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چکیده

در سالهای اخير ،با رشد آگاهیهای بينالمللی درخصوص مقياس و شدت تغييرات زیستمحيطی ،پدید ه شهرهای
اکولوژیک به رویدادی جهانی تبدیل شده است .از طرفی توسعه بامهای سبز بهعنوان فضاهای سبز عمودی و با توجه
به مسائلی ازقبیل کمبود زمین و منابع آبی میتواند در جهت افزايش سرانه فضای سبز ،ارتقاء كيفيت محيط زيست،
مطلوبسازی شرایط آب و هوایی ،کاهش آلودگیها و تحقق اهداف شهرهای اکولوژیک بسیار مورد توجه باشد .منطقه 5
شهر اصفهان از طرفی با توجه به مسائلی اعم از توزیع نامناسب فضاهای سبز ،کمبود زمینهای بایر ،آلودگی هوا  ،آلودگی
صوتی و غیره و از طرف دیگر با توجه به پتانسیلهایی که دارد میتواند از توسعه بامهای سبز جهت رسیدن به اهداف شهر
اکولوژیک بهره گیرد .هدف این پژوهش امکانسنجی توسعه بام سبز در راستای دستیابی به شهر اکولوژیک در نمونه مورد
مطالعه میباشد .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر ماهیت ،توصیفی -تحلیلی و از نظر پارادایمی ،کمی است.
روش گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و میدانی از طریق پرسشنامه بوده است .جامعه آماری پژوهش ،شهروندان
باالی  15سال هستند که در سال  1395تعداد آنها  126530نفر بوده است ،که از این تعداد  375نفر با روش خوشهای
انتخاب شدند .با توجه به هدف پژوهش تعداد  55گویه در قالب  11شاخص شهر اکولوژیک و با توجه به فرضیات پژوهش
طراحی شد .روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری از دید متخصصان دانشگاهی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ
(بیش از  )0.7مورد تأیید قرار گرفت .طبق نتایج بهدست آمده از دیدگاه شهروندان آمادگی الزم برای احداث بامهای سبز
در راستای تحقق شهری اکولوژیک در این منطقه وجود دارد ،همچنین بین ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان ساکن
منطقه و مشارکت در توسعه بامهای سبز منطقه  0.364رابطه معنیدار و بین به کارگیری ضوابط تشویقی و تمایل به
توسعه بامهای سبز 0.232رابطه معنیدار وجود دارد.
واژگان کلیدی :بام سبز ،شهر اکولوژیک ،منطقه  5شهر اصفهان.

  شماره  .35تابستان 1400

معماری و شهرسازی آرمانشهر
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 .1مقدمه

  شماره  .35تابستان 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

در نظام برنامهريزي شهري ايران ،تاكنون ،ابعاد كيفي
محيط شهري كمتر مورد توجه قرار گرفته است ،بهطوري
كه هر روز بيش از پيش ردپاي طبيعت و زيباييهاي آن
كمرنگتر شده و توسعههاي خشك و بيروح جايگزين آن
ميشود .لذا طرحهاي جامع و سنتي كه برنامهريزي شهري
را به برنامهريزي كالبدي محدود ميسازد ،ديگر پاسخگو
نبوده و برنامهريزي و مديريت شهري كشور ،رويكردهاي
جديدي را ميطلبد كه پيوند شهر را با طبيعت مستحكمتر
ساخته و شهر را بهسوي سرزندگي و پويايي بيشتر
رهنمون شود و ابعاد ديگر توسعه شهر همچون محيط
زيست ،در آن مورد توجه قرار گيرد (عباسزاده و حسینپور،
 .)78 ،1390به همین دلیل پروژههایی همچون شهر
اکولوژیک در پژوهشهای شهری معاصر اهمیت زیادی
یافته و از ظرفیت مطالعاتی بسیاری برخوردار است .یکی
از راهکارهای اکولوژیک ساختن شهرها ،توجه به توسعه
بامهای سبز میباشد ،که هرگاه این فضاها به گونه مطلوب
برنامهریزی و به مرحله اجرا درآید ،بدون هیچ تردیدی به
افزایش توان و تنوع اکوژیکی کمک خواهد کرد (رهنما،
خوارزمی ،و کریمی .)39 ،1392 ،لکن ،در سالهای اخیر،
از یک سو ،گسترش فيزيكي شهرها و ساخت و سازهای
غیراصولی باعث کاهش فضاهای سبز ،ایجاد محیط زیست
ناپایدار شهری ،نابودی محیطهای طبیعی و زمینهای
زراعی شهر شده است و از سوی دیگر ،افزایش تقاضا برای
مسکن ،کمبود زمین ،قیمت باالی آن و گسترش افقی
شهرها مالکین اماکن را ملزم به تأمین حداقلی فضای سبز
می کنند (وارثی و کریمی )107 ،1396 ،و تأثیرات نامطلوب
کالبدي و زیستمحیطی بر جای میگذارد ،بنابراین
پروژههایی نظیر بام سبز بهعنوان نوعی از فضاهای سبز
عمودی در ترویج و پیشبرد اصول شهر اکولوژیک و محیط
زیست پایدار بسیار حائز اهمیت است.
منطقه پنج شهر اصفهان در جنوب رودخانه زایندهرود
واقع شده و به دلیل موقعیت مکانی بسیار مناسب و وجود
کاربریهای مهم ،موردتوجه شهروندان قرار گرفته است.
این منطقه با وجود پتانسیلها و قابلیتهایی که داراست،
همواره با چالشهای زیستمحیطی اعم از آلودگی هوا و
آلودگی صوتی ،کاهش ظرفيت جذب آلودگيها ،تشديد
آلودگيها ،ضعف سیستم زیستمحیطی ،تخريب شديد
بنيانهاي اكولوژيكي وافزایش روزمره دما همراه است،
عالوه بر این ،ساکنان مرکز ،غرب و جنوب منطقه شامل
محالت بهار آزادی ،سیچان ،حسینآباد ،وحید ،فرحآباد،
کوی سپاهان و سپاهان شهر بهره چندانی از فضاهای سبز
نمیبرند و تجمع فضاهای سبز در حاشیه و حریم رودخانه
زایندهرود میباشد ،بنابراین ،توزیع و پراکنش نامناسب
فضای سبز کام ً
ال مشهود است ،عواملی نیز مانند کمبود
زمینهای بایر ،کمبود اعتبارات مالی برای تملک زمین،

ارزش افزوده باالی زمینهای منطقه و منابع بسیار محدود
آب برای توسعه فضاهای سبز در سطح گسترده منطقه،
مسائل و مشکالت منطقه پنج است که اهمیت توجه به
توسعه بامهای سبز در راستای دستیابی به شهر اکولوژیک
در منطقه مذکور را دوچندان میکند و از آنجایی که تاکنون
مطالعات فراوان و منسجمی به منظور ارائ ه الگوی بهینه
شهر اکولوژیک و تحققپذیری آن با استفاده از بامهای سبز
برای شهر اصفهان صورت نگرفته است؛ این موضوع با توجه
به مسائل گفته شده به ویژه موضوع کم آبی شدید ،برای
منطقه پنج اصفهان منحصر به فرد میباشد.
در پژوهش حاضر سه فرضیه مطرح میباشد:
فرضیه اول :امکان توسعه بامهای سبز در راستای تحقق
شهری اکولوژیک در منطقه پنج اصفهان به میزان زیادی
وجود دارد.
فرضیه دوم :ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان
ساکن منطقه میتواند نقش موثری در مشارکت شهروندان
درتوسعه بامهای سبز منطقه پنج شهر اصفهان داشته
باشد.
فرضیه سوم :از لحاظ مدیریت شهری ضوابط تشویقی نقش
موثری در توسعه بامهای سبز در سطح منطقه پنج اصفهان
دارند.

 .2مبانی نظری

مبانی نظری پایهای است که تمام طرح و پروژه مطالعاتی
بر روی آن قرار داده میشود و شامل مفاهیم ،نظریهها،
چارچوبها و مدلها است که در این قسمت متناسب با
موضوع ،موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
 -1-2شهر اکولوژیک

شهر اکولوژیک شهري است پایدار ،كه ساختارهاي كالبدي
و اقتصادي آن با رعايت مالحظات زيستمحيطي يا به
عبارتي سازگار با شرايط محيط طبيعي شكل گرفته باشد
(کوخائی و مثنوی .)557 ،1393 ،در شهر اکولوژیک که یک
شهر فراارگانیک محسوب میشود ضرورت دارد که هر نوع
برنامهریزی بر مبنای اصول طبیعی انجام شود تا بهرهوری
به حداکثر رسیده و کمینه آسیبهای زیستمحیطی
حادث شود (فیضآبادی .)3 ،1393 ،نقطه عطف مفهوم شهر
اکولوژیک زمانی است که مفهوم اکوسیتی برای اولین بار
توسط سازمان ملل در سال  1971مطرح شد و پس از
آن ریچارد ریجستر در برکلی در سال  1987در کتاب
خود به تعریف مشخص از آن پرداخت .تأثیرگذارترین
نظریهپردازان در زمینه شهر اکولوژیک که دیدگاهی
کلنگر و وسعت نظر بیشتری داشتهاند و تعریف دقیق
و مشخصی از معیارهای شهر اکولوژیک و تحققپذیری
آن ارایه دادهاند ،ریچارد رجیستر ،1پل داونتون ،2کن یانگ
 ،3فیلین گافرون ،4گی هوینسمانس ،5فرانتس اسکاال 6و
کولین فورنیه 7بودهاند.
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رجیستر بنیانگذار ایده شهر اکولوژیک بوده و اصطالح
شهر اكولوژيك از کتاب او با عنوان ساخت شهرهایی براي
آیندهاي سالم در سال  1987گرفته شده است .در تعریفی
کلی ،رجیستر شهر اکولوژیک را چنین تعریف میکند:
«شهر اکولوژیک ،خود را ازطریق حداقل نیاز به محیط
طبیعی اطرافش تغذیه میکند و از منابع انرژي تجدیدپذیر
بهره میبرد (مساعدی ،حجازی ،و زعیمدار.)52 ،1394 ،
داونتون شهرهای اکولوژیک ایدهآلگرا را تعریف کرده و
شهرساز عصر حاضر را درمانگری معرفی میکند که باید
به شهرهای مدرن بهعنوان سلولهای سرطانی زیستکره
مبتال به سرطان ریه بنگرد و تا پیش از فراگیر شدن
بیماری در تمامی پیکره زیست کره ،تدبیری بیاندیشد .او
نظریه خود را مکمل نظریه رجیستر میداند (Downton,
.)2009, p. 508
کن یانگ بهعنوان نظریهپردازی عملگرا در کنار تعریف
شهر اکولوژیک مفاهیم آن را در پروژههای مختلف به کار

گرفته است .او برنامهریزی جامع اکولوژیکی را مطرح و آن
را روش برنامهریزی آینده میداند و بر علم و تکنولوژی که
در هماهنگی کامل با محیط زیست طبیعی باشد تأکید
میورزد (.)Yeang, 2006, p. 128
فیلین گافرون ،گی هوینسمانس و فرانتس اسکاال
نظریهپردازانی هستند که مفهوم شهر اکولوژیک را در بستر
اتحادیه اروپا باز تعریف کرده و با انجام پروژههای اجرایی
نظریات خود را در حیطه عمل سنجیدهاند.
کولین فورنیه در حالت کلی ،یک اکوسیتی را شهری
میداند که در تعادل و هماهنگی با محیط طبیعی ساخته
شده باشد و داراي مرزهاي مشخص و نسبت بهینه بین
تراکم و شبکه فضاهاي باز عمومی بوده و توسط بلوکهاي
شهري با کاربري مختلط تعریف شده است (Head, 2008,
 .)p. 38جهت ارائه دیدی جامع ،کلیه شاخصهای مد نظر
صاحبنظران مذکور درجهت داشتن شهری اکولوژیک به
صورت یکجا در جدول  1ارائه شده است.

جدول :1شاخصهای شهر اکولوژیک از دیدگاه نظریهپردازان

پژوهشگر

شاخصها

ریجستر

کاربری مختلط ،بافت فشرده و مرکز محور ،مکانیابی مسیرهای حمل و نقل و ساختمانها با توجه
به سامانه زیستی ،شاخص بودن شبکههای حمل و نقل پیاده ،دوچرخه ،ریلی و حمل و نقل عمومی
در تمامی نقاط شهر ،مشهود بودن گونههای زیستی جانوری و گیاهی متنوع ،استفاده از شیوههای
کاشت و گونههای گیاهی بومی ،باغسازی ارگانیک ،افق دید واضح و رنگهای شفاف در روزی آفتابی،
بازیافت و تعمیر و استفاده مجدد از مواد و مصالح ،وجود باغهای شهری ،مزارع شهری ،مسیرهای
کاشت شهری و سقف سبز ،وجود بازارچههای محلی و خود اشتغالی هنری ،فروش کتاب ،موسیقی،
صنایعدستی و تئاترهای محلی در سطح شهر و فروش محصوالت کشاورزی ،حس تعلق به مکان و
وجود نماد و شاخصه شهری در ذهن شهروندان ،حفاظت از شبکههای حامل تنوع زیستی ،وجود
نمادها و نشانههای واضح احیای آداب و سنن بومی ،کف سازی نفوذناپذیر.

دانتون

استفاده از گونههای گیاهی بومی و متنوع و به رسمیت شناختن تمامی موجودات زنده در شهر و
مشهود بودن تنوع زیستی در سطح آن ،کاشت درخت و افزایش سطح سبز در کف ،جداره و سقف
تودههای ساختمانی ،حداقل استفاده از منابع و انرژی ،پرهیز از گستردگی اندازه شهر ،شبکه حمل
و نقل عمومی با دسترسی کامل به تمام نقاط شهر ،وجود مسیرهای قابل پیادهروی در محدوده (Downton,
مراکز شهری ،مشهود بودن استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای بوم شناسانه و بازیافت )2009, p. 508
منابع ،مواد و زباله ،تشویق کشاورزی شهری و بازسازی خاک ارزشمند آسیبدیده در اثر ساخت و
ساز بشر ،مکانیابی خدمات شهری با امکان دسترسی آسان تمامی شهروندان ،ساماندهی آبهای
سطحی و آب باران و استفاده مجدد از آن ،شهر در هماهنگی با روح جمعی شهروندان و باورهای
آنان ،مراکز متعدد شهری.

یانگ

پیوستگی فضای سبز در منظر شهری و طراحی شبکههای سبز یکپارچه در شهر ،استفاده از بام سبز
و خط آسمان سبز و فضای سبز عمودی ،استفاده از گونههای گیاهی و کاشت بومی متنوع ،طراحی
(Yeang,
شهر براساس کاهش نیاز به استفاده از وسایل نقلیه موتوری و تقویت مسیرهای دوچرخه و پیاده،
طراحی شهر با توجه به الگوهای بومی و فرهنگی موجود ،پرهیز از گستردگی شهری ،سالمت منابع )2006, p. 128
و جریانهای آبی ،کاهش و بازیافت ضایعات ،نمودهای استفاده از هر نوع انرژی تجدیدپذیر ،ارتقای
حس تعلق به مکان در شهروندان ،حفاظت از شبکههای حامل تنوع زیستی.

(Regiser,
)1987, p. 98

(Gaffron,
Huismans,
& Franz,
)2005, p. 105
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حفاظت از چشمانداز ،میراث طبیعی و تنوع گونههای زیستی در شهر ،احیا و تقویت فضای سبز
شهری در سطح افقی و عمودی ،ساختار شهری چندمرکزی متراکم ،اختالط کاربری ،فضای عمومی
جذاب و مناسب برای زندگی روزمره ،حفاظت و تقویت رودخانهها و مسیرهای آبی ،اولویت بخشیدن
به شبکه دوچرخه و عابر و حمل و نقل عمومی ،انرژیهای تجدیدپذیر در شهر ،ایجاد بازارچه برای
محصوالت محلی ،نمود تبلیغات جهت ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به مسایل محیط
زیستی ،حس تعلق شهروندان به محیط سکونت خود.

منبع

معماری و شهرسازی آرمانشهر

گافرون و
دیگران
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پژوهشگر

فورنیه

شاخصها

منبع

شهری با مناطق سبز یکپارچه افقی و عمودی ،اختالط کاربری ،ایجاد فضاهای عمومی برای زندگی
روزمره ،کاهش و بازیافت ضایعات ،اولویتبخشی به عابران پیاده ،دوچرخه سوارها و حمل و نقل
عمومی ،حداقل مصرف زمین ،شهری با مسافتهای کوتاه ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،ایجاد
اقتصاد محلی قوی ،هویت فرهنگی و گوناگونی اجتماعی ،ایجاد چرخه آب بسته ،شهری یکپارچه
در شبکه ارتباط جهانی.

a(Head,
;2008, p. 38
Hashemi,
)2014, p. 36

با توجه به اینکه یکی از ابعاد دستیابی به شهر اکولوژیک
بام سبز میباشد ،در ادامه به بررسی این موضوع و ابعاد
مرتبط با آن پرداخته میشود.
 -2-2بام سبز
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

بام سبز دستهای از فضای سبز عمودی و يكي از رويكردهاي
نوين معماري و شهرسازي و برخاسته از مفاهيم توسع ه
پايدار است .بام سبز ،بامی است که مقدار يا تمامي آن با
پوشش گياهي و خاك يا با محيط كشت روينده ،پوشانده
ميشود و شامل مجموعهاي است به هم پيوسته از پوشش
گياهي با رشد متناسب ،يك اليه زهكشي مطلوب جهت
تخليه آب و يك عايق ضدآب كه سقف را پوشش ميدهد
(رضویان ،غفوریپور ،و رضویان.)138 ،1389 ،
بامهای سبز در دورهها و تمدنهای مختلف با انگیزههای
متفاوتی بهوجود آمدهاند .نمون ه اولین باغبامها در
زیگوراتهای بینالنهرین دیده شده که بین هزار ه چهارم
تا سلال 600پیش از میالد ساخته شدهاند (�Magill, Mid
 .)den, Groninger, & Therrell, 2011, p. 3بین سالهای
 1600تا  1800میالدی نروژیها بام ساختمانها را برای
عایق کردن آن در مقابل سرما با خاک میپوشاندند و بعد
برای تثبیت این خاک اقدام به کاشت گیاهان علفی بر
روی آن نمودند .این تکنیک در اواخر سالهای  1800در
بخشهایی از آمریکا نیز به کار میرفت (رضویان ،غفوریپور،
و رضویان .)141 ،1389 ،در غرب مدرن استفاده از فضای
مرد ه بام بهعنوان فضای عمومی قابل بهرهبرداری در
بافتهای شهری متراکم ،ابعاد کاربردی و اجتماعی باغ بام
را پر رنگتر کرد و همچنین باعث رواج ساخت آن شد .ولی
پس از جنبش زیستمحیطی ده ه  60میالدی ،بام سبز
به معنایی متفاوت مورد توجه قرار گرفت و درکشورهای
اروپایی گسترش زیادی پیدا کرد (پورصفوی ،اسکندری و
زاهدی .)31 ،1394 ،کشور آلمان بهعنوان منشأ بام سبز
امروزی شناخته میشود ،بهطوری که تا سال 2006
حدود  14درصد کل بامهای مسطح در آلمان سبز شدند
( .)Magill et al., 2011, p. 78در ايران نيز با توجه به
پيشينه تاريخي استفاده از خشت و گل در معماري ايران،
بعد

زیست
محیطی

پوشش خزه و گلسنگ و انواع گياهان علفي روي بام بناهاي
مناطق مختلف كشور چون آذربايجان ،گيالن و مازندران،
بامهاي خانههاي كوهستاني و روستاها استفاده ميشده
است كه نمونه بارز آن خانههاي روستاي ماسوله است كه
در آن بام خانههاي پايينتر بهعنوان حياط خانههاي بااليي
عمل ميكنند (انصاری و کشتکار.)60 ،1385 ،
بامهاي سبز ،بر اساس نوع گياهان ،عمق الي ه كاشت و
ميزان تأسيسات مورد نياز ،به سه گروه تقسيم مي شوند:
الف -بام سبز گسترده یا وسیع :این بام با نام مقطع كم
ارتفاع يا اجرا با ضخامت كم نيزشناخته میشود (رضویان،
غفوریپور ،و رضویان .)144 ،1389 ،اليه كاشتي ،بين  5تا 15
سانتيمتر دارد ،بهطور غالب به اصالح ساختار ساختمان
نیاز ندارد ،براي قرار گرفتن بر بام ساختمانهاي موجود،
مناسبتر است و در آن از گياهان با ريشههاي كوتاه عمق
استفاده ميشود و این نوع بام مورد استفاده کارکردی
خاص نیست (پورصفوی ،اسکندری ،و زاهدی.)32 ،1394 ،
ب -بام سبز متمركز يا فشرده :اين سيستم به نام مقطع
عميق يا باغ بام نيز شناخته ميشود (رضویان ،غفوریپور ،و
رضویان .)145 ،1389 ،اليه كاشت این نوع بام ،از  20الي
 60سانتيمتر متغير است ،بهترين گزينه براي اين نوع
بام سبز ،احداث آن روي ساختمانهاي جديد میباشد و
ميتوان از انواع گياه و درختچه و درختهايي كه روي
زمين قابل كاشت هستند و یا حتی آبنما در طراحی آن
استفاده کرد و فضاهای زیبا و متنوع ایجاد نمود (اخوان
طباطبایی.)69 ،1387 ،
ج -بام سبز مدوالر یا جعبه گیاه (نیمه گسترده) :در
سالهای اخیر مدلهاي پيش ساختهاي وارد بازار فنآوری
بام سبز شدهاند كه نياز به زيرساخت ندارند و قابل اجرا
روي هر بام هستند،که در واقع تركيبي از دو بام گسترده
و متمركز است ،عمق محیط کشت در این نوع بام بین 12
تا  20سانتیمتر است و این نوع بام ،امکان ایجاد فضایی
بهعنوان فضای باز سکونتی را فراهم میکند.
به صورت کلی فواید و مزایای بامهای سبز را میتوان
در سه دسته زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی طبق
جدول  2تقسیمبندی کرد.

جدول :2مزایای بامهای سبز در سه بعد زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی

مزایای بام سبز

مديريت آبهاي ناشي از بارندگي ،کاهش اثرات جزایر گرمایی ،بهبود کیفیت هوا ،تنوع زيستمحيطي موجودات زنده
شهري و بازگشت حیات جانوری به شهر ،فراهم کردن رطوبت هوا ،کاهش ذرات گرد و غبار و دود ،کاهش آلودگی هوا و
ايجاد تهويه مطبوع در شهر ،کاهش آلودگی صوتی،صرفه جويي در مصرف انرژي سرمايش و گرمايش ،كاهش اثرات گازهاي
گلخانهاي ،کاهش دياکسید کربن ،جلوگيري از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ،معتدل نمودن هواي گرم ،كاهش نفوذ
تابش الكترومغناطيس و کاهش بار سیستمهای مجاری فاضالب.

امکان سنجی توسعه فضاهای سبز عمودی به منظور دستیابی به شهر اکولوژیک
شامره صفحه مقاله285-298 :
بعد

289

مزایای بام سبز

اقتصادی کاهش هزینه تعمیر و نوسازی ،محفاظت از پوسته بام ،تولید انرژی و کاهش سوختهای مصرفی ،مهار سیالبها ،استفاده
از مکان ،ايجاد فرصتهاي شغلي.
اجتماعی ايجاد فضا براي تعامل اجتماعي ساكنين ،امكان تبادل فرهنگ و اطالعات بين ساكنين ساختمان ،ایجاد تفریحاتی مانند:
گردش ،خواندن ،وقت گذراندن ،افزايش حس تعلق به مكان.

(تقوی1393 ،؛ نهرلی ،عبدالهی ،و ولی بیگی1390 ،؛ کشتکار قالتی ،انصاری ،و نازی1389 ،؛ محمودی ،پاکاری ،و بهرامی)1391 ،

 -3-2جمعبندی شاخصهای شهر اکولوژیک از
دیدگاه نظریهپردازان
جهت استخراج شاخصهای نهایی شهر اکولوژیک با توجه
به شرایط منطقه و استفاده از روش همپوشانی و مقایسه
تطبیقی ،شاخصهایی که در آنها اتفاق نظر وجود دارد،
مد نظر قرار میگیرند ،از اینرو آن دسته از شاخصهایی
که حداقل سه نظریهپرداز به آنها اشاره داشته ،بهعنوان

بعد

شاخص

شاخص نهایی ،مبنای این پژوهش قرار گرفته است .در
این بررسی ،شاخص ایجاد و تقویت فضاهای سبز شهری،
باغهای شهری ،مزارع شهری ،مسیرهای کاشت شهری و
افزایش سطح سبز در کف ،جداره و سقف ساختمانها (بام
سبز) و شاخص اولویت بخشی به شبکه دوچرخه و عابر و
حمل و نقل عمومی ،مورد توافق هر پنج پژوهشگر بوده و
از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند .شاخصهای نهایی در
جدول  3ارائه شده است.

جدول :3شاخصهای نهایی شهر اکولوژیک

پژوهشگران

زیست محیطی ایجاد و تقویت فضاهای سبز شهری ،باغهای شهری ،مزارع شهری ،ریجستر ،دانتون ،یانگ ،فورنیه ،گافرون و
مسیرهای کاشت شهری و افزایش سطح سبز در کف ،جداره و سقف همکاران
ساختمانها (بام سبز)
اولویت بخشی به شبکه دوچرخه و عابر و حمل و نقل عمومی

ریجستر ،دانتون ،یانگ ،فورنیه ،گافرون و
همکاران

استفاده از شیوههای کاشت و گونههای گیاهی بومی ،باغسازی ارگانیک ریجستر ،دانتون ،یانگ ،گافرون و همکاران
و ایجاد تنوع زیستی
اختالط مساکن جمعی و خصوصی ،پرهیز از گستردگی اندازه شهر و ریجستر ،دانتون ،یانگ و فورنیه
تأکید بر فشردهسازی
بازیافت و تعمیر و استفاده مجدد مواد و مصالح یا زباله

ریجستر ،دانتون ،یانگ و فورنیه

استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در سطح شهر

دانتون ،یانگ ،فورنیه ،گافرون و همکاران

اختالط کاربری

ریجستر ،فورنیه ،گافرون و همکاران

حفاظت از شبکههای حامل تنوع زیستی (فضاهای سبز ،چشمانداز ،ریجستر ،یانگ ،گافرون و همکاران
میراث طبیعی ،گونههای زیستی ،رودخانهها و غیره)
اجتماعی-
فرهنگی

حس تعلق به مکان

ریجستر ،یانگ ،گافرون و همکاران

 .3روش پژوهش

روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر پارادایمی ،کمی ،از
نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی -تحلیلی و
روش گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و میدانی از
طریق پرسشنامه بوده است .جامعه آماری این پژوهش،
کل شهروندان (افراد) باالی  15سال ساکن در منطقه
مذکور است ،که براساس آخرین آمار موجود ( ،)1395از
جمعیت  105865نفری منطقه  5شهر اصفهان ،جمعیت

باالی  15سال 126530 ،نفر است .نمونه آماری نیز بر
اساس فرمول کوکران  375نفر برآورد شده است .با توجه
به گستردگی منطقه پنج و دارا بودن  14محله با ساختار
متفاوت ،تعداد پنج محله به صورت نمونهگیری احتمالی
خوشهای انتخاب شدند .در این روش ابتدا محلههایی که
ویژگیهای نامتجانس دارند ،شناسایی میشوند ،سپس
بعضی از آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب میشوند
و پس از آن شهروندان هر محله که بهصورت تصادفی
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شهر در هماهنگی با روح جمعی شهروندان و باورهای آنان و وجود دانتون ،یانگ و فورنیه
نمادها و نشانههای واضح و منحصر به فرد
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انتخاب شدند ،مورد مطالعه قرار میگیرند ،بنابراین تعداد
پنج محله انتخابی که دارای شرایط نامتجانس (ویژگیهای
جغرافیایی ،اجتماعی و کالبدی نسبتاً متفاوت) هستند
شامل محله باغ زرشک در شمال شرقی منطقه ،محله
باغ دریاچه واقع در شمال غربی منطقه ،محله بهار آزادی
واقع در مرکز منطقه و محله امام جعفر صادق و سپاهان
شهر در جنوبیترین نقطه منطقه میباشند .پس از انتخاب
محالت ،در هر محله  75پرسشنامه توزیع شد .انتخاب
افراد جهت توزیع پرسشنامه شامل شهروندانی است که
دارای  15سال سن و ساکن در محلههای انتخابی بودهاند
که در روزهای تعطیل و غیر تعطیل به صورت تصادفی
از آنها نمونهگیری بهعمل آمد .برای باالبردن دقت
نمونهگیری کلیه مساکن موجود در هر محله کدگذاری
شده و سپس توسط جدول اعداد تصادفی ،شهروندان
ساکن در واحدهای مسکونی انتخاب شده و پرسشنامه
را تکمیل نمودند .برای تدوین پرسشنامه از لیطف لیکرت
پنج گزینهای جهت طیفبندی استفاده شده است .روایی
پرسشنامه ،به صورت صوری از طریق پنج متخصص
دانشگاهی تأیید شده و برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه
شاخص

ایجاد و تقویت فضاهای سبز
شهری ،باغهای شهری ،مزارع
شهری ،مسیرهای کاشت
شهری و افزایش سطح سبز
در کف و جداره

از ابزار  SPSSوضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است،
که مقادیر حاصل برای هر شاخص به صورت جداگانه در
جدول  5ارائه شده است ،الزم به ذکر است در قسمت
قبل شاخصهای نهایی شهر اکولوژیک جهت بررسی در
پژوهش انتخاب شدند ،در این بخش ،گویههای متناسب با
هر کدام از شاخصها تدوین شد که مورد تأیید متخصصان
واقع شد .برای آن شاخصهایی که وضع موجود و تمایالت
شهروندان به اجرای شاخص (برای بررسی وضعیت آینده)
مورد ارزیابی قرار گرفته است ،ضریب آلفای کرونباخ به
صورت جداگانه برای هر دو وضعیت محاسبه شده است.
با توجه به جدول ،آلفای کرونباخ برای هر شاخص بیش از
 0.7است که نشان از ارتباط و سازگاری درونی شاخصها
و قابليت اعتماد گويهها براي سنجش مفهوم مورد نظر
است .الزم به ذکر است در جدول زیر (جدول  )5و سایر
تحلیلهای صورت گرفته در بخشهای بعدی پژوهش ،با
توجه به اهدف و فرضیات پژوهش ،بام سبز از شاخص اول
جدا و به صورت متغیر مستقل بررسی میشود .در شکل 1
نیز مدل مفهومی پژوهش (متغیرهای پژوهش) ارائه شده
است.

جدول :4بررسی پایایی شاخصهای مورد مطالعه
گویهها

	-میزان وجود باغهای شهری و پارک شهری مناسب در پیرامون محل
زندگی
	-میزان وجود مسیرهای سرسبز در محله
	-میزان دسترسی فرد و اعضای خانواده به فضای سبز

وضع موجود

0.778
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	-میزان تمایل به ایجاد باغهای شهری یا پارک شهری مناسب در تمایل به شاخص 0.742
محله
	-میزان تمایل به سرسبز نگهداشتن مسیرهای منتهی به محل
سکونت

افزایش سطح سبز در سقف
ساختمانها (بام سبز)

	-میزان بام سبز در محله
	-میزان تمایل برای داشتن محیطی آرام و سرسبز و در بام ساختمان
	-میزان تمایل به ایجاد پوشش گیاهی در بام ساختمان برای مزایایی
همچون کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت آب و هوا
	-میزان تمایل به داشتن قرار مالقات در محیطی سرسبز و بکر در
بام ساختمان

اولویت بخشی به شبکه
دوچرخه و عابر و حمل و نقل
عمومی

	-میزان رضایت از دسترسی اتوبوس به بخشهای مختلف محله
	-میزان مسیرهای مناسب پیاده در محله
	-میزان مسیرهای پیاده برای افراد معلول یا کهنسال
	-میزان مسیرهای دوچرخه مناسب در محله

استفاده از شیوههای کاشت
و گونههای گیاهی بومی،
باغسازی ارگانیک و ایجاد
تنوع زیستی

میزان آلفای کرونباخ

0.729

وضع موجود

0.712

	-میزان تمایل به استفاده از مسیرهای پیاده و دوچرخه
	-میزان تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی

تمایل به شاخص 0.717

	-میزان کاشت گونههای گیاهی بومی و کمآب در محله
	-میزان تنوع گونههای گیاهی در مکان سکونت
	-میزان آشنایی با اصول نگهداری گیاهان خانگی

0.706

	-میزان تمایل به استفاده از گونههای گیاهی بومی و کمآب
	-میزان تمایل به استفاده از گیاهان متنوع برای زیباسازی محل
سکونت
	-میزان استقبال از نگهداری گیاهان خانگی بهعنوان یک رفتار خوب

وضع موجود

تمایل به شاخص 0.708

امکان سنجی توسعه فضاهای سبز عمودی به منظور دستیابی به شهر اکولوژیک
شامره صفحه مقاله285-298 :
گویهها

شاخص

اختالط مساکن جمعی و
خصوصی
بازیافت و تعمیر و استفاده
مجدد مواد و مصالح یا زباله

 -میزان رضایت از سکونت در آپارتمان (در صورت زندگی)
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میزان آلفای کرونباخ

0.853

 میزان عالقه به زندگی در آپارتمان در سالهای آینده -میزان تفکیک زبالههای خود

0.700

 -میزان رضایت از تفکیک زبالههای شهری توسط شهرداری در محله

استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر در سطح شهر

 -میزان تمایل به استفاده از انرژی خورشیدی جهت بهبود محیط زیست

اختالط کاربری

 میزان فضای ورزشی در مجاورت محل سکونت -میزان فضای تفریحی یا مرکز خرید مناسب در مجاورت محل سکونت

0.706
وضع موجود

0.719

 میزان تمایل به داشتن مرکز خرید یا تفریحی در مجاورت محل سکونت تمایل به شاخص 0.789 میزان تمایل به داشتن فضای ورزشی در مجاورت محل سکونت0.709

حفاظت از شبکههای حامل
تنوع زیستی

 میزان رضایت از حفظ درختان تاریخی ،مادیها ،رودخانه و فضاهایسبز و غیره.
 -میزان برخورد با همسایگان در صورت آسیب به میراث طبیعی

بازارچه های محلی و خود
اشتغالی (اقتصاد محلی)

 میزان بازارچه محلی برای ارائه صنایع دستی میزان تمایل برای ارائه محصول یا هنر در یک نمایشگاه یا گالری محلیتمایل به شاخص 0.732
در پیرامون محل سکونت

وضع موجود

حس تعلق به مکان

 میزان عالقه به محل سکونت میزان تاثر از دوری از خانه و محل سکونت (در صورت نقل مکان) -تمایل به هزینه زمانی -مالی برای بهبود محله سکونت

0.749

شهر در هماهنگی با روح
جمعی شهروندان و وجود
نمادها و نشانههای واضح

 میزان سازگاری ساخت و سازهای محله با روحیه شهروندان میزان هماهنگی ساخت و سازهای محله با ساخت سنتی اصفهان -میزان بناها یا نشانههای منحصر به فرد در محله

0.711

 -میزان اهمیت مسائل زیست محیطی و محیط زیست

0.738

فرهنگ
و آگاهی
شهروندان در  -میزان آگاهی از بام سبز
زمینه بامهای
 میزان تمایل به طراحی بام ساختمان به صورت بام سبزسبز

0.706

 -میزان اهمیت کاهش آلودگی هوا

فرهنگ،
آگاهی و
مشارکت
شهروندان
در زمینه بام
سبز

 افزایش کیفیت محل سکونت با ایجاد بام سبز (نظر شخصی فرد) -میزان شرکت در جلسات عمومی برگزار شده با همسایگان درمحله

 تمایل به قراردادن ایده مناسب در زمینه ایجاد بام سبز در اختیارشهرداری
 میزان تمایل به هزینه جهت بام سبز -میزان تمایل به قانع کردن همسایگان جهت ایجاد بام سبز

 میزان مشارکت در کارگاههای آگاهی دهنده برای ایجاد بام سبز تمایل به استفاده از وام بانکی کم بهره جهت ایجاد بام سبزمدیریت
شهری

ضوابط
تشویقی

 تمایل به ایجاد بام سبز در ازای افزایش تراکم ساختمان (برای تجدیدبنا و پروانه ساخت در آینده)
 تمایل به ایجاد بام سبز با دادن اعتبارات مالی توسط دولت و شهرداری -تمایل به ایجاد بام سبز در ازای پرداخت عوارض کمتر به شهرداری

0.723
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 میزان تمایل به پیگیری امور مربوط به بام سبزخود و همسایگان ،ازطریق شهرداری و نهادهای دولتی

معماری و شهرسازی آرمانشهر

مشارکت
شهروندان
در توسعه
بامهای سبز
منطقه

0.787
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شکل :1مدل مفهومی پژوهش

 .4معرفی محدوده مورد مطالعه

قلمرو مکانی پژوهش حاضر منطقه پنج در جنوب شهر
اصفهان و جنوب رودخانه زایندهرود است که مساحتی در

حدود  6002هکتار دارد (اطلس کالنشهر اصفهان،1394 ،
 .)35در شکل  2موقعیت منطقه و محالت آن قابل مشاهده

میباشد.

شکل :2موقعیت محدوده مورد مطالعه

  شماره  .35تابستان 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر
 .5یافتههای پژوهش

پس از جمعآوری اطالعات و دادههای حاصل از
پرسشنامهها ،تحلیل دادههای گردآوری شده شامل

یافتههای جمعیتشناسی پژوهش ،یافتههای توصیفی
پژوهش و در نهایت تحلیل استنباطی یافتهها مورد توجه
است.

امکان سنجی توسعه فضاهای سبز عمودی به منظور دستیابی به شهر اکولوژیک
شامره صفحه مقاله285-298 :

 -1-5بررسی ویژگیهای جمعیتشناسی پاسخگویان

بر اساس نتایج بهدست آمده از  375نمونه 52.7 ،درصد
از شهروندان زن و  47.3درصد مرد بودند ،همچنین
تحصیالت  16.5درصد از افراد دیپلم و کمتر 60.6 ،درصد
فوق دیپلم و لیسانس 21.3 ،درصد فوق لیسانس و 1.3
درصد دکترا بود .از نظر مدت زمان سکونت 3.2 ،درصد
زیر یک سال 28.5 ،درصد 1تا  5سال 36.7 ،درصد  6تا10
سال و  31.6درصد باالی  10سال در ملک خود سکونت
داشتند ،وسعت زیربنای ملک  2.9درصد از شهروندان
زیر 100متر مربع 41.5 ،درصد  100تا  200متر مربع،
 37.5درصد  201تا  300متر مربع و  15.7درصد  301تا
 400متر مربع و  2.4درصد بیشتر از  400متر مربع بود.
 -2-5بررسی آمار توصیفی

در این قسمت شاخصهای شهر اکولوژیک و تمایل
شهروندان برای ایجاد بام سبز مورد بررسی قرار میگیرد.
در جدول  6درصد فراوانی پاسخها و میانگین هر شاخص
آمده است.
بررسی شاخص فضاهای سبز شهری ،باغهای شهری،
مزارع شهری ،مسیرهای کاشت شهری و سطح سبز در
کف و جداره ،نشان میدهد این شاخص در وضع موجود
با میانگین  2.60وضعیت چندان مطلوبی در منطقه پنج
اصفهان ندارد ،اما تمایل شهروندان به این شاخص با
میانگین  4.22بسیار زیاد است .طبق بررسیها هیچگونه
بام سبزی در منطقه پنج وجود ندارد ،اما تمایل افراد برای
احداث آن ،با میانگین  3.81در سطح زیاد ارزیابی شده
است.
با توجه به بررسیها ،وضعیت موجود شبکه دوچرخه ،عابر
و حمل و نقل عمومی با میانگین  2.91در سطح متوسط
قرار دارد ،اما میزان تمایل افراد برای استفاده از مسیرهای
پیاده ،دوچرخه یا حمل و نقل عمومی با میانگین 3.67
در سطح زیاد ارزیابی شده است و جایگاه مناسبی دارد.
وضعیت موجود شاخص استفاده از شیوههای کاشت و
گونههای گیاهی بومی ،باغسازی ارگانیک و ایجاد تنوع

زیستی با میانگین  2.55در وضعیت مطلوبی نیست ،اما
تمایل افراد به این شاخص با میانگین  3.58زیاد است.
رضایت و تمایل به شاخص اختالط مساکن جمعی و
خصوصی با میانگین  2.43کم است و جایگاه مناسبی
ندارد .طبق بررسیها ،شاخص بازیافت و استفاده مجدد
مواد و مصالح یا زباله با میانگین  3.31در وضعیت مطلوبی
قرار دارد .در بررسی انرژیهای تجدیدپذیر در سطح شهر،
هیچ یک از افراد گزینه خیلی کم را انتخاب نکردند و
میانگین نیز به مقدار قابل توجهی از  3باالتر است
( ،)4.10بنابراین کام ً
ال واضح است که شهروندان تمایل
بسیار زیادی به این شاخص دارند .وضعیت موجود میزان
فضای ورزشی ،تفریحی یا مرکز خرید مناسب در مجاورت
محل زندگی افراد پاسخدهنده با میانگین  2.95در سطح
متوسط است ،همچنین با توجه به میانگین  ،3.98افراد
پاسخدهنده تمایل زیادی برای داشتن فضای ورزشی در
مجاورت محل سکونت خود دارند .شاخص حفاظت از
شبکههای حامل تنوع زیستی با میانگین  3.26در وضعیت
مطلوبی قرار دارد .وضعیت موجود بازارچههای محلی و
خود اشتغالی ،با میانگین  1.95در وضعیت بسیار نامناسبی
قرار دارد و میزان این شاخص ،در حد خیلی کم است ،اما
تمایل شهروندان به ارائه محصول ،هنر یا کار در نمایشگاه
یا گالری محلی در پیرامون محل سکونت خود با میانگین
 3.46زیاد است .بررسی شاخص حس تعلق به مکان نشان
میدهد که این شاخص با میانگین  3.35جایگاه نسبتاً
مناسبی دارد .شاخص شهر در هماهنگی با روح جمعی
شهروندان و وجود نمادها و نشانهها با میانگین 2.50
مطلوبیت چندانی ندارد .نتایج حاصل از بررسی شاخص
سطح آگاهی و فرهنگ شهروندان در زمینه بام سبز نشان
میدهد که با میانگین ،3.03این میزان در سطح متوسط
است ،شاخص مشارکت شهروندان در توسعه بامهای سبز
منطقه ،با میانگین  3.01نیزدر سطح متوسط قرار دارد.
بررسی شاخص میزان تمایل شهروندان به استفاده از انواع
ضوابط تشویقی جهت ایجاد بام سبز با میانگین 3.63
گویای آن است که این میزان در سطح زیاد است.

ایجاد و تقویت فضاهای سبز شهری ،باغهای شهری ،وضع موجود 2.60
مزارع شهری ،مسیرهای کاشت شهری و افزایش سطح
تمایل افراد 4.22
سبز در کف وجداره ساختمانها
افزایش سطح سبز در سقف ساختمانها (بام سبز)

3.81

اولویتبخشی به شبکه دوچرخه و عابر و حمل و نقل وضع موجود 2.91
عمومی
تمایل افراد 3.67
استفاده از شیوههای کاشت و گونههای گیاهی بومی ،وضع موجود 2.55
باغسازی ارگانیک و ایجاد تنوع زیستی
تمایل افراد 3.58

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

14.0

33.0

42.3

6.9

3.8

0

0

4.0

33.3

62.7

0

0.6

15.5

58.4

25.6

9.8

19.7

61.2

9.3

0

6.6

12.5

30.6

30.8

12.2

14.9

39.0

31.4

13.3

1.3

0

1.6

33.0

53.5

11.9
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میانگین

درصد فراوانی

معماری و شهرسازی آرمانشهر

جدول  :5بررسی میانگین و درصد فراوانی پاسخهای شهروندان جهت بررسی هر شاخص
شاخص
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درصد فراوانی

شاخص

میانگین

اختالط مساکن جمعی و خصوصی ،پرهیز از گستردگی
اندازه شهر و تأکید بر فشردهسازی

2.43

10.1

بازیافت و تعمیر و استفاده مجدد مواد و مصالح یا زباله

3.31

1.1

18.6

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در سطح شهر

4.10

0

3.2

11.4

وضع موجود 2.95

9.0

19.4

42.6

25.0

3.98

1.3

2.2

16.8

43.4

36.3

3.26

0.5

21.1

28.2

45.7

4.5

وضع موجود 1.95

38.3

37.5

16.8

5.6

1.9

3.46

1.6

13.8

39.1

27.1

18.4

حس تعلق به مکان

3.35

1.3

10.6

30.9

45.2

11.9

شهر در هماهنگی با روح جمعی شهروندان و باورهای
آنان و وجود نمادها و نشانههای واضح و منحصر به فرد

2.50

17.8

27.6

51.0

2.4

1.1

فرهنگ و آگاهی شهروندان

فرضیه دوم مشارکت شهروندان در توسعه بامهای
سبز منطقه

3.03

7.3

5.6

53.5

30.5

3.1

3.01

2.7

10.0

55.1

27.4

4.9

فرضیه سوم ضوابط تشوقی

3.63

0.6

5.1

30.4

46.0

18.1

اختالط کاربری

تمایل افراد
حفاظت از شبکههای حامل تنوع زیستی
بازارچههای محلی و خود اشتغالی (اقتصاد محلی)

تمایل افراد

 -3-5آمار استنباطی و آزمون فرضیات پژوهش
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برای آزمون فرضیه اصلی این پژوهش از آزمون  Tتک
نمونهای استفاده شد ،تا نشان دهد چه میزان امکان توسعه
بامهای سبز در راستای تحقق شهر اکولوژیک وجود دارد.
از آنجا که میانگین و میانه  3است ،میانگینهای این
آزمون با  Test Value = 3مقایسه شد .هدف در آزمون
 Tتک نمونهای ،بررسی میزان تفاوت میانگین نتایج
یافتههای پژوهش با میانگین متوسط یا میانگین فرضی 3
است .درصورتی که میانگین دادههای بهدست آمده زیر 3
یا باالی  3باشد ،ممکن است تفاوت معناداری با میانگین
مفروض  3است .مطابق جدول ،7نتایج نشان میدهد که

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

29.0

31.6

26.6

2.7

20.7

53.9

5.8

57.2

28.2
4.0

امکان توسعه بامهای سبز در راستای تحقق شهر اکولوژیک
به میزان زیادی وجود دارد ،زیرا شاخص ترکیبی بام سبز
دارای میانگین  3.81و بیشتر از  3میباشد .بنابراین،
صحت این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .همانگونه که
در جدول زیر آورده شده است ،میانگین شاخص ترکیبی بام
سبز 3.81است و بیشترین میانگین بهدست آمده مربوط
به داشتن محیط آرام و سرسبز در ساختمان با میانگین
 4.40و کمترین میانگین مربوط به آشنایی با نگهداری
گیاهان خانگی با میانگین  2.68میباشد .همچنین با
توجه به سطح معناداری گویههای مورد مطالعه ((dig.
 ،)(2-tailedکه کمتر از  0.05است ،تفاوت معناداری بین
میانگین بهدست آمده و میانگین مفروض 3وجود دارد.

جدول :6آزمون فرضیه اول با استفاده از آزمون Tتک نمونهای و میانگین مفروض3
Test Value=3

میانگین

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری-
دو طرفه

اختالف
میانگین

اختالف میانگین در
فاصله اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

4.40

35.398

375

0.000

1.40691

1.3288

1.4851

تمایل به ایجاد پوشش گیاهی در بام ساختمان
خود جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود
کیفیت آب و هوا

3.94

20.056

375

0.000

0.94149

0.8492

1.0338

تمایل به قرار مالقات در مکانی سرسبز در بام
ساختمان خود

4.02

25.107

375

0.000

1.02660

0.9462

1.1070

تمایل به داشتن محیط آرام و سرسبز در بام
ساختمان خود
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Test Value=3
میانگین

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری-
دو طرفه

اختالف
میانگین

اختالف میانگین در
فاصله اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

آشنایی با نگهداری گیاهان خانگی

2.68

-6.216

375

0.000

-0.31915

-0.4201

-0.2182

استقبال از نگهداری گیاهان

3.66

15.562

375

0.000

0.66755

0.5832

0.7519

تمایل به ایجاد بام سبز

3.89

19.355

375

0.000

0.89894

0.8076

0.9903

تایید بام سبز بهعنوان افزاینده کیفیت محل
سکونت

4.05

25.003

375

0.000

1.05851

0.9753

1.1418

شاخص ترکیبی توسعه بام سبز

3.81

34.734

375

0.000

0.81155

0.7656

0.8575

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش ،جهت بررسی رابطه بین
دو متغیر و با توجه به اینکه دادههای پژوهش بیش از
 30مورد میباشد و طبق روشهای آماری ،توزیع متعادل
میباشد ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود ،تا
مشخص شود ،آیا ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان،
مشارکت آنها را درتوسعه بامهای سبز منطقه پنج شهر
اصفهان افزایش میدهد؟ نتایج نشان میدهد که بین
ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان ساکن منطقه 5

و مشارکت درتوسعه بامهای سبز منطقه  5شهر اصفهان
 0.364یا  36.4درصد رابطه معنیدار با سطح اطمینان 95
درصد وجود دارد .این رابطه مستقیم حاکی از آن است
که ،هر چقدر سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان در زمینه
توسعه بام سبز بیشتر شود ،مشارکت آنها جهت توسعه
بامهای سبز نیز بیشتر میگردد .بنابراین فرضیه دوم نیز
مورد تأیید است.

جدول :7بررسی رابطه ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان ساکن منطقه پنج و مشارکت درتوسعه بامهای سبز
فرهنگ و آگاهی شهروندان در
زمینه بامهای سبز

مشارکت شهروندان در توسعه
بامهای سبز

متغیر

1

**0.364

-

0.000

375

375

**0.364

1

سطح معناداری

0.000

-

فراوانی (تعداد)

375

375

فرهنگ و آگاهی شهروندان در همبستگی پیرسون
زمینه بامهای سبز
سطح معناداری
فراوانی (تعداد)
مشارکت شهروندان در توسعه
بامهای سبز

همبستگی پیرسون

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

ضوابط تشویقی

بام سبز

ضوابط تشویقی

بام سبز

همبستگی پیرسون

1

**0.232

سطح معناداری

-

0.000

فراوانی (تعداد)

375

375

**0.232

1

0.000

-

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
فراوانی (تعداد)

375
375
**. Correlation is Significant at the 0.01 Level (1-tailed).
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جدول :8بررسی رابطه ضوابط تشویقی و توسعه بامهای سبز(آزمون فرضیه سوم)
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برای بررسی فرضیه سوم ،باید رابطه بین ضوابط تشویقی
و توسعه بامهای سبز سنجیده شود .جهت بررسی این
رابطه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
همانطور که در جدول زیر ارائه شده است بین ضوابط
تشویقی و توسعه بامهای سبز  0.232یا  23.2درصد

رابطه معنیدار( )Sig.(2-tailedکمتر از  )0.05وجود دارد.
این رابطه مستقیم به این معنا است که ضوابط تشویقی
نقش مؤثری در توسعه بامهای سبز دارند .بنابراین فرضیه
سوم تأیید میشود.
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 .6نتیجهگیری

در این پژوهش به بررسی امکان سنجی توسعه بام سبز
به منظور دستیابی به شهر اکولوژیک در منطقه  5شهر
اصفهان پرداخته شد و نتایج حاکی از آن است که شاخص
ترکیبی بام سبز با میانگین  3.81بیش از میانگین فرضی
 3میباشدکه بیانگر این مفهوم است که شهروندان منطقه
 5شهر اصفهان ،تمایل به ایجاد بام سبز جهت رسیدن
به شهری اکولوژیک دارند .این یافتهها با یافتههای مبانی
نظری و پیشینه پژوهش کام ً
ال همخوانی دارد .با توجه به
اهمیت سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان در توسعه بام
سبز ،نتایج پژوهش نشان میدهد که بین این دو متغیر
 0.364رابطه معنیدار وجود دارد ،یعنی هر چقدر سطح
آگاهی شهروندان در زمینه بام سبز بیشتر شود ،میزان
مشارکت آنها در توسعه بامهای سبز افزایش مییابد،
همچنین بین ضوابط تشویقی و توسعه بامهای سبز 0.232
رابطه معنیدار وجود دارد ،که بدین معنا میباشد که هر
چقدر ضوابط تشویقی در زمینه بام سبز افزایش یابد،
بامهای سبز نیز توسعه مییابند .در نهایت پیشنهادهای
اصلی پژوهش در جهت توسعه بامهای سبز منطقه  5شهر
اصفهان ارائه میشود ،پیشنهادات این پژوهش را با توجه به
فرضیات پژوهش میتوان در سه دسته امکانسنجی توسعه
بامهای سبز ،افزایش فرهنگ وآگاهی شهروندان و استفاده
از از سیاستهای تشویقی دستهبندی نمود:
الف) امکانسنجی توسعه بام سبز شامل ایجاد و گسترش
زیرساختهای الزم شامل زیرساختهای علمی ،فنی و
آموزشی میباشد که از نمونه سیاستهای اجرایی در این
سه زمینه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 )1ارزشدهی به پروژهها و فعالیتهای آموزشی و تحقیقات
تخصصی در زمینه بام سبز و کمک گرفتن از دانشگاههای
موجود در سطح منطقه پنج همچون دانشگاه اصفهان؛
)2تشکیل گروههایی مشخص از متخصصان و کارشناسان
فنی جهت شناسایی پایداری و ناپایداری ساختمانهای
موجود در منطقه به لحاظ سازهای و تهیه فهرست از آنها
برای تحقق سریعتر توسعه بام سبز و
 )3بسترسازی مناسب جهت ایجاد تعامالت با کشورهای
پیشرو و موفق در زمینه بامهای سبز نظیر آلمان جهت
دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و راهاندازی سفرهای
آموزشی به مناطق دارای تجارب موفق برای آموزش توسعه
دهندگان ،سازندگان ساختمان ،کارکنان شهر و مشاوران
بامهای سبز ،اشاره کرد.
ب) افزایش آگاهی شهروندان شامل :توسعه تبلیغات
رسانهای و مجازی در زمینه بامهای سبز در سطح منطقه،
توزیع بوروشور در بین شهروندان منطقه و مکانهای
تجمع در منطقه مانند میدان آزادی ،خیابان نظر ،خیابان
حکیم نظامی و برگزاری همایش و سمینارهای رایگان در
رابطه با بام سبز در دانشگا ه اصفهان و سایر دانشگاههای
موجود در منطقه؛
ج) استفاده از سیاستهای تشویقی شامل :بخشودگی
جریمههای ساختمانی و اعطای تراکم در ازای ایجاد بام
سبز (که با توجه به ارزشمند بودن زمین و ساختمان در
این منطقه بسیار حائز اهمیت است) و فراهم نمودن و
ارائه خدمات مشاورهای رایگان جهت ایجاد بامهای سبز
و ارائه خدمات رایگان جهت هزینههای نگهداری و نظارت
بامهای سبز.
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