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چکیده
آماده سازی زمین برای سکونت از سال 1364 به عنوان فعالیتی جدید در روند برنامه ریزی شهری در ایران معمول شد و 
بخش قابل توجهی از شهرهای ایران با این دیدگاه توسعه یافته است. یک سؤال اساسی در مورد این نوع توسعه، میزان 
تطابق یا افتراق آن با رویکرد پایداری است. توسعه پایدار رویکرد غالب در مباحث شهرسازی است که از دهه 1990 مطرح 
شده و موضوع نگهداری از منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کم ترین ضایعات به منابع 
تجدیدناپذیر در اولویت قرار می دهد. مقاله حاضر به بیان یافته های یک تحقیق تجربی می پردازد که در آن پایداری طرح 
های آماده سازی از ابعاد کالبدی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله معیارهای اجتماعی می توان به هویت، 
سرزندگی، تنوع و گوناگونی اجتماعی، امنیت، آسایش و آرامش و عدالت اجتماعی اشاره کرد. معیارهای کالبدی شامل 
کیفیت مسکن و فضای شهری، زیرساخت ها و قابلیت دسترسی و توده های فضایی مرتبط با خدمات و تسهیالت شهری 
می شود. در این تحقیق شهرک گلستان در شیراز به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق روش تحلیلی 
از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و تعداد 100 عدد پرسشنامه توسط ساکنین  نیاز  توصیفی است و اطالعات مورد 
تکمیل شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در طرح های آماده سازی به معیارهای محیطی و کالبدی توجه 
بیشتری شده و معیارهای اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. عدم توجه کافی به معیارهای اجتماعی سبب پایداری 
متوسط )وضعیت بینابین پایداری و ناپایداری( این شهرک از نظر اجتماعی شده است، در حالی که از نظر کالبدی- زیست 
محیطی، مالحظات بیشتری صورت گرفته و شهرک گلستان از این بعد در وضعیت نیمه پایدار )پایداری خوب( قرار دارد. 
این موضوع نشان دهنده نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی در طرح های آماده سازی در مقایسه با ابعاد کالبدی ـ فضایی می باشد.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، طرح آماده سازی، ابعاد اجتماعی و کالبدی، شهرک گلستان شیراز.
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شیراز« با راهنمایی جناب آقای دکتر مهیار اردشیری در گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز می باشد.

** استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران )نویسنده مسئول(.
Email: mahyarardeshiri@yahoo.com

*** کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
**** دکتری شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

***** دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.



278

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
94

ن
ستا

زم
و
ییز

پا
. 15

اره
شم

مقدمه
در اواخر سال 1364 با توجه گسترش سریع شهرهاي ایران بدون تأمین حداقل امکانات زیستي شامل تأسیسات زیربنایي 
و خدمات شهري اتخاذ سیاستي همه جانبه جهت ساماندهي و هدایت توسعه هاي شهري در دستور کار دولت قرار گرفت. 
در ابتداي شروع برنامه مقرر شد، پروژه هاي واگذاري زمین از سوي سازمان زمین شهري در قالب نقشه هاي تفکیکي تهیه 
شده، آماده سازي شود. به عبارتي به منظور جلوگیري از توقف واگذاري زمین، فعالیت هاي تأمین آب و برق و شبکه هاي 
و  آمدند  در  اجرا  به  تعاریف جدید  قالب  در  پروژه هاي جدید  برسد.  اجرا  به  فوق  موارد  و آب هاي سطحي جهت  معابر 

.)Azizi, 2001, p. 48( آماده سازي زمین به سرعت تبدیل به مقوله اي فراگیر در توسعه شهري ایران شد
توسعه پایدار رویکرد غالب در مباحث شهرسازی است که به دنبال آگاهی های اجتماعی و بروز مقاومت های بسیار وسیعی 
از طرف گروه های اجتماعی به منظور تغییر سیاست و دیدگاه توسعه اقتصادی به سمت دیدگاه توسعه انسانی و پایدار 
پدیدار شد، که تبلور آن در نشست سران در ریودوژانیرو در سال 1992 می باشد که به نام همایش زمین مشهور است 
و توسعه پایدار را چنین تعریف می نماید: توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای کنونی را بدون کاهش توانایی نسل 
های آتی در برآوردن نیازهایشان برآورده کند )Hashemzadeh, 2000, pp. 71-80(. در این نظریه موضوع نگهداری از 
منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کم ترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح است 
)Ziyari, 1999, p. 17(. به این ترتیب با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه پایدار حاصل می آید. 

است،  داده  اختصاص  به خود  را  اخیر  ادبیات شهرسازی سال های  از  پایدار، بخش عمده ای  توسعه شهری  در حالی که 
نقش طرح های آماده سازی در توسعه شهری پایدار کم تر مورد ارزیابی قرار گرفته است و با توجه به نقش مؤثر دولت در 
طرح های آماده سازی و همچنین جایگاه خاص دولت در بسترسازی برای توسعه شهری پایدار، پرداختن به ارزیابی این 
طرح ها و ارائه پیشنهادهای اصولی برای هرچه پایدارتر شدن این طرح ها، نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان است. وجود 

چنین خالء پژوهشی زمینه ساز انجام تحقیق حاضر بوده است. این تحقیق به این سؤاالت پاسخ می دهد که: 
معیارها و شاخص های ارزیابی پایداری شهری در ابعاد کالبدی و اجتماعی کدامند؟- 
آیا طرح آماده سازی شهرک گلستان شیراز از معیارهای پایداری )در بعد اجتماعی و کالبدی( برخوردار است؟- 

و بر این اساس هدف تحقیق شناخت معیارهای مؤثر بر توسعه شهری پایدار و تطبیق طرح آماده سازی شهرک گلستان با 
معیارهای پایداری و تعیین میزان پایداری آن می باشد. بدین منظور ابتدا معیارهای اجتماعی و کالبدی مؤثر بر پایداری 
طرح های آماده سازی معرفی شده، سپس این معیارها در نمونه موردی که شهرک گلستان شیراز است، مورد سنجش قرار 

گرفته و نتایج کار ارائه شده  است.

1. روش تحقیق 
ارزیابی و مبتنی بر مشاهدات تجربی است. روش جمع-  از سنخ توصیفی- تحلیلی و  این مقاله یک مطالعه موردی و 
و  برداری  یادداشت  و  مرتبط  علمی  سایت های  و  نشریات  کتب،  به  مراجعه  و  اسنادی  روش  اساس  بر  آوری اطالعات، 
گردآوری، طبقه بندی و تلخیص مطالب است. اما در بخش اصلی یا مطالعه موردی از روش پیمایش )میدانی( استفاده 
شده است. در این پژوهش از شیوه پرسشنامه استفاده شده است که متناسب با هدف تحقیق و یافته های مبحث نظری 
و اطالعات گردآوری شده، تدوین شد. نحوه پاسخگویی به سؤاالت، مراجعه مستقیم به شیوه مصاحبه رو در رو بوده است 

که در ماه های تیر و مرداد 1390 انجام پذیرفته است.
فرآیند تحقیق به شرح نمودار زیر می باشد:

شکل 1: فرآیند تحقیق
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1-1- نحوه ارزیابی داده ها
این  برای رفع  اندازه گیری آن ها می باشد.  ارزیابی و سنجش داده ها و شاخص ها، یکسان نبودن واحد  از مشکالت  یکی 
مشکل، داده های کیفی موجود در هر شاخص را به داده های کمی تبدیل کرده )پاسخ سؤاالت در 5 گروه خیلی کم، کم، تا 
حدودی، زیاد و خیلی زیاد دسته بندی شده بود که برای کمی کردن آن ها به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته 
می شود( و از آن ها میانگین گرفته می شود تا وضعیت هر شاخص مشخص شود. در مرحله بعد، امتیاز هر شاخص مورد 
بررسی در هر معیار را با هم جمع و به تعداد کل شاخص های مبین معیار تقسیم می شود. امتیاز به دست آمده، معدل معیار 
مورد بررسی برای سنجش وضعیت پایداری شهرک گلستان می باشد که به این صورت تفسیر می شود: ناپایدار)میانگین 1 

تا 1/8(، نیمه ناپایدار)1/8 تا 2/6(، بینابین)2/6 تا 3/4(، نیمه پایدار)3/4 تا 2/4(، پایدار)2/4 تا 5(.

54/203/402/601/801
ناپایدارنیمه پایداربینابیننیمه پایدارپایدار

2-1- روش تعیین نمونه
در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از "فرمول عمومی کوکران1 " استفاده شده است. در این فرمول برای محاسبه 
دقیق تر، متغیر "پایداری" و "عدم پایداری" به عنوان p )وجود صفت( و q )عدم وجود صفت( در نظر گرفته شده است.

با فرض p=q=0.25 و d=0.1 و سطح اطمینان Z=1.96( %95( و N=32000 )تعداد جمعیت( و استفاده از فرمول فوق 
تعداد حجم نمونه )تعداد پرسشنامه های مورد نیاز برای بررسی وضعیت پایداری این شهرک(، 96 پرسشنامه می باشد که 

در تحقیق حاضر 100 پرسشنامه تکمیل شده است.

2. معرفی معیارهای اجتماعی و کالبدی مؤثر در ارزیابی پایداری طرح های آماده سازی
طرح های  ارزیابی  بر  مؤثر  معیارهای  ادامه  در  بنابراین  دارد،  تمرکز  اجتماعی  و  کالبدی  ابعاد  ارزیابی  بر  تحقیق  این 

آماده سازی در این ابعاد مطرح می شود.

1-2- معیارهای اجتماعی مؤثر در ارزیابی طرح های آماده سازی
از نظر اجتماعی توسعه ای پایدار خواهد بود که جوامعی همگن و همبسته را ایجاد کند و در آن ساکنان شهر احساس 
 Shokuie & Kazemi,( شهروندی و وجود عدالت و برابری داشته باشند و شکاف های اجتماعی و اقتصادی ترمیم شود
p. 22 ,2006(. در قالب نظریه ها و تجربیات موجود در مقیاس جهانی، اصول و معیارهایی چون هویت، سرزندگی، تنوع و 

گوناگونی اجتماعی، امنیت، آسایش و آرامش و عدالت اجتماعی قابل بررسی است:
1-1-2- هویت: در حیطه تخصص شهرسازی، مارکو اللی2 جنبه خاصی از هویت مکانی را تعریف کرده و آن را برای 
انسان شهرنشین هویت شهری نامیده است. به عقیده او، هویت شهری اصل پیوند عمیق میان فرد و محیط شهری اوست. 
در این روند، شهر به صورت نماد کلی خزانه تجربه های شخصی فرد محسوب می شود که هم تداوم زمانی تاریخچه فرد را 
تضمین می کند و هم احساس کلی خاص بودن را برای وی فراهم می آورد. به عقیده اللی هویت شهری، تأثیری مثبت بر 
توانایی و اعتماد به نفس شهروندان دارد )Rezazdeh, 2005(. عناصری که در نتیجه وجود هویت پدید می آیند، عبارتند 
از: حس تعلق، نظام نمادی مشترک، ارزش های مشترک، تأثیرات دو سویه، نیازهای مشترک و التزام به برآوردن این نیازها 

.)Hajipour, 2006, p. 40( مشترک )و یک پیشینه )تاریخ
2-1-2- سرزندگی: با توجه به تصویر ذهنی شهروندان از فضاهای شهری، فضایی سرزنده است که پر جنب وجوش، پر 
از رویداد، دارای زندگی و شور و هیجان و پاسخگوی توقعات ذهنی شهروندان باشد )Pakzad, 2005, p. 52(. سرزندگی 
می تواند از طریق وجود فضاهای عمومی مناسب با میزان جذابیت و اثرگذاری بر ذهن انسان )برای مثال: تخصیص فضای 
مردم،  برای خرید  مناسب  زمینه های  و  امکانات  آرام،  ترافیک  اقتصادی،  فعالیت های  انجام  پیاده،  عابرین  برای  مناسب 
تأمین شود  غیره(  و  کتابخانه  رستوران،  فرهنگی،  مراکز  موزه ها،  ورزشی،  مکان  تئاتر،  و  نظیر سینما  تفریحی  فضاهای 

.)Azizi, 2006, p. 38َ)
3-1-2- تنوع و گوناگونی اجتماعی: اصل تنوع را می توان در قالب اصول و معیارهای کارایی، سرزندگی و پایداری 
نیازهای  قرار گرفتن در راستای  بود که  به گونه ای خواهد  این اصل، شرایط کالبدی و فضایی  با رعایت  در نظر گرفت. 
جدید، از جامعیت برخوردار بوده و نیازهای متنوع را پاسخگو باشد )Wheeler, 2004, p. 199(. جامعه ای بر پایه انحصار 
تک محصولی، تک نژادی، تک درآمدی و غیره را نمی توان پایدار دانست. شاخص های قابل توجه در این بعد عبارتند از: 
تغییرات در ساختار جمعیتی ساکنین )نظیر شاخص زیربنای متنوع به تبع تغییر در بعد خانوار و سن ساکنین( و تغییرات 
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الگوهای آپارتمان نشینی، ویالیی و سنتی و معیارهای زیبایی شناسانه ساکنین(  در شرایط اجتماعی و فرهنگی )نظیر 
.)Azizi, 2006(

4-1-2- امنیت: تقویت پایداری یک فضای شهری زمانی مقدور می شود که آن فضا از ناامنی های اجتماعی و تهدیدهای 
محیطی به دور باشد. مثاًل در طول روز حضور حرکت اتومبیل در بافت می تواند مزاحم یا خطرآفرین باشد. اما در ساعات 
شب برقرار ساختن ترافیک آرام سواره در محدوده می تواند به ایجاد امنیت و فراخوان افراد به فضاهای عمومی و مراکز 

.)Chapman, 2007, p. 157( محله مفید واقع شود
5-1-2- آسایش و آرامش: آسایش و آرامش از بارزترین توقعاتی است که از یک فضای شهری انتظار می رود. برای 
ایجاد آرامش در یک فضا، به عوامل کالبدی از یک طرف و عوامل کارکردی- فعالیتی از طرف دیگر در کنار رفتارهای 
جاری در فضا باید توجه شود )Pakzad, 2005, p. 72(. این معیار، وجود آسایش و آرامش روحی و جسمی برای مردم، 

احساس ایمنی و امنیت و مواردی از این قبیل را به ارمغان می آورد.
اراضی و منطقه بندی در شهر،  نوع کاربری  تعیین  را می توان در  اجتماعی  6-1-2- عدالت اجتماعی: وجود عدالت 
خدمات رسانی به اقشار پایین اجتماعی، نظام مدیریتی، احساس شهروندی، جوامع همگن و همبسته، رعایت برابری و 
مساوات در تخصیص منابع و امکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی، تأمین نیازهای اساسی به غذا، سرپناه، آموزش، 
و  اجتماعی جمعیت، خالقیت  و  فیزیکی، ذهنی  ارتقاء  توسعه در سراسر جامعه،  منافع  توزیع منصفانه  درآمد،  و  شغل 
توسعه توان انسانی برای کل جامعه، حفظ میراث فرهنگی و زیستی و تقویت احساس ارتباط با تاریخ و محیط زیست، 
ترویج مردم ساالری و مشارکت مردمی، ارتقاء شرایط زندگی و ایجاد ارتباط بین طراحی محل های عمومی شهر با رفاه 
اجتماعی، کالبدی و شور و هیجان ساکنان شهر، وجود فضاهای تعامل اجتماعی، پیوند همسایگی، حس اعتماد و غیره 

.)Khakpur et al., 2009, p. 69( دانست

2-2- معیارهای کالبدی فضایی مؤثر در ارزیابی طرح های آماده سازی
در قالب نظریه ها و تجربیات موجود در مقیاس جهانی، اصول و معیارهای بسیاری را می توان برای توسعه پایدار از بعد 
محیطی و کالبدی مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از جمله این اصول و معیارها، می توان به کیفیت و سهولت 
دسترسی ها، کیفیت محیط زیست طبیعی، کیفیت کالبد مصنوع و مصرف انرژی اشاره کرد که در ذیل به طور مختصر 

بحث می شود.
1-2-2- کیفیت و سهولت دسترسی ها: دسترسی به عنوان معیاری درباره این که رسیدن به یک مرکز و به ویژه حرکت 
در شهرها، چقدر آسان است، استفاده می شود که خود بر دو شاخص سهولت دسترسی و اتصال ها تأکید دارد. سهولت 
حرکت، به زمان و هزینه رسیدن به مراکز خدماتی از جایی که مردم زندگی می کنند وابسته است. در تعریف شاخص 
دوم، نقش اتصال ها و یا شبکه دسترسی محلی یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است. این که شبکه دسترسی تا چه اندازه 
مردم را به سوی جاذبه ها و کیفیت های بصری هدایت می کنند و چگونه مکان های جاذب را به یکدیگر متصل می کنند 

.)Chapman, 2007, p. 156( از اهمیت ویژه ای برخوردار است
2-2-2- کیفیت محیط زیست طبیعی: راهنمای کمیسیون جوامع اروپایی )1992( توجه و تأکید زیادی بر روی نیاز 
به توسعه و استفاده از ابزارهای مباحث زیست محیطی به عنوان پایه ای برای تهیه طرح های توسعه دارد. کارشناسان یک 
مؤسسه بین المللی در اروپا، معیارها و شاخص هایی را برای آژانس محیط زیست اروپا تدوین نموده اند که شامل محیط 
زیست بهداشتی و سالم، دسترسی به فضاهای سبز، کارآیی در استفاده از منابع، نسبت استفاده از انرژی تجدید ناپذیر، 
اقتصاد سبز یا صرفه های سبز می باشد )Laghayee & Mohammadzadeh Titkanlu, 1999, p. 38(. سایر موارد قابل توجه 
در این حوزه عبارتند از: افزایش توجه به مواد تجدیدپذیر و قابل احیاء، شناسایی و لحاظ نمودن میزان تحمل محیطی، 
افزایش درک و فهم نسبت به مسائل محیطی از طریق آموزش و اطالع رسانی، کاهش اتالف منابع طبیعی، اتخاذ رویکردی 
Rose-( کاهش مصرف منابع طبیعی ،)Houghton & Hunter, 1993, p. 196(  پیش گیرانه در قبال نحوه برخورد با محیط

.)Khakpur et al., 2009, p. 67( آلودگی صوتی و آلودگی هوا ،)land, 2005, p. 12
3-2-2- کیفیت کالبد مصنوع: ساختمان ها نه تنها یکی از مصرف کننده های اصلی انرژی و مصالح هستند، بلکه بر 
ارتباط انسان با محیط طبیعی نیز چه از طریق جدایی انسان از محیط طبیعی و قراردهی انسان در محیطی مصنوعی 
و چه با ایجاد ارتباط و پیوستگی قوی با نور طبیعی، تهویه، اقلیم و منظر شهری و نیز فرهنگ و تاریخ محلی تأثیرگذار 
می باشند )Mehdizadeh Seraj et al., 2007, p. 54(. عوامل کالبدی می توانند شامل مواردی از قبیل روشنایی در شب، 
 Khakpur( عرض پیاده روها، کانال های دفع آب های ناشی از بارندگی، نمای ساختمان ها، عدم وجود فضاهای بال استفاده

et al., 2009, p. 68(. کیفیت امکانات، تأسیسات و تجهیزات موجود و غیره باشند.
4-2-2- مصرف انرژی: در عصر حاضر، با رشد مصرف روز افزون انرژی و منابع تجدید ناپذیر، لزوم بازنگری در رویکرد 
مصرف انرژی، یکی از موارد اصلی توسعه پایدار است )Mehdizadeh Seraj et al., 2007, p. 54(. از میان شاخص های مؤثر 
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در میزان مصرف انرژی مصالح، کیفیت ساخت و ساز، سایه اندازی و عمر ساختمان، اثرگذاری بیشتری دارند.
پایدار، شاخص های زیر را جهت تعیین وضعیت  با توجه به تعاریف، اهداف، اصول و معیارهای توسعه  این پژوهش  در 

پایداری طرح آماده سازی شهرک گلستان در دو بعد اجتماعی و کالبدی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جدول 1: معیارها و شاخص های مورد بررسی در تحقیق

 منابع تأییدکنندهشاخص ها  معیارها ابعاد

بعد اجتماعی

سرزندگی

y رضایت مندی عابرین از مسیرهای پیاده
y فضای مناسب برای فعالیت های اقتصادی
y ترافیک آرام
y امکانات و زمینه های مناسب برای خرید مردم
y فضاهای تفریحی

)Pakzad, 2005, p. 52( 
)Azizi, 2006, p. 38(

هویت

y نظام نمادی مشترک
y ارزش های مشترک
y تأثیرات دو سویه
y نیازهای مشترک و التزام به برآوردن آن ها
y پیشینه )تاریخ( مشترک
y تعلق خاطر ساکنین

)Habibi, 2001(
)Rezazadeh, 2005(
)Hajipour, 2006, p. 40(
)Sabri & Mosharzade Mehrabi, 2006(

امنیت

y کاهش ترس از جرم های خیابانی
y وجود نظارت از ساختمان ها
y )بدون گوشه های خلوت )امنیت شبانه
y شناخت غریبه
y میزان جرم در محله
y  امکان نظارت والدین بر بازی فرزندان در فضاهای

عمومی
y عدم وجود اشرافیت از ساختمان های مجاور
y اظهار نظر ساکنین

)Chapman, 2007, p. 157(

مشارکت

y ترویج مردم ساالری و مشارکت مردمی
y حضور در تصمیم گیری ها
y حضور در نظرخواهی ها
y حضور در نظارت

)Khakpur et al., 2009, p. 69(

)Khakpur et al., 2009, p. 69(میزان رضایت ساکنین  yرضایتمندی

تنوع 
اجتماعی

y تنوع در انتخاب مسکن بر اساس ساختار جمعیتی
y تنوع در ساختمان ها

)Wheeler, 2004, p. 199(
)Azizi, 2006(

آسایش و 
اظهار نظر ساکنین yآرامش

)Pakzad, 2005, p. 72( 

عدالت 
اجتماعی

y  رعایت برابری و مساوات در تخصیص منابع و
امکانات

)Barati, 1998, p. 83(
)Khakpur et al., 2009, p. 69(
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بعد کالبدی
کیفیت 
دسترسی

y  تأکید بر پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و  نقل
عمومی

y  تأکید بر کاهش تعداد و طول سفرهای موردنیاز
هرروزه افراد

y هزینه های مناسب حمل و نقل عمومی

)Chapman, 2007, p. 156(
)Mehdizadeh Seraj et al., 2007, pp. 53-54(
)Azizi, 2006, p. 39(

سهولت 
دسترسی

y دسترسی مستقیم و راحت به وسایط نقلیه عمومی
y  دسترسی راحت پیاده به مراکز خدماتی و تجهیزات

محله ای

)Chapman, 2007, p. 157(
)Mehdizadeh Seraj et al., 2007, pp. 53-54(
)Azizi, 2006, p. 39(

کیفیت 
محیط 
زیست 
طبیعی

y محیط زیست بهداشتی و سالم
y دسترسی به فضای سبز
y نسبت استفاده از انرژی تجدیدناپذیر

)Laghayee and Mohammadzadeh Titkanlu, 
1999, p. 38(
)Houghton and Hunter, 1993, p. 196(
)Roseland, 2005, p. 12(
)Khakpur et al., 2009, p. 67(

کیفیت 
کالبد 
مصنوع

y روشنایی در شب
y عرض پیاده روها
y کانال دفع آب های ناشی از بارندگی
y نمای ساختمان ها
y عدم وجود فضاهای بالاستفاده
y کیفیت امکانات، تأسیسات و تجهیزات موجود

)Mehdizadeh Seraj et al., 2007, p. 54(
)Khakpur et al., 2009, p. 68(

مصرف 
انرژی

y جنس مصالح
y عمر ابنیه
y کیفیت ساختمانی
y سایه اندازی
y  در نظر گرفتن جهت بهینه برای بهره گیری از تابش

آفتاب

)Mehdizadeh Seraj et al., 2007, p. 54(
)Goran Orimi et al., 2012(

3. بحث اصلی شامل ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات
وزنی  میانگین  ابتدا  اساس  این  بر  است.  پذیرفته  تحقیق انجام  داده شده در روش  اساس روش شرح  بر  داده ها  ارزیابی 
شاخص ها از پرسشنامه استخراج شده و بر اساس شاخص های مبین هر معیار میانگین معیارها در جدول ارائه شده است. 

جدول 2، نتیجه تحلیل معیارهای اجتماعی و جدول 3، نتیجه تحلیل معیارهای کالبدی را نشان می دهد.

1-3- ارزیابی معیار های اجتماعی
معیارهای اجتماعی این پژوهش با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها و مشاهدات میدانی صورت گرفته، 

مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
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جدول 2: نتیجه ارزیابی معیارهای اجتماعی

 معیار 
اجتماعی 

مورد بررسی
نوع رابطه شاخص ها

شاخص با معیار
میانگین 

نهایی

میانگین 
شاخص های 

معیار
 نوع پایداری

ت
معیار امنی

2/55معکوسمیزان ترس از جرم های خیابانی

بینابین2/62

2/22مستقیمامکان نظارت از ساختمان ها
3/52مستقیموضعیت روشنایی پیاده روها و خیابان ها در شب

1/72مستقیمشناخت غریبه در محل سکونت
2/52معکوسشدت بزهکاری

3/42مستقیمامنیت اجتماعی طبق اظهار نظر ساکنین
2/54مستقیمامکان نظارت والدین بر بازی بچه ها در فضاهای عمومی

2/52معکوسوجود اشرافیت از ساختمان های مجاور ش و 
آسای

ش
نیمه پایدار3/723/72مستقیمرضایتمندی ساکنین از آسایش و آرامشآرام

ت اجتماعی
عدال

4مستقیمپراکنش متوازن بانک و مؤسسات مالی و اعتباری

نیمه پایدار4/18

4مستقیمپراکنش متوازن درمانگاه و مرکز بهداشتی
5مستقیمپراکنش متوازن داروخانه

4مستقیمپراکنش متوازن دفتر بیمه گذاری
1مستقیمپراکنش متوازن کتابخانه
5مستقیمپراکنش متوازن مسجد
2مستقیمپراکنش متوازن پارک

5مستقیمپراکنش متوازن سالن های ورزشی
5مستقیمپراکنش متوازن مهدکودک

5مستقیمپراکنش متوازن مدرسه ابتدایی
5مستقیمپراکنش متوازن مدرسه راهنمایی

5مستقیمپراکنش متوازن دبیرستان و هنرستان
5مستقیمپراکنش متوازن واحدهای تجاری خرید روزانه

2مستقیمپراکنش متوازن واحدهای تجاری خرید روزانه - هفتگی
5مستقیمپراکنش متوازن واحدهای تجاری خرید هفتگی- ماهانه

5مستقیمپراکنش متوازن واحدهای تجاری خرید ماهانه

تنوع 
اجتماعی

3مستقیمتنوع در انتخاب مسکن بر اساس ساختار جمعیتی
نیمه پایدار3/66 4مستقیمتنوع در ساختمان ها )نظیر الگوهای ویالیی و آپارتمانی(

4مستقیمامکان تأمین مسکن برای گروه های درآمدی مختلف رضایتمندی

رضایت از عملکرد شهرداری و ارگان های دولتی در 
بینابین3/233/23مستقیمخدمات رسانی به شهرک

سرزندگی

2/70مستقیمرضایتمندی عابرین از مسیرهای پیاده

بینابین2/95 3/46مستقیموجود فضای مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی
3/07مستقیمترافیک آرام

2/66مستقیمامکانات مناسب برای خرید مردم )از جنبه اقتصادی و تفریح( ت
شارک

معیار م

1/89مستقیمترویج مردم ساالری و مشارکت مردمی

ناپایدار1/57 2/37مستقیمحضور در تصمیم گیری ها
1مستقیمحضور در نظرخواهی ها

1/02مستقیمحضور در نظارت )نظارت بر اجرای طرح ها(

ت
هوی

3/61مستقیمارزش های مشترک

 نیمه ناپایدار2/57
3/66مستقیمتأثیرات دوسویه

2/75مستقیمنیازهای مشترک و التزام به برآوردن آن ها
1/86مستقیمپیشینه و تاریخ مشترک

2/01مستقیمتعلق خاطر ساکنین

در شکل 2، وضعیت میانگین معیارهای اجتماعی از نظر پایداری مشاهده می شود.
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شکل2: میانگین معیارهای اجتماعی

2-3- ارزیابی معیارهای محیطی )کالبدی-زیست محیطی(
معیارهای محیطی این پژوهش نیز با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها و مشاهدات میدانی صورت گرفته، 

مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

جدول 3: نتیجه ارزیابی معیارهای کالبدی

معیار 
کالبدی مورد 

بررسی
نوع رابطه شاخص ها

شاخص با معیار
میانگین 

نهایی

میانگین 
شاخص های 

هر معیار
میزان پایدار

ط 
ت محی

کیفی
ت طبیعی

س
زی

4/76مستقیماحساس مسئولیت در قبال محیط مسکونی

نیمه پایدار3/74
3/70مستقیمرضایت از بهداشت محله
3/06مستقیمدسترسی به فضای سبز

3/46معکوسمیزان آلودگی هوا

ت 
کیفی

دسترسی ها

4/11مستقیمرضایت از هزینه حمل و نقل عمومی
نیمه پایدار4/08

4/06مستقیمرضایت از خدمات رسانی سرویس حمل و نقل عمومی

ت 
سهول

دسترسی ها

4/18مستقیمدسترسی مستقیم و راحت به وسایط نقلیه عمومی
نیمه پایدار4/15 دسترسی راحت پیاده به مراکز خدماتی و تجهیزات 

4/12مستقیممحله ای

ف انرژی
مصر

3/25معکوسقدمت ابنیه

نیمه پایدار3/73
4/17مستقیمکیفیت ساختمانی
3/62معکوسمشکل سایه اندازی

در نظر گرفتن جهت بهینه برای بهره گیری از تابش 
3/88مستقیمآفتاب

ت کالبد مصنوع
کیفی

4مستقیمعرض مناسب پیاده روها

بینابین3/36

4/5مستقیمکانال های دفع آب های ناشی از بارندگی
3/26مستقیمنمای ساختمان ها

1/5مستقیمعدم وجود فضاهای بال استفاده
3/41مستقیمکیفیت امکانات، تأسیسات و تجهیزات موجود
3/52مستقیموضعیت روشنایی خیابان ها و پیاده روها در شب

در شکل 3، وضعیت میانگین معیارهای کالبدی از نظر پایداری مشاهده می شود.
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شکل 3: وضعیت میانگین معیارهای کالبدی

 

پس از ارائه نظرات ساکنین در رابطه با هریک از معیارها و شاخص های مورد بررسی، به منظور ارزیابی طرح آماده سازی 
شهرک گلستان، به کمی کردن داده های موجود پرداخته شد و میزان پایداری هر یک، مورد سنجش قرار گرفت. جهت 
سنجش پایداری اجتماعی و کالبدی شهرک گلستان، با توجه به اولویت بندی صورت گرفته توسط ساکنین به هریک از 
معیارهای اجتماعی و کالبدی، وزنی نسبت داده می شود و با محاسبه میانگین وزنی از معیارهای مورد بررسی، شهرک 

گلستان از ابعاد اجتماعی و کالبدی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

جدول4: اولویت بندی معیارهای اجتماعی

محاسباتامتیازوزن3معیارهای اجتماعی
20/96=8*86/622/62امنیت

26/04=7*73/723/72آسایش و آرامش
25/08=6*64/184/18عدالت اجتماعی
18/30=5*53/663/66تنوع اجتماعی
12/92=4*43/233/23رضایتمندی
8/85=3*32/952/95سرزندگی
3/14=2*21/571/57مشارکت
2/57=1*12/572/57هویت

3/27=36÷117/86میانگین وزنی معیار ها

همانطور که مشاهده می شود با محاسبات صورت گرفته، امتیاز طرح آماده سازی شهرک گلستان از بعد اجتماعی، 3/27 
می باشد که حاکی از وضعیت بینابین پایداری و ناپایداری می باشد.

54/203/27  3/402/601/801
ناپایدارنیمه پایداربینابیننیمه پایدارپایدار



286

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
94

ن
ستا

زم
و
ییز

پا
. 15

اره
شم

جدول5: اولویت بندی معیارهای کالبدی

محاسباتامتیازوزن4معیارهای کالبدی
18/7=5*53/743/74کیفیت محیط زیست طبیعی

16/32=4*44/084/08کیفیت دسترسی ها
12/45=3*34/154/15سهولت دسترسی ها

7/46=2*23/733/73مصرف انرژی

3/36=1*13/363/36کیفیت کالبد مصنوع

3/88=15÷58/29میانگین وزنی معیار ها

همانطور که مشاهده می شود با محاسبات صورت گرفته، امتیاز طرح آماده سازی شهرک گلستان از بعد کالبدی- زیست 
محیطی، 3/88 می باشد و بیان کننده نیمه پایدار بودن آن می باشد.

53/88    4/20  3/402/601/801
ناپایدارنیمه پایداربینابین          نیمه پایدارپایدار

4. جمع بندي و نتیجه گیري 
سؤال اول تحقیق شناسایی معیارهای کالبدی- فضایی و اجتماعی مؤثر بر پایداری طرح های آماده سازی بوده که این 
معیارها بر اساس جدول 1 از مبانی نظری استخراج شده است. سؤال دوم تحقیق بررسی میزان پایداری طرح آماده سازی 
آماده سازی شهرک گلستان،  و کالبدی نشان می دهد که در طرح  اجتماعی  ابعاد  ارزیابی  شهرک گلستان می باشد که 
به معیارهای محیطی و کالبدی توجه بیشتری شده و معیارهای اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. عدم توجه به 
ویژگی های خاص اجتماعی و اقتصادی متقاضیان اراضی آماده سازی شده، در ارزیابی پایداری اجتماعی در شهرک، نمود 
محسوسی دارد که وضعیتی بینابین پایداری و ناپایداری را نشان  می دهد. در جدول زیر میزان پایداری هریک از معیارهای 

اجتماعی و کالبدی، دسته بندی شده است.

جدول 6: وضعیت پایداری معیارهای اجتماعی و کالبدی در شهرک گلستان

معیارهای اجتماعی و کالبدیوضعیت پایداری
مشارکتکاماًل ناپایدار
امنیت – هویتپایداری کم

رضایتمندی–سرزندگی–کیفیت کالبد مصنوعپایداری متوسط

آسایش و آرامش–عدالت اجتماعی–تنوع اجتماعی–کیفیت محیط زیست طبیعی–پایداری خوب
کیفیت دسترسی ها–سهولت دسترسی ها–کاهش مصرف انرژی

------کاماًل پایدار

عدم توجه کافی به معیارهای اجتماعی سبب پایداری متوسط این شهرک از نظر اجتماعی شده است، در حالی که از نظر 
کالبدی- زیست محیطی، مالحظات بیشتری صورت گرفته و شهرک گلستان از این بعد در وضعیت نیمه پایدار )پایداری 
خوب( قرار دارد. متأسفانه در اکثر شهرهای کشور، مدیریت شهری بر این باور بوده است که توسعه شهر فقط در توسعه 
عمرانی آن خالصه می شود و توسعه اجتماعی در ارتقاء سطح زیست شهری، نقشی ندارد. همچنین با توجه به برداشت های 
انجام شده، جمعیت ساکن در شهرک گلستان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طیف گسترده ای طبقه بندی 
شده و بالطبع نیازهای آن ها نیز از لحاظ کیفیت و کمیت متنوع بوده و متفاوت است که باید طرح آماده سازی پاسخگوی 
این باشد. برای مثال تحلیل های همبستگی انجام شده، نشان می دهد که با افزایش میزان تحصیالت، رضایت عمومی 
کاهش یافته و افرادی با تحصیالت باالتر، انتظارات بیشتری از محل سکونت خود دارند و محیط را متناسب با شأنیت خود 
نمی یابند و میزان نارضایتی آن ها افزایش می یابد. اما به طور کلی تهیه طرح های آماده سازی در وضعیت کنونی، بدون در 
نظر گرفتن گروه های هدف که ساکنین آتی این اراضی خواهند بود، صورت می پذیرد و اساس طرح، تنها بر پایه انتظارات 

طراح و برنامه ریز و بدون مطالعات جامع اجتماعی و اقتصادی انجام می شود.
عالوه بر عدم توجه به گروه های هدف که ایرادی بر این طرح هاست، در طرح های آماده سازی، واگذاری زمین به صورت 
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گسترده و با قیمت یکسان صورت می گیرد و همچنین اطراف اراضی مورد واگذاری بافت ساخته شده وجود ندارد، بنابراین 
تأمین مسکن بر اساس معیارهای ایده آل افراد امکان پذیر نمی باشد، چرا که بسیاری از مقوله های مهم برای مالکین آتی، 
مجهول است. لذا پس از مدتی مالکین اراضی واگذار شده، وضعیت موجود محله را به خصوص از نظر اجتماعی در شأن 
خود نمی یابند و با واگذاری واحد مسکونی خود، به تهیه مسکن در محلی اقدام می نمایند که درخور آن ها باشد و تنها 
کسانی که وضع موجود را پاسخگوی نیازهای خود می بینند، از این محدوده مهاجرت نمی کنند. بنابراین توجه به ابعاد 
به  طرح ها  این  دستیابی  برای  عاملی  فیزیکی-کالبدی،  جنبه های  بر  عالوه  آماده سازی،  طرح های  فرهنگی  و  اجتماعی 

پایداری محسوب می شود.

پی نوشت
)Cochran( فرمول کوکران استفاده شده در تعیین حجم نمونه:. 1

       

2. Marcolali
وزن دهی با توجه به اولویت بندی صورت گرفته توسط ساکنین شهرک گلستان می باشد.. 3
وزن دهی با توجه به اولویت بندی صورت گرفته توسط ساکنین شهرک گلستان می باشد.. 4
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