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واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله
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چکیده
محالت جدید به عنوان یکی از روشهای توسعه شهری در حوزه تامین نیازهای مسکونی در ایران همواره در حال شکل گیری و
احداث هستند .برنامه ریزی و طراحی اینگونه محالت می توانند در صورت ارایه و رعایت ضوابط و مقررات موثر بر سازمان
کالبدی محله ،تاثیر خویش را در ساکنان آن داشته باشند .مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که محالت جدید به عنوان یکی از
روشهای توسعه شهری در حوزه تامین نیازهای مسکونی در ایران همواره در حال شکل گیری و احداث هستند ،از این رو هدف
تح قیق اینست که تاثیر ضوابط و مقررات بر سازمان کالبدی محالت شهری سنجیده و ارزیابی شود .روش تحقیق حاضر بر مبنای
تلفیقی یعتی کمی -کیفی می باشد ،این بدان معناست که در مطالعه کمی از روش پرسشنامه استفاده گردیده و در روش کیفی از
روش مشاهدات میدانی استفاده شده است .جهت بررسی سواالت ،گردآوری اطالعات به کمک پرسشنامه مشتمل بر  15شاخص
و  79گویه در طیف لیکرت صورت پذیرفت .حجم نمونه آماری برای محدوده آماری مورد نظر معادل  760نفر می باشد .ارزیابی
صحت و دقت فرضیه های یاد شده به کمک مدل معادالت ساختاری ( )SEMدر نرم افزار  SPSSارزیابی شده اند .از نتایج تحقیق
اینگونه برمیآید که متخصصان مطلوب ترین شاخص را ضوابط و مقررات نماسازی با میانگین ( )9.45انتخاب کرده و پس از آن
ضوابط و مقررات سایه اندازی ،استقرار بنا و مشرفیت ( )8.65و ضوابط و مقررات سطح زیربنا ( )7.71قرار دارد .نامطلوب ترین
شاخص از نظر ایشان نیز ضوابط و مقررات مجموعه سازی با ( )2.98می باشد .این بدان معناست که ضوابط و مقررات شهر
جدید سهند به صورت معنایی و عملکردی تنظیم گردیده است.
کلیدواژهها :محله ،سازمان کالبدی ،ضوابط ،مقررات ،شهر جدید سهند
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بیان مسأله
شهر و محالت ،فارغ از برنامه ریزی دو بعدی «طرح جامع» فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده؛ هم اکنون در چارچوب الگوی
تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری اصیل اسالمی و سبک زندگی ایرانی
همراه بوده  -زندگی و سالمت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب شناسی وضعیت
موجود را به متخصصین و مدیران شهری گوشزد می نماید .با اینکه معماری دستوری لزوماً معماری خوبی را نتیجه نمی دهد؛ اما
دستورات بد منتج به ناهنجاری در نظام معماری می شود .جوامع انسانی تحت تأثیر اخالق و با تکلیف قانونی اداره می شوند؛ پس
قانون و ضابطه قانونی تأثیر زیادی بر اداره جامعه و مدیریت شهر می گذارد .مصوبات معماری و شهرسازی که در تعارض با
اصول اخالقی جامعه باشند؛ سست کننده ی مهمترین نهاد اجتماع یعنی خانواده می گردند .به عبارتی ضوابط و الگوهای معماری
و شهرسازی متأثر از آن همانند لباسی بر تن شهر زیبنده ،پوشاننده ،حریم بخش یا زشت ،حریم زدا و زننده می گردند .با تصویب
قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری از اواخر سال  1351این شورا مهمترین نهادی شده که وظیفه ی تصویب طرح
فرادستی جامع به همراه معیارها ،ضوابط و آیین نامه های شهرسازی را به عهده گرفته است.
این جمله ی مهم که «باید هرچه ممکن است محیط زندگی شهر ،به گونه ای طراحی و ساخته شود که تحقق سبک زندگی
اسالمی راحت تر ،امکان پذیر باشد» نشان از ارتباط بسیار نزدیک معماری و شهرسازی با سبک زندگی و راه و روش مسلمانی
دارد .محققین اسالمی در مسیر معرفی مدینه ی فاضله ،به اهمیت جایگاه انسان و اهداف متعالی زندگی او و همچنین محیط
مناسب برای رشد انسان و به عبارتی تناسب کالبد و محتوا پرداخته اند .چنین شهری بر پایه ی اصول و قواعدی بنا شده که
انجام الگوهای رفتاری شریعت اسالمی جهت نیل به حیات «طیبه» انسانی را ممکن می نماید .در تعریف چنین شهری می توان
به کتاب هایی چون کتاب «السیاسه المدنیه» فارابی رجوع نمود که با بیان خصوصیات «مدینه فاضله» نیل به سعادت را مستلزم
تعاون و همکاری در مسیر اهداف متعالی دانسته و مسیر مخالف را موجد تشکیل نادان شهرها می داند .شهرهایی که مردمان آن
بدون توجه به حقوق الهی ،و حقوق اجتماعی شهروندی خود را آزاد و هر آنچه را نفسشان بخواهد ،مطیع می باشند .در این جوامع
به جای عدالت و تعاون که پدیدآورنده ی رابطه ی صحیح سیاسی است ؛ ظلم و جور و کسب درآمدهای نامشروع حاکم بوده که
خود عاملی برای انحطاط اجتماع و نظام سیاسی آنها می شود (سجادی.)274 :1358 ،
مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که محالت جدید به عنوان یکی از روشهای توسعه شهری در حوزه تامین نیازهای مسکونی
در ایران همواره در حال شکل گیری و احداث هستند  .برنامه ریزی و طراحی اینگونه محالت به علت اینکه در زمینی آزاد و خالی
اتفاق می افتد  ،می توانند در صورت ارایه و رعایت ضوابط و مقررات تاثیرگذار بر سازمان کالبدی محالت شهری ،تاثیر خویش را
در ساکنان آن است ،داشته باشند .اما عدم توجه کافی به مولفه های ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ممکن است سازمان
کالبدی محالت آنگونه که مناسب برای زندگی یک فرد مسلمان باشد ،فراهم ننماید .این مقاله با ذکر قواعد فقهی «الضرر» و
«عدالت» راه برون رفت از بالتکلیفی کنونی را رجوع به این پایه های اصیل اسالمی می داند؛ زیرا قواعدی چون «الضرر» دولت
اسالمی را موظف می نماید در کنار تدوین قوانین مناسب ،در حوزه ی برنامه ریزی و طراحی شهری و معماری و  ،...ضوابطی را
که در تعارض با اصول اسالمی تدوین شده است؛ اصالح نماید.

مبانی نظری
مفهوم محله
چند وجهی بودن مفهوم محله متخصصین را بر آن داشته تا هر کدام براساس تخصص خویش نظرات خود را ابراز دارند .رابرت
ایزراپارک ( )Robert E. Parkو برگس ( )Burgessمحله را یک واحد اجتماعی و اکولوژیکی قابل برنامه ریزی تعریف نموده
اند .کلر ( )Kellerو موریس ( )Morrisو هس ( )Hessمحله را از اجتماع مکان و مردم با حس مشترک در یک محدودهای که
به سهولت برای مردم قابل تردد باشد معرفی نمودند ( .پاک )140 :1387 ،محله واحد فیزیکی و اجتماعی با سازمانهای اجتماعی
که بزرگتر از خانوار و کوچکتر از شهر میباشد (فالحت . )45 :1390 ،محله سرزمین محدودی است در درون ناحیه شهری
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بزرگتر  ،جایی که افراد در آن سکونت دارند و با هم تعامل اجتماعی بر قرار می کنند ( .فرجام و همکاران  ) 8 :1390 ،در ایران ،
محله  ،کالبد سکونت و اشتغال  700الی  1250خانوار  ،با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده (  4الی  5دقیقه ) تعریف می شود
(نقره کار. )16 :1392 ،
زندگی روز مره مردم در مقیاس محله به طور محسوسی قابل درک بوده و آن را تحت تاثیر قرار می دهد  .این تاثیر از طریق
نوع زیر ساخت ها  ،تجهیزات و خدمات شهری موجود در مقیاس محله  ،فاصله سفرها و تعامالت اجتماعی ساکنین و همسایگان
شکل می گیرد (نقی زاده  .)1389 ،استفاده از امکانات محلی راه مناسبی برای باال بردن انسجام جوامع محلی است و احساس
زندگی در جامعه محلی منسجم از طریق توسعه شبکه های اجتماعی دوستان و اقوام در یک قلمرو محلی مشترک به وجود می آید
( نقی زاده)44 :1370 ،
مفهوم واحد همسایگی
لغت نامه  Business Dictionaryدر تعریف  ، Neighborhoodآن را ناحیه جغرافیایی با مردمی که در آن زندگی می کنند و
نسبت به جاهای دیگر فضائی بسته است آورده است  Neighborhood .به طور عمومی یک بخش محلی در داخل یک شهر
بزرگ و یا حومه آن است .در شهرسازی امروزه  ،واحد همسایگی با طرح کلرنس پری شهرت یافته است .نهایت اینکه در تعریف
محله از سوی صاحب نظران علوم محتلف جدای از برخی تفاوت ها  ،بر روی دو معیار تاکید خاصی شده است ( برک پور:1380 ،
:)50
الف) نزدیکی و مجاورت مکانی،
ب) ارتباط و تماس های اجتماعی بین ساکنین.

شکل  .1طرح واحد همسایگی رادبرن (سمت راست) و کلرتس پری (سمت چپ) .مآخذ :شیعه1371 ،

مفهوم سازمان کالبدی
سازمان کالبدی یعنی انطباق سازمان فضایی و تجلی روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه فضایی و جایگاه اجزای آن
بر بستر محیط فیزیکی می باشد .یک سازمان کالبدی ،روابط عمودی سطح سازمانی را به صورت ارتباطات منعکس نموده و روابط
افقی واحدها را از طریق حوزه های نفوذ و قلمروها نشان می دهد .سازمان کالبدی شهر ،نظم و رابطه بین عناصر کالبدی و کاربری
ها را در مناطق شهری و محالت نشان می دهد (.)Asghari, 2009: 65
سازمان فضایی شهر ،شبکه ای است که عناصر آن را مراکز شهری (مراکز مختلط تجاری ،اداری و نظایر اینها در مقیاس کل شهر
و مناطق و نواحی آن) محورهای ارتباطی (معابر اصلی و خطوط مترو) محورهای عملکردی و کاربریهای عمده (در مقیاس شهر و
مناطق شهر و مناطق و نواحی آن) تشکیل می دهد( .اخوت و همکاران)65 :1389 ،
بیشتر مطالعات در حوزه سازمان کالبدی ،مربوط به مقیاس شهر بوده است ( .)Whitehand, 1992: 429با توجه به اینکه
محله بخشی از شهر و مقیاس کوچک آن است تقریبا سازمان کالبدی شهر در مقیاس محله قابل بررسی می باشد ( Bernan,
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 . )2000: 37از این رو می توان استنباط نمود که سازمان فضایی محله در مقیاس محله شامل عناصر شبکه ای ،مراکز محله،
محورهای عملکردی و کاربری های مقیاس محله می باشد .انطباق سازمان فضایی بر محیط کالبدی ،سازمان کالبدی خوانده می
شود .سازمان کالبدی در حقیقت ترتیب قرار گرفتن عناصر محله و نحوه ارتباط آنها در چارچوب محورهای ارتباطی ،عرصه یا حوزه
معین جغرافیایی در رابطه با یکدیگر می باشد (.)Batty, 1989: 204
مفهوم مقررات و ضوابط شهرسازی
عبارتست از مجموعه ضوابط و مقررات عمومی که در سطح کشور یا مناطقی از کشور الزم الرعایه بوده و به منظور فراهم کردن
موازین برنامه ریزی و طراحی ،به عنوان قانون توسعه موزون و هماهنگ کالبدی از مقیاس کالن تا تک بنا تهیه و به تصویب می
رسد .در نظریه ادموند بیکن ،مجموعه تصمیمات افراد ساکن هر شهر  ،شکل آن شهر را می سازد( .اصیل )1381 ،لینچ در همین
ارتباط با مورد اشاره قرار دادن عناصری از اجتماع نظیر خانوارها  ،موسسات  ،شرکت ها ،سازندگان  ،سرمایه گذاران و  ...این
موضوع را یاد آور می شود که چون هر کدام از اینها عالیق  ،منافع  ،نیازها و سلیقه های خاصی دارند  ،طیف متنوع  ،گسترده و
متعدد این شرایط در صورت عدم کنترل به بی نظمی و اغتشاش می انجامد( .نسر )1393 ،بنابراین شهر باید کنترل و تنظیم شود
چون زندگی شهری با هرج و مرج و بدون سازو کارهای انتظام بخش و قابل اجرا رو به انحطاط خواهد رفت ( .احمد)1390 ،
ضوابط و مقررات شهرسازی در ایران به طرق مختلف به عنوان معیار تصمیم های برنامه ریزی و طراحی شهری تهیه و تنظیم و
ابالغ می شود .با توجه به ساختار قانون گذاری در کشور  ،وظیفه تدوین ضوابط شهرسازی و معماری بر عهده شورای عالی
شهرسازی قرار داده شده است ( .)Katoozian, 1997: 29شورای عالی شهرسازی از سال  1343شروع به کار نموده و مطابق با
ماده « 1قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» این شورا برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور
ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتالی هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و
ملی و ارائه ی ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و
مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی  ،تاسیس می گردد.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جدول  .1جدول دسته بندی ضوابط و مقررات در ایران
ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی (کاربری) و همجواری
ضوابط و مقررات تفکیک
ضوابط و مقررات تجمیع
ضوابط و مقررات سایه اندازی ،استقرار بنا و مشرفیت
ضوابط و مقررات فضاهای نورگیری ،بازشوها و تهویه
ضوابط و مقررات پیش آمدگی
ضوابط و مقررات ارتفاعی و احداث بنا
ضوابط و مقررات نحوه محاسبه سطح زیربنا
ضوابط و مقررات دسترسی و گذربندی
ضوابط و مقررات پارکینگ
ضوابط و مقررات پخ معابر
ضوابط و مقررات مجموعه سازی (آپارتمان سازی)
ضوابط و مقررات نماسازی
ضوابط و مقررات تاسیسات ساختمان
ضوابط و مقررات حرائم (خطوط انتقال نیرو ،گاز ،آب و )...

مدل مفهومی تحقیق از رابطه مولفه های ضوابط و مقررات شهرسازی و تاثیرگذاری آن بر سازمان کالبدی محله تعریف می شود
( .)Dehghanmongabadi, 2014: 95به عبارتی مولفه های ضوابط و مقررات در قالب ضوابط تدوین شده و به عنوان معیار
برای عمل در سازمان کالبدی محله به کار گرفته می شود و در نهایت الگوی سازمان کالبدی محله با معیارهای فضایی -کالبدی
ارایه می شود .ضوابط و مقررات اعالم شده در چهار دسته کلی قرار گرفته و به تبع تاثیرگذاری آن بر سازمان کالبدی محله نیز در
چهار محور اصلی تصور گردیده است .مدل تحقیق به صورت ذیل می باشد:

واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله – علیلو و همکاران

75

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق تاثیر ضوابط و مقررات بر سازمان کالبدی محالت

پیشینه پژوهش
در قرن گذشته الگوی معماری و شهرسازی ایران با اغتشاش همراه بوده با این وجود پس از وقوع انقالب اسالمی انتظار می
رفت تا ساختارهای شکل دهنده به معماری و شهرسازی سیاست های مشخصی برای تطبیق مصوباتشان با فقه اسالمی لحاظ
نمایند؛ ولی با تغییر در اهداف ساختمان سازی و توجه صرف به کمیت و غفلت از کیفیت بسیاری از اهدافی که در قانون اساسی
مذکور است به طور کامل محقق نشده است .موادی چون ماده ی  31 ،3و  43قانون اساسی  -که در پی اقتصادی صحیح و
عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی بوده و داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند  -حداقل از جنبه ی کیفی
در میان اقشار متوسط به پایین جامعه شهری کمتر تحقق یافته است .مطابق با سند چشم انداز بیست ساله در افق  1404هجری
شمسی جامعه ی ایرانى بایستی برخوردار از محیط زیستی مطلوب باشد که عدالت اجتماعى و حفظ هویت اسالمى -ایرانى در کنار
هویت بخشی به سیمای شهر و روستا انجام شود (اسدی محل چالی.)39 :1396 ،

در همین راستا براساس تحلیل های جمعیتی احتمال می رود ،جمعیت کشور ایران به بیش از یکصد میلیون نفر افزایش یابد.
رشد شهرهای کشور و به ویژه کالن شهرها در راستای پاسخدهی به نیازهای جمعیتی در حوزه تامین مسکن و توسعه شهری
نتیجه مسلم این روند می باشد ( .)Gall, 1998: 12همواره در شهرهای بزرگ این رشد و تو سعه کالبدی در قالب طرح های
آماده سازی اراضی پیوسته شهری ،شهرک ها و شهرهای جدید در حال شکل گیری هستند ( .)Yunmi, 2015: 33با ورود
مدرنیته به ایران تحوالت گسترده ای در حوزه شهرسازی اتفاق افتاده است .الگوی شهرسازی در هر جامعهای ،ارتباط وسیعی با
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مبانی فکری آن جامعه دارد .چنانکه الگوی شهرسازی غربی نیز در ارتباط با این مبانی شکل گرفته و نمود یافته است .مسئلهای
که در شهرسازی ایرانی از آن غفلت شده و الگوی غربی ،معیار برنامهریزیها و مدیریتهای توسعه شهری قرار گرفته است.
تغییرات الگوهای شهرسازی در غرب براساس نوعی جهانبینی و هستیشناسی مربوط به خودشان شکل گرفته است
( .)Boverket, 1997: 65در جامعهی ما چنین تغییراتی درالگوی شهرسازی اسالمی-ایرانی غالبا برمبنای تقلید غیر اصولی بوده
است و بدون درک مبانی هستیشناسانهی آن و بدون توجه به امکانات و بسترهای مکانی و جغرافیایی ایران اتفاق افتاده است و
این امر موجب تغییرات اساسی الگوی های رایج شهری کالبدی شهر در ایران گردیده است (دانش.)1389 ،
نظام محله بندی و الگوی کالبدی محالت اصیل شهرهای کشور که در گذشته نه چندان دور تعامالت اجتماعی و حس تعلق به
مکان در آنها حاکم بوده متبلور تفکر عامه مردم محسوب می گردید .الگوی محالت و کالبد حاکم در دهه های اخیر همواره مسایل
و مشکالتی در خصوص آسایش  ،خواسته ها  ،اشرافیت و حریم و  ...در اراضی برنامه ریزی شده وجود داشته است ( Fainstein
 .)and Campbell, 2006: 189از طرفی آنچه تصمیات مردم را در حوزه فضایی – کالبدی  ،کنترل و هدایت می نماید قوانین
و ضوابط و مقررات شهرسازی می باشد ( .)Bazrgan, 2006: 224ساخت محالت جدید در ایران به دنبال افزایش جمعیت
شهرنشین در کشور ،از دهه  60سرعت بیشتری به خود گرفته است .محیط زندگی انسان تأثیر بسزایی در رفتار و هویت انسان به
سمت ارزش های مستتر در خویش دارد (برقی و تقدیسی .)31 :1387 ،از مصداق های بارز تغییر اساسی در ارتباط با سازمان
کالبدی محله ،می توان به تغییر در ارزشها از درون گرایی به برون گرایی در اکثر شهرها ،تغییر در اعتقادات (از بین رفتن محرمیت
در برخی از شهرها) ،تغییر در آداب و رسوم (نداشتن فضاهای تجمع و یا فضاهای بازی کودکان) تغییر در زبان (ورود کلمات و
اصالحات گوناگون و حذف شدن برخی از واژه) و غیره اشاره کرد (ایازی .)32 :1387 ،موضوع تحقیق حاضر بر روی محالت جدید
در ایران تاکید دارد .توسعه محالت جدید به ویژه در شهرهای بزرگ در ایران از دهه  1360به عنوان یکی از راه حلهای حل
مشکل مسکن منظور گردید .آنچه که در شکل گیری فضایی محالت جدید بیشترین نقش را ایفا می نماید تاثیر گذاری ضوابط و
مقررات شهرسازی و معماری به عنوان قانون جهت رعایت شهرسازان و مدیران شهری می باشد ( Sadeghi, Ghaleh Noei,
 )and Mokhtarzadeh, 2012: 8; Elshater, 2012: 153و به نظر می رسد بیش از آنچه که خود مردم در شکل گیری
فضایی موثر باشد ،ضوابط و مقررات هدایتگر آن به شمار می رود.

روش پژوهش
روش تحقیق حاضر بر روشهای ترکیبی می باشد ،این بدان معناست که در مطالعه کمی از روش پرسشنامه استفاده گردیده و در
روش کیفی از روش مشاهدات میدانی استفاده شده است .این مقاله در تجزیه و تحلیل به دنبال تنوعات و گوناگونی ها بودن و
دسته بندی ها را در اولویت قرار می دهد .در پاره ای از موارد با تجزیه و تحلیل همبستگی ها ،داده های پرسشنامه ای را مورد
کنکاش قرار می دهد و در پاره ای دیگر از طریق پاالیش دادها و استخراج اشتراکات ،رویکرد کیفی را در تجزیه و تحلیل داده ها
در پیش می گیرد .این روش ترکیبی به محقق کمک می کند تا با رویکردی همه جانبه گرایانه و همه شمول تمام ابعاد تاثیر
ضوابط و مقررات بر سازمان کالبدی محله شهر جدید سهند را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد .هدف این پژوهش واکاوی فرآیند
تاثیرگذاری مولفه های ضوابط و مقررات بر سازمان کالبدی محله است .بدین ترتیب پس از مروری بر مطالعات و پژوهش های
مرتبط که بیانگر سیر تکاملی موضوع می باشد ،مبانی نظری و دیدگاه های اندیشمندان گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بر پایه
آنها و نیز روابط متقابل کلیدواژه های پژوهش ،سواالت تحقیق به ترتیب زیر تدوین و ارائه شده است:
 .1ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری تا چه اندازه می توانند بر سازمان کالبدی محالت جدید موثر واقع شوند ؟
 .2چگونه ضوابط و مقررات در نظام شهرسازی ایران تهیه و تنظیم می شوند؟
 .3ضوابط و مقررات شهرسازی مطلوب برای سازمان کالبدی محله کدام است؟
جهت بررسی سواالت ،گردآوری اطالعات به کمک پرسشنامه مشتمل بر  15شاخص و  79گویه در طیف لیکرت صورت
پذیرفت .پرسشنامه مذکور از میان  30نفر از متخصصان حوزه شهرسازی و معماری و اساتید دانشگاه های تبریز و تهران پیرامون
شهر جدید سهند تبریز اخذ گردیده است .ارزیابی صحت و دقت فرضیه های یاد شده به کمک مدل معادالت ساختاری ()SEM
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به طور مشخص روش کمترین مربعات جزئی ( )PLSدر نرم افزار  Smart PLSصورت گرفته و شاخص های مرکزی و
پراکندگی در نرم افزار  SPSSارزیابی شده اند.
روش این تحقیق ترکیبی است ،چرا که مفاهیم کیفی در کنار مقوالت کمی به تبیین موضوع کمک می نماید و در حقیقت
رویکردی چندوجهی برای مسئله ضوابط و مقررات شهرسازی در سازمان کالبدی محله قائل می شود .این بدان معنا که در تجزیه و
تحلیل به دنبال تنوعات و گوناگونی ها بودن و دسته بندی ها را در اولویت قرار می دهد .در پاره ای از موارد با تجزیه و تحلیل
همبستگی ها ،داده های پرسشنامه ای را مورد کنکاش قرار می دهد و در پاره ای دیگر از طریق پاالیش دادها و استخراج
اشتراکات ،رویکرد کیفی را در تجزیه و تحلیل داده ها در پیش می گیرد .این روش ترکیبی به محقق کمک می کند تا با رویکردی
همه جانبه گرایانه و همه شمول تمام ابعاد تاثیر ضوابط و مقررات بر سازمان کالبدی محله را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
روش های تحلیل کمی در چهار مقوله اصلی قرار می گیرند:
 توصیف :روشهای توصیفی برای گزارش دادن توزیع های یک نمونه یا جمعیت بر حسب چندین متغیر به کار می روند. پیوستگی :سنجه های پیوستگی برای نشان دادن میزان تغییرات هماهنگ دو متغیر به کار می روند. علیت :برای پاسخگویی به پرسشهای چرا به کار می رود .سه روش رایج برای این کار :تحلیل عاملی ،تحلیل مسیر ورگرسیون می باشد.
 استنباط :آمار استنباطی به دو مقصود مورد قرار می گیرند :برای برآورد ویژگی های جمعیتی (پارامترها) از ویژگیهاینمونه (آماره ها) ،و برای محرز کردن اینکه آیا انتظار می رود که تفاوت ها یا روابط مشاهده شده در نمونه در جمعیت نیز
وجود داشته باشند .برای اینکار از آزمون های معناداری استفاده می شود.
روش های تحلیل کیفی شامل موارد زیر است (بلیکی:)265 :1392 ،
 تعریف پدیده ای که بناست تبیین شود. فرضیه ای برای تبیین این پدیده فرمول بندی می شود. یک مورد مطالعه می شود تا معلوم شود آیا فرضیه به این مورد خاص قابل اطالق است. اگر فرضیه انطباق نداشته باشد یا فرضیه دوباره فرمول بندی و یا پدیده مورد نظر باز تعریف می شود. قطعیت عملی با چند مورد اندک شمار بدست می آید اما موارد منفی نیز تبیین را رد می کنند.مطالعه موارد ،بازتعریف پدیده و تجدید فرمول بندی فرضیه ادامه می یابد تا رابطه عام و کلی محرز شود.

محدوده مورد مطالعه
شهر جدید سهند در اوایل دهه  1370شمسی به دنبال سیاستهای دولت در مکان یابی برای سرریز جمعیتی کالنشهرها ،در
جنوب غرب تبریز برنامه ریزی و اجرا گردیده است  .این شهر جدید براساس مصوبه طرح جامع مقرر بوده است تا جمعیتی بالغ بر
150هزار نفر را در خود به عنوان بخشی از سرریز جمعیتی تبریز در خود جای دهد.
ضوابط و مقررات شهرجدید متاثر از ضوابط و مقررات ویژه این شهر که به صورت مستقل توسط مشاور تهیه کننده طرح جامع و
تفصیلی در  15بخش به شرح جدول ذیل می باشد .آنگونه که بر اساس بررسی اولیه استنباط می گردد این ضوابط بیشتر دارای
جنبه کمی بوده و از نظر کیفی نیاز به واکاوی بیشتر اثرات اجرای ضوابط بر مسایل اجتماعی و معنایی می باشد.
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شکل .3نقشه شهر جدید سهند

شکل .4موقعیت شهر جدید سهند

یافته های پژوهش
واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات از نگاه متخصصان به خوبی نشان می دهد که بار عاملی ضوابط و مقررات نماسازی در باالترین
سطح قرار داشته و پس از آن ضوابط و مقررات ارتفاعی در حدود  80درصد میانگین قرار دارند .پس از آن ضوابط و مقررات استفاده
از اراضی ،تفکیک و تجمیع مطلوبیت متوسط را با ( 50-60درصد) به خود اختصاص می دهند .در پایین ترین سطح نیز شاخص
های ضوابط و مقررات مجموعه سازی قرار دارند که سهمی کمتر از  40درصد را به خود اختصاص داده اند .بنابراین این موضوع
مستفاد می گردد که برای متخصصان موضوعات کارکردی و مناسب سازی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مسائل سودآوری و
مجموعه سازی بی اهمیت می نماید.
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جدول  .1تحلیل عاملی تاییدی مرتبط با گویه های پرسشنامه

متغیر
 .1ضوابط و
مقررات نحوه
استفاده از اراضی

 .2ضوابط و
مقررات تفکیک

 .3ضوابط و
مقررات تجمیع

 .4ضوابط و
مقررات سایه
اندازی ،استقرار
بنا و مشرفیت

 .5ضوابط و
مقررات فضاهای
بازشوها
 .6ضوابط و
مقررات پیش
زدگی
 .7ضوابط و
مقررات ارتفاعی
و احداث بنا
 .8ضوابط و
مقررات نحوه
محاسبه سطح
زیربنا
 .9ضوابط و
مقررات
دسترسی و

شاخص
 .1.1لزوم اخذ مجوز از شهرداری به هنگام تخریب
 .1.2ممنوعیت استقرار عمده فروشی در بدنه خیابان ها
 .1.3ایجاد کاربری تجاری پس از بازسازی به میزان قبل
 .1.4استفاده از زیرزمین جهت کاربری های خدماتی
 .1.5نحوه قرارگیری کاربری های مختلط
 .2.1در اختیار گذاشتن سطوح معابر در اختیار شهرداری
 .2.2قطعات نباید طولی باشند
 .2.3ممنوعیت قطعات شرقی -غربی
 .2.4رعایت همجواری و برابری قطعات
 .2.5رعایت شرایط عرض معابر ،پخی و  ...در تفکیک
 .3.1بالمانع بودن تجمیع قطعات مسکونی
 .3.2لزوم تجمیع در صورت ساخت ساختمان مشترک
 .3.3حذف و تغییر شبکه ارتباطی بافت قبل از تجمیع
 .3.4قرارگرفتن سطح شبکه معابر فرعی در اختیار شهرداری
 .3.5لزوم هماهنگی طرح تجمیع با محوطه های پیرامونی
 .3.6تامین فضای سبز در طرح های تجمیع
 .3.7لزوم هماهنگی با نظام سبزینگی و درختان موجود
 .4.1توجه به حریم  45درجه سایه اندازی
 .4.2جان پناه ،پله و تاسیسات از جمله ارتفاع ساختمان هستند
 .4.3محاسبه مستقل ارتفاع هرکدام از مالکیت های مجزا
 .4.4رعایت حریم اشرافیت بنا
 .4.5محل استقرار بنا به اضافه  1/20پیش آمدگی در طبقات
 .4.6رعایت حداکثر  60درصد در ارتفاع بیش از  3/5متر
 .4.7شکل نامنظم بنا و رعایت حداکثر  60درصد
 .4.8ممنوعیت پیش زدگی زیرزمین
 .5.1لزوم رعایت ابعاد و اندازه های حیاط خلوت ها و نورگیر
 .5.2لزوم رعایت تهویه سرویس بهداشتی
 .5.3استفاده از مصالح شفاف در نورگیرها
 .5.4تهویه پارکینگ ها به صورت طبیعی یا مصنوعی
 .6.1حداکثر میزان پیش آمدگی به میزان  1/20متر
 .6.2ممنوعیت پیش زدگی طبقات در مجاورت معابر کمتر از  10متر
 .6.3ممنوعیت احداث بالکن به سمت مالکیت مجاور
 .6.4حداقل ارتفاع پیش آمدگی از سطح خیایان  4متر است
 .6.5احداث بالکن به سمت میادین عمومی با شرایط  1/20متر
 .7.1لزوم رعایت کد ارتفاعی در طرح بازنگری طرح تفصیلی
 .7.2رعایت ارتفاع کف تا زیر سقف پیلوت
 .7.3رعایت فاصله کف تا کف طبقات مسکونی
 .7.4تراکم ساختمانی  120تا  380درصد
 .8.1عدم احتساب پارگینگ ،انباری ،تاسیسات و پناهگاه جزء سطح تراکم
 .8.2عدم محاسبه نورگیرهای بیش از  7متر جزء سطح زیربنا
 .8.3رعایت حداقل مساحت زیربنای  60مترمربع
 .8.4رعایت حداکثر سطح اشغال  70درصد همکف به اضافه ایوان
 .9.1توجه به دسترسی های اضطراری و ویژه و وسائط امدادی
 .9.2رعایت حداقل عرض  8متر در بن بست ها
 .9.3رعایت پخ معابر و گذرهای اصلی در طرح بازنگری طرح تفصیلی

گویه
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q 10
Q 11
Q 12
Q 13
Q 14
Q 15
Q 16
Q 17
Q 18
Q 19
Q 20
Q 21
Q 22
Q 23
Q 24
Q 25
Q 26
Q 27
Q 28
Q 29
Q 30
Q 31
Q 32
Q 33
Q 34
Q 35
Q 36
Q 37
Q 38
Q 39
Q 40
Q 41
Q 42
Q 43
Q 44
Q 45

بار عاملی
0.762
0.597
0.792
0.894
0.532
0.723
0.548
0.612
0.797
0.842
0.714
0.766
0.601
0.521
0.865
0.821
0.765
0.771
0.762
0.892
0.681
0.465
0.514
0.841
0.765
0.542
0.366
0.715
0.465
0.784
0.398
0.604
0.816
0.852
0.899
0.859
0.924
0.519
0.856
0.892
0.532
0.477
0.902
0.809
0.603

قدرت
باال
متوسط
باال
باال
متوسط
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
باال
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
باال
باال
باال
باال
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
متوسط
متوسط
باال
متوسط
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
باال
باال
باال
متوسط
باال
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
متوسط

80

دانش شهرسازی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 98
گذربندی

 .10ضوابط و
مقررات
پارکینگ
 .11ضوابط و
مقررات پخ

 .12ضوابط و
مقررات
مجموعه سازی

 .13ضوابط و
مقررات
نماسازی
 .14ضوابط و
مقررات
تاسیسات
ساختمان

 .15ضوابط و
مقررات حرائم

 .9.4شیب خیابان ماشین رو کمتر از  12درصد باشد
 .9.5ممنوعیت پارک اتومبیل در معابر دسترسی پیاده
 .9.6اختصاص داشتن تنها یک ورودی سواره برای هر ساختمان
 .9.7ایجاد طرح ساماندهی برای یکپارچه سازی شبه معابر
 .9.8لزوم توجه به ایمنی و تجهیز شبکه پیاده
 .9.9رعایت تسهیالت مربوط به دسترسی معلولین
 .9.10لزوم کف سازی پیاده با مصالح مناسب
 .10.1رعایت محل پارکینگ خودروها در پیلوت ،زیرزمین و یا حیاط
 .10.2تبدیل مابه التفاوت سطح اشغال همکف به پارکینگ
 .10.3تامین تعداد پارکینگ مناسب
 .11.1انجام پخ های مورد نیاز در تقاطع های سواره رو
 .11.2انجام پخ ها بر اساس طرح های هندسی و معیارهای فنی
 .12.1رعایت حداقل مساحت زیربنای  60مترمربع
 .12.2پیش بینی انباری برای هر واحد مسکونی
 .12.3احداث سرایداری جهت مجتمع های بزرگ
 .12.4احداث فضای ورودی و البی
 .12.5طراحی ورودی به صورت مجزا از پارکینگ
 .12.6امکان پذیری دسترسی به فضای باز برای تمام واحدها
 .12.7اختصاص یافتن  50درصد فضای دسترسی به فضای سبز
 .12.8طراحی نمای مجاور گذر اصلی در تمامی ابعاد
 .12.9طراحی مناسب با نمای اصلی در نماهای مجاور
 .12.10رعایت فضای سرانه  25مترمربع برای هر پارکینگ
 .13.1طراحی و اجرای نماها با استفاده از اصول معماری و شهرسازی اسالمی

Q 46

Q 68

0.692
0.699
0.865
0.532
0.487
0.854
0.754
0.798
0.751
0.608
0.521
0.765
0.745
0.602
0.541
0.745
0.825
0.465
0.688
0.745
0.521
0.758
0.965

باال
باال
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
باال
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
متوسط
باال
باال
متوسط
باال
باال

 .13.2امضای مهندس طراح معمار بر طرح نماهای اصلی و مجاور

Q 69

0.925

باال

 .14.1رعایت موازین ایمنی و حریق
 .14.2ممنوعیت کانال کشی در
 .14.3ممنوعیت هدایت فاضالب ها به گذرهای عمومی
 .14.4ممنوعیت احداث پست های برق و ایستگاه های گاز در مجاورت انبارهای
قابل اشتعال
 .14.5رعایت ضوابط ایمنی آتشنشانی
 .14.6نصب برق گیر در بناهای بیش ار  5طبقه
 .15.1تمام تاسیسات باید دارای حرائم امنیتی باشند
 .15.2ممنوعیت احداث ساختمان در مسیر انتقال برق فشار قوی
 .15.3انتقال دکل های برق به خارج از شهر
 .15.4ممنوعیت احداث بنا در مسیر اصلی لوله های گاز

Q 70

0.564
0.845
0.765

متوسط
باال
باال

Q 73

0.489

متوسط

Q 74

0.845
0.865
0.741
0.956
0.845
0.899

باال
باال
باال
باال
باال
باال

Q 47
Q 48
Q 49
Q 50
Q 51
Q 52
Q 53
Q 54
Q 55
Q 56
Q 57
Q 58
Q 59
Q 60
Q 61
Q 62
Q 63
Q 64
Q 65
Q 66
Q 67

Q 71
Q 72

Q 75
Q 76
Q 77
Q 78
Q 79

همان طور که در جدول ذیل مشاهده می شود ،ضریب همبستگی ،واریانس ،انجراف معیار و میانگین هریک از  15شاخص طبق
نظر متخصصان استخراج گردید و این نتیجه حاصل شد که میان هریک از شاخص های  15گانه با گویه ها رابطه معناداری ()1.96
وجود داشته و ارتباط میان گویه ها با شاخص های مربوطه نیز با سطح اطمینان  %95تایید می شود.
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واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله – علیلو و همکاران
جدول  .2ضریب همبستگی ،واریانس ،انحراف معیار و میانگین

متغیر

شاخص

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی
ضوابط و مقررات تفکیک
ضوابط و مقررات تجمیع
ضوابط و مقررات سایه اندازی ،استقرار بنا و مشرفیت
ضوابط و مقررات فضاهای بازشوها
ضوابط و مقررات پیش زدگی
ضوابط و مقررات ارتفاعی و احداث بنا
ضوابط و مقررات نحوه محاسبه سطح زیربنا
ضوابط و مقررات دسترسی و گذربندی
ضوابط و مقررات پارکینگ
ضوابط و مقررات پخ
ضوابط و مقررات مجموعه سازی
ضوابط و مقررات نماسازی
ضوابط و مقررات تاسیسات ساختمان
ضوابط و مقررات حرائم

ضریب
همبستگی
0.842
0.786
0.821
0.965
0.845
0.765
0.692
0.912
0.812
0.867
0.824
0.831
0.994
0.825
0.902

واریانس
0.94
1.25
1.45
1.98
1.23
1.09
1.41
1.34
1.25
1.36
1.95
1.62
0.89
1.24
0.74

انحراف
معیار
0.994
1.214
1.218
0.865
0.847
1.032
1.018
0.951
1.065
1.313
1.215
1.945
0.652
1.623
1.845

میانگین
1.45
2.15
1.35
2.88
2.08
1.65
1.75
2.65
1.45
2.14
1.84
0.75
3.01
2.07
2.95

تحلیل یافتههای پژوهش
یکی از مهمترین جنبه های تاثیرگذ اری ضوابط و مقررات بر سازمان کالبدی محله را می توان در نحوه دخیل کردن مردم در
ساخت و توسعه شهرهای خویش دانست ،از این منظر ،متخصصان اینگونه رای داده اند که مردم در تدوین ضوابط و مقررات کامل
لحاظ شده و حاصل این موضوع اینست که ایشان می توانند در بهبود شکل گیری شهر و محالت خویش موثر باشند و این
تاثیرگذاری در چهار شقه  )1کاربرد اراضی )2 ،جزئیات نما )3 ،دسترسی ها و  )4تاسیسات ملموس می باشد .بدین منظور اولین
سوال این تحقیق مبنی بر اثرگذاری ضوابط و مقررات شهرسازی بر سازمان کالبدی محالت پاسخ گفته می شود ،بدین صورت که
هرکدام از مولفه های مطروحه به صورت متناظر با ابعاد سازمان کالبدی شهر سهند که به ترتیب شامل موارد ذیل می شود ،در
ارتباط مستقیم است:
 )1موقعیت و کارکرد ساختمان های محله در سازمان کالبدی شهر جدید و نسبت بناهای جدید با قدیم آن؛
 )2خصیصه های معمارانه ساختمان های موجود در محله و ویژگی های اصلی ساخت و ساز در شهر جدید؛
 )3نظام دسترسی معابر اطراف محالت طراحی شده در شهر جدید و ارتباط بنا با آن خیابان ها؛
 )4الگوی رشد و توسعه بافت محالت در شهر جدید و سیمای ظاهری محالت در ارتباط با آن.
با توجه به توضیحاتی که در زمینه نحوه تدوین ضوابط و مقررات داده شده است ،مشخص است که مردم در این روند در
شهرهای ایرانی کمتر تاثیرگذارند ،با این وجود ،سوال دوم با درنظر گرفتن نحوه تنظیم مقررات که به صورت سلسله مراتبی و از
سند چشم انداز ملی شروع شده و تا به خردترین سطح یعنی ارائه آیین نامه های اجرایی لوایح دولتی و قوانین مجلسی است ،پاسخ
داده شد .از طرفی دیگر الزم است یادآور شویم که ضوابط و مقررات در چهار حوزه ذیل قابل تدوین و بررسی است:
 )1کاربری زمین؛ تفکیک؛ تجمیع؛ سایه اندازی ،استقرار بنا و اشراف؛
 )2نورگیری ،بازشوها و تهویه؛ پیش آمدگی؛ ارتفاع بنا؛ سطح زیربنا؛ نماسازی؛
 )3دسترسی و گذربندی؛ پارکینگ؛ پخ معابر؛
 )4مجموعه سازی؛ تاسیسات بنا؛ حرائم (انتقال نیرو ،گاز و .)...
این دسته بندی ها به کمک روش تحلیل عاملی و از نظر متخصصان استخراج گردیده است ،اما در شیوه تدوین و تنظیم این
ضوابط هیچ تفاوتی لحاظ نگردیده و متاسفانه به صورت کامال یک جانبه و تخصص محور ابالغ می گردد.
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ضوابط و مقررات در اصل اجزای تشکیل دهنده سازمان کالبدی محله بوده و قاعدتا در کنار همدیگر می توانند ناظر بر بهبود و
ارتقاء کیفی سطح محالت شهری باشند ،اما در این بین می بینیم که به نظر متخصصان برخی از این شاخص ها تاثیرگذاری
بیشتری بر سازمان کالبدی محله دارا بوده و این تاثیرگذاری بدین صورت است که متخصصان مطلوب ترین شاخص را ضوابط و
مقررات نماسازی با میانگین ( )9.45انتخاب کرده و پس از آن ضوابط و مقررات سایه اندازی ،استقرار بنا و مشرفیت ( )8.65و
ضوابط و مقررات سطح زیربنا ( )7.71قرار دارد .نامطلوب ترین شاخص از نظر ایشان نیز ضوابط و مقررات مجموعه سازی با ()2.98
می باشد .در نهایت ،این موضوع مستفاد می گردد که ضرورت دارد در تدوین ضوابط و مقررات مربوط به نماسازی ،اشرافیت و
سطح زیربنا د قت بیشتری مبذول گردد ،تا شاهد سازمان کالبدی مطلوب تری در محالت شهری به خصوص در شهرهای جدیدی
چون سهند باشیم .همچنین شاخص های برتر دارای زمینه های فراکالبدی بوده و این موضوع یادآور می شود که می توان از
قوانینی به جز قوانین صرفا کالبدی در طراحی بهتر محالت شهری نیز استفاده کرد و نتیجه متناسب تری دریافت نمود.

نتیجهگیری
در صورت عدم توجه به واکاوی الگوی سازمان کالبدی محالت شهری ،احتمال تغییر درالگوهای رفتار اجتماعی منتج شده از
سازمان کالبدی محالت وجود خواهد داشت .بنابراین ضرورت دارد اثر گذاری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر الگوی
سازمان کالبدی محله در محالت جدید براساس ساختار کالبدی -فضایی مورد ارزیابی و واکاوی قرار گیرد .آنچه که به عنوان
فضای شهری ساخته می شود بعد از ساخت ،به عنوان عاملی موثر در جامعه و رفتارهای اجتماعی عمل خواهد کرد .همانگونه که
گیدنز اعتقاد دارد ،ساخت و عامل ،دو هویت متمایز از یکدیگر نیستند تا مسأله ساخت و عامل ،از تبیینی دوگانه برخوردار باشد،
بلکه ساختارهای اجتماعی ،ترکیبی دوسویه دارند ،از یک سو عامل ،آن ها را ایجاد می کند و از سوی دیگر ،آن ها ساختار کنش
عامل در اجتماع هستند .ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر زمانی روشن می شود که برنامه ریزی و طراحی محالت ،بدون رعایت
مولفه های معنایی ،به ویژه تفکر حاکم جامعه ایرانی که همانا اسالمی است ،در محالت جدید شکل می گیرد و ضرورت دارد
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به عنوان عامل اصلی شکل پذیری سازمان کالبدی مورد واکاوی قرار گیرد .همان طور که
از نتایج این تحقیق برمیآید ،در وهله اول مهمترین عامل در شکل گیری سازمان کالبدی محالت ضوابط و مقررات نماسازی می
باشد که کامال عملکردی است و جنبه معنایی ندارد .این موضوع با فرضیات اولیه منطبق نیست ،اما در وهله دوم مهمترین عامل از
نگاه متخصصان در میان ضوابط و مقررات ،سایه اندازی ،استقرار بنا و مشرفیت تشخیص داده شده که با پیش فرض های انسان
گرایانه بسیار همخوانی داشته و می تواند فرضیات تحقیق را اثبات نماید .اما وهله سوم نیز به سطح زیربنا اختصاص پیدا می کند
که نیمه معنایی -نیمه عملکردی است .این موضوع از آنجایی انسان شناسانه است که مهمترین زمینه در تصویب اندازه این
شاخص باید برآمده از تفکرات استفاده کنندگان آن باشد ،اما از این بابت عملکردی می باشد که بر پایه منویات کمی بوده و می
تواند قابل اندازه گیری باشد .در نتیجه این موضوع مستفاد می گردد که ضوابط و مقررات شهر جدید سهند به صورت عملکردی و
معنایی تنظیم گردیده است.
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