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پروژههای کوچک مقیاس سال  69معاونت شهرسازی و معماری
 .1منظر شهری محور تاریخی دردشت با تاکید بر گردشگری

منظر شهری ،ماهیتی است كه به واسطه فعالیتهای انسانی و همراه شدن آن با كالبد در طول تاریخ پدید میآید و در ذهن شهروندان
تفسیر میشود؛ این ابعاد ذهنی ممكن است فردی و یا جمعی باشند .منظر شهری در آغاز امری عینی است كه به واسطه كیفیت ظهور
عوامل فیزیكی شهر موجودیت مییابد و به سبب گذشت زمان و تكرار شدن ،به عنصر مشترك پیوند دهنده افراد جامعه بدل میگردد.
منظر شهری نه خاطرات صرف است )غیرمحسوس_ذهنی( و نه كالبد صرف )محسوس_عینی( بلكه پدیدهای است كه از تعامل این دو
در شهر حاصل میشود .منظر هر شهری پاسخی به رفتارهای انسانی ،وضعیت آب و هوایی ،عوامل ایمنی و به بیان دیگر مداخلههای
ماهرانه در چارچوب افزایش تواناییهای محیط است .برداشت هر شخصی از منظر شهر متأثر از حس بینایی ،حس مكان و محتوای
محیطی است كه فرد در آن قرار میگیرد.
در این راستا طراحی منظر شهری در بافتهای تاریخی به عنوان هنر یكپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری مجموعه ساختمانها ،خیابان-
ها و مكانهای سازنده این بافتها و برقراری ارتباطات بین اجزای مختلف كالبدی از طریق ایجاد منظر شهری مطلوب در محورهای بافت
تاریخی میتواند با افزایش تجربه زیباشناختی شهروندان ،موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم
ساخته و با اعتال بخشیدن به وجهه شهر در سطح ملی و بینالمللی ،توان رقابتی شهر اصفهان را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه ،گردشگر
و اقشار خالق تقویت كند .بدین ترتیب پرسشهای ذیل مطرح میگردد:
 -1راهبرهای طراحی منظر شهری محور تاریخی دردشت در جهت توسعه گردشگری چیست؟
 -2موانع و الزامات طراحی منظر شهری محور تاریخی دردشت در جهت توسعه گردشگری چیست؟
 -3الگوی مناسب طراحی منظر شهری محور تاریخی دردشت در جهت توسعه گردشگری چیست؟
 .2بررسی میزان درآمدهای شهرداری اصفهان ناشی از تخلفات ساختمانی و بکارگیری الگوهای جایگزین درآمد پایدار

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداریها در قالب نظام كالن اقتصادی كشور ،تغییرات و مداخالت موردی و اجرای سیاست
خوداتكایی و خودكفایی شهرداریها باعث شده بخش درآمدی شهرداری در وضعیت ناپایداری قرار گیرد .محدود شدن عرصههای قانونی و
معقول كسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساختوسازهای شهری شده است ،بهنحویكه ادامه این
وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینههای اجتماعی ،فرهنگی و زیرساختی را برای مدیریت شهری ایجاد مینماید .یكی از مهمترین
چالشهای پیش روی مدیران شهری كمبود منابع درآمدی موردنیاز برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری است .افزایش مطالبات
شهروندان و كاهش كمكهای دولت به شهرهای بزرگ باعث شد كه شهرداریها در زمینه تأمین منابع مالی خود با مشكالت عدیدهای
مواجه شوند .نبود قانونی مشخص برای درآمد شهرداریها باعث شده است حوزه معماری و شهرسازی كشور با مشكالت جدی مواجه شود
و شهرداریها از اهرمهایی مانند جریمه های تخلفات ساختمانی برای كسب درآمد استفاده كنند كه این كار ،آسیبهای جدی بر ایمنی
عمومی ،چشم انداز شهری ،حقوق و منافع دیگران ،محیط فیزیكی شهر ،ارتباطات و استراتژیهای مدیریتی بر جای میگذارد.
بنابراین دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی به ویژه عوارض نوسازی و بهره مندی از ابزارهای جدید تأمین منابع مالی نظیر جذب
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بهینه سازی چرخه اجرائی آن ،هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود
شهرداری ،دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره خدمات سرمایه گذاری و تعیین سرفصل هایی از اقدامات شهرداری ها در بخش های
زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهر ،از مهم ترین عوامل پایداری شهری
است كه امكان سرمایه گذاری در نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم می كند .در این راستا پرسشهای ذیل مطرح میگردد:

 -1الگوی كیفی عناصر مؤثر بر انگیزه بخشی به مدیریت شهری در استقبال از درآمدزایی ناشی از تخلفات ساختمانی چگونه است؟
 -2سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری اصفهان به تفكیك منبع درآمدی چقدر است؟
 -3میزان و سهم درآمدهای شهرداری اصفهان ناشی از انواع تخلفات ساختمانی چقدر است؟
 -4راهبردهای مناسب برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تأمین درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان كدام است؟
.3راهکارهای تشویق انبوه سازان به احداث مسکن اجتماعی در بافت های فرسوده کالنشهر اصفهان

یكی از اهداف اصلی مسكن اجتماعی در سیاستهای اخیر شهرسازی كشور ،عدم تكرار كاستیهای مسكن مهر در مكانگزینی
نامناسب و ساخت واحدهای مسكونی در مناطق مرغوب و قابل سكونت و از این طریق نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده است .ساخت
مسكن اجتماعی در بافتهای فرسوده شهری ،با توجه به ظرفیتهای موجود مانند هویت فرهنگی و تاریخی و دارا بودن خدمات زیربنایی و
روبنایی برای حل مشكالت اجتماعی و فرهنگی این بافتها و تامین مسكن مورد نیاز اقشار كمدرآمد و آسیبپذیر بهویژه معلوالن،
مستمریبگیران ،مددجویان تحت پوشش بهزیستی ،كارگران و بازنشستگان ،میتواند سیاستی مناسب تلقی گردد .با اینحال ضروری است
پیش از شروع كار مسكن اجتماعی در بافتهای فرسوده هندسه اجرایی آن شامل «شكل»« ،زمانبندی» و «مكان» اجرای طرح از سوی
سیاستگذاران تعیین شود.
در این راستا ،دولت برای اجرای مسكن اجتماعی و تامین مسكن  ۵۲۱هزار خانوار عضو  ۴دهك اول در بافتهای فرسوده اقدامات
گستردهای از جمله تامین زمین ساخت واحدهای مسكن اجتماعی از طریق وزارت راه و شهرسازی ،پرداخت یارانه ،اعطای كمك هزینه ۰۳
میلیون تومانی بالعوض به خانوارهای دومعلولیتی سازمان بهزیستی و برخی اقشار در كمیته امداد و نیز توسعهای شدن بانك مسكن را در
دستور كار قرار داده است .اما به دلیل پایین بودن بازدهی این بافتها برای سرمایهگذاری ،استقبال چندانی از آن نشده و تسهیالت ارزان
قیمت  ۸درصد نیز نتوانسته انبوهسازان را برای ورود به این طرح تشویق كند .بدین ترتیب پرسش اصلی رویارو عبارت است از:
راهكارهای تشویق انبوه سازان به احداث مسكن اجتماعی در بافت های فرسوده كالنشهر اصفهان چیست؟
 .4تحلیل فضایی -کالبدی تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی
در دهههای اخیر گسترش تخلفات ساختمانی در بسیاری از شهرهای كشور یكی از معضالت ساكنین و مدیران شهری به شمار میرود.
در اغلب موارد این گسترش بیرویه در صورت عدم كنترل صحیح و مدیریت مطلوب ،چالش برانگیز خواهد بود .وجود متغیرهای
مداخله گری مانند هزینه ساخت ،طوالنی بودن مسیر اخذ پروانه ساختمانی ،راغب نبودن شهروندان در امر نوسازی و بعضاً نبود وحدت رویه
در شهرداریها را می توان از جمله عواملی دانست كه رویه تخلفات ساختمانی را برای شهروندان توجیه پذیرتر كرده است.
از سویی مناطق  ۵۱گانه شهر اصفهان از نظر كالبدی -فضایی و ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی از تنوع بسیاری برخوردارند .مناطق
مركزی شهر از جمله مناطق  ۵و  ۰شهرداری با تراكم ساخت و ساز ،محدودیت فضاهای جدید برای ساخت و ساز ،ریزدانگی ،تنوع
عملكردی ،درآمد زایی باال و نقش غالب اقتصادی ،گوناگونی فرهنگی و  ...مواجهه هستند .و به دلیل فرسودگی بافت شهری نیاز به
بازنگری مجدد در حمایت ،تشویق و هماهنگی با مالكین جهت ساخت و ساز جدید میباشد .از مهمترین تخلفاتی ساختمانی در این
محدودهها می توان به توسعه و اضافه ساخت مازاد بر پروانه ساختمان ،تبدیل،كسری پاركینگ و  ...اشاره نمود .برخی دیگر از مناطق اطراف
بخش مركزی شهر مانند مناطق 7و  ۸شهرداری با تراكم جمعیتی زیاد و ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی خاص مهاجرین ،تخلفات دیگری
مانند؛ ساخت و سازهای غیر قانونی و بدون پروانه ،كسری پاركینگ،رعایت نكردن ارتفاع ساختمان و خط آسمان  ،استفاده از تأسیسات غیر
قانونی و  ...مرتكب میشوند .همچنین برخی دیگر از مناطق مجاور حریم شهر و زمین های كشاورزی مانند مناطق ۴ ،۲و  9سهم بیشتری

در تخلفات شهری از نوع ساخت و سازهای غیر قانونی ،تصرف معبر ،تخریب زمینهای كشاورزی و تبدیل آن به سكونتگاههای غیر رسمی
دارند .بدین ترتیب شناختی با جامع و دقیق از تخلفات شهری و تحلیل نحوة توزیع و پراكندگی كالبدی– فضایی این پدیده در مناطق
مختلف اصفهان میتوان به برخی دالیل بروز این پدیده پی برد كه این امر زمینه ساز ارائه راهكارهای نظارتی و كنترلی ویژه هر منطقه
است و همچنین ابزار تحلیلی مناسبی برای تصمیم گیری ،اجرا و نظارت بر تخلفات ساخت و ساز شهری در اختیار میگذارد .در راستای
تحقق اهداف فوق ،پرسشهای ذیل مطرح میگردد:
 -1الگوهای مكانی -فضایی تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان چگونه است؟
 -2ارتباط و همبستگی بین عناصر اجتماعی ،اقتصادی و كالبدی با تخلفات ساختمانی به صورت فضایی -مكانی چگونه است؟
 .5ارائه ضوابط متناسب با ساختار محیط شهر اصفهان به منظور تحقق الگوی بومی شهر بیوفیلیک

شهر بیوفیلیك در پی گسترش طبیعت در شهر و سكونتگاههای شهری و ارتباط ساكنین آن با طبیعت میباشد .و طراحی بیوفیلیك
تالشی است برای از بین بردن شكافی كه بین معماری مدرن (امروزی) و نیاز انسانها به برقراری ارتباط با جهان طبیعی بوجود آمده است.
طراحی بیوفیلیك یك رویكرد ابتكاری است كه بر اهمیت نگهداری ،باال بردن و ترمیم تجربه سودمند استفاده از طبیعت درمحیط ساخته
شده ،تأكید میكند .ارتباط با طبیعت میتواند مستقیم ،غیرمستیم و یا حتی تشابهی و از طریق اشیا و اجسام همانند طبیعت اتفاق بیافتد.
حتی سایر ارتباطات با طبیعت به جز ارتباط مستقیم و هر عملی كه باعث شود تا نمودی از طبیعت در زندگی جاری گردد ،خود حركتی
مثبت و درخور توجه و مطالعه است.
با توجه به وضعیت موجود در كشور از لحاظ فضای سبز ،كم آبی ،آلودگی و سایر مشكالت زیستمحیطی ،ضروری است تا راهحلهای
مناسب برای جلوگیری از افزایش روزافزون این مشكالت و تهدیدی كه برای سالمتی مردم كشور در پی دارد ،بیابیم .الگوبرداری از تجربه
كشورها در استفاده از روش شهرسازی بیوفیلیك ،میتواند راهكار مناسبی برای مقابله با مشكل دوری از طبیعت و پیامدهای منفی آن باشد.
در این راستا و در جهت تحقق الگوی بومی شهر بیوفیلیك در شهر اصفهان ،پرسش اصلی زیر مطرح میشود:
ضوابط متناسب با ساختار محیط شهر اصفهان به منظور تحقق الگوی بومی شهر بیوفیلیك چیست؟
 .9تدوین شاخص و اولویت بندی لکه های بافت فرسوده شهر اصفهان جهت راهاندازی دفاتر تسهیلگری نوسازی

تحقق نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده ،مستلزم حضور و مشاركت مردم و ارتباط مستقیم و مستمر با ساكنان در كلیهی
مراحل برنامهریزی ،تهیهی طرح و اجراست و اقدامات نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده به دلیل چند وجهی بودن و تأثیرات مستقیم
و غیر مستقیم آنها بر ابعاد مختلف زندگی ساكنین ،نیازمند اتخاذ رویكردی جامع و طرح ریزی سازوكار مدیریتی و اجرایی مناسب میباشد.
لذا در این راستا نیاز به ایجاد حلقه میانی بین مراكز مدیریتی میباشد.
بنابراین راه حل مساله نوسازی ،تعریف رویكرد مداخله ای غیرمستقیم در بافتهای فرسوده است كه همزمان با اتكا به راهكارهای
كالبدی بر راهكارهای اجتماعی و اقتصادی با مشاركت جامعه محلی تأكید ویژه ای دارد .این رویكرد در حال حاضر تحت عنوان
«تسهیلگری» در بافتهای فرسوده شهر با تكیه بر نیروهای درونی و عاملیت مردمی شناخته می شود .معموال در بافتهای فرسوده این
نیروهای اجتماعی و اقتصادی در زیر الیه هایی از بی اعتمادی ،كم دانشی و عدم یكپارچگی قرار دارند و غیرفعال هستند .اقدامهای
اولیه مدیریت نوسازی محله در راستای فعالسازی و جهت دهی به این نیروهای خفته درونی است .در این راستا پاسخ به سواالت زیر
می بایست در طول پژوهش مدنظر قرار بگیرد:
 .۵آیا الگوی فعلی استقرار دفاتر تسهیلگری (مرتبط با بافتهای تاریخی ارزشمند و بافتهای فرسوده و ناكارآمد) در كالنشهر
اصفهان دسترسی عادالنه برای شهروندان ساكن در این مناطق را میسر كرده است؟
 .۲كدام بافتهای فرسوده در شهر اصفهان دارای اولویت باالتر جهت راه اندازی دفاتر تسهیلگری است؟

 .۰چگونه دفاتر تسهیلگری باعث ارتقاء كیفیت زندگی در این بافتهای شهری میشود؟
 .۴آیا دفاتر تسهیلگری به مثابه یك عامل قدرتمند و تاثیرگذار ،میتوانند ارتقاء بستر فیزیكی ،اجتماعی ،اقتصادی فرهنگی شهر و
بافتهای تاریخی ارزشمند را باعث شوند؟
 .۱چه راهكارهای برای بهبود وضع موجود از نظر تأمین دسترسی و ارتقاء مطلوبیت كیفی بافتهای تاریخی و نقشپذیری آن
وجود دارد و شهرداری اصفهان چه تدابیری برای بهبود وضع موجود میتواند بیاندیشد؟
 .7اثرات تغییرات آب و هوا بر نیازهای گرمایش و سرمایش فصلی و ساالنه شهر اصفهان در افق 2232

یكی از پارامترهای مهم در بحث معماری همساز با اقلیم میزان انرژی پایه برای گرم كردن ساختمان در فصول سرد  HDDو سرد
كردن آن در فصول گرم سال  CDDتا حدود آسایش گرمایی انسان است .مقدار نیاز به گرم كردن محیط در زمستان (دورة سرد سال) و
سرد كردن آن در تابستان (دورة گرم سـال) برحـسب تعریف ،جمع تفاضلهای میانگین روزانة دما از آستانة معین در دورة مشخصی از سال
است و برحسب درجـه ـ روز بیـان میشود .دماهای مرجع كه برای دادههای حقیقی و غیرآماری و لحظهای برای حـدود آسـایش انـسان
پیشنهاد شده ۵9 ،تا  ۲۵درجه است .در ایران سازمان هواشناسی كشور این مقدار را به ترتیب  ۵۸و  ۲۵درجه تعیین كرده است .اگر متوسط
درجه حرارت روزانة هوا از  ۲۵درجه تجاوز كند ،در آن روز نیاز بـه گـرم كـردن محـیط خواهـد بـود و چنانچه دمای هوا از  ۵۸درجه
پایینتر رود ،احساس سرما بهوجود میآید و محیط باید گرم شود .مقدار درجهـ روز كه بـه این ترتیب تعریف میشود درواقع نوعی نمایه
انرژی است .به عبارت دیگر ،درجـهـ روز شاخـصی بـرای مـصرف انـرژی گرمایش و سرمایش قلمداد میشود .مصرف انرزی بیشتر سبب
تشدید بحران آلودگی هوا در شهرها از جمله كالن شهر اصفهان خواهد شد .از طرف دیگر با تشدید گرمای ناشی از اثرات تغییرات آب و
هوای نیاز به انرژی جهت خنك كردن محیطهای شهری افزایش مییابد .در این راستا تدوین یك مدل محاسباتی مقدار متوسط  CDDو
HDDدر روزهای مختلف سال و محاسبه نیاز به درجه روزهای سرمایش و گرمایش ساالنه در گستره جغرافیایی شهر اصفهان و برآورد
تغییرات نیاز سرمایشی و گرمایشی شهر اصفهان در افق  ۲۳۰۳ضروری به نظر میرسد .در این راستا پاسخ به سواالت زیر در طول
پژوهش باید مدنظر قرار بگیرد:
 -1نیاز سرمایشی و گرمایشی شهر اصفهان بر حسب درجه-روز چه مقدار است؟
 -2روند نیاز به انرژی جهت سرمایش و گرمایش بر حسب درجه روز چگونه تغییر كرده است؟
 -3در افق  ۲۳۰۳نیاز سرمایشی و گرمایشی شهر اصفهان بر حسب درجه-روز چگونه خواهد بود؟

