپت یرد ،بترای

انتتاب نمون های موردی سعی بر آن بود کت ابتتدا مطالعت
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