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مقدمه

گسترش شهرهای ایران براساس افزایش جمعیت ،و نیاز به
توسعه زمین همواره جزء برنامههای توسعه شهری در جهان
و ایران محسوب میشود .با توجه به اینکه زمین به عنوان
کاالیی غیر قابل بازتولید است ،از این رو ضرورت و اهمیت
اقدامات عملی شهرسازی در این راستا قابل تأمل و کندوکاو
است .ارزش توجه به زمین به عنوان سرمایه غیرقابل تولید
که گاهاً زمینهای کشاورزی را بدون توجه به کاربری آنها
تبدیل به کاربریهای مسکونی میکند ،نشانگر اهمیت
اقداماتی است که بر روی زمین انجام خواهد گرفت .یکی
از مسایل عمده در حوزه شهرسازی ،چگونگی توسعههای
جدید شهری است .براساس شرح خدمات مهندسین مشاور
همواره مطالعات چند جانبه از جمله ،جمعیتی ،اقلیمی،
کالبدی ،فرهنگی و اقتصادی در این حوزه در سطح کالن
انجام میپذیرد ،اما خروجی چنین مطالعاتی در عمل عمدتا ً
به طرحهای ناموفق میانجامد .یکی از مراحل بسیار مهم در
طرحهای توسعه شهری ،گام تفکیک اراضی شهری است،
که به طور خاص به عنوان شهرسازی عملی نام گرفته است.
امروزه مطالعات کالن در سطح شهر نتوانسته جوابگوی
طرحهای تفکیکی مطلوب برای توسعههای مسکونی شود.
مسئله اصلی در این پژوهش حذف و کمرنگ کردن طرح
تفکیکی رایج در کشور ،و ارایه مدل تفکیکی بهینه مبتنی بر
نیازهای انسانی است.

...........................................................

چارچوب نظری تحقیق

 تعاریف و مفاهیم  :در مقررات كاربري اراضي محلي آئين نامههايتفكيك اراضي وجود دارد .تفكيك يك قطعه زمين به چند
قطعه كوچكتر گام كليدي در پروژههاي توسعه شهري
است.آئين نامههاي تفكيك به طور معمول حداقل نياز
شهرها را به لحاظ ابعاد قطعه در نظر ميگيرد .در مقررات
تفكيك اراضی ممكن است تعداد و مكان جداول خيابان،
نقاط دسترسي خيابانها به قطعات مشخص و محدود شود.
همچنين مقدار عقبنشيني امالك از همسايههاي مجاور
نيز در نظر گرفته ميشود (.)James & LaGro, 2008: 144
قانون كنترل تفكيك اراضي مجموع قوانيني است كه جهت
ايمني ،راحتي و رفاه ساكنين شهرهاي بزرگ و كوچك
طراحي شده است كه در آن ضمن ايجاد دسترسي براي
قطعات ،شرايط اطمينان از بهداشت ،ايجاد پاركها و نواحي باز
به وجود آيد (Department of Housing and Community
 .)Development,2009: 2تفكيك اراضي شامل ايجاد قطعه
جديد یا مجموعه ای از قطعات است كه نياز به يك مصوبه
قانوني داشته و شامل ايجاد خدمات زيرسازي از جمله فضاي
سبزو نقشهبرداري است (.)Planning Commision, 2004: 3

..............................................................................
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تفكيك اراضي فرآيند ضروري تقسيم زمين مادر و يا تقسيم
يك ساختمان به چند واحد يا تغيير محدوده يك مكان
است ( .)RMA, 2013: 3همانگونه كه تفكيك ميتواند به
راحتي اثرات محيطي ناشي از شدت و تغيير كاربري زمين
را در نظر بگيرد ،ميتواند به لحاظ تحمیل ضوابط كنترلي
از طريق كاهش رضايتمندي در مرحله بعدي ناکارآمد
باشد(همان .)3:تفكيك زمين مرحله تأييد فروش و مجزا
کردن زمين را كه منتج به سودآوري است ،ايجاد کرده
(شامل ساخت و ساز) و از طرفی محدوديتهایی براي صاحب
زمين يا ساكنين در رابطه با چگونگی استفاده از زمين را
ايجاد ميكند (همان .)3:واژه تفکیک به مرحله پیچیدهای
از تقسیم و قطعهبندی زمین گفته میشود که قطعات زمین
متعدد را به وجود میآورد و اختصاص زمین به جاده یا
خیابان را نیز شامل میشود .حال آنکه واژه تقسیم زمین
یا تقسیم به قطعات کوچکتر شامل اختصاص زمین به جاده
و خیابانهای دسترسی نمیشود (سعیدنیا.)46 :1378 ،
 فرایند تفکیک اراضی شهری :تفكيك اراضي يك فرآيندقانوني جهت تفكيك زمین است .در فرآيند نهایی تفكيك
اراضي محدوده قطعات خصوصي ،فضاهاي عمومي ،خيابانها
و نحوه دسترسي مشخص ميشود .در كنترل تفكيك اراضي
تنظيم و ترتيب عناصر توسعه سايت عواملی از جمله عرض
خيابانها ،پيادهروها ،شكل قطعات و بلوكها تأسيسات
و تجهيزات شهري ،فضاي باز ،خدمات شهري مورد توجه
قرار ميگيرد ( .)James & LaGro, 2008:310در درخواست
تفكيك اراضي كه ذينفعان به شورا ارایه ميدهند .شوراها چهار
مورد را مدنظر دارند  -1 :توسعه جديد بايد متناسب با ناحيه
باشد -2از استانداردهاي كافي برخوردار باشد -3.تأثيرات
منفي حداقل داشته باشد -4.به محيط زيست آسيب نرساند
(Development Management Information Guidline
 ..)Series, 2012 : 3گام اساسي در تفكيك اراضي شهري

 -1 :تعيين و تدقيق محدوده سايت  -2طراحي خيابانهاي
اصلي  -3طراحي خيابانهاي فرعي  -4تدقيق قطعات
 -5طراحي فضاهاي باز عمومي و چیدمان فضاها (Transit
 .)Zonning Code, 2010: 20گامهاي تفكيك اراضي که به
نظر میرسد براساس مطالعات عمیق و متناسب با نیازهای
اجتماعی-رفتاری محالت مسکونی انجام نشده است ،به
صورت زير است -1 :مطالعه کاربری اراضي و پهنهبندی شهر،
 -2تشكيل تيم متخصص -3 ،ارزيابي تناسب زمین مطابق چك
ليستها -4 ،تشكيل كميته بازنگري طرح -5 ،ارایه خدمات
شهري-6 ،تيم نهايي تفكيك-7 ،ثبت پالن نقشهبرداري،
 -8امور آماده سازي سايت (Saskatchwan Ministry of
 .)Municipal, affairs, 2007: 1-10در مطالعات شهرسازي
آمريكاي شمالي و استراليا به دو پديده توجه شده است :
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اندازه و شكل كه بر روي بلوكهاي شهري و الگوهاي
حركتي تأثير دارند .در واقع بلوكها در فرآيند تفكيك
داراي دو بخش اصلي خيابان و تودههاي ساختماني است
( .)VIALARD, 2012:2در شرح خدمات مهندسین مشاور
در مراحل انجام آماده سازی اراضی ،تفکیک اراضی شهری
نیز جزیی از این شرح خدمات محسوب میشود .به طور کلی
در این شرح خدمات  -1مطالعات در مقیاس شهر که شامل
اقلیمی ،کالبدی ،زیست محیطی و پدافند غیرعامل بوده و -2
برنامهریزی ساخت در زمینههای موجود که شامل بررسیهای
مربوط به زمین آماده سازی ،بررسی تفصیلی توپوگرافی ،تهیه
الگوی سازمان فضایی مجموعه و بررسی شیوههای مدیریت
ساخت هستند .با توجه به موضوع ،مطالعات اساسی مرتبط با
الگوی نوع و چگونگی تفکیک اراضی در شرح خدمات ،دیده
نمیشود (وزارت کشور.)1370 ،
 فضای باز در تفکیک اراضی شهری  :در قوانين تفكيكاراضي در هندوستان براي شهرها درصدی از زمین براي
فضاي باز در نظر گرفته ميشود .به عنوان مثال در هرطرح
تفكيكي به ميزان  0/4هكتار يا بيشتر براي اهداف مسكوني
 %10از مجموع مساحت زمين براي فضاي باز تخصيص مي
يابد( .)Boob and Rao, 2014: 93يكي از شرايط اصلي جهت
تصويب طرحهاي تفكيكي كه در شهرهاي كشور استراليا
مبناي مهم و اصلي است تأمين مقدارمورد نياز فضاي باز
عمومي است ( .)Town Planning Scheme, 2010: 1مقدار
پيشنهادي فضاهاي عمومي در شهر %45كل زمين است كه
براي خيابانها و فضاهاي عمومي اختصاص داده ميشود .اين
پيشنهاد از جانب اسكان بشر سازمان ملل ()UN-Habitat
است %30.خيابان و پيادهروها و %15براي فضاهاي باز و
سبز و خدمات عمومي است ( .)UNHSP, 2015:8در بيش
از 40شهر مطالعه شده ،تنها  7شهر ،بيش از %20زمين خود
را به خيابانها در هسته مركزي شهرها اختصاص دادهاند
و كمتر از  %10در نواحي حومهاي در اروپا و آمريكاي
شمالي هستههاي شهري %25از زمين خود را به خيابانها
اختصاص دادهاند و نواحي حومهاي كمتراز  %15است .در
شهرهاي كشورهاي در حال توسعه كمتر از  %15از زمين به
خيابان اختصاص داده شده است .اين شرايط در حومههاي
شهري آنها بدتر است و به مقدار كمتر از %10ميرسد.
اين موضوع بي عدالتي در شهرهاي جهان سوم را منعكس
ميكند(همان .)8:در سال  2015مقالهاي با عنوان فضاهاي
عمومي و فضاهاي خصوصي در برنامهريزي فضايي و توسعه
به عنوان راهنماي طراحي شهري منتشر شد كه فضاهاي
شهري را در سه دسته تقسيم بندي کرد -1.فضاي عمومي
( )PSكه مالكيت عمومي و استفاده عمومي دارد -2.فضاهاي
خصوصي مرتبط با فضاي عمومي كه مالكيت خصوصي و

استفاده عمومي دارد(.2)PSOP
 -3فضاي خصوصي( 3)PRSكه مالكيت و استفاده خصوصي
دارد .ميزان پيشنهادي فضاي عمومي( )PSدر يك زمين
بيشتر از  %15در نظر گرفته ميشود.
جمع بندی و تحلیل  :با توجه به مطالعات صورت گرفته در
مبانی نظری ،چهار نظریه اساسی که میتواند مبنای عمل در
تفکیک اراضی شهری واقعشود را استنتاج و استخراجکرد.
نظریه اول که نشان دهنده کیفیت فضاهای باز در تفکیک
اراضی محسوب میشود مرتبط با نظریه جان لنگ ()1987
است که اهمیت سلسله مراتب فضاهای باز را تبیین میکند.
نظریه دوم مرتبط با الگوهای تفکیک اراضی است که کوین
لینچ( )1987این الگوها را تبیین میکند .نظریه سوم مرتبط
با میزان کمی فضاهای باز و ساخته شده است که میتوان از
پژوهشهای ادواردهال( )1966استخراج کرد .نظریه چهارم
مرتبط با فرایند تفکیک اراضی شهری است که دارای ساختار
مشخصی است .البته دسته بندی و کاربرد این نظریهها در
تفکیک اراضی شهری مورد بهره برداری واقع نشده است ،هر
چند در عمل به طور جست و گریخته به آنها پرداخته شده و
لی هیچگاه این موارد تئوریزه نشده است (جدول .)1
ویژگی تفکیک اراضی شهری در بافت مسکونی سنتی ایران
در سیر تحول شکل قطعات مسکونی مالحظه میشود،
الگوهای جمعی که در شکل تبلور می یابند به صورت شکل
حیاط مرکزی شکلدهی شدهاند .منطق و دالیل چنین
شکلی برگرفته از نقشهای رفتاری-اجتماعی است که مبتنی
بر نیازهای جامعه آن روزگاران بوده است .تا دوره پهلوی
اول همچنان شکل و محتوای محالت مسکونی و شکلبندی
قطعات مسکونی وضعیت سنتی خود را حفظ کردند (تصویر .)1
ناحیهبندی زندگی روزمره در محلههای مسکونی به ما کمک
میکند تا انسجام نظام را تثبیت کنیم .چون مسیرهای
زمانی-مکانی تکراری هستند ،کنش درون مناطقی از زندگی
که نهادینه شدهاند ،عمل کرده و آن را بازتولید میکند
(افروغ .)65 :1377 ،مفهوم محلیت در تنها رابطه بین ساخت
و فردیت را در برنمیگیرد ،بلکه روابط بین خصلتهای ذاتی
مردم و فرایندهای اجتماعی را که جزیی از آن محسوب
میشود نیز شامل میشود .از نظر دیکنز ،فاصلههای فیزیکی
بین افراد و تخصیص فضاهای فیزیکی به انواع خاص
فعالیتهای اجتماعی ،تأثیراتی بر فرایندها و روابط اجتماعی
خواهد داشت (همان  .)81 :با مطالعات صورت گرفته در
محالت سنتی ایران مشاهده میشود ،تغییرات الگوهای
رفتاری-اجتماعی سبب تغییر شکل در چیدمان قطعات و
شکل قطعات شده است .همچنین تغییرات همان گونه که
در اسناد تاریخی مشاهده میشود ،با رویکرد مدرنیته صورت
گرفته است .در محالت قدیمی قطعات به شکل مستطیل
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جدول .1نظریههای تأثیرگذار در حوزه تفکیک اراضی شهری ،شامل فضاهای باز و ساخته شده ،الگو ،کیفیت و فرایند تفکیک اراضی شهری .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

نظریه پردازان

جان لنگ

نظریهها

فضاهای باز عمومی در محله های مسکونی با رعایت سلسله مراتب فضایی رویارویی های غیررسمی را افزایش داده و سبب تقویت و
شکل دهی شبکههای اجتماعی می شود .مولفه هایی همچون روابط مکانی واحدهای سکونتی ،چیدمان فضاهای عمومی و طرحهای
توسعه مسکونی ،در تعیین روابط متقابل اجتماعی بسیار اهمیت دارند (.)Al-Homoud, 2003: 169

کوین لینچ

-1

قرار گرفتن قطعات مسکونی در امتداد یک محور دسترسی است که حداقل ابهام در نوع تفکیک داشته و ساده است.

-2

دومین جزء از الگوهای تفکیکی قطعات ردیفی که انتهای آنها به خیابان اصلی باز میشود .بر خیابان برای هر قطعه ،که

بر آن یک شاخص هزینه توسعه محسوب میشود ،بطور چشمگیری کاهش مییابد .قطعات از آلودگیهای صوتی و خطر

خیابانهای اصلی دور می شوند ،اما دسترسی آسان را از دست میدهد.

 -3در سومین نوع قطعات تفکیکی رو به فضای باز مشترک هستند .در این جزء روابط همسایگی و دوستانه افزایش یافته و
واجد ارزشهای اجتماعی و بصری است ( .)Lynch and Hack,1986:262فرایند تفکیک اراضی جهت تقسیم زمین
به قطعات پنج و یا بیش از پنج قطعه همراه با فضاهای باز انجام می پذیرد).(Colley,2005:61-64

ادواد هال

به این نظریه در کتاب بعد پنهان اشاره شده که در آن کل فضاهای مد نظر در سکونتگاهها در فواصل مختلف بیان شده است ،می

توان دسته بندی فضاها را منطبق بر این فواصل استخراج کرد -1 .فاصله صمیمی  -2شخصی  -3اجتماعی  -4عمومی .مطابق این
دیدگاه فواصل صمیمی و شخصی به لحاظ کمی درصدی از فضاهای ساخته شده را شکل میدهند و فواصل اجتماعی و عمومی

درصدی از فضاهای باز را تبیین می کنند .هال( )1966تنها فردی است که با الگوهای کمی ،رفتارها و نیازهای فضایی انسان را تبیین

کر ده است .فواصل اجتماعی و نیاز او به درک فضاها ،بر اساس حواس ادراکی انسان میتواند منبع مهمی جهت تحلیل میزان و

چگونگی فضاهای مورد نیاز انسان باشد .بنابراین جهت تبیین مفهوم و مدل جدید تفکیک اراضی شهری در توسعه های مسکونی،

دو نظریه و عناصر و ابزار آن به عنوان پایه و اساس آن بوده است .می توان با تحلیل نظریه ادوارد هال در قالب نظریه اجتماعی-

رفتاری ،نیازهای افراد را به صورت نیازهای فضایی مورد نیاز ارایه کرد .از اینرو فضاهای مورد نیاز انسان در سکونتگاهها در چهار

...........................................................

سیموندس

وجه ،صمیمی ،شخصی ،اجتماعی و عمومی به صورت سلولهای فضایی می تواند مطرح شود.

از طرف دیگر جان سیموندس( )1998فرایند طرح های توسعه مسکونی را در کتاب خود با عنوان معماری منظر براساس نیاز ساکنین

تبیین کرده است .فرایند توسعههای مسکونی که تفکیک اراضی نیز جزء اصلی آن محسوب میشود.

تصویر  .1ترتیب تغییرات شکلی قطعات مسکونی .مأخذ  :نگارندگان.

حیاط مرکزی تفکیک شدهاند .در شهر سوخته بزرگترین
نمونه یک محوطه مسکونی اورارتویی  18( 700*260هکتار)
در نظر گرفته شده است .متوسط تعداد قطعات در یک محوطه

..............................................................................
8

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

مسکونی  50قطعه است .بعد خانوار  6نفر در هر قطعه است.
از این رو یک محوطه مسکونی تقریباً  300نفر جمعیت داشته
است .یک محوطه مسکونی در  27کیلومتری جنوب شرقی
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خوی وجود دارد که در ناحیه شمال غربی آن به مساحت
 50*65و محوطه  90*140و یا  120*250است .در ارومیه
نیز این محوطه در ابعاد  230*250متر است .این محالت
دارای هماهنگی شکلی و محتوایی به لحاظ رفتاری-اجتماعی
است .این پیوستگی و هماهنگی از سلسله مراتب فضاهای باز
عمومی ،نیمه عمومی ،نیمه خصوصی و خصوصی سرچشمه
میگیرد (مهریار و همکاران.)200-210 :1375 ،
تحلیل قطعات مسکونی سنتی

مطالعات نمونههای مختلف قطعات در محالت سنتی ایران
نشان میدهد ،شکل قطعات تا دوره پهلوی اول و قبل از شروع
دوره مدرنیته در ایران به شکل مربع یا مستطیل با حیاط
میانی بوده است ،از طرفی تناسب معینی بین فضای باز و
فضای ساخته شده در آنها وجود دارد .به عبارت دیگر نسبت
فضای باز در قطعات مسکونی از یک بازه مشخصب تبعیت
میکنند ،اما لزوماً نسبتهای مساوی با یکدیگر ندارند .از این
رو سعی شده است با بررسی حداقل هفت نمونه از قطعات
مسکونی این موضوع اثباتشود ،که فرایند تفکیک اراضی در
کوچکترین عنصر تفکیک که قطعات زمین هستند مبتنی بر
نیازهای اجتماعی-رفتاری ساکنین بوده است .همچنین تنوع

قطعات از دیگر شاخصههای این قطعات بوده است (جدول .)2
مطالعه قطعات مسکونی در ایران نشان میدهد ،نسبتهای
فضای باز و ساخته شده یکسان نبوده است ،اما در یک بازه
مشخصی قرار داشتهاند ،از این رو مشخص میشود ،تنوع در
قطعات مسکونی به لحاظ فضاهای پر و خالی وجود داشته
است .جهت گیریها در هر اقلیم متناسب با عرض جغرافیایی
و حداکثر در یافت نور خورشید بوده است .شکل قطعات
مسکونی به صورت حداکثری مربع و یا مستطیل با الگوی
حیاط مرکزی است .همانطور که پالنها نشان میدهند،
الگوهای رفتاری-اجتماعی در نوع سبک زندگی در گذشته
نشان دهنده وجود فضاهای نیمه خصوصی که همان حیاط
مرکزی قطعات مسکونی است ،وجود داشته است .الگوهای
تجمعی و دورهمی بودن افراد نشان دهنده فواصل خصوصی
افراد در این فضاهاست .الگوی شکلی این قطعات به واقع بر
روی الگوهای رفتاری-اجتماعی جهت ایجاد صمیمت بین
اعضای یک خانواده و یا بین دو خانواده تأثیر مثبت داشته
است.
تحلیل فضایی -رفتاری محدودههای مسکونی سنتی

در این بخش سعی بر آن است ،با گونهشناسی محدودههای

جدول .2شکل-الگو ،نسبت فضاهای باز و ساخته شده قطعات مسکونی سنتی ایران -این نمونهها تعداد محدودی از موارد بررسی شده است جهت مالحظه
نمونههای بیشتر به رساله دکتری مراجعهشود .ماخذ :نگارندگان با اقتباس از مهریار و همکاران.1375 ،
توده و فضا

خانه داوید

%77

%23

مربع-حیاط مرکزی

خانه دهدشتی

%72

%28

مستطیل-حیاط مرکزی

خانه اعلم

%67

%33

مربع-حیاط مرکزی

خانه سرتیپی

%65

%35

مستطیل -حیاط مرکزی

خانه زوولیان

%73

%27

مستطیل -حیاط مرکزی

خانه لباف

%65

%35

مستطیل -حیاط مرکزی

خانه مارتاپیترز

%75

%25

مستطیل -حیاط مرکزی

............................................................

نام

نسبت فضای ساخته
شده

نسبت فضای باز

الگو

..............................................................................
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مسکونی سنتی ایران ،الگوهای تفکیکی شکلی-اجتماعی
محدودههای مسکونی واکاوی شود .کرد عینی شکلگیری
زندگی روزمره مردم در محالت سنتی ایران مبتنی بر سلسله
مراتب فضایی متناسب با نیازهای افراد ساکن محدودههای
مسکونی بوده است .در این بخش نمونههایی از محدودههای
مسکونی در ایران به لحاظ پراکنش و الگوهای فضای باز و
ساخته شده در تفکیک اراضی مورد تحلیل قرار میگیرد.
تحلیل :براساس مطالعات نمونههای کویهای مسکونی سنتی
ایران که نمونههای بیشتری در پیوست شماره سه ارایه
میشود ،نشان دهنده رعایت محدودههای خصوصی ،نیمه
خصوصی ،نیمه عمومی و عمومی هستند ،عالوه بر آن به طور
متوسط به ازای هر 9مترمربع زمین کوی مسکونی ،یک متر
مربع فضاهای باز جمعی مفید واجد تعامالت اجتماعی (بجز
شبکههای دسترسی) بوده است .شکل قطعات مسکونی مربع
یا مستطیل با طرح حیاط مرکزی است .در مطالعه برخی از
نمونههای موردی که در کتاب اسناد تصویری شهرهای ایرانی
مالحظه میشود ،کویهای مسکونی سنتی دارای تعادل وزنی

به لحاظ فضاهای باز جمعی هستند ،از این رو الگوهای رفتاری-
اجتماعی در تفکیک اراضی این کویها کام ً
ال مشهود است.
در برخی از نمونهها تعدد فضاهای باز جمعی به سمت تعداد
قطعات مسکونی بیشتر و به همان نسبت جمعیت بیشتر سوق
پیدا میکند .به عبارت دیگر تراکم جمعیتی رابطه مستقیمی
با سرانه فضاهای باز جمعی مفید را داراست .و تعادل هندسی
جای تعادل فضایی-اجتماعی را نگرفته است .این در حالی
است که در کویهای مسکونی جدید تعادل هندسی و تقارن
در درجه اول اهمیت قرار دارد .در کویهای مسکونی سنتی،
تناسب و تعادل بین تراکم ساختمانی و فضاهای جمعی مفید
واجد تعامالت اجتماعی دارای اهمیت وافری است (جدول .)4
در نمونههای مورد مطالعه که در پیوست شماره سه نیز این
نمونههای تعداد بیشتری خواهند داشت ،مشخص میشود که
فضاهای جمعی دارای تعداد مشخصی بر حسب تعداد قطعات
مسکونی را داراست .به طور مشخص بازه تعداد فضاهای جمعی
عمومی(> 3تعداد فضای جمعی عمومی مفید> ،)1بازه تعداد
فضاهای جمعی نیمه عمومی (> 3تعداد فضای جمعی نیمه

جدول3 .پراکنش و الگوهای فضای باز و ساخته شده در تفکیک اراضی محالت سنتی ایران –این نمونهها تعداد محدودی از موارد بررسی شده است جهت مالحظه
نمونههای بیشتر به رساله دکتری مراجعهشود -مأخذ  :نگارندگان.

...........................................................

الگوی محله

نام محله

شکل قطعات
مسکونی

سلسه مراتب
فضایی

نسبت فضاهای باز
جمعی مفید

مقدار فضای جمعی
به ازای هر واحد
زمین محدوده
مسکونی

پراکنش و الگوهای فضای باز و ساخته
شده در تفکیک اراضی محله سنتی
قزوین-آخوند

حیاط مرکزی

خصوصی-نیمه
خصوصی -نیمه
عمومی -عمومی

%8

11/42

کوی مسکونی رباطی بشرویه -پراکنش و
الگوهای فضای باز و ساخته شده در
تفکیک اراضی محله سنتی خراسان

حیاط مرکزی

خصوصی-نیمه
خصوصی -نیمه
عمومی -عمومی

%15

6/63

پراکنش و الگوهای فضای باز و ساخته
شده در تفکیک اراضی محله سنتی
حسینه زنجان

حیاط مرکزی

خصوصی-نیمه
خصوصی -نیمه
عمومی -عمومی

%15

6/6

پراکنش و الگوهای فضای باز و ساخته
شده در تفکیک اراضی محله سنتی یزد

حیاط مرکزی

خصوصی-نیمه
خصوصی -نیمه
عمومی -عمومی

%7

..............................................................................
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عمومی مفید> )1و بازه تعداد فضاهای جمعی نیمه خصوصی
(> 16تعداد فضای جمعی نیمه خصوصی مفید> )7است.

مقرون به صرفه نیستند .اثبات این فرضیه از روش مدل
سازی با نرم افزار اتوکد و محاسبه مساحت فضاهای باز و
تعداد قطعات مسکونی صورت میپذیرد (جدول .)5

درتفکیک اراضی شهری در توسعههای شهری ،ذینفعان
و مالکان به دنبال بیشترین سود و منفعت از زمین خود
هستند .بدین معنا که زمین موجود باید بیشترین تعداد
قطعات مسکونی را شامل شود در غیر این صورت ذینفعان از
جمله تعاونیهای مسکن از تفکیک اراضی ممانعت میکنند
و یا به هر نحوی رضایت از تفکیک اراضی را نخواهند داشت.
با تحلیل تفکیک اراضی در مقیاس بلوک شهری در محالت
مسکونی این فرضیه اثبات میشود که طرحهای شطرنجی
لزوماً از نظر تعداد قطعات مسکونی و به لحاظ اقتصادی

تحلیل انرژی مدل جدید و مدل رایج

تحلیل فضایی-اقتصادی الگوهای تفکیکی

این تحلیل از دو منظر مورد توجه قرار میگیرد
 -1دریافت نورطبیعی از سطوح بدنههای مشرف به نور
روز -2 .میزان دسترسی ساکنین به فضاهای جمعی مفید
در مقیاس محله جهت کاهش استفاده از وسایط نقلیه
شخصی با کاهش شعاع دسترسی نسبت به وضع موجود
رایج در نمونه مورد مطالعه نشان داده میشود (تصویر .)2
در این مقایسه هدف محاسبه مجموع سطوح دریافت کننده
نور طبیعی است که از طریق بدنه اصلی و دارای بازشوها

جدول .4تعدد سلسله مراتب فضاهای جمعی مفید در کویهای سنتی ایران .مأخذ  :نگارندگان.
نمونههای مورد مطالعه

تعداد فضای جمعی نیمه
خصوصی

تعداد فضای جمعی نیمه
عمومی

7

5

نمونه یک

16

نمونه سه

8

نمونه دو

نمونه چهار

16

5
4
6

تعداد فضای جمعی عمومی

مجموع تعداد فضاهای
جمعی مفید

3

15

1

22

2

14

3

25

جدول  .5توجیه اقتصادی الگوهای تفکیکی با مقایسه میزان فضای باز مفید .مأخذ  :نگارندگان.
مساحت کل زمین

مساحت قطعات

0

20

7200

200

7200

200

0

20

7200

200

1400

20

7200

200

2000

20

7200

200

1000

20

(متر مربع)

مسکونی(متر مربع)

............................................................

تجمعی

حیاط

خلوت

بن

بست

لوپ

شطرنجی

الگوی تفکیک

مساحت فضای باز جمعی

تعداد قطعات مسکونی

..............................................................................
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به سطوح عمودی انتقال مییابد .در مدل جدید تفکیکی
تراکمهای مسکونی در دو قطعه اولیه داخلی (پنج طبقه) و
مابقی قطعات تراکم  120درصد (دو طبقه) محسوب میشود.
در تفکیک شطرنجی با توجه به ابعاد قطعات مسکونی که 225
متر مربع بوده تراکم ساختمانی  120درصد است که همانند
قطعات مسکونی در مدل جدید تفکیکی است.
پیادهسازی مدل مفهومی-عملیاتی تفکیک اراضی شهری در
نمونه موردی مطالعه

...........................................................

در این بخش مدل مفهومی جدید در محدوده کوی مسکونی
گلشهر کاظمیه زنجان پیاده سازی میشود .گلشهر کاظمیه
زنجان یکی از بزرگترین توسعههای جدید مسکونی در ایران
محسوب میشود .که در حال حاضر فازهای  1تا  4آن ساخته
شده و فازهای  5تا  8آماده سازی و تفکیک زمین آن صورت
پذیرفته است .محدوده مورد مطالعه در منتهاالیه شرق
شهر زنجان واقع شده است .کوی مسکونی گلشهر کاظمیه
بزرگترین محله سکونتی در شهر زنجان محسوب میشود .از
شمال و شرق محدود به بزرگراه پیشنهادی شمالی از جنوب
به امتداد کمربند شمالی و کوی مسکونی پونک و از غرب با

محدوده هدف :فاز  8گلشهر کاظمیه

وضع موجود و طرح تفکیکی پیشنهادی مشاور در فاز  8گلشهر
کاظمیه در جدول زیر با مشخصات کالبدی ارایه میشود .با
توجه به اینکه طرح تفکیکی این محدوده ترکیبی از الگوی
شطرنجی و دوربرگردان است ،اما در اجرا به طور کامل به
صورت الگوی شطرنجی پیاده سازی شده است .در این محدوده
همانند محدودههای  1-7-zتودههای ساختمانی بار گذاری
نشده است .شبکههای دسترسی افقی(شرقی-غربی) و
عمودی(شمالی-جنوبی) در نظر گرفته شده برای این
محدوده به ترتیب  4265و  1494متر است .و در مجموع
شبکههای داخلی(  5759 )liمتر و و مجموع شبکههای
خارجی (  2629)leمتر است .شریانهای اصلی محدود
کننده این محدوده با مقطع عرضی شمال ،جنوب ،شرق
و غرب به ترتیب 30 ،20 ،20 ،20 :متر هستند (جدول ،)7
(تصویر .)4
● تحلیل

همانطور که در وضع موجود و طرح پیشنهادی تفکیک اراضی

تصویر  .2مقایسه مجموع سطوح نورگیر الگوی شطرنجی و مدل تفکیکی جدید .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

..............................................................................
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تصویر  .3محدوده مورد مطالعه -گلشهر کاظمیه -مأخذ :مهندسین مشاور آرمانشهر.1388 ،

جدول .6مشخصات ضوابط طرح توسعه مسکونی محدوده مورد مطالعه .مأخذ  :مهندسین مشاور آرمانشهر.1388 ،
ضوابط

مشخصات طرح توسعه مسکونی

ضوابط طرح تفصیلی

کوی گلشهر کاظمیه جزء منطقه دو شهرداری زنجان و طبق طرح تفصیلی جزء پهنه پنج ضوابطی محسوب میشود .این پهنه تمام اراضی واقع بین
بزرگراه  22بهمن و محدوده شهری زنجان را در شمال ،شرق و غرب در بر میگیرد .مساحت آن  2908/9هکتار است (مهندسین مشاور
آرمانشهر .)5 :1388،با توجه به اینکه حداقل تفکیک در این منطقه  250مترمربع پیشنهاد شده است ،اما میزان این تفکیک به طور متوسط در
کوی گلشهر کاظمیه  200مترمربع است  .تراکم خالص و ناخالص مسکونی که برای اراضی خالی در طرحهای جامع و تفصیلی پیشنهاد شده
است 278،و  155نفر در هکتار بوده است .تراکم پیشنهادی جمعیت در اراضی گلشهر کاظمیه  110نفر در هکتار بوده است .در طرحهای جامع نیز
تراکم آتی جمعیت  100نفر در هکتار با سرانه  100متر مربع برای هر نفر تعیین شده است (مهندسین مشاور نقش پیراوش.)38 :1381،

ضوابط فضای باز

در طرح تفصیلی زنجان گونه شناسی فضای باز و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و سلسله مراتب آنها در شهر زنجان کمتر مورد توجه قرار گرفته است،
اما در کل نسبت فضای باز به فضای ساخته شده که دو به سه است را مورد تأکید قرار داده است ،البته در رابطه با تراکمهای مسکونی پایین و
متوسط این نسبت از فضای باز پیشنهاد شده است .در رابطه با تراکم های ویژه ،این نسبت به نفع فضای باز در طرح تفصیلی تغییر مییابد .این
نسبت جای خود را در تراکم های ویژه عوض کرده و به نسبت سه به دو تغییر مییابد .این نسبت جای خود را در تراکمهای ویژه عوض کرده و به
نسبت سه به دو تغییر می یابد .ضوابط فضاهای باز در طرح تفصیلی زنجان به شرح زیر تدوین شده است  :رعایت حداقل میزان فضای باز برحسب
تعداد واحدها در قطعات مسکونی الزامی است .به منظور افزایش کمیت و کیفیت فضاهای سبز خصوصی ،اختصاص بخشی ازفضای باز هر قطعه
مسکونی (حیاط) برای فضای سبز و درختکاری الزامی است .ایجاد راه پله سرباز (به صورت نردبانی) در حیاط جهت دسترسی به بام ساختمانهای
یک طبقه مجاز است .حداقل مساحت حیاط خلوت جهت نورگیری اتاقها و فضاهای اصلی در واحدهای مسکونی یک طبقه 6مترمربع و حداقل

عرض آن  1/5متر است .برای هر طبقه اضافه  0/5متر به حداقل عرض مفید آن اضافه میشود (آرمانشهر.)37 :1388،
ضوابط سطح اشغال

نشان داده شده است ،الگوی شطرنجی در وضع موجود ،و در
طرح پیشنهادی مشاور دو الگوی شطرنجی و دوربرگردان را

ارایهکرده است .این گونه از تفکیک اراضی که امروزه از متداول
ترین الگوهای تفکیکی است ،سبب کاهش تعامالت اجتماعی

............................................................

در تمام ساختمان توصیه میشود که سطح اشغال در شمال قطعه پیشبینی شود .درصورتی که کشیدگی قطعات شرقی ـ غربی باشد ،بهتر است
سطح اشغال در قسمت غرب زمین باشد .سطح اشغال واحد مسکونی با تراکم پایین  60درصد در نظر گرفته شده است و در تراکمهای متوسط و
ویژه ،سطح اشغال کاهش مییابد.

..............................................................................
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و از بین رفتن الگوهای رفتاری-اجتماعی ساکنین محالت
مسکونی شده است .در طرح پیشنهادی مشاور نیز تنها ایمنی
ساکنین مورد توجه قرار گرفته و جهت افزایش ایمنی و کاهش
تردد ترافیک عبوری از دوربرگردانها استفاده شده است ،که
حداکثر مساحت این دوربرگردانها  60متر مربع است .از این
رو این چنین فضاهایی نمیتوانند به عنوان فضاهای جمعی
مفید محسوب شوند که واجد ارزش تعامالت اجتماعی ساکنین
باشد بلکه صرفاً بار ترافیکی داشته و سبب کاهش ترافیک
عبوری و تسهیل در چرخش حرکت سواره خواهند شد.
● مدل تفکیک اراضی

مدل تفکیکی پیشنهادی براساس چارچوب نظری مورد مطالعه
ارایه شده است .اولین گام توجه به الگوهای تفکیکی متناسب با
الگوهای رفتاری است که در نمونههای تفکیک اراضی کویهای
مسکونی سنتی وجود داشته داست و در مدل مذکور این الگو
پیاده سازی شده است .دومین گام توجه به دریافت حداکثری
نور خورشید با جهت گیریهای متناسب با بافت سنتی است.

سومین گام در ارایه مدل تفکیک اراضی ارایه حداکثر سرانه
مسکونی به لحاظ اقتصادی است ،که در این راستا مورد توجه
کارفرمایان از جمله تعاونیهای مسکن است (تصویر .)5
با بررسی و نتایج به دست آمده از اسناد تاریخی و تصویری
(جدول  )3مرتبط با محالت مسکونی مشخص شد در
محدودههای مسکونی الگوی تفکیک اراضی در بین واحدهای
همسایگی به گونهای است که دیدارهای چهره به چهره
ساکنین آن محدوده را میسر میسازند ،این در حالی است
که با اجرای الگوهای خطی تفکیک اراضی که منجر به ایجاد
الگوهای شطرنجی محالت مسکونی جدید میشود ،سبب
کاهش ایجاد دیدارهای چهره به چهره ساکنین میشود از
طرفی یک فضای مشترک بین ساکنین به گونهای از بین
میرود .بنابراین فضاهای نیمه عمومی در این راستا از بین
رفته و الگوهای رفتاری که ممکن بود در این محدوده انجام
پذیرد به وقوع نمیپیوندد .مساحت فضای نیمه خصوصی بین
قطعات مسکونی  450مترمربع برای ده قطعه زمین است ،که

جدول .7مشخصات کالبدی محدوده مسکونی فاز  8گلشهر کاظمیه زنجان .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

محدوده
هدف

...........................................................

فاز  8گلشهر

شاخص

شاخص

زیربنا

ساخته شده

نسبت
0/67

شاخص

نسبت سطح

نسبت

0/68

0/46

فضای باز

0/01

قطعات مسکونی
164600

تصویر  .4راست  :عکس هوایی محدوده مطالعاتی هدف .چپ  :طرح پیشنهادی مشاور .مأخذ
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از این حیث این قطعه زمین میتواند تبدیل به یک فضای باز
نیمه خصوصی مناسب به لحاظ کمی ،و به علت موقعیت آن
بین قطعات به صورت تجمعی به لحاظ کیفی نیز در صورت
طراحی سه بعدی مناسب دارای ارزش محیطی و اجتماعی
جهت تعامالت اجتماعی ساکنین باشد .در صورتی که قطعات
تفکیکی با تراکم باال در درون سلول اولیه تفکیکی (شکل )6
واقع شوند .فضای باز مختص این قطعات میتواند با ترکیب
شدن با فضای نیمه خصوصی مشترک بین قطعات تبدیل به
یک فضای باز بزرگتر شده و از این رو واجد ارزش به لحاظ
الگوهای رفتاری-اجتماعی در این محدوده شود .کوچکترین
واحد در تفکیک اراضی شهری ،که در این پژوهش به نام سلول
تفکیک اراضی نامیده میشود ،اساس طرح ریزی در مدل
تفکیک اراضی است .البته چنین سلولی نمیتواند به تنهایی
جوابگوی مدل پیشنهادیشود .مدل نهایی تفکیک اراضی در
یک محله زمانی قابل ارزیابی است که مجموع این سلولها در
کنار یکدیگر قرار گیرند و شکل نهایی تفکیک اراضی را نشان
دهند (تصویر .)6

یک قطعه با مساحت  6000متر مربع به طور خالص و مفید،
سبب تأمین فضاهای شهری ،جهت بر طرف کردن نیازهای
رفتاری-اجتماعی در این محدوده خواهد شد .چیدمان صحیح
قطعات به طور جمعی ،و کاهش چیدمان خطی قطعات یکی
از عوامل مؤثر در افزایش دیدارهای چهره به چهره و افزایش
حس جمعی در کویهای مسکونی جدید میشود .در مباحث

مدل جدید تفکیک جایگزین طرح موجود

این مدل تفکیک اراضی که از بسط سلول تفکیکی ارایه شده
در این پژوهش ،شکل یافته است ،به عنوان مدلی است که
جوانب مورد نظر در مدل مفهومی-عملیاتی مورد انتظار را در
بر میگیرد .تعداد فضاهای نیمه خصوصی در کل محدوده 65
قطعه با مساحت  450متر مربع ،فضاهای نیمه عمومی به تعداد
 7قطعه با مساحت  1600متر مربع ،و فضای عمومی به تعداد
تصویر .6ارایه سلول اولیه مدل تفکیک اراضی جدید .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

............................................................

تصویر  .5الگوی تفکیکی اولیه قطعات در حالت سنتی و مدرن .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

..............................................................................
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کاهش مصرف انرژی از جمله کاهش استفاده از وسایط حمل
و نقل موتوری ،این نکته قابل توجه است که مسافت دسترسی
قطعات مسکونی به اولین فضای جمعی در وضع موجود 168
متر ،و در مدل تفکیکی ارایه شده 20 ،متر طراحی شده است.

همچنین حداکثر مسافت دسترسی به خدمات محلهای 130
متر در مدل جدید تفکیکی است ،در حالی که این مسافت در
الگوی تفکیکی وضع موجود 325 ،متر طول است (تصویر .)7

تصویر  .7راست  :مدل تفکیکی جدید محدوده مطالعاتی براساس مدل مفهومی تفکیک اراضی چپ :شبکه دسترسی مدل تفکیکی جدید.
مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

...........................................................

نتیجهگیری

با توجه به مطالعه اسناد تاریخی و تصویری مرتبط با نوع تفکیک اراضی شهری در کویهای مسکونی سنتی ایران ،اثبات شد
وضع موجود تفکیک اراضی شهری در ایران پاسخگوی الگوهای رفتاری که مبتنی بر نیازهای ساکنین است ،وجود ندارد ،از
جمله سلسله مراتب فضاهای باز جمعی خالص ،که صرفاً جهت گردهمایی افراد طراحی شده باشد .همانطور که به طور کمی
نشان داده شد ،فضای جمعی مفید در کویهای مسکونی سنتی ،بین  8تا  %15کل مساحت زمین مسکونی در نظر گرفته
میشود ،درحالی که این مقدار در نمونه مورد بررسی  %4در نظر گرفته شده که نوع پراکنش آن متناسب با نیازهای رفتاری
ساکنین نبوده است .به عبارت دیگر دو گونه فضای خصوصی و عمومی مورد توجه بوده در حالی که در نمونههای سنتی فضاهای
خصوصی ،نیمه خصوصی ،نیمه عمومی و عمومی مورد توجه قرار گرفته شده است .مدل مفهومی پژوهش حاضر براساس تحلیل
کویهای مسکونی سنتی ایران با استخراجهای مدلهای کمی و کیفی فضاهای جمعی ،و نیازهای امروزی کارفرماها در تفکیک
اراضی شهری طراحی شده است .به طور اساسی نمیتوان نیازهای امروزی در رابطه با اقتصاد زمین و فضا ،انرژی را نادیده
گرفت .مدل مفهومی به صورت پایلوت در محدوده مورد مطالعه پیاده سازی میشود .همانطور که نشان داده شد ،الگوهای
شطرنجی به لحاظ الگوهای رفناری-اجتماعی و تأمین نیازهای فضایی ساکنین کویهای مسکونی نتواسته است جوابگو باشد.
با توجه به مدل تفکیکی ارایه شده ،نشان داده شد که میتوان مدل تفکیکی براساس الگوهای رفتاری -اجتماعی مبتنی بر
نیازهای انسانی را ارایه کرد ،این در حالی است که نیازهای امروزی از جمله مؤلفههای اقتصادی مدنظر کارفرما ،و مباحث
دریافت حداکثر نور طبیعی رعایت شده است (نمودار .)1
با توجه به مطالب ارایه شده مدل مفهومی تفکیک اراضی که به طور عینی در محدوده مورد مطالعه پیاده سازی شد ،و از این رو

..............................................................................
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مهران فرامرزی ،حمیدرضا ابراهیمی ،ناصر براتی  /باغنظر5-18 : )57( 14 ،

مدل تفکیکی نهایی در مقایسه با وضع موجود (الگوی تفکیکی شطرنجی) و طرح پیشنهادی مشاور (شطرنجی -دور برگردان)
دارای شرایط مطلوبتری را مطابق مقایسه جدول زیر داراست.
بنابراین الگوی مفهومی و عملیاتی پیشنهادی در این پژوهش میتواند جایگزین الگوهای رایج شطرنجی که نقاط ضعف آن در
مبانی نظری عنوان شد ،شده و سبب ارتقاء کیفیت کویهای مسکونی در توسعههای جدید شهریشود.
پینوشتها

.1

private related space .3 / Public Space ownership of private .2 / Public Space

............................................................

نمودار .1مدل مفهومی-عملیاتی تفکیک اراضی شهری .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

..............................................................................
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5-18 : )57( 14 ، باغنظر/  ناصر براتی، حمیدرضا ابراهیمی،مهران فرامرزی

.1395، نگارندگان:  مأخذ. مقایسه مدل تفکیکی جدید با وضع موجود.8جدول
جهت گیری
قطعات دریافت
نور طبیعی

شبکه-0/01
 متری12  و10

-تراکم ساختمانی
دو تا سه طبقه

200 فقط قطعات
مترمربع

- شبکه-0/01
16-12-10
متری

 یک تا-تراکم های
پنج طبقه

-300-200 قطعات
700-600-400
متر مربعی

مساحت زمین
مسکونی

164600

187807

نسبت فضاهای باز جمعی واجد
تعامالت اجتماعی

0/04

-

0/15

سلسله مراتب فضایی
مبتنی بر الکوهای
اجتماعی-رفتاری

الگوهای تفکیکی

نیمه خصوصی

تنوع قطعات به
لحاظ مساحت

نیمه عمومی

متناسب با بافت
نور-سنتی
جنوب وشمال

تنوع قطعات به
لحاظ تراکم

عمومی

 درجه15
جنوب شرقی

تراکم شبکه

-

0/04
مجموع

0/04

0/16
مجموع

0/02

عمومی-خصوصی

الگوی تفکیکی
موجود

نیمه-خصوصی
 نیمه-خصوصی
عمومی-عمومی

الگوی تفکیکی
جدید
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