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چکیده:
هدف ازاين مقاله،بررسی تاثيرعوامل اقليمی برطراحی شهری اردبيل می باشد  .دربررسی بافت شهرهای مناطق سردسير به اين
نتيجه ميرسيم که شرايط آب وهوايی درشكل دهی بافت شهری نقش عمده ای را دارا بوده است.ترکيب متفاوت مسكن
درنواحی اقليمی مختلف،اهميت تاثيرعوامل آب وهوايی را درساماندهی فضايی مسكن به خوبی نشان ميدهد .فشردگی خانه ها
باکمترين سطح نمايان درنواحی سردسيربرای جلوگيری ازنفوذ سرماو  ...نشان ميدهد که قرنها انسان سعی درايجادمساکنين
بوده که بتواند از شدت مشكالت اقليمی محيط زيست خود بكاهدودرعوض ازجنبه های مطلوب آن بهرهمند شود .دراينجا
سعی شده است با مطالعه عوامل اقليمی وتاثيرآنها بربافت شهری اردبيل ،به الگوهای پايداردرشهرسازی نوين برسيم .براين
اساس،بحث طراحی صحيح ساختمانهاوکالبدشهرها براساس اقليم پيرامون خود موضوع روزبوده وازاصول مهم محافل وهمايش
های علمی جهانی درزمينه معماری وشهرسازی شده است .هدف ازاين مقاله بررسی شرايط اقليمی منطقه سردوخشك وبه
ويژه شهراردبيل به عنوان يكی ازشهرهای موجود دراين اقليم ايران،وبه تبع آن بررسی راهكارهای طراحی کالبد بناهاوشهرها
متناسب بااين اقليم می باشد تا بتواند نقش چشمگيری درمسايل ياد شده وبحث توسعه پايدار ايفا نمايد .روش بررسی درمقاله
حاضر،بيشترروش تحليلی وتوصيفی بوده واطالعات آن به شيوه کتابخانه ای واستفاده ازمنابع واطالعات موجود درکتب ومقاالت
جمع آوری شده است.

کلمات کليدی:عوامل اقليمی،بافت شهری،سردسير،مسكن،توسعه پايدار
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مقدمه:
چراکه موضوع توسعه پايدار،صرفه جويی درمصرف انرژی،خصوصاً انرژيهای فسيلی وتجديد ناپذيربوده ولذا،طراحی اقليمی بناها
وکالبد شهرها،نقش به سزا وتعيين کننده ای درکاهش مصرف سوخت ودرنتيجه حفظ آن برای نسلهای آينده خواهد داشت
بامطالعه ساختمانهای بومی درهراقليم،به روشنی اين نكته حاصل ميشود که تمامی ساختمانهای بومی،کامالًبراساس اصول
اقليمی ودرجهت استفاده حداکثرازانرژی های طبيعی ومقابله باسرما وگرمای آزاردهنده  ،طراحی وساخته شده اند که اين امر
به طورکامل با فرهنگ مردم هر منطقه همسو بوده ومعماری بومی وبوم آورد تعريف شده است .دراين مقاله،براساس مسايل
ف وق الذکر،به بررسی کالبد شهرهای مناطق سرد وعوامل مؤثردرطراحی بناها دراين اقليم ،پرداخته شده و راهكارهای طراحی
اقليمی متناسب با اقليم سرد مورد بررسی وتجزيه وتحليل قرارخواهدگرفت اين راهكارها،ميتواندبرای طراحی اقليمی شهرهايی
همچون اردبيل که دراين اقليم قرارگرف ته است،راهگشا بوده وکالبد اينگونه شهرها را درجهت توسعه پايدارشكل دهد اين مقاله
با تحليل ساختاری پايداری شهری وشناخت ابعاداجتماعی،اقتصادی وبوم شناختی آن،درپی يافتن اشتراکاتی درراهكارها جهت
تحقق اين امردرشهرهای مناطق سردسيربرپايه ويژگيهای محيطی،جمعيتی واقتصادی خاص اين سرزمين است .روش شناسی
اين پژوهش مبتنی برمطالعات کتابخانه ای وبررسی های تطبيقی پيرامون مسائل شهری استواراست.

شهرهای پايدار:
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سازمانی کارآمد دارند،به مردمی با ديد وسيع نياز دارند،پاسخ گوی نياز های مردم هستند،بخشی از يك متن پايدار وسيع تر
هستند ،جايگزين هايی را با آينده نگری بيشتری ارائه می دهند،نياز به شهروندی فعال و اداره و حكومت خوب دارند،ظرفيت
تشخيص مشكالت و توليد راه حل های واقعی دارند،به صحبت کودکان,سالمندان و اقليت ها گوش می دهند،خودشان را
بازيافت و احيا می کنند،مكان های لذت بخش وشادی آوری برای زندگی هستند و بر اساس احساس مالكيت و مسئوليت
شهروندان بنا نهاده شده اند .فرم شهر پايداراز تمامی عناصر و اجزای کالبدی قابل رويت شهر شكل می پذيرد و متشكل از
عناصر طبيعی و مصنوع بوده ،تبلور فضايی و شكلی فعاليت های جوامع است .فرم شهر ماهيتی ترکيبی و سه بعدی دارد که نه
تنها در سطح ،بلكه در حجم نيز تجسم می يابد .کوچكترين اجزا و عناصر اين ترکيب در چارچوب عناصر مصنوع انسان،
ساختمان ها ،شبكه راهها ،فضاهای باز و تاسيسات شهری هستند .محيط طبيعی نيز با عناصر عمده ای مثل زمين و ناهمواری
های آن ،جريان های آبی و پوشش گياهی در چگونگی و فرم ترکيب عناصر کالبدی دخالت دارند .هر کدام از عناصر شهر که
به منزله يك سلول شهری هستند ،به تنهايی فرم ويژه خود را دارند و ترکيب مجموعه ای از آنها نيز به پديد آمدن فرم شهری
منجر می شود .در مورد فرم شهر و توسعه پايدار دو نظريه عمده مطرح است؛ نظريه اول اين ايده را تشريح می کند که با
فشرده سازی شهرها و افزايش تراکم همراه با اعمال کاربری مختلط می توان شهرها را به سمت توسعه پايدار هدايت کرد .در
مقابل نظريه ديگری هم مطرح شد که در برابر نظريه شهر فشرده قرار می گرفت .موضوع توسعه پايدار چند دهه ای است که
در علوم و حرفه های مختلف از جمله معماری و شهرسازی مطرح شده و ريشه آن در بحران های زيست محيطی و نيز
مصرف بی رويه انرژی های فسيلی در جهان می باشد .موضوعاتی چون گرمايش عمومی کره زمين ،رشد فزاينده گازهای
گلخانه ای در جو زمين که خود عامل گرمايش جهانی است ،آلودگی آب و هوا و خاك همه و همه به تشديد فعاليت های
جدی عليه تخريب روزافزون محيط زيست و استفاده بی رويه از انرژی های محدود فسيلی منجر شده است .بر اين اساس،
بحث طراحی صحيح ساختمانها و کالبد شهرها براساس اقليم پيرامون خود موضوع روز بوده وتبديل به گل سرسبد محافل و
همايش های علمی جهانی در زمينه معماری و شهرسازی شده است .موضوع توسعه پايدار چند دهه ای است که در علوم و
حرفه های مختلف از جمله معماری و شهرسازی مطرح شده و ريشه آن در بحران های زيست محيطی و نيز مصرف بی رويه
انرژی های فسيلی در جهان می باشد .موضوعاتی چون گرمايش عمومی کره زمين ،رشد فزاينده گازهای گلخانه ای در جو
زمين که خود عامل گرمايش جهانی است ،آلودگی آب و هوا و خاك همه و همه به تشديد فعاليت های جدی عليه تخريب
روزافزون محيط زيست و استفاده بی رويه از انرژی های محدود فسيلی منجر شده است .بر اين اساس ،بحث طراحی صحيح
ساختمانها و کالبد شهرها براساس اقليم پيرامون خود موضوع روز بوده وتبديل به گل سرسبد محافل و همايش های علمی
جهانی در زمينه معماری و شهرسازی شده است.

کالبدشهرهای مناطق سردسیر:
تأثير شرايط اقليمی در طراحی شهری:
شرايط اقليمی ،تأثير مستقيمی بر شهر سازی و بافت شهر گذاشته و باعث ايجاد شرايط آسايش در شهر می شود .کار طراح و
شهرساز استفاده از عناصر اقليمی از طريق سامان دهی عناصر شهری ،مهار کردن اقليم و استفاده از آن از طريق جهتگيری
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درست شريان ها ،انتخاب ارتفاع مناسب جداره ساختمانها ،تعيين عرض درست خيابانهاواستفاده از گونه های مناسب گياهی و
غيره است .در اين بخش تأثير اقلي م و عناصر طبيعی بر شهردر نواحی سرد مورد مطالعه قرار گرفته و از مجموع اين مطالعات
نتايجی در زمينه طراحی به دست خواهد آمد .محدوديت هايی که آب و هوای خشن بر زيستگاه ها اعماال ميكند باعث شده
که به راهكارهای جديد در طراحی شهری دست يافته شود .نتايج حاصل و تدابير به کار گرفته شده درطراحی ،در اين بخش
مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه آورده شده است.
موقعيت:
الف–شيب های جنوبی درنيمكره شمالی وشيب های شمالی در نيمكره جنوبی:
استفاده از راهبرد باال در نقشه های عوارض زمين دربسياری از زيستگاه های تاريخی به وضوح به چشم می خورد.شيب های
جنوبی به خاطر حداکثر جذب نور خورشيد و قابليت استفاده از مزيت زمين گرمايی ارجحيت دارند .از مشاهده مراکزشهری
ناحي ه آب و هوايی سرد ميتوان دريافت که هر چه شيب انتخابی تندتر باشد هوای آن ناحيه سردتر است .داليل انتخاب اين
موقعيت به ترتيب زيراست:
 افزايش سطح جذب نور خورشيد . کاهش سايه. استفاده از مزايای گرمای زمين با استفاده از زمين پناهیب –قرارگيريدرنيمهپايينيارتفاعودرصورت امكان پشت به باد:
انتخاب اين موقعيت برای زيستگاه به داليل زير است:
 محافظت در مقابل باد در ارتفاع های پايين. -استفاده از جريان هوای گرم در بخش های پايينی دهكده.

باد:
جهت ،سرعت و دامنه از ويژگی های مهم باد هستندو در حقيقت تفاوت بادها در جهت و سرعت وزش آن ها است .کوه ها بر
جهت باد و سطوح وسيع آب بر دمای باد تأثيرمی گذارند .دشت های وسيع سرعت بادها را افزايش و زمين هايی که پستی
،بلندی و شكستگی بسيار دارند باعث از بين رفتن باد می شوند .امروزه ازداده های مربوط به جهت و دامنه و سرعت در موارد
زيادی نظير جهت گيری بافت شهر و انتخاب مسير فرودگاه و مكان يابی صنايع دودزا و انتخاب محل پنجره ساختمان و
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احداث باد شكن ها و غيره استفاده می گردد.

به دليل تأثير باد در طراحی شهری ،مطالعه اين عنصر اقليمی به

صورت يك ضرورت اجتناب ناپذير در آمده است.
روش های کنترل:
مكان يابی شهر بايد در نيمه پايينی ارتفاع و در خالف جهت باد انتخاب شود .شهر بايد به سوی بادهای مناسب بازبوده و
جلوی بادهای نامطلوب را بگيرد .به خصوص وقتی که جهت بادهای سرد و خوشايند کامالً مشخص است .شبكه کوچه و
خيابان يك شهر کانالی برای جريان هوا بوده و در آب و هوای شهر نقش مهمی دارند .مثالً خيابان های موازی جريان هوا را
تشديد می کنند .از جمله روش های کنترل باد اين است که کوچه ها وخيابان ها به گونه ای باشند که باعث ايجاد تونل باد
نشود .م ثال می توان کوچه ها را با عرض متوسط و به صورت نا منظم طراحی نمود تا شكستگی ها همانند سدی در مقابل باد
باشند .خيابان های باريك ،رطوبت را در خود حفظ می کند و دمای محيط پيرامون خود را در طول روز کاهش می دهد.
فضاهای عمومی مثل ميدان ها بايد به گونه ای طراحی شوند که گردش هوا در تمام طول سال به حداقل خود برسد و دارای
حداقل ارتفاع لبه برای محور شرقی –غربی ومتوسط ارتفاع لبه درمحورهای درجه دو باشد.
تراکم:
در طراحی در بيشتر نواحی آب و هوايی سرد از تراکم کم تا فشرده به شكل مجموعه ای وابسته (بسته به شيب) استفاده می
شود .تراکم بايد تا اندازه ای باشد که واحد های مسكونی مانع از رسيدن نور خورشيد به يكديگر نشوند .تمام مراکز شهری
مطالعه شده نواحی سرد تراکم بااليی دارند وشكل آن ها نشان می دهد که اين راهبرد واکنشی در مقابل دوره های سرد اين
نواحی است و شرايط فيزيكی بهتری برای سكونت فراهم می آورد.داليل زير برای راهبرد باال موجوداست:
 برای کاهش نسبت سطح به حجم. استفاده از ساختمان هايی دسته بندی شده و مجموعه ای به منظور کاهش افت حرارتی . کاهش سطح تماس شهر با باد زمستانی. کاهش سايه مرکب و تكی .ايجاد فضاهای گرم و راحت داخلی و خارجی .مثال :دسته بندی زيستگاه ها به شكل فشرده و نيمه فشرده يكی از مهم ترين و بديهی ترين ويژگی های مراکزشهری آب و
هوای سرد است.
جهت گيری:
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جهت جنوب به جنوب شرقی زيستگاه مناسب است وموجب ايجاد فضاهای جاذب نور خورشيد در ساعات اوليه صبح می
شود .فضاهای جنوبی ايده آل هستند .اين جهت برای نمای اصلی ساختمان و ورودی اصلی نيز بسيار مناسب است .عوامل
انتخاب اين جهت عبارتند از:
 برای استفاده از نور خورشيد . برای افزايش جذب گرما . برای محافظت در مقابل بادهای غالب شمالی .بايد از قرار دادن فضاها در جهت شرقی و شمالی بنا اجتناب شود تا استفاده از فضاهای سايه دار و سرد به حداقل برسد.
فضاهای غربی برای دوره ها و يا نواحی بسيار سرد واستفاده از حداکثر تهويه در بعد از ظهر (در حالی که از نورمستقيم
جلوگيری می شود) به کار می رود .بيشتر زيستگاه هادر ناحيه سرد در جهات باال انتخاب شده اند .آزمايشهای زيادی که در
مورد زيستگاه های انتخابی ناحيه سرد انجام يافته نشان می دهد که اين جهت گيری ها کامالً کار آمد است.
معابر و گذ رگاه ها:
گ اهی معابر و گذرگاهها پيچ در پيچ و سرپوشيده هستند که به اين گذرگاههای سرپوشيده داالن می گويند.سقف داالن ها با
طاق و تويزه پوشيده ميشوند تا نفوذ سرمای بيرون به معابر وخانه ها به حداقل برسد.
سرپوشيده بودن عالوه بر يك راه حل اقليمی،يك راه حل امنيتی در مقابل مهاجمان است.

پيچ در پيچ و
نكته :معابر شمالی و

جنوبی احداث می شوند تا برف و يخ موجود در معابر با تابش خورشيد آب شود.در معابرشرقی وغربی به دليل ايجاد سايه
درمعبردرطول روز برف و يخ در ماههای زيادی از فصول سرد سال در معبر باقی می ماند.
شريان ها:
عرض شريان ها بايد متوسط و با جهت شمالی –جنوبی ويا شرقی–غربی باشد،درحالی که ازديواره ای شمالی کمتراستفاده می
شود درناحيه آب وهوايی سرد سعی وکوشش زيادی برای کاهش سايه ميشود .جهت شريان های اصلی بايدمخالف وزش
بادزمستانی باشد .دربعضی نواحی استفاده از قابليت زمين گاهی بسيار کارآمد است به اين صورت که سقف يك سری بناها به
عنوان مسير عمومی پياده استفاده می شود.
در راهبرد باال اهداف زير دنبال می شود:
 کاهش سايه اندازی روی سازه برای افزايش جذب گرما . ايجاد شريان های روبه آفتاب. کاهش سايه درشريان ها به خصوص در جهت جنوبی وکاهش يخبندان . کاهش تأثير بادهای زمستانی .6
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 ايجاد فضاهای داخلی گرم در شهر در طول دوره های بسيار سرد .جنس مصالح شريان ها نيز بسيار مهم است .سطوح بسيار صاف و فرش نشده جريان باد را تشديد می کند بنابراين سطوح
نسبتاً زبر مثالً آسفالتی بهتر است .اما مناسب ترين سطح ،سنگ فرش می باشد ،چراکه آسفالت باعث ايجاد جزاير گرمايی شده
و در تابستان باعث گرم شدن هوای شهرها می گردد.
فضاهای باز:
الف  -اندازه و تناسب فضاها به ميزان نياز به جذب نور خورشيدو جلوگيری از باد بستگی دارد .اندازه و تناسب فضاهای باز در
نواحی سرد در ميزان آسايش نقش مهمی ايفا ميكند و در تعيين شكل شهر بسيارمهم است .هدف استفاده از اين عناصر
عبارتند از:
 افزايش جذب گرما . کمك به مهار باد غالب.ب –جايگيری مكانی اين فضاها بايددرسمت شرقی و جنوبی توده باشد .اين عناصر برای طراحی اقليمی و راحت فضاهای باز
بسيار مهم بوده و شكل شهر را تحت تأثير قرار ميدهند .داليل استفاده از اين عناصر عبارتند از:
 افزايش جذب نور خورشيد از ساعات اوليه صبح. کاهش سايه مرکب و تكی در فضاهای باز .ج -اين فضاها بين مجتمع های مسكونی پراکنده شود .اين موضوع در تمام زيستگاه های ناحيه سرد قابل مشاهده است.
پر اکندگی اين فضاها کمك می کند تا انرژی خورشيد به خوبی پخش شود و تعادل فضاهای پر و خالی درمسيرهای پياده رو
باعث راحتی عابرين پياده می شود .اين راهبرد به منظور:
 پرهيز از افزايش و ايجاد بادهای سرد در فضاهای داخلی شهر و کاهش توده های سرد ،می باشد.د -فضاهای ب از خصوصی در سمت جنوبی قرار گيرد و برای جذب بهتر نور خورشيد تا حد امكان بزرگ باشد .نور خورشيد
عامل مهمی در تنظيم آب وهوای نواحی شهری است وجلوگيری از ورود نور خورشيد در بسياری از بناها باعث ايجادفضاهای
سرد داخلی در غروب می شود .حياط های جنوبی نقش مهمی در معتدل نگه داشتن فضاهای شهری در نواحی سرد بازی
ميكند .داليل اين راهبرد عبارتند از:
 جذب بهتر انرژی خورشيد در طول روز. ايجاد فضاهای داخلی گرمتر در هنگام غروب.تابش و سايه:

7

www.SID.ir

Archive of SID

در اقليم سرد استفاده از حد اکثر تابش آفتاب ،به دليل سرمای شديد بسيار مهم می باشد و اين تنها در صورتی ممكن است
که بتوان انرژی خورشيدی را مهار و از آن در مواقع سردسال استفاده نمود .ايجاد شرايط آسايش نه تنها در داخل بنا بلكه در
اطراف وبيرون آن ها نيز بسيار مهم است .در آب و هوای سرد بناها ازهم فاصله می گيرند تا روی هم سايه نيندازند و پياده رو
ها وخيابان هايی با پهنای متوسط ايجاد می کنند .جهت گيری خيابان ها بايد به گونه ای باشد که در بيشتر ساعات آفتابی
روزاز تابش نور خورشيد بهره گرفته و در سايه نباشند .خيابان ها به دو دسته تقسيم می شوند:
 دسته اول آن هايی هستند که اصوالً شمالی –جنوبی وشرقی–غربی هستند وشهررا به صورت شطرنجی تقسيم ميكنند. دسته دوم از عوارض زمين ،شرايط آب و هوايی و زمين شناسی تبعيت کرده و ممكن است از محور شمالی –جنوبی انحرافپيداکرده ومثالً به صورت مورب ازشمال شرقی به جنوب غربی ويا ازشمال غربی به جنوب شرقی کشيده شود.
تهويه:
به علت برودت هوا در اکثر فصول سال در ناحيه سرد از تهويه تا حدامكان بايد پرهيز نمود .و تنها در دوره کوتاهی از تابستان
نياز به تهويه داريم .عرض متوسط شريان هاو بافت نيمه فشرده شهر خود باعث ايجاد تهويه طبيعی ميشود .همچنين جهت
گيری خيابان ها به سوی بادهای مطلوب نيز خود عامل مهمی در تهويه شهر به شمار می آيد.
آب و پوشش گياهی:
آب و پوشش گياهی نه تنها برا ی بهتر کردن شرايط فيزيكی بلكه برای کمك به شادی روانی و بصری عنصر مهمی است .از
اين عنصر هم در طراحی شهرها و هم خانه ها استفاده می شود .پوشش گياهی به تعديل دمای هوا و سالم سازی محيط کمك
کرده و در کنترل باد نيز سهم مهمی دارد .پوشش گياهی به صورت های مختلف درخت ،درختچه ،پوشش زمينی ،گياهان
خزنده و غيره نه تنها به ريزاقليم يك ساختمان بلكه به بهبود ريزاقليم يك شهر هم کمك می کند .در نواحی سرد بايد دقت
شود که کاشت گياهان باعث ايجاد سايه در فصول سرد نشود و ازطرفی جلوی باد نامطلوب را بگيرد .درختان خزان دار به
عنوان پناهگاه تابستانی درمقابل تابش آفتاب مناسب هستند .اين درختان که برگ خود رادر پاييز از دست می دهند برای
جذب بهتر نور خورشيد درزمستان نيز مناسب هستند .در کاشت انبوه درختان به نحوه کاشت آن ها بايد بسيار دقت کرد.
کاشت متناوب درختان از کاشت مستقيم آن ها بسيار بهتر است چرا که باعث انحصار باد می شود .در نتيجه بهتر است که
کمربندی از درختان هميشه سبز به عنوان بادشكن ازشمال غربی به جنوب شرقی کاشته شود و برای بهره گيری از تابش
خورشيد درختان برگ ريز در سمت شرق و غرب وجنوب ساختمان کاشته شود.
فرم بنا:
برودت بسيار زياد هوا در بخش عمده ای از سال  ،در نواحی سرد و کوهستانی باعث شده است تا حداکثر استفاده از تابش
آفتاب  ،بهره گيری از نوسان روزانه دما  ،حفظ حرارتی و جلو گيری از باد سرد زمستانی در فضاهای مسكونی امری ضروری
گردد  .لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شديد طراحی و اجرا می شود  .در ادامه  ،به توضيح خصوصيات کلی فرم بنا در
اين اقليم خواهيم پرداخت .
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 .1ساختمان های درون گرا با حياط مرکزی:
بناهای سنتی در اقليم سرد دارای حياط مرکزی بوده و ساير قسمت ها دورتادور اين حياط چيده می شوند  .اتاق های واقع در
سمت شمال حياط بزرگتر از ساير قسمت ها و تاالر يا اتاق اصلی نشيمن خانه نيز در اين سمت حياط واقع شده است تا از
تابش مستقيم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان استفاده کنند  .جبهه جنوبی ساختمان به دليل کوتاه و معتدل بودن
فصل تابستان کمتر به کار گرفته می شود  .لذا اتاق های جنوبی و اتاق های شرقی و غربی در صورت وجود به عنوان انباری يا
فضاهای

خدماتی

همچون

اتاق

خدمه

سرويس

يا

بهداشتی

های

کاربرد

دارند

.

برخالف مناطق معتدل و مرطوب سواحل جنوبی دريای خزر  ،خانه های اين مناطق  ،اغلب دارای زير زمينی با سقف کوتاه در
پائين زمستان نشين هستند که به علت خنكی هوای آن  ،در تابستان برای سكونت و آسايش ساکنان خانه به کار می رود .
 .2استفاده از ايوان و حياط کوچك در بنا:
از آنجايی که در بيشتر روزهای سال در مناطق کوهستانی سرد ويا بسيار سرد است اکثر فعاليت های روزمره در اتاق ها انجام
می پذيرد ،لذا ابعاد حياط ها در اين مناطق قدری کوچكتر از نواحی فالت مرکزی ايران است .
ساختمان ها در اين اقليم دارای ايوان اند ولی عمق آنها نسبت به ايوان های مناطق جنوبی کشور به مراتب کمتر ميباشد و
همانند ايوان های منطقه خزر  ،کاربرد نشيمن ندارند و صرفا جهت حفظ ورودی های بنا از برف و باران استفاده می شوند .
نكته ديگر پائين بودن کف حياط بناهای اقليم سرد به اندازه  1تا  1,1متر از سطح پياده روهااست تا بتوان آب جاری در نهرها
و جويها را بر باغچه حياط يا آب انبار واقع در زير زمين سوار نمود و از سوی ديگر  ،زمين مانند عايق حرارتی اطراف بنا را
احاطه کرده  ،مانع از تبادل حرارتی بين بنا و محيط پيرامون آن و باعث حفظ حرارت درون ساختمان ميشود .
 .3اتاق های کوچك با ارتفاع کم:
در نواحی سرد و برفی  ،بايد از ايجاد اتاق ها و فضاهای بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا که با افزايش سطح تماس آنها با
فضای

سرد

بيرونی

،

گرم

کردن

اين

فضای

وسيع

مشكل

خواهد

بود

.

بنابراين در اين مناطق سقف اتاق ها را پائين تر از اتاق های مشابه در ساير حوزه های اقليمی در نظر می گيرند تا حجم اتاق
کاهش يابد و سطح خارجی نسبت به حجم بنا حداقل گردد  .ارتفاع کم سقف در تاالرها و اتاق های مهم و طاق راسته ها و
حجره های بازارهای اين مناطق نيز مشهور است .
 .4بازشوهای کوچك:
در اين مناطق برای جلو گيری از تبادل حرارتی بين داخل و خارج بنا از بازشوهای کوچك و به تعداد کم استفاده می کنند .
در صورت بزرگ بودن پنجره ها  ،استفاده از سايبان الزامی است  .بازشوها در ضلع جنوبی برای استفاده هر چه بيشتر از تابش
آفتاب  ،بزرگتر و کشيده تر انتخاب می شوند  .همچنين از استقرار بازشوها در جهت بادهای سرد بايد اجتناب نمود  .پنجره
های دو جداره نيز برای رساندن تبادل حرارتی به حداقل ممكن مناسب ترند  .در ضمن به منظور جلوگيری از ايجاد سوز در
داخل و خروج حرارت داخلی به خارج ساختمان  ،ميزان تعويض هوای داخل وتهويه طبيعی را بايد به حداقل ممكن رساند
.
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در مقايسه با اقليم گرم و خشك ابعاد بازشوها در اين حوزه اقليمی برای استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تابش آفتاب
افزايش يافته است .
 .1ديوارهای نسبتا قطور:
قطر زياد ديوارها نيز به نوبه خود از تبادل حرارتی بين فضای داخلی بنا و محيط بيرونی ساختمان جلوگيری می کند .
معيارهای معماری اقليم سرد و ک وهستانی و گرم و خشك تقريبا مشابه است و تنها تفاوت آنها در منابع حرارت دهنده می
باشد که در اقليم گرم و خشك اين منبع از سمت بيرونی بنا و در اقليم سرد از سمت داخل فضا می باشد  .لذا بايد در اين
اقليم به کمك مصالح بنايی قطر ديوارها را زياد نمود تا اين جداره بتواند به عنوان منبع ذخيره حرارت داخل بنا عمل نمايد
 .ديوارهای قطور  ،گرما و حرارت تابش آفتاب روزانه را در طول شب حفظ و به تعديل دمای داخل ساختمان کمك می نمايد .
در معماری بومی اين مناطق تا حد ممكن تالش می شود تا به شكل طبيعی يا يا با استفاده از بخاری و گرمای ناشی از حضور
افراد  ،پخت وپز يا حضور حيوانات  ،بنا را گرم نمود .
 .6بام های مسطح:
بام های شيب دار در صورت مناسب بودن پوشش آن به مراتب از بام های مسطح بهترند چرا که آب باران را به سهولت از
روی بام دور می کنند  .ولی در صورت کاهگلی بودن پوشش بام  ،قدرت آن در برابر رطوبت و باران و به ويژه برف بسيار
تضعيف خواهد شد  .چرا که آب ناشی از ذوب تدريجی برف وارد سقف کاهگل می گردد و بنا مرطوب و نم دار می گردد  .به
همين دليل به محض بارش برف  ،آن را از روی چنين بامی پارو می کنند و با غلتكی سنگی و کوچك  ،بام را دوباره غلتك
می کشند تا پوشش کاهگلی آن مجددا متراکم و سوراخ های ايجاد شده در اثر نفوذ آب مسدود گردند .
انتخاب بام های مسطح در اقليم سرد مشكلی ايجاد نمی نمايد چرا که با نگهداری برف بر روی بام ازآن به عنوان عايق حرارتی
در مقابل سرمای زياد هوای خارج که چندين درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده می شود و همچنين فضای زير
اسكلت خرپا که کاربرد انباری دارد  ،عايق مناسبی بين فضای داخل و خارج بنا خواهد بود  .لذا دو جداره بودن سقف بنا در
اين اقليم برای حفظ گرمای بنا حائز اهميت است .
مواردی که بايد درشهرسازی اردبیل به آن توجه کرد:
بررسی نقش توسعه مبلمان و تجهيزات شهری بر هويت شهرها و شهرسازی:
بی شك بهبود محيط زيست را نمی توان منحصرا موقوف به حذف آالينده ها و توسعه خدمات بهداشتی دانست چرا که ايجاد
فضاهای زيبا و دلپذير و سازماندهی ساختارهای شهری موزون و متناسب نقش بسيار مهمی در ايجاد روحيه نشاط و شادابی و
کاستن از تنشهای روحی جامعه ايفا می کند .اين روزها نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان هر شهر بر کسی
پو شيده نيست .اما مسئولين و دست اندرکاران امور شهری معتقدند که گذشته ازامرخدمات رسانی ،حفظ هويت و زيبايی
سيمای شهری نيزاز اولويتهای بااليی برخوردار است .کيفيت فضا يكی از مهمترين دل مشغولی های دانش طراحی شهری می
باشد،در حدی که بسياری از نظريه پردازان،ارتقاء کيفيت محيط و فضاهای شهری و طراحی و ساماندهی مبلمان شهری را جز
ء يكی از مهمترينفعاليت های کارشناسان در حوزه طراحی شهری می دانند.
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مبلمان شهری:
«هدف غايی يك شهر » ايجاد محيطی خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند،چنين محيطی با
گوناگونی بسيار ،آزادی انتخاب به افراد می دهد و زمينه خالقيت را فراهم می آورد ،فضای شهر حداکثر ارتباط را با مردم و
زيستگاه پيرامونشان برقرار می سازد و تنها يك وسيله برای در اختيار گذاردن تمام اين ها دردست دارد :امكانات مناسب
شهری  .در فضای ميان ساختمانها و بناها ،عناصر مكملی نياز است تا زندگی شهری را سامان بخشد ،تجهيزاتی که همچون
اثاث يك خانه ،امكان زندگی را در فضای محصور ميان سنگ و بتن و شيشه فراهم آورد .اين اجزاء ،جريان حرکت ،سكون،
تفريح و اضطراب را در شهر تنظيم می کنند و به آن روح می بخشند .اثاثه ،تجهيزات يا مبلمان شهری ،خيابانی يا فضای باز
اصطالحات رايج اين تسهيالت و امكانات هستند.مبلمان شهری همچون ديگر عناصر تشكيل دهنده يك شهر ،بخشی از
ارزشهای زيبايی شناختی و عناصر مرتبط با هويت آن محسوب می شوند  .بر اساس تعاريفی که کارشناسان شهری ارائه می
دهند ،هر تجهيزاتی که به نوعی به بدنه ها و فضاهای شهری الحاق شوند بايد جزئی از مبلمان شهری بشمار آورد  .با اين
تعريف ،حيطه گسترده ای از عناصر طراحی شده و موجود در يك شهر از خط کشی خيابان گرفته تا ايستگاههای اتوبوس و
سطل های زباله همه در دايره تعريف مبلمان شهری جای می گيرند.مبلمان شهری به مجموعه وسيعی از وسايل ،اشياء،
دستگاهها ،نمادها ،خرده بناها ،فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خيابان و در کل در فضای باز نصب شده اند
و استفاده عمومی دارند ،به اين اصطالح معروف شده اند .امروزه مشكل اصلی در دو بعد حرکت شهری(سواره و پياده) و
مشكالت ادراك و رفتار در منظر شهری قابل بررسی اند.بنابراين وظيفه و مسئوليت خطيری برای برنامهريزی ،ساماندهی،
آرامسازی و بهسازی فضا و تجهيزات شهری بر دوش مسئولين ،مديران ،طراحان ميباشد.فرآيند طراحی فضاهای شهری مراحل
پيچيده ای دارد که يكی از آنها برنامه ريزی مستقل برای هر يك از عناصر عملكردی در هر فضای شهری است  .خيابان
فضايی است زاييده ی زندگی اجتماعی پر تحرك و فعال شهروندان که به خوبی تظاهر فرهنگ استفاده کنندگان در آن قابل
مشاهده است لذا تنوع عناصر در طراحی يك خيابان از ويژگی های اصلی است و طبعا با شناخت اوليه نسبت به تك تك انها
می توان به يك کل يكپارچه رسيد  .آنچه در زير به اختصار آمده تنها فهرستی است ضروری از اجزاء تشكيل دهنده ی يك
خيابان برای ارائه ی طرح های مقدماتی ؛ بديهی است در مراحل اجرايی بايد به جزييات بيش تری در مورد هر يك پرداخت :
 .1وضع زمين –زيرزمين–شبكههايزيربنايی
 .2عمليات خاکی ؛ کف سازی و پوشش زمين
 .3حصار کشی و وسايل جدا سازی
 .4فضای سبز و گياهان
 .1پل ها و راههای زير زمينی
 .6بدنه ها –روشنايی
 .7عالئمشهريووسايلكنترلترافيك
 .8فضاهايعموميوکاربريهادرامتدادخيابان
 .9تجهيزاتشهريوخيابانی
 .11تجهيزات بهداشت و پاکيزگی
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ساختار برنامه ای که می تواند شهر را از هر دو بعد منظر شهری و حرکت در شهر ساماندهی نمايد به دو بخش اصلی
تقسيمبندی می شود:
 -1طراحی محيطی و نمای شهری :
فضا سازی ،محوطه سازی ،کف سازی ،پياده راه سازی ،نقاشی ديواری ،مرمت ،نورپردازی ،پاکسازی جدارههای شهری و نما
سازی ،احياء بافتهای با ارزش تاريخی ،فرهنگی ،معماری و کاربردهای شهری ،آرامسازی و.....
 -2مبلمان و تجهيزات شهری :
شامل کليه ملزومات و اثاثيه شهری که در محيط شهر قرار می گيرند و بيش از يكصد عنوان تقسيم بندی می شود؛ از نرده و
ميلههای راه بند و روشنايی گرفته تا ايستگاههای اتوبوس ،سرويسهای بهداشتی ،تابلوها ،بيلبوردهای تبليغاتی ،سطل زباله و
پلهای عابر پياده.
به طور کلی تجهيزات شهری کاربرد های زير را دارا می باشد :
 .1تعيين جهت و ارائه ی اطالعات به شهروندان ( تابلو ی راهنما ؛ نام خيابان ؛ اطالعات ساعت و) ...
 .2روشنايی
 .3بازی کودکان
 .4وسايل فرهنگی ( مجسمه و)..
 .1مراقبت از تجهيزات و خدمات اداری
 .6حفاظت ( نرده ؛ حصار و)...
 .7استراحت يا پناهگاه ( نيمكت ؛ آالچيق و)....
 .8ارائه ی مقررات ( تابلو راهنمايی رانندگی ؛ و)........
 .9ثبت ( پارکومتر ؛ تقويم تاريخ و).....
 . 11نحوه ی جمع آوری کاال و محصوالت ( صندوق پست ؛ کيوسك روزنامه و)...
تقسيم بندی عناصر مبلمان شهری بصورتهای مختلفی عنوان شده ولی در کل ميتوان آن را در چهارگروه اصلی معرفی نمود :
الف -مبلمان خيابانی
ب -مبلمان پارکی
ج -مبلمان ترافيكی
د -سازههای اطالع رسانی و تبليغاتی
امروزه تجربه و کاربرد عناصر شهری نشان داده که استفاده از تجهيزات و مبلمان مناسب تا چه حد ميتواند اثر مثبتی بر روی
شهروندان و استفاده کنندگان از محيطهای شهری داشته باشد .بطور مثال طراحی نشيمن مناسب به مردم اين امكان را
ميدهد که در فرصتهای الزم از نشستن و ديدن فضای شهری لذت برده و حتی ارتباط اجتماعی و کالمی با يكديگر برقرار
نمايند.
پژوهشهای شهری و زيست محيطی نشان ميدهد که استفاده کنندگان و عموم مردم خواستار چند منظوره بودن تجهيزات
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شهری و زيباسا زی هرچه بيشتر آن هستند بطوريكه بصورت يك سمبل يا نماد و حجم شهری در آمده وپاسخگوی نيازهای
دنيای امروز نيز باشد .به همين دليل در سراسر جهان مطالعات و مسابقات بسياری در زمينه طراحی بهينه مبلمان شهری
صورت می گيرد.

مبلمان شهری دريك نگاه:
طراحی مناسب و به کارگي ری مبلمان شهری متناسب با محيط در بخش هايی از شهر که به آنها فضاهای شهری می گوييم
(فضاهايی همچون پاركها ،برخی ميادين ،پيادهروها ،مراکز تجاری) تأثير زيادی در کيفيت زندگی شهری بر جای میگذارد.
عناصری از مبلمان شهری تأثيری اساسی در مناسبسازی فضاهای شهری دارند.
)1نيمكت :در مبلمان شهری ابتدايیترين روش برای احساس آرامش و راحتی در پاركها ،استفاده از نيمكت است .اين
نيمكت ها بايد به شكلی قرار بگيرند که دسترسی به آنها آسان و راحت باشد و در سراسر پارك و به تعداد زياد موجود باشند.
صندلیها بايد روبهروی مناظر زيبا قرار بگيرند اما در در مسير رفت و آمد افراد نباشند .نيمكتهای مراکز عمومی شهر را نيز
میتوان برای آسايش و راحتی شهروندان ،نزديك مراکزويژهای مانند ايستگاه ها،کيوسك ها باجههای تلفن ،سطلهای زباله و
شيرهای آب قرار داد .مهمترين محل برای قرار گرفتن نيمكتها در سطح شهر ،مراکزی است که مردم در آنجا زياد رفت و آمد
می کنند؛ به ويژه مكانهايی که برای استراحت و تفريح مردم در نظر گرفته شده است.
)2ايستگاههای اتوبوس :وجود يك ايستگاه اتوبوس مناسب ،برای تمام سيستمهای حمل و نقل درون شهری ،امری واجب و
ضروری است ،اما ميزان مناسب بودن اين ايستگاهها ،بستگی به نظر شهروندانی دارد که از آن استفاده میکنند.
از ديد مديران شهری که مسؤوليت رسيدگی به اين موارد را بر عهده دارند ،يك ايستگاه مناسب ،ايستگاهی است که به
مراقبت و نگهداری کمتری احتياج دارد اما از ديد شهروندان ،يك ايستگاه خوب ،محيط ديد بااليی دارد و امكان سوار شدن
راحت به اتوبوس را فراهم میکند .بهترين مكان برای قرار گرفتن ايستگاههای اتوبوس ،نزديك به مغازهها و تقاطعها است که
در اين صورت ،بايد سه متر عقب تر از مسير عبور و مرور قرار گيرد تا موجب بروز ترافيك و مزاحمت برای افراد پياده نشود.
چنانچه ايستگاه از تقاطع دور باشد ،سايهبان ايستگاه بايد  2متر از پيادهرو عقبتر قرار گيرد تا برای ايستادن اتوبوس مشكلی
ايجاد نشود .مردم به اطالعاتی در مورد زمان ورود و خروج اتوبوس به ايستگاه نياز دارند .وجود تابلوهای اطالعرسانی در
ايستگاهها ،برای شهروندان و توريستها بسيار جالب و مفيد است؛ به ويژه در بسياری از مراکز شهری که افراد ،به امنيت
بيشتری نسبت به ديگر مراکز احتياج دارند ،مراکزی مانند پاركها ،مراکز خريد و ديگر مكان های عمومی ،بايد از تعداد
بيشتری چراغ روشنايی استفاده شود .در ايستگاههايی که چراغهای روشن دارند ،شهروندان هنگام انتظار کشيدن ،بيشتر
احساس امنيت و آرامش میکنند.
)3ظروف زباله :ظروف زبالهای که در سطح شهر قرار میگيرد به مصارف مختلفی اختصاص دارد .سطلهای زبالهای که در
سطح شهر قرار میگيرد ،بايد به آسانی قابل دسترس ،به تعداد زياد و بی نياز از محافظت باشد.
يكی از اشتباهات مهم در شهرسازی اين است که سطلهای زباله را در جايی قرار میدهند که نه ميتوان آنها را به راحتی
خالی کرد ،نه اينکه به راحتی برای شهروندان قابل دسترسی باشد .نتيجه اين کار ،خيابان های پر از زباله و سطلهای خالی
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است ،زيرا مردم وقت خود را برای يافتن سطل زباله صرف نمیکنند.
برای تعيين اينكه سطل زباله در چه جاهايی بايد قرار بگيرد ،مواردی را بايد در نظر داشت؛ مانند نوع مبلمان شهری در خيابان
و نوع و موقعيت طبقات اول ساختمانهايی از قبيل فروشگاهها و رستورانها .همچنين بايد نوع و ميزان زبالههای اين مراکز نيز
با سطلهای گذاشته شده متناسب باشد.
بهترين مكان برای گذاشتن سطلهای زباله ،مكانهای تجاری و پررفت و آمد در حاشيه پيادهروها ،نزديك به اغذيه فروشیها و
کنار صندلیهای ايستگاهها است.اين موارد نيز در طراحی سطلهای زباله بايد در نظر گرفته شود :استقامت و دوام ،موارد ضد
حريق ،رنگ ،مقاومت در برابر آلودگی ،لعاب داشتن سطل که شامل رنگی میشود که به راحتی ورقه نشود ،استفاده از
پالستيكهای مقاوم و ورقههای استيل گالوانيزه.
معيارهای رنگآميزی مبلمان شهری:
تقسيمات منطقهای ،عناصر مختلف شهری ،معماری و بافت منطقهای ،از معيارهای اصلی رنگآميزی مبلمان شهری محسوب
میشوند .در تقسيمات منطقهای ،عناصری مانند ويژگیهای منطقه به لحاظ اقليمی و آب و هوايی ،ويژگیهای فرهنگی،
مبلمان ،عالئم هدايتی ،کيوسكها ،جدولها ،نردهها و پلهای عابر ،مورد توجه قرار میگيرد.
همچنين نوع رنگ بر پايه پژوهشهای رنگ از منظر روانشناسی شهری ،پژوهشهای روانكاوانه هر منطقه و طبقهبندی
نيازهای رنگی بر اساس فرهنگ هر منطقه ،رنگ فضای سبز و رنگبندی گلآرايی  ،هارمونی رنگهای طبيعی فضای سبز با
رنگ حصارها و عناصر جنبی موجود در فضا و معماری ،پژوهشهای تكنولوژيك و شيميايی رنگ و مصالح ماندگار و سازگار با
شرايط محل و شرايط اقليمی آن ،تعيين میشود .همچنين کارشناسان به لحاظ شرايط اقليمی ،فصلهای تابستان و بهار را
برای اين کار پيشنهاد میکنند.
کارشناسان ،وجود رنگ مناسب در يك محيط شلوغ با مبلمان فرسوده و بیروح را برای ايجاد نشاط و آرامش در شهروندان
ضروری میدانند و همچنين اين عنصر را عاملی برای کمتر به نظر رسيدن اين خرابیها و فرسودگیها به شمار میآورند.
گره کور نازيبايی:
گرافيك کاربردی در شهرها را اصطالحاً گرافيك شهری مینامند .از لحاظ ردهبندی هنرها نيز عنصر گرافيك را شاخهای از
هنرهای تجسمی میدانند .يكی از کاربردهای گرافيك شهری امروز ،آگاه کردن مصرفکننده از کيفيت موضوع مصرف است،
که اين گستره وسيعی از خدمات شهری را شامل میشود ،مثالً ما آتشنشانی يا هاللاحمر و يا سازمان انتقال خون و يا مراحل
آماده سازی يك بزرگراه و قابليت است از آن را با عاليمی گرافيكی ،بسيار سريع و راحت متوجه میشويم.
اين زيبايی به عوامل و عناصری مثل کيفيت طراحی شهری ،طراحی مبلمان شهری ،کيفيت مصالح بكار رفته در بنا ،رنگ،
فرم ،معماری نور ،معماری شب نما ،ضوابط معماری نما ،خط آسمان ،کيفيت و کميت فضای سبز ،المانها و مونوها و همچنين
تناسب احجام با محيط ،سيستمهای فاضالب ،جمعآوری زباله ،ترافيك ،کيفيت تاسيسات شهری ،جدارههای شهری ،کيفيت و
کميت تبليغات شهری  ...بستگی دارد.
يكی از مهمترين سرفصلها در زمينه زيباسازی شهری ،توجه و اهتمام به گرافيك شهری است که با توجه به توضيحاتی که
درباره نقش و کارکرد گرافيك آمد ،میتوان گفت مهمترين نقش را در زيبايی بصری شهر ايفا میکند.
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آلودگی ديدلری:
سردرگمی در گرافيك شهری نه تنها به سواد ديداری شهروندان کمك نمیکند بلكه در مواردی گمراهکننده نيز هست.
طراحی هدفی جز يكدستی ،تناسب و توازن ،در قالبی از زيبايی نظارت شده و هماهنگ ندارد .تابلوهايی در ابعاد کوچك و
بزرگ ،کج و معوج با هر اندازه و شكل تنها گوشهای از اين ناهماهنگی در سطح شهر تهران است .به گونهای که در حال حاضر
عالوه بر آلودگی هوا و آلودگی صوتی ،پديدهای به نام «آلودگی ديداری» نيز به مجموعه ناهنجاریهای شهر اضافه شده است.
«وقتی به تابلوهای داخل شهر نگاه کنيم و به فرم و محتوای آنها دقيق شويم تازه پی میبريم که هيچکدام اينها در قد و قواره
هم نيستند .يكی بزرگ درست شده و ديگری کوچك است .يكی باالست ،يكی پايين .مضمون يكی معلوم است ،مضمون
ديگری نامعلوم .عنوان يكی مختصر و مفيد است اما آن يكی به دفتر مشق میماند .يكی زيباست ،يكی هم کثيف و دودزده
است .به نحوی که گويا سالهاست کسی به فكر تميزی و نظافتش نبوده است ».اين تنها گوشهای از گاليههای شهروندان از
جلوههای ناخوشايند بصری اردبيل است.
يكی از کاربردهای گرافيك شهری امروز ،اطالعرسانی به شهروندان است که اين گستره وسيعی از خدمات شهری را شامل
میشود .بهعنوان نمونه نشانی يا مكان آتشنشانی ،هاللاحمر ،سازمان انتقال خون يا مراحل آمادهسازی يك بزرگراه را با عالئم
گرافيكی ،بسيار سريع متوجه میشويم.
در حال حاضر هر چند که تالش هايی برای ساماندهی عالئم و تابلوهای نشانه انجام شده ،اما همچنان فقدان هماهنگی در
برخی موارد به چشم میخورد .ميدانهای اصلی و مهم شهر فاقد يك الگوی هدفمند و زيبا برای توسعه بصری هستند و هر
ساختمان در اين ميدانها ساز بدقوارگی خود را میزند .گرافيك شهری به آسانی هنرهای ديگر را به کمك میگيرد و به آنها
شكل کاربردی می دهد،گاه به صورت تصوير و گاه به شكل نشانه ،سمبل و برچسب و عالئم راهنمايی ،به جامعه ،آموزشی
تصويری میدهد .در اين بين نقش گرافيك در زيباسازی شهر همواره از  2بعد کارکردی و ديداری بررسی میشود .بعد
کارکردی به جنبههای عملكردی عناصر محيط و بعد بصری نيز به مقولههای رنگ ،فرم و ترکيب فضا و محيط میپردازد .وقتی
صحبت از هماهنگی و زيبايی گرافيك شهری درميان است ،الزمهاش برخورداری از قانون و قواعد است .چنانچه مشخص نباشد
يا کسی جلوی پيشروی در بینظمی بصری را نگيرد ،نتيجهاش اين میشود که آرامش و زيبايی محيط اطراف را برهم میزند و
در نهايت به بروز «آلودگی ديداری» میانجامد.
تابلوهای راهنمايی يك شكل میشوند :تابلوهای راهنمايی و مسيرياب ونشانگر بايد استانداردسازی و يك شكل و اندازه شوند.
« براساس ضوابط ،تمامی تابلوها بايد از يك دستورالعمل و طراحی واحد و يك شكل پيروی کنند و تمامی پيمانكاران طراح و
سازنده تابلوهای مسيرياب و راهنما نيز تابع آن باشند ».تمامی تابلوهايی که در سطح شهر نصب میشوند بايد در يك طرح
جامع ساماندهی شوند .فضای شهر متعلق به همه شهروندان است و استفاده از اين فضا در محدوده استانداردهای تعريف شده
میتواند برخی ناهمگونیهای ايجاد شده را برطرف کند.
جای خالی رنگ:اگر چه معماری ساختار کلی شهر را به وجود میآورد ،اما گرافيك نقش پررنگی را در جلوه دادن ،بازی
میکند .مهمترين هدفی که مشخصاً در گرافيك شهری دنبال میشود ،بهبود بخشيدن به شرايط زندگی و رفع نيازهای
ساکنان در آبادیهای بزرگ ساخته دست بشر است .از همه مهمتر اينكه اين شهر بايد زيبايی بصری داشته باشد که دستيابی
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به اين اصول ميسر نخواهد بود مگر با يك طراحی همراه با تدبير و پاسخگويانه .نكته مهم ديگری که طراحان گرافيك شهری
بايد در نظر داشته باشند هويت مكان و محيطی است که طراحی در آن انجام میشود .در ابتدا طراحی مناسب المانهای
شهری بايد در اولويت باشد و بين بافت اجتماعی و فضای شهر توازن ايجاد شود ،به طوری که رنگبندی و ترکيببندیها در
عين سادگی و زيبايی بايد از يك وحدت رويه پيروی کنند.
کاربرد گرافيك شهری در عالئم راهنمايی و رانندگی ،عالئم هشداردهنده محيطی و اطالعرسانی با هدف ايجاد ارتباط
تصويری مناسب بين شهروندان در سطح معابر و اماکن عمومی معنا میيابد .سيمای خيابان و شهر به همه شهروندان مربوط
میشود .هماهنگ کردن اجزای مبلمان شهری هميشه سادهتر از هماهنگ کردن رفتارهای عمومی شهروندان است و اين
برعهده گرافيك شهری قرار دارد .داليل آشكار اين است که مجموعه هماهنگ و خوش طرح از مشكالت کار میکاهد ،به بيان
ديگر هر چه وحدت رويه بيشترباشد ،خطا نيز کمتر خواهد بود.
پس میتوان گفت هر چه مجموعه به سمت وحدت و يكپارچگی (هماهنگی) حرکت کند ،لزوم رعايت اصول استانداردها
آشكارتر میشود .اين امر توليدو مصرف را به سوی سيستمهای همگن و انعطافپذير سوق میدهد.
قباد شيوا :گرافيست و استاد دانشگاه دراينباره میگويد :کودکی که در چنين محيطی متولد میشود و از  7سالگی با پدر
ومادر يا ساير اقوام و دوستانش به خيابان میآيد و اين آشفتگیها را میبيند ناخودآگاه از آنها تأثير میپذيرد و چنين فكر
خواهد کرد که «زيبايی» همين است .داستان تابلوهای شهری مسئلهای است که اگر قانونی بر آن حاکم نباشد آشفتگی بصری
ما را هر روز بيشتر میکند.
مديران شهر بايد آگاه باشند که شتاب و سرعت جاری در شكلگيری شهر از جمله ساختمانها ،مغازهها و نشانههای شهری به
قدری سريع است که شهروندان حس میکنند بايد خيلی بيشتر خود را با تغييرات شهر هماهنگ کنند.
اصطالحات رايج برنامه ريزی و فضای شهری:
تجهيزات خيابانی  :شامل ( مبلمان شهری يا به عبارتی اثاثيه خيابانی ) مجموعه ی وسايل و عناصری است که در خيابان ها و
ديگر فضاهای شهری برای ايجاد ايمنی ؛ آسايش ؛ حفاظت ؛ زيبايی ؛راحتی ؛ راهنمايی و .......به کار گرفته می شود که کال
شامل سه دسته ی عمده است:
 .1تجهيزات کاربردی  .2تجهيزات ايمنی و آسايش  .3تجهيزات زيبا سازی
فضای شهری  :يكی از عناصر سازمان فضايی شهر است  .در فضای شهری فعاليت های مختلف فرهنگی ؛ اجتماعی ؛ اقتصادی
يا ...جريان می يابد ( .مكانی برای تظاهرات حيات جمعی و اجتماعی و مدنی انسان ها )
اصول ساماندهی فضای شهری  :فضای شهری بر طبق يك سری قواعد و معيار ها به وجود می آيد .اصول و قواعدی که
محصول قرن ها تجربه بوده و در طراحی رعايت می شده است دو گونه ی مهم فضاهای شهری خيابان ها و ميدان ها ميباشد.
اصل محصور کردن فضا  :اگر فضا به شكل مطلوبی محصور نشود نمی توان به يك فضای شهری مطلوب دست يافت  .نسبت
ارتفاع به بدنه ی فضای محصور اگر يك به دو باشد در اين حالت لبه ی بااليی بدنه تقريبا بر محدوده ی بااليی ميدان ديد
منطبق است و آستانه ی محصور شدن در فضاست .
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اصل مقياس و تناسب ( مقياس انسانی )  :اگر اندازه ی يك فضا با پيكر انسان ارتباط مطلوب داشته باشد گفته می شود که
فضا مقياس انسانی دارد .
اصل فضاهای متباين  :فضاهايی هستند که از نظر خصوصيات عرض و طول و ارتفاع از طرفی و عناصر و اجزاء محصور کننده
از طرف ديگر با يكديگر تفاوت دارند  .ارزش فضاهای متباين اين است که از يكنواختی فضاهای ارتباط دهنده می کاهد .
طراحی بدنه های ( نماهای ) فضای شهری  :ديواره ها و جدارهای محصور کننده ی يك فضا بايد دارای خصوصياتی باشد تا
بتوان به يك فضای مطلوب دست پيدا کرد:
 .1دارای نظم باشد ؛ بين نماها و اجزاء يك نما از لحاظ کميت ؛ سازگاری و توافق وجود داشته باشد .
 .2دارای وحدت و ترکيب باشد ؛ ترکيب بر پيوند و ترتيب اجزاء و عناصر استوار است و وحدت نما حاصل يگانگی و تقويت
محور مرکزی است .
 .3ترکيب و ارتباط روزنه ها؛ برای دستيابی به آرامش بصری در نما ؛ روزنه ها بايد به صورتی باشد که چشم به راحتی و آسانی
از يك عنصر در نما به عنصر ديگر حرکت کند .
تعادل  :به معنی برابری ،همترازی يا همبستگی وزن های بصری در نماست برای دستيابی به آرامش در نما تمام نيروهای
بصری در يك نما بايد بكديگر را خنثی کنند .
نسبت و تناسب و مقياس  :در مجموعه نمادها سلسله ارتباطات ميان اجزاء يك بدنه و پنجره ها با هم اهميت دارد .
هماهنگی  :در صورتی که بناهای مختلف با هم ترکيب می شوند الزم است ما بين اين بناها آن چنان هماهنگی از نظر وحدت
شكلی برقرار باشد که بدنه محصور کننده علی رغم تشكيل از ساختمان های مختلف صورتی پيوسته پيدا کند .
عواملی که موجب نظم و هماهنگی در يك بدنه می شود و بر دو جنبه اساسی زير قرار دارند :
 .1ارکان عناصری که ريتم های عمودی و افقی را تشكيل می دهند .
 .2اجزاء  :ورودی ها و پنجره ها.
پياده گستری  :به معنی پياده سازی ؛ گرايش عمومی جديدی در شهر سازی است با هدف توسعه فضاهای پياده به منظور
ارتقا کيفيت زندگی در شهر ها .
برنامه ريزی پياده  :شاخه ی جديد در برنامه ريزی شهری است که نيازهای عابر پياده و هماهنگی ميان شبكه و فضاهای
پياده و سواره در کنار هم در نظر دارد .
پياده راه  :آن دسته از معابر شهری خاص عبور پيادگان ( به صورت خيابان ؛ کوچه ؛ بازار ؛بازارچه و گذر يا مسيری در ميدان ؛
پارك ؛ ورزشگاه يا محوطه ساختمان و مجتمع )
پياده رو  :گذر گاه خاص عابر پياده در کنار مسير های سواره مانند جاده ؛ خيابان ؛ ميدان و....
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ناحيه ی پياده  :محدوده ای از شهر که بنا به مالحظات تاريخی ؛ فرهنگی يا تجاری ورود وسايل نقليه به آن ممنوع می گردد
( خاص مراکز تفريحی شهرها ) تراکم پياده :ميانگين تعداد پياده نسبت به واحد سطح يك پياده راه
سرانه ی پياده  :ميانگين سطح عبور و تجهيزات به ازاء هر نفر در يك پياده راه .
ايده ها و راهکار ها:
-1وسعت بخشيدن به فضای پياده.
-2درنظرگرفتن فضاهای مخصوص عابر پياده درمكانهای مناسب براساس تجزيه وتحليل الگوهای رفتاری استفاده کنندگان.
-3حذف کليه ی موانع غيرضروری مانند تابلو؛ميله؛نرده؛که برسرراه عابر پياده قراردارند.
-4قراردادن وسايل شهری درجاهای تعيين شده که حداقل برخورد را با عابرپياده داشته باشد.
-1تفكيك فضاهای سوارها ازپياده ومشخص کردن هريك با کفپوش خاصی.
-6استفاده ازيك سيستم هماهنگ وموثر تابلو وعاليم هدايت کننده.
-7تعميرومرمت سطوح کفپوش ها؛پلها؛جداول؛وحذف کليه ی موانع غيرضروری که به صورت برآمدگی يا تورفتگی اختالف
سطح شديد وغيرمنتظره به وجودآورده اند.
-8درنظرگرفتن محل مناسب براين شستن به طوريكه با فعاليت کاربری ها ی اطراف تعارض پيدا نكرده و مشكلی نيز برای
عبورپياده هاايجاد ننمايد.
-9استفاده ازموانع خاص جهت جلوگيری از ورود موتورسواران به فضاهای مخصوص عابر پياده.
-11.درنظرگرفتن فضای مخصوص انتظار پياده ها درجهت مسيروسايل نقليه
-11سنجش ميزان تمايل؛جهت مشارکت عمومی درزمينه ی طراحی؛ساخت ونگهداری انواع مبلمان درسطح محدوده ی مورد
مطالعه.
-12رعايت پراکنش فضايی هماهنگ با ظرفيت محيطی وتعداد کاربران محلی.
-13.پرهيزازتراکم زياد يا کم درجانمايی انواع مبلمان
-14.مكان يابی انواع مبلمان درنقاط با دسترسی آسان
-11رعايت فواصل مناسب دراستقرارانواع مبلمان با توجه به شرايط محيط وميزان استفاده ی کاربران.
شهرسازی اردبیل:
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سيستم شبكه ارتباطی اردبيل به صورت شعاعی-حلقوی:
خيابانها ازيك هسته مرکزی منشعب می شوند.توسعه،توسعه توسط ادامه خيابانها وياشعاع ها ی فرعی ديگری که اضافه
ميشوند به صورت محدودامكان پذيراست.پيوند شبكه با يكديگرازطريق هسته مرکزی صورت می گيرد.فرم شهربه صورت
ستارهايی است .اغلب شهرهای قديمی با بافت ارگانيك دارای اين سيستم شبكه می باشنداين سيستم امروزه با ترافيك موجود
دارای معايب زيادی است.

نتیجه گیری:
کالبدشهرهای سردسير،کالبدی فشرده ومتراکم است.
دراقليم سردسير،حجم ساختمانهای جهت کاهش پرت حرارتی،بايد نزديك به مكعب باشد.
دراين مناطق،جهت کاهش تأثير بادهای سرد برساختمانها،ميتوان ازکاشت گياهان سوزنی برگ وهميشه سبزدرمقابل اين بادها
بهره جست وعموماً ازوزش باد بر ساختمان بايد جلوگيری شود.
کاربرد رنگ تيره وسطوح غيرصيقلی دربدنه ها وشريانهای شهری،جهت جذب بيشترنورخورشيد توصيه ميگردد.
شهرها وروستاهای اقليم سرد درنيمكره شمالی بايد برروی شيبهای روبه جنوب ساختمان احداث شود تا حداکثر تابش آفتاب
را در زمستان دريافت نمايند.
دراين اقليم بهتراست سعی شود که ساختمانها برروی همسايه سايه نيندازند وخيابانها وپياده روهايی با پهنای متوسط و خالف
جهت باد ايجادشود.
دراين اقليم بهتراست نحوه استقرار ساختمانها وکاشت گياهان به صورت متناوب بوده وازاستقراررديفی که تشديدکننده جريان
باد است،اجتناب گردد.
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دراين اقليم،جهت کاهش سطح پشت بام که باعث اتالف حرارت درزمستان وکسب حرارت درتابستان ميباشد،بهتراست
ساختمانهايی چند طبقه احداث گردد تاسطح پشت بام کاهش يابد .امااحداث ساختمانهايی بسيار بلند که تناسبات طول
وعرض ساختمان را برهم ميزند توصيه نمی شود .چرا که برخالف توصيه ها وراهكارهای مربوط به بادهای سرد وروزهای
يخبندان می باشد.
دراين اقليم بايد با استفاده اززاويه وجهت تابش خورشيد درزمستان وتابستان،سايه بان های مناسب برای پنجره
ها،خصوصاًپنج ره های جنوبی طراحی گردد تامانع نفوذ نورخورشيد تابستان به داخل شده ودرزمستان اجازه نورگيری بهينه را
به ساختمان بدهد.
دراين اقليم سطوح خارجی بنا نسبت به حجم آن به حداقل ممكن کاهش داده ميشود تا تبادل حرارتی فضاهای بيرون و درون
به کمترين ميزان خود برسد.
جهت جل وگيری ازسوزوممانعت ازفرارگرما ی داخل به خارج الزم است تهويه طبيعی دراين اقليم در فصل زمستان به حداقل
برسد.
روستاها وشهرهای اردبيل عموما دردامنه جنوبی کوهپايه ها استقرارميابندواين استقراردرامتدادمحورشرقی وغربی است تا
بيشترين سطح دربدنه جنوبی ايجاد ميشود.

منابع:
مفيدی  ،مجيد  ،طراحی شهری اقليمی
کسمايی  ،مرتضی ،اقليم ومعماری  ،شرکت سرمايه گذاری خانه سازی ايران 1381
مرادی  ،ساسان  ،تنظيم شرايطمحيطی2
شقاقی  ،شهريار :مقاالت
پيرنيا ،آشنايی بامعماری اسالمی ايران
قباديان  ،وحيد  ،بررسی اقليمی ابنيه سنتی ايران  ،جهاد دانشگاهی 1381
وب سايت های اينترنتی:
www.civilika.com
www.iranshahrsaz.com
www.iran-eng.com
20

www.SID.ir

Archive of SID

21

www.SID.ir

