04
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،تابستان 9911

تاریخ دریافت5931/51/51 :
تاریخ پذیرش5933/01/51 :

ارتقاء کیفیت زندگی شهری با تأکید بر ساختمانهای سبز در کلانشهر مشهد
حجت حاتمینژاد ،9فائزه ابدی
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چکیده
رشد روز افزون جم عیت شهری و به تبع آن گسترش عمودی و افقی شهرها مشکلات و معضلات
بسیاری را برای جوامع شهری در بر داشته است .از اواخر قرن بیستم و با آغاز قرن بیست و یک توجه به
کیفیت زیستمحیطی در جوامع شهری و ارتقاء شاخصهای زندگی شهرها با توجه بسیاری مواجه شده
است .ظهور مکاتب فکری مختلف و اصطلاحاتی نظیر اکوسیتی و شهرسازی سبز نمونههایی از این تلاشها
میباشد .یکی از راهکارهای مورد مطالعه و جدید در شهرسازی و برنامهریزی شهری حداکثر استفاده از
سطوح سبز عمودی نظیر باغ بامها و دیوارههای سبز با هدف کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی در شهرها
میباشد .هدف این پژوهش بررسی نقش و تأثیر بامها و دیوارههای سبز در افزایش کیفیت زیستمحیطی
در کلانشهر مشهد میباشد .این تحقیق از نوع کاربردی و با روش توصیفی  -تحلیلی انجام شده است.
تعداد پرسشنامههای مورد پرسشگری در این تحقیق در بخش گروه دلفی  11نفر بوده است که بر اساس
روش تحلیل سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که
سه شاخص عوامل کالبدی ،عوامل زیباییشناختی و عوامل زیستمحیطی از جمله مهمترین پارامترهای
مؤثر در افزایش سطح کیفیت زندگی شهری میباشند و در این بین عوامل افزایش سرانه فضای سبز شهری
و توسعه ساختمانهای سبز شهری به ترتیب با ضریب اهمیت  1/7و 1/6درصد در معیار زیست محیطی
دارای بیشترین رتبه در بالا بردن کیفیت محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد میباشند.
واژگان کلیدی :بام سبز ،ساختمان سبز ،سطوح سبز ،شهرسازی سبز ،محیط زیست شهری ،کلانشهر
مشهد.

 .5دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 . 1نویسنده مسئول ،کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،موسسه آموزش عالی بینالود ،مشهد ،ایران Faeze.abadi@gmail.com
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مقدمه
به دنبال انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن افزایش میزان مهاجرت به شهرها در قرن اخیر شاهد رشد و
گسترش بیرویه جوامع شهری بودهایم .پیشبینیها نشان میدهد تا سال  1090جمعیت ساکن در شهرها سه برابر گردد،
هم چنان که در حال حاضر حدود سه چهارم جوامع اروپایی در شهرها مستقر هستند ( .)Pinho et al, 2016: 1شهرهای
آسیایی نیز تا بیست سال آینده  ،با  10میلیون افزایش جمعیت سالانه وسعتی دو برابر خواهند داشت

( Azami et al, 2015:

 .)159کلیه نهادهای علمی اعم از دفتر جمعیت شناسی سازمان ملل یا مؤسسههای علمی مستقل بر این باورند که رشد
شهرنشینی همچنان ادامه خواهد یافت (بهرامسلطانی .)6-5 :5971 ،بشر امروزه در پی فعالیتهای روزانه و در تکاپو
برای گذران زندگی روزمره و معاش خود و در جهت احداث مسکن ،چه به عنوان سرپناه و چه به منظور سرمایهگذاری،
مستمرا این دو نماد را تغییر شکل میدهد و محیط زیست شهری را دگرگون میسازد (رضویان و همکاران:5911 ،
 .)560-597در حالی که اغلب این تبدیلات و تغییرات بدون برنامهریزی صورت گرفته و متناسب با نیاز جامعه نبوده
است و باعث پیدایش مسائل و معضلاتی در تعیین محل استقرار عناصر کالبدی  -فضایی شهرها شده است .بهبود این
وضعیت مسئولیت برنامهریزان شهری را سنگینتر نموده و آنان را ملزم به پاسخ دادن به ناسازگاریهای موجود نموده
است (وارثی .) 15 :5931 ،وضعیت شهرهای کنونی و اقدامات وصله کاری مانند که در گوشه کنار شهرها صورت
میگیرد نشانگر عدم توجه به جنبههای زیست محیطی در شهرها میباشد (بهرام سلطانی .)1-7 :5971 ،از دهه 70
میلادی تلاش ها جهت شناسایی و کاستن عوامل مؤثر بر کیفیت زیست محیطی شهر آغاز گردید .لذا از دید شهرسازان
سنتگرا کیفیت محیط عمدتا جنبههای مربوط به س اخت و شکل کالبدی شهرها را در بر میگیرد (بحرینی و طبیبیان،
 .) 11 :5977در کشورهایی نظیر ایالات متحده ،کانادا ،فرانسه ،هلند ،نروژ و انگلستان شاخصهایی جهت ارزیابی کیفیت
محیطی ارائه گردیده است که بسته به اولویتهای هر کشور متفاوت میباشد .در ایران نیز توسط دکتر بحرینی و طبیبیان
شاخصهایی  51گانه ارائه گردیده است .هدف از شناسایی ،بررسی و ارائه عوامل کیفیت زیستمحیطی تدوین معیارهایی
جهت سامان دادن به شکل و کیفیت شهرها و تبدیل این فضاها به مکانی قابل سکونت ،پایدار و سازگار با محیط زیست
میباشد .یک راهکار مناسب جهت برآورده کردن نیازهای زیست محیطی در شهرهای امروزی ،استفاده از زیرساختهای
سبز )UGI( 5میباشد .انعطاف پذیری و چندقابلیتی این ساختارها آنها را قادر به برآورده کردن منافع محیط زیستی،
اجتماعی و اقتصادی میسازد که اگر به درستی طراحی و مکانیابی گردند میتواند مسائل شهری را با راهحلهای منطبق
بر طبیعت 1پاسخگو باشند ( .)Connop et al, 2015طبیعتگرایانی نظیر ابنزر هاوارد ،رایت و لوکوربوزیه به دنبال ایجاد
تغییر در جامع و محیطهای شهری بودند و تلاشهایی نظیر باغ شهر هاوارد نمونهای از این تلاشها برای التیام آسیبهای
روحی و زیست محیطی جوامع صنعتی بوده است ( .)Rapoport, 2014نوشتههای لوئیس مامفورد و جین جیکوبز و
همچنین طراحی با طبیعت یان مک هارگ را میتوان ،نمودهای اولیه تلاش برای شهرسازی سبز دانست گرچه هیچ کدام
به وضوح این واژه را بکار نبردند ( .)Lehmann, 2010ظهور نظریه شهر اکولوژیک نیز بر رابطه شهر با طبیعت تأکید دارد
که این موارد نشاندهنده توجه به مقوله محیط زیست در شهرها در ابعاد جهانی میباشد .کمی اخیرتر تیموتی بیتلی در
کتاب شهرهای زیست دوست 9بر ضرورت استفاده از فضاهای سبز و پارکها ،باغ بامها و نماهای سبز در شهرها و
Urban Green Infrastructure

5

Nature Based Solutions

1

Biophilic Cities

9

04
فصلنامه مطالعات عمران شهری

گنجاندن "طبیعت شهری" در شهرهای امروزی تأکید فراوانی کرده است ( .)Beatley, 2011در گردهمایی رهبران دنیا در
سال  1051در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( ) Rio+20تعهد خود را بر توسعه پایدار مبتنی بر پیشرفت
اقتصادی ،توسعه اجتماعی و حمایت زیست محیطی تجدید نمودند ( .)UNEP, 2015: 2امروزه پایداری بهطور گستردهای
به منظور توصیف جهانی که در آن نظامهای انسانی و طبیعی توأما بتوانند تا آیندهای دور ادامه حیات دهند ،استفاده
میشود (رزاقیان و همکاران .)511 :5935 ،از آنجا که محیط زیست شهری مجموعهای متشکل از زیرمجموعههای
گوناگون طبیعی ،انسان ساخت و جوامع انسانی که دارای روابط متقابل با یکدیگر و با محیط میباشند ،لذا ارزیابی
کیفیت محیط شهری فرایندی دشوار و پیچیده است که با استفاده از روشهای علمی امکانپذیر میگردد (بحرینی و
طبیبیان .)10 :5977 ،یک رویکرد که میتواند در طراحی و ساخت و ساز پایدار سرمشق طراحان قرار میگیرد استفاده
از شاخصهای گوناگونی است که به لحاظ بینالمللی مورد تأیید کشورهای بسیاری است ،نظیر شاخصهای  HQE5و
 LEED1به معنای "کیفیت بالای زیست محیطی" و "راهنمای طراحی محیطی و انرژی" که از مهمترین شاخصهای
ساخت و ساز پایدار میباشند (رزاقیان .) 7 :5936 ،لذا استفاده از نماها و دیوارهای سبز شهری نیز میتواند علاوه بر
تأثیر زیباییشناسانه منظر شهری نقش مهمی در بهبود کیفیت زیستمحیطی شهرها ایفا نماید که این دو مهم اهمیت
ساختمانهای سبز را در شهر دو چندان میکند .شهر مشهد بعنوان دومین کلان شهر و پایتخت معنوی ایران علاوه بر
جمعیت ساکن ،سالانه پذیرای زائران بسیاری میباشد که این مسأله ضرورت توجه به کیفیت سطح زندگی و ارتقاء سطح
زیست محیطی این شهر را دو چندان میکند .از اینرو نیاز است تا شاخصهای دخیل در بهبود کیفیت زیستی این شهر
بهمنظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف سنجیده شود .با توجه به پایین بودن سطح سرانه فضای سبز در شهر مشهد در
مقایسه با استانداردهای موجود ( 1/6متر مربع سرانه اجتماعی و  51/16سرانه فضای سبز شهری با احتساب لچکیها،
کمربند سبز و  )...یکی از راهکا رهای مؤثر بحث افزایش سرانه فضای سبز با رویکرد استفاده از باغ بامها و دیوارهای
سبز میباشد .هدف از این نوشتار شناسایی و ارزیابی مؤلفههای دخیل در ارتقاء کیفیت محیط شهری با تأکید بر نقش
ساختمانهای سبز و نقش و تأثیر آنها در برنامهریزی شهری در پاسخ به این سوال میباشد که آیا احداث ساختمانهای
سبز و باغ بامها می تواند نقشی در بهبود کیفیت محیط زیست شهری و ارتقاء کیفیت زندگی داشته باشد در این راستا
پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی کیفیت محیط زیست شهری با تأکید بر نقش ساختمانهای سبز به عنوان
یکی از راهکارها در ارتقاء کیفیت محیط شهری بپردازد ،و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه
راهکارهای مؤثرتری برای افزایش کیفیت سطح زندگی شهری دست یافت.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از اواخر قرن بیست و ابتدای قرن بیست و یک مکاتب فکری و جنبشهای بسیاری شکل گرفت که حاصل و چکیده
آن تبدیل اصول پایداری در برنامهریزی شهری ،شهرسازی و معماری بعنوان یک پارادایم زیر بنایی میباشد

( Lehman,

 .) 2010در ابتدا مروری بر تأثیرگذارترین این مفاهیم بر روند استفاده از بامهای سبز خواهیم داشت .پس از آن مفاهیم
پایه و کلیدی در راستای احداث بام سبز و ارتقای کیفیت زندگی را بررسی خواهیم کرد.

اصطلاح فرانسوی . Haute Qualite Environmentale

5

. Leadership In Energy and Environmental Design

1

04
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 9911

اکوسیتی 9یا شهر اکولوژیک
تخیل گرایان قرن  10نظیر فرانک لوید رایت و لوکوربوزیه را میتوان از پیشتازان و الهامبخشان نظریه شهر اکولوژیک
دانست .اولین بار ریچارد ریجستر در کتاب "ساخت شهرها برای آینده سالم" در سال  5317در مورد ساخت شهر که
مانند سیستم زندگی بوسیله الگوی کاربری زمین کالبد سالم کل شهر را حمایت کند ،تنوع زیستی را افزایش دهد ،و با
بهکارگیری الگوهای تکامل و پایداری در نقش های شهر تنوع ایجاد کند ،پیشنهادی را ارائه داد (رهنما و همکاران،
 . )5931واژه اکوسیتی و مفاهیم مشابهی نظیر شهر پایدار و شهر سبز در گذر زمان با توسعه درک تغییرات اجتماعی و
تأثیرات بشر بر سلامت اقتصادی و زیست محیطی تکامل یافته است ) .(Dong et al, 2016: 1185در این راستا برنامهریزی
شهر اکولوژیک باید در راستای تحقق رشد شهری پایدار چه از منظر جمعیت یا اقتصادی ،سبک زندگی مناسب ،گسترش
آموزش ،حمل و نقل شهری ،مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای و مواد زائد ،و مصرف انرژی از طریق کارآیی و فراهم
نمودن انرژیهای پاک متناسب با تقاضای محلی باشد ( .)Tsolakis and Anthopoulos, 2015شهراکولوژیک بر رابطه متعادل
شهر و روستا تأکید دارد و یک دید جامع و کلنگرانه است .نمونههایی از تلاش جهت دست یابی به شهر اکولوژیک در
پروژههای مصدر 1در ابوظبی امارات ،تیانجین 9در چین و سونگدو 1در کره جنوبی میباشد ( .)Caprotti, 2014: 10یکی
از نمونههای جهانی موفق اکوسیتی در این زمینه مصدرسیتی 1در ابوظبی امارات با توسعه کربن پایین 6میباشد که
تصاویری از این پروژه در ذیل ارائه شده است.7

شکل  -9نمایی از پروژه اکوسیتی مصدر در ابوظبی ،امارات.
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شهرسازی سبز ی ک مدل مفهومی برای طراحی های شهری بدون کربن 3و بدون ضایعات 50میباشد .این مدل در واقع
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نوشهرگرایی و یک جنبش اکولوژیکی میباشد ( .)Lehmann, 2010استفاده حداکثری از فرصتها جهت ایجاد فضاهای
سبز و باغ بام و سطوح سبز به جهت افزایش تنوع زیستی و ایجاد سطوح سبز با دسترسی سهل و آسان به منظور تفریح
و سلامت و دستیابی به شهر سالم از اصول شهرسازی سبز میباشد.
شهرهای زیست

دوست9

ایده شهرهای زیست دوست برگرفته از نظریه بایوفیلیا 1میباشد که مطرح می کند انسان یک تمایل ذاتی برای ارتباط با
طبیعت و دیگر اشکال حیات دارد ( .)Wilson, 1984: 157شهر زیست دوست دارای طبیعت فراوان در ارتباط نزدیک با
فضای شهری می باشد .یک شهر زیست دوست شهری انباشته از طبیعت است که در کار ،بازی و زندگی روزانه مردم
احساس میشود .استفاده از دیوارها و نماهای سبز ،باغ بامها ،جنگلهای شهری ،پارکها و باغها و پارکهای خطی و
حاشیهای میتواند نمونههایی از حضور طبیعت در فضای شهری و زندگی مردم باشد (.)Beatley, 2011
بام

سبز9

تاریخچه بام سبز را می توان به باغهای معلق بابل و امپراطوری رم که گیاهان را در بامها و بالکنها کشت میکردند
جستجو کرد ( .)Li and Yeung, 2014بامهای سبز با عناوینی چون باغبانی در پشت بام ،و یا فناوری کاشت گیاه در پشت
بام ،بامهای زنده و یا زیست بام یا بام باغ شناخته میشوند .بام سبز در واقع اکوسیستمی زنده بوده که توانایی زیست
مطلوبی را برای محیط شهری فراهم کرده و آن را بهرهورتر و پایدارتر میسازد (نهرلی و همکاران .)5930،بام سبز در
واقع بامی است که بر روی سطح آن گیاهان رشد میکنند (رضویان و همکاران .)5913 ،امروزه احداث بام سبز در
سرتاسر جهان گسترش چشمگیری یافته است و کشور آلمان با اختصاص 50درصد از بامها به این امر پیشتاز است

( Li

.)and Yeung, 2014
شاخصهای جهانی زیست محیطی طراحی
شناخت اثرات و پیامدهای پروژه بر محیط در سه محیط طبیعی ،اجتماعی -اقتصادی ،محیطهای انسان ساخت موجود
در حوزه نفوذ شهر و قلمروی اکولوژیک آن میبایست مورد بررسی و شاخصهای ارزیابی آن مورد استخراج قرار گیرد
(بهرام سلطانی )10-51 :5971 ،و در سراسر جهان تلاشهایی بهمنظور دستیابی به مؤلفههای ارزیابی کیفیت محیط
زیستی انجام شده است و سری شاخصهایی برای ارزیابی پایداری شهرها ارائه شده است .فرنسسا لیمن 1معتقد است
نسبت پارکها به پارکینگها بهترین شاخص قابل زیست بودن یک شهر است ،که نشان میدهد شهر برای مردم ساخته
شده یا اتومبیلها (براون .) 11 :5935 ،در حال حاضر بیشتر شهرهای کشور خصوصا مراکز استانها رشد بیرویهای را
در پیش داشتهاند که حاصل این رشد بیرویه افزایش سح آلودگی هوا ،گسترش افقی شهرها ،تهی شدن منابع و ذخایر
آب و بسیاری معضلات زیستمحیطی دیگر است .از طرفی انسان شهری به واسطه صنعتی شدن و طراحیهای نامناسب
Biophilic City

5

Biophilia Hypothesis

1

Green roof

9

Francesca Lyman

1
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شهری ،ارتباط خویش را با طبیعت تقریبا از دست داده است .در شهر مشهد افزایش جمعیت ظرف مدت  90سال حدودا
سه برابر شده است که این امر نشاندهنده افزایش تقاضا برای استفاده از سطوح سبز شهری و سرانه فضای سبز میباشد.
براساس مطالعات و بررسیهای وزارت مسکن و شهرسازی ،سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در شهرهای
ایران بین  7تا  51مترمربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل
متحد ( 10تا  11مترمربع برای هر نفر) رقم بسیار کمتری است (عنابستانی و روستا .)7 :5930 ،در ساختمانهای شهری
بامهای مسطح با هزینه زیاد بهمنظور حفاظت ساختمان در برابر باران و برف و نگهداری لوازم مکانیکی طراحی شدهاند
که معمولا فاقد ملاحظات زیباییشناسانه معماری بوده و نمیتوانند در اغنای ارزش زیبایی و معماری ساختمان نقشی
داشته باشند ،چهرهای زمخت و خشن به سیمای شهر ،و ساختمان میبخشند و نیازمند سیستم دفع آب باران نیز هستند
(رضویان و همکاران.)591 :5913 ،
اثرات محیطی احداث بام سبز
الف :تنوع زیستی در فضاهای شهری
بامهای سبز بعنوان یک کریدور سبز در ورود جانوران به زیستگاههای شهری عمل میکنند خصوصا اگر با بوم و اقلیم
منطقه سازگار طراحی شوند .در یک بام سبز حدود  90و یا حتی بیشتر موجود زنده رویت میشود

( Li and Yeung,

 .)2014البته در تنوع گونههای گیاهی بامهای سبز نوع بام سبز و عمق بستر نقش مهمی دارد ( .)Madre, et al, 2014در
مطالعهای بر  97بام سبز مهمترین شاخصههای زیستگاهی ابعاد و اندازه بام ،غنای گونههای موجود ،اندازه قسمت
آفتابگیر بام ،مدت زمان تابش آفتاب و عمق بستر ارزیابی شدند ( .)Yalcinalp, et al, 2017همچنین نقش بامهای سبز
در سازگاری جوامع گیاهی وحشی

)(Madre, et al, 2014

و نیز فراهم نمودن زیستگاه برای جانوران و ارگانیزمهای

مختلف حائز اهمیت میباشد.
ب :کاهش دمای محیط و مقابله با جزایر گرمایی شهری
وجود ساختمانها و سازههای شهری سخت موجب جذب نور خورشید و انتشار گرما میشود که این اثر را پدیده
جزیره گرمایی شهری مینامند .بام های سبز بدلیل وجود پوشش گیاهی و فرآیند تبخیر و تعرق دمای محیط را کاهش
میدهند .این کاهش دما با نوع گیاه انتخابی رابطه مستقیم دارد ( .)Li and Yeung, 2014البته شدت تعرق گیاه به عوامل
مختلفی از قبیل نوع برگ یا ساقه ،ساختمان ریشه ،شدت نور ،رطوبت خاک و مانند آن بستگی دارد

( Wilkinson, et al,

 .)2017به عنوان مثال "اثر سایه" در پوشش گیاهی میتواند تکاندهنده باشد .سایهاندازی شاخ و برگ گیاهان بر روی
بام مانع افزایش دمای سطح بام میشوند (محمودی و پاکاری.)5931 ،
ج :حفظ آب و جلوگیری از بروز سیلاب و رواناب
بام های سبز بدلیل وجود پوشش گیاهی قابلیت بالایی برای جذب آب دارند بهطوری که به ازای هر  500میلیمتر
ضخ امت بام سبز یک گالن بر فوت مربع آب حفظ خواهد شد ) .(Wilkinson, et al, 2017قابلیت جذب آب بین انواع
مختلف گیاهان بام سبز گسترده بین  10تا  60درصد حجم کل رواناب ناشی از بارندگی میباشد
.)131
د :بهبود کیفیت هوای شهری

( Li and Yeung, 2014:
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بامهای سبز به دلیل وجود پوشش گیاهی می توانند نقش به سزایی در بهبود کیفیت هوای محیط داشته باشند .وجود
بام های سبز بدلیل اثر کاهندگی در دمای شهری موجب ایجاد تفاوت دمای هوا بین سطوح مختلف و در نتیجه ایجاد
جریان هوایی و کاهش تجمع آلایندهها میگردند که این اثر میتواند تحت تأثیر جهت وزش باد و شدت اثر کاهندگی
دمای بام باشد ) .(Jong, et al, 2012طبق آمار حاصل از مطالعات حدود یک متر مربع بامی که با چمن پوشانده شود قادر
است تا  0/1کیلوگرم ذرات الاینده جابجا شده با هوا را سالانه پاکسازی کند (.)Yu, 2005: 13
ه :تولید غذا و ایجاد مزرعه شهری
بامهای سبز بعنوان بسترهای گیاهی میتوانند فرصتی را برای کشت گیاهان زراعی و خوراکی فراهم کنند .در مطالعهای
در اوزاکا ژاپن کشت هیدروپونیک برنج در بام یک مجمتع تجاری علاوه بر فراهم کردن امکان ایجاد مزرعه شهری نقش
بسزایی در کاهش دمای محیط مشاهده شد ).(Tanaka, et al, 2015
ز :صرفه جویی اقتصادی
کاهش مصالح ساختمانی مصرفی با افزایش طول عمر بام و کاهش تعمیرات و نوسازی بام ،حفاظت از انرژی ،مدیریت
آبهای سطحی ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای به ویژه دی اکسید کربن ،کاهش سوختهای مصرفی موجب بهبود
شرایط اقتصادی میشود و هزینههای انرژی سرمایشی و گرمایشی را کاهش میدهد (محمودی و پاکاری.)5931 ،
همچنین میتواند با افزایش ارزش ملک و تغییر ساختار از طریق "تبدیل یک سقف خشک و زشت به یک دارایی
مناسب" و عملکرد بعنوان عایق حرارتی و صوتی در صرفهجویی اقتصادی مؤثر واقع گردند (رضویان و همکاران،
 .)5913میزان کاهش مصرف انرژی و صرفهجویی در اقتصاد خانوار بستگی به نوع بام سبز دارد .مطالعات نشان داده
است که که بامهای سبز قادر به کاهش هزینههای ناشی از مصرف انرژی تا 10درصد در تابستان و 11درصد در زمستان
میباشد (.)Yu, 2005: 12
نمونههایی از ساخت و ساز سبز در جهان
بهمنظور حداقل آسیب ناشی از فعالیتهای انسانی به محیط زیست و دستیابی به پایداری شهری در سرتاسر جهان
تلاش هایی به منظور ساخت و ساز سبز و ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهرها انجام گرفته است .از نمونههای خارجی
و موفق ساختمانهای سبز در جهان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
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جدول  -9نمونههایی از ساخت و ساز سبز در جهان
ویژگی های خاص

نام بنا

مشخصات کلی بنا

ساختمان اداری

واقع در شهر میدلند ناتینگهام 5331

شیشه های دو جداره با عرض  5متر به همراه تعبیه

مرکزی

طراح و معمار :ریچارد راجرز

پنجره هایی به منظور تهویه

معماری همساز با محیط و دارای قابلیت گسترش در آینده
قرارگیری فضای سبز و کانال آب تمیز در اطراف سایت و
پشت کردن ساختمان به شلوغی شهر

حیاط مرکزی سبز داخل ساختمان شبیه به دره عمیق و

Inland Revenue

سراشیبی
ایجاد سایه  ،کاهش گرما  ،تصویه آلودگی و مرطوب
(تصویر)5
91درصد کاهش در مصرف آب آشامیدنی
حداقل اختلال در محیط طبیعی
سطوح غیر قابل نفوذ مانند تراس ها و پارکینگ ها و غیره
واقع در حیدر آباد – هندوستان

دارای خاصیت جذب و هدایت گرما و اشعه خورشید به

دریافت جایزه مشهور طلای سفید

داخل

تحت نظر پیشوایان انرژی و طراحی

با تبدیل سطوح بام ها به حیاط بام این هدایت گرما و اشعه تا

Cll-Sohrabji

محیطی ،از طرف شورای ساختمان

میزان  %11کاهش یافته است.

))Godrej GBC

های سبز امریکا .نمادی از هماهنگی

مرکز تجاری سبز

بهره برداری از آب باران

بین طبیعت و معماری با مساحت

10رصد صرفه جویی بیشتر در کل انرژی های مصرفی

 10000فوت مربع در میان حومه

11درصد کاهش در مصرف روشنایی

شهری به سبکهای تک.

10درصد انرژی مورد نیاز ساختمان توسط سلول های
خورشیدی می شود
10درصد مصالح استفاده شده بازیافت شده یا قابل بازیافت
بیش از 10درصد زباله ساختمان بازیافت میشود (تصویر )1
کاشت  300درخت با اندازه  6 – 9متر 1000 ،بوته و 55000

برجهای
Bosco Verticale
ldghk

معمارBoeri Studio :

بوته گلدار در تراسهای بنا تا طبقه 17

سال طراحی  1051واقع در میلان،

زیستگاه بیولوژیک در مساحت  10000مترمربع

ایتالیا

تراسهای سبز شاخص اصلی نما
سیستم فوتوولتاییک جهت تأمین انرژی (تصویر )9

منبع :مطالعات نگارندگان در منابع اسنادی.

شکل  -1نقشه و نمایی از ساختمان اداری مرکزی
منبعwww.google.com/image:

Inland Revenue
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شکل  -9ساختمان اداری مرکزی Inland Revenue
منبعwww.google.com/image:

شکل  -1نمایی از برجهای  Bosco Verticale ldghkمیلان ،ایتالیا.
منبعwww.designboom.com:

شاخصهای ارزیابی محیط زیست و کیفیت زندگی
در رابطه با تعیین شاخصها و معیارهای ارزیابی کیفیت زیست محیطی مطالعات بسیاری صورت گرفته که نتایج حاصل
از این مطالعات ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهرها و نهایتا رسیدن به پایداری در سیستم شهری میباشد .دکتر طبیبیان
و فریادی ( )5910در پژوهشی بر روی تدوین شاخصهای ارزیابی محیط زیست شهری دوازده عامل را برای ارزیابی
پیشنهاد دادند که هر کدام از این عوامل به زیر شاخههایی تقسیم میشود و نهایتا با امتیازدهی سهم این عوامل سنجیده
میشود .کوکبی ( )5916مهمترین اثر بامهای سبز در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مورد پردازش قرار خواهد گرفت.
شاخصه های پایداری شهری
پایداری اقتصادی

پایداری اجتماعی فرهنگی

پایداری فیزیکی

پایداری اکوسیستم

شغل

سازمان های
مردم نهاد

خدمات و
امکانات

محیط زیستی

اقتصاد شهری
سبز

امنیت اجتماعی

خدمات عمومی

خدمات سالمت

مسکن

مشارکت
اجتماعی

حمل و نقل

ایمنی و امنیت

فرهنگ بومی

فعالیت های
تفریحی

تبلیغ فرهنگ
بومی
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شکل  -5شاخصههای پایداری شهری ایران
منبعAzamiet al, 2015 :

پیشینه تحقیق
از پیشتازان در زمینه احداث باغ بام و بام های سبز می توان به آلمان و فرانسه اشاره کرد که به ترتیب با نرخی حدود
 5.000.000و 50.000.000متر مربع سالیانه در حال احداث بام سبز میباشند ( .)Madre, et al., 2014: 104 & 105با
گسترش استفاده از این سازهها مطالعات بر روی عملکرد و ویژگیهای این ساختارهای نو ظهور گسترش یافت که در
جدول ذیل مختصرا به آن اشاره شده است.
جدول -9سابقه تحقیق در ایران و جهان
محقق

سال

فرزانه رزاقیان

5931

عنوان تحقیق

نتیجه

تحلیل اصول معماری

یافته های این پژوهش نشان می دهد تقریبا در هیچ یک از ساختمان های بلند مرتبه

سبز از طریق شاخص

شهر مشهد به معماری سبز و اصول طراحی آن توجه نشده و مواردی چند نیز که از

 LEEDدر ساختمان

شاخص LEEDدر این بناها اجرا شده ،نه به دلیل وجود چشم اندازاکولوژیک ،که

های بلندمرتبه شهر

به دلیل تامین آسایش ،رفاه و گران تر ساختن هر متر مربع بنا جهت فروش می

مشهد

باشد.

بررسی عوامل مؤثردر
عدم استفاده و توسعه بام
زنگنه و
همکاران

5931

سبز در کاهش جزایر
حرارتی کلان شهرها
(نمونه موردی :شهر
مشهد)

این پژوهش به شناسایی موانع کسترش بام سبز در مشهد پرداخته است .موانعی
چون :هزینه بالا بام سبز نسبت به بام معمولی ،ارزان بودن انرژی ،نبود صنعت بومی
بام سبز و پژوهش های کاربردی ،نبود طرحهایی با توجیه اقتصادی در مردم و
مسئولین ون بود قوانینی مدون در این خصوص بر سر راه توسعه بام سبز مشهد
محسوب میشود .استفاده از تجربه دیگر کشورها ،آشنا کردن مسئولین و مردم با
مزیت بام سبز ،بسترسازی برای حضور بخش خصوصی و...راهکار پیشنهادی برای
حل این مشکل است.
سه نمونه بام معمولی ،بام سبز معمولی ،بام سبز با جزییات اجرایی خاص (لایه

محمودی و
همکاران

ارزیابی چگونگی
5935

تأثیرگذاری بام سبز در
کاهش دمای محیط

فایبرگلاس) آنالیز شده و انتقال حرارت آنها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت و
معلوم شد که بام سبز نسبت به بام معمولی 10درصد انتقال حرارت کمتری دارد و
بام سبز با لایه فایبرگلاس نسبت به بام سبز اجرایی 10درصد بهینه سازی شده
است .سایه اندازی و خنک سازی تبخیری گیاهان و همچنین لایه های سقف به
عنوان عایق تأثیر مؤثری در کاهش انتقال حرارت دارند.

بررسی عوامل
نهرلی و
همکاران

محدودکنندة توسعة
5930

بامهای سبز در ایران بر
پایة تحلیل سلسله

با توجه به نمودار سنتز نهائی و نمودار حساسیت کارآیی مهم ترین مانع در توسعة
بام سبز در ایران هزینه های متفاوت استقرار بام سبز نسبت به بام معمولی است؛

مراتبی
محمودی
و همکاران

طراحی جزئیات مناسب
5930

بام سبز برای کاهش
مصرف انرژی ساختمان

در این تحقیق بعد از شناخت بام سبز ،با این فرضیه که "می توان با طراحی یک
دیتیل و افزودن یک لایه به دیتیل بام سبز کارکرد حرارتی آن را افزایش داد" به
آنالیز انتقال حرارتی اجزای تشکیل دهنده بام سبز پرداخته شده است .سپس جهت
ارزیابی کاهش انتقال حرارت ،دیتیل بهینه بام سبز جهت کاهش انتقال حرارت با بام
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های سبز متداول مقایسه شد و مشاهده گردید دیتیل تعریف شده در کاهش انتقال
حرارت اثر بسیار مطلوب تری دارد و می تواند برای ساختمانهای با مصرف انرژی
صفر بکار گرفته شود.
رضویان و
همکاران

می توان با تشویق شهروندان به اجرای طرح بام سبز ،حداقل نزدیک به یک پنجم
بام های سبز

5913

سطح شهر تهران را به فضای سبز تبدیل کرد و میزان آلودگی هوا را نیز به میزان
محسوسی کاهش داد.

ارزیابی عملکرد گرمایی
Wilkinson,e
t al.,

2017

Li and
Yeung

1051

M.
Santamouri
s

1051

Baik et al.,

2012

باغ بام ها و دیوارهای
سبک رتروفیت در
ریودوژانیرو و سیدنی
مطالعه جامع عملکرد بام
سبز از منظر زیست
محیطی

عملکرد حرارتی با مشاهده ی تغییرات دما در یک بام با پوشش غیر گیاهی و
گیاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که این فناوری سبز با
قابلیت رتروفیت سبک وزن نه تنها می تواند پیشرفت مهمی در توسعه پایدار داشته
باشد بلکه می تواند شرایط محیطی راحت تری برای انسان هایی که در شهر های
متراکم زندگی می کنند ،منجر شود.
مطالعه جامعی بر روی گیاهان باغ بام و فواید آنها بر روی محیط زیست انجام
گردید و شاخص های انتخاب گونه گیاهی مناسب پیشنهاد گردید.

خنک کنندگی شهرها:
مروری بر تکنولوژی
منعکس کننده و و
کاهنده بام های سبز در
مقابله با جزیره گرمایی

احداث باغ بام ها در مقیاس شهری می تواند منجر به کاهش میانگین دمای محیط
بین  0.9تا  K 5گردد.

و بهبود اسایش در
محیط شهری
اثرات سبز کردن سقف
ساختمان ها بر کیفیت
هوا در کانیون های
خیابانی

نتایج نشان می دهد که هوا سرد تولید شده به علت سبز کردن بام موجب تقویت
جریان هوا خیابان می شود .این جریان خیابانی تقویت کننده پراکندگی آلاینده در
نزدیکی جاده ،و باعث کاهش تمرکز آلودگی در آنجا می شود.

منبع :مطالعات نگارندگان.

معرفی محدوده موردمطالعه
شهر مشهد بعنوان دومین کلان شهر ایران در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است که از نظر موقیعت
ریاضی در طول  13.1تا  60.91شرقی و عرض جغرافیایی  91.19تا  97.7شمالی واقع شده است (سالنامه آماری
شهرداری مشهد .)11 :5931 ،اقلیم منطقه مشهد عمدتا متأثر از ارتفاعات البرز شرقی است که ،ضمنا در کنار اراضی
پست کشف رود متغیر شده است .بر اساس طبقه سیستم آب و هوایی کوپن ،منطقه درمقیاس ماکرو خشک و در آن
میزان تبخیر بیشتر از بارندگی است (زنگنه و همکاران .)30 :5931 ،در زمینه جمعیتی نیز ،شهر مشهد دومین کلانشهر
کشور از نظر جمعیت محسوب میشود که جمعیت این شهر در سرشماری نفوس و مسکن سال  5931معادل 9.177.616
نفر بوده است (خاکپور و همکاران.)557 :5931 ،
روش پژوهش
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روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع کاربردی می باشد که به روش دلفی (نظر خواهی از کارشناسان
خبره) پرسشنامههای تحقیق مورد پرسشگری و سپس مورد تحلیل قرار گرفته است .جامعه آماری این تحقیق (گروه
دلفی) شامل  11نفر از مدیران ارشد حوزه طراحی ،برنامهریزی شهری و محیط زیست در شهر مشهد میباشند .ابزار
بهکار رفته در این پژوهش پرسشنامه دلفی و جدول توماس ال ساعتی میباشد .تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی با استفاده از مدلسازی و به کمک نرم افزار تحلیل آماری  SPSSصورت گرفته است .در نهایت با
کمک پرسشنامه دلفی میزان اثر گذاری پارامترهای مؤثر در موضوع تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
در راستای ارزیابی کیفیت زیست محیطی در ابتدا نیاز است که سنجهها و پارامترهای ارزیابی موجود استخراج گردد.
دکتر بحرینی و طبیبیان ( ) 5977در مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری یک نظام سلسله مراتبی در هفت دسته
سطح بندی شده ارائه دادند که در سه گروه نیازهای اساسی ،نیازهای اجتماعی اقتصادی و نیازهای فرهنگی طبقهبندی
شدند که هر کدام دارای زیرشاخههایی میباشد .اعظمی و همکاران ( )1051شاخصههای پایداری شهری را براساس
موارد اعلامی سازمان ملل در سال  1051در چهار دستهبندی کلی پایداری شهری شامل پایداری اقتصادی ،پایداری
اجتماعی فرهنگی ،پایداری فیزیکی ،و پایداری اکوسیستم دستهبندی نمود که این عوامل نیز دارای زیرشاخههایی برای
سنجش میباشد .همچنین شریفیانپور و همکاران ( )5931در پژوهشی شاخصهای ارزیابی محیط زیست شهری را در
ایران ،کانادا ،ایتالیا ،چین و اتحادیه اروپا که شباهت بیشتری با شاخصهای موجود در ایران داشتند را مورد ارزیابی قرار
داده و سپس طی تحلیلهای مقایسهای مجموعه کاربردیتری از شاخصها برای ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری
جمعآوری و طبقهبندی گردید .در بحث افزایش کیفیت زیستمحیطی شهرها یکی از رویکردهای موجود افزایش سطح
سرانه فضای سبز شهری میباشد که در این رابطه استاندارهای بسیاری از سوی سازمانها و نهادهای ملی و بینالمللی
ارائه شده (جدول یک) که سطح سرانه فضای سبز مشهد ( 6.71مترمربع) فاصله بسیاری با این استاندارها دارد .از سوی
دیگر با توجه به افزایش قیمت زمین و تقاضا و رقابت بر سر مالکیت زمین احداث پارکها و سطوح فضای سبز با
محدودیت مواجه شده است که استفاده از بامهای سبز با توجه به قابلیتها و عملکردهای بیشماری که دارند میتوانند
راهکاری مناسب جهت حل این مشکل در سطح شهر مشهد باشند که با توجه به هزینهبر بودن این تأسیسات و بهمنظور
عملیاتی شدن این مهم نیازمند اختصاص بودجه و امتیازاتی به مالکین جهت تشویق و ترویج احداث این سازهها میباشد.
با توجه به جدید بودن این بحث در ایران و خصوصا مشهد پرواضح است که در ابتدا بحث تخصیص امتیازات ویژه و
فرهنگسازی در این خصوص از اهمیت والایی برخوردار است .همچنین در بسیاری از کشورهای جهان امتیازات ویژهای
نظیر تخفیفهای مالیاتی ،معاف از عوارض شهرداری و کمک هزینههای احداث راهکارهایی میباشد که منجر به افزایش
تمایل ایجاد این سازه ها در بین شهروندان شده است .در این راستا در پژوهش حاضر عملکرد بامهای سبز بر اساس
شاخصهای ارزیابی محیط شهری ایران (نمودار )5سنجیده میشود و سپس نقش آنها در دستیابی به پایداری شهری
(نمودار )1مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در رابطه با میزان سرانه فضای سبز شهری آمارها و اعداد متفاوتی بر پایه تعاریف متعدد موجود ،وجود دارد .برای مثال
هر چند ممکن است فضای سبز متعلق به شبکه راهها آثار اکولوژیکی -زیست محیطی داشته باشد .ولی عملکرد اصلی
آن با شبکه و جریان ترافیک ارتباط مییابد و از همین لحاظ سایر بازدهیهای آن از اهمیت کمتری برخوردار است
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بنابراین برای عناصر سبز شهری نیز  -همانند سایر کاربری های شهری -باید هویت مستقلی در نظر گرفت (حاتمینژاد
و عمرانزاده.)15 :5913 ،

شکل  -6سطح سرانه فضای سبز شهرمشهد به تفکیک مناطق در سال 9915
ماخذ :محاسبات نگارندگان بر اساس سالنامه آماری سال 5931

فضای سبز اجتماعی که به معنای فضایی که میتوان در آن محل همچون بوستانها اُتراق کرد میباشد .درگذشته برای
محاسبه سرانه فضای سبز در شهر مشهد تمام آیلندها و حاشیهها و لچکیها نیز در نظر گرفته میشد که  51متر مربع
محاسبه میشد ،اما بر اساس طرح جامع شهر مشهد ،سرانه فضای سبز اجتماعی باید به  55.1مترمربع برسد که در حال
حاضر این سرانه  1.6مترمربع است .برای افزایش هر متر سرانه فضای سبز باید  900هکتار فضای سبز اجتماعی در
مشهد ایجاد شود که برای رسیدن به رقم مدنظر طرح جامع ،باید بیش از  1500هکتار فضای سبز اجتماعی 5در سطح
شهر مشهد ایجاد شود.

شکل  -7جمع کل مساحت فضای سبز شهر مشهد در سال ( 9915متر مربع)
ماخذ :محاسبات نگارندگان بر اساس سالنامه آماری سال .5931

 5به نقل از وبسایت روزنامه شهر آرا مورخ سه شنبه  15 /آذر  36در مصاحبه با رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیطزیست شورای
اسلامی شهر مشهد.
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برای شهرهای ایران با توجه به تنوع عوامل طبیعی و اقلیمی آن ،سرانه 3مترمربع تا سطح  10000نفر جمعیت شهری
پیشنهاد میگردد (حاتمینژاد و عمرانزاده:5913 ،

:)71

جدول  -2جمعیت ،وسعت ،سرانه فضای سبز و مساحت فضای سبز شهر مشهد به تفکیک مناطق در سال 9915
جمع کل فضای سبز (متر مربع)

جمعیت

سرانه فضای سبز (متر مربع)

منطقه
منطقه 9

617.765.00

567.059.00

1/51

منطقه 2

1.011.651.00

159.961.00

1/06

منطقه 9

5.167.713.00

157.310.00

1/17

منطقه 4

5.106.611.00

161.511.00

1/97

منطقه 5

155.566.00

571.609.00

1/61

منطقه 6

5.576.919.00

191.196.00

1/06

منطقه 7

6.311.915.00

119.196.00

17/91

منطقه 8

5.713.115.00

31.119.00

51/30

منطقه 1

15.393.631.00

917.065.00

67/01

منطقه 91

1.117.151.00

136.119.00

7/10

منطقه 99

5.110.151.00

100.565.00

3/10

منطقه 92

779.713.00

501.169.00

7/91

منطقه ثامن

75.031.00

59.165.00

1/59

579

تعداد کل پارکها در سطح شهر

5644511449

وسعت فضای سبز تحت پوشش شهرداری (متر مربع)

941574671

جمعیت کل شهر مشهد (نفر)

مآخذ :محاسبات نگارندگان براساس سالنامه آماری شهرداری.5931 ،

شکل -8توزیع فضای سبز شهر مشهد به تفکیک مناطق شهرداری در سال .9915
ماخذ :سالنامه آماری شهرداری مشهد.5931 ،
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از بررسی آمار و اطلاعات موجود در رابطه با فضای سبز شهری مشهد میتوان نتیجه گرفت که منطقه نه شهرداری با
دارا بودن بیشترین میزان سطوح فضای سبز و سرانه  67.01متر مربع برخوردارترین منطقه مشهد میباشد ،گرچه به
جهت برخورداری از فضای سبز عامل پراکندگی و دسترسی هم باشد مورد بررسی قرار گیرد که مورد تمرکز این پژوهش
نمیباشد .همچنین منطقه دو شهرداری با جمعیتی معادل  159،961نفر پر جمعیتترین منطقه میباشد که سرانه فضای
سبز آن تنها برابر با  1.06متر مربع است که نشان می دهد این منطقه نیاز بالایی برای احداث فضای سبز دارد .از سوی
دیگر منطقه ثامن با جمعیت معادل  59165نفر کمجمعیتترین منطقه شهری میباش د که سرانه فضای سبز آن برابر با
 1.59است .این در حالی است که منطقه ثامن جمعیت مسافر بسیاری را نیز در خود جای میدهد که در برابر سرانه
فضای سبز موجود این منطقه ضعف بسیاری را دارا میباشد .نقشه پراکندگی فضای سبز مشهد نیز نشان میدهد که
مناطقی نظیر منطقه  1 ،1 ،7و  55دارای پارکهای بزرگ مقیاسی میباشند که وجود این پارکها نقش بسزایی در بالا
بردن سطح سرانه دارد این در حالی است که همانطور که پیشتر ذکر شد از لحاظ برخورداری فضای سبز اجتماعی
بایستی عواملی نظیر مسافت و دسترسی به پارکها و پراکنش آنها نیز بررسی گردد که نقشه موجود نشاندهنده نامناسب
بودن پراکنش پارکها در سطح مناطق شهری میباشد .لذا با توجه به ارزش افزوده بالای زمین و هزینههای ناشی از
احداث پارکها برای شهرداریها بامهای سبز میتوانند تأثیر بسزایی در این بهبود این امر داشته باشند.
در این بخش براساس نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامههای گروه کارشناسان تحقیق (گروه دلفی) در نرمافزار تحلیل
آماری ( )spssبه تحلیل شاخصهای مؤثر در ارتقاء کیفیت سطح زندگی در شهر مشهد پرداختهایم .آزمون مقایسه میانگین
برای بررسی وضعیت کیفیت زندگی به صورت زیر مورد بررسی قرارگرفته است:
μ1 = 3

∶ H0

μ1 ≠ 3

∶ H1

{
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جدول -9آزمون مقایسه میانگین تک نمونهای (𝐭𝐬𝐞𝐓 )𝐓 −
تعداد نمونه

میانگین

واریانس

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

42

1/0917

0/09901

0/51576

0/00395

جدول  -4نتایج آزمون مقایسه میانگین تک نمونهای (𝒕𝒔𝒆𝑻 )𝑻 −
ارزش آزمون = 9
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

اختلاف از میانگین

999/547

15

0/000

5/09175

فاصله اطمینان  0/31درصد برای
اختلاف از میانگین
5/0170

5/0101

مأخذ :یافته های پژوهش.5937 ،

با توجه به جدول ( )1چون سطح معنی داری کمتر از  )sig= 0/000( 0/01میباشد ،بنابراین آزمون معنیدار است .یعنی
اختلاف معنیداری بین سطح میانگین بدست آمده با سطح متوسط موردنظر (در اینجا  )9وجود دارد .انحراف استاندارد
برابر با  0/51576نشاندهنده تغییرپذیری یا پراکندگی پاسخهاست .حال چون اختلاف از میانگین ( )5/09175مثبت
میباشد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت گرایش پاسخ دهندگان به سمت موافقت با ارتقاءی سطح کیفی زندگی از طریق
توسعه و افزایش ساختمانهای سبز (بامهای سبز) در شهر مشهد میباشد .به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت پاسخ-
دهندگان در سطح بسیار بالایی معتقد هستند که توسعه ساختمانهای سبز و توجه به محیط زیست شهری موجب ارتقاء
سطح کیفی زندگی آنان خواهد شد .برای درک بهتر از مسأله فوق ،جدول میانگین نظرات پاسخدهندگان در مورد تأثیر
ساختمانهای سبز شهری در ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان شهر مشهد ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود
با توجه به جدول ( )3در مجموع  13/5درصد از گروه دلفی در پرسشنامه تحقیق ،تأثیر توسعه ساختمانهای سبز را در
ارتقاء سطح کیفی زندگیشان را بسیار زیاد 15/7 ،درصد زیاد و  53/1درصد در سطح متوسط ارزیابی کردهاند.
جدول  -5میانگین نظرات گروه دلفی در مورد تأثیر توسعه ساختمانهای سبز در ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان شهر مشهد
گزینه ها

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیارکم

میانگین فراوانی

555

537

79

0

0

درصد فراوانی

13/5

15/7

53/1

0/0

0/0

انحراف استاندارد

اختلاف از میانگین

0/51576
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جدول  -6احتمال اثرگذاری شاخصهای مؤثر در ارتقاء کیفیت زندگی شهری در شهر مشهد
شاخص ها

گروه

فراوانی

احتمال

سطح معنی داری

زیبایی شناختی

احتمال وقوع

10

0/31

1/111

عدم وقوع

1

0/01

احتمال وقوع

96

0/16

عدم وقوع

6

0/51

احتمال وقوع

7

0/57

کالبدی
ارتباطی

1/111
1/111

5/09175
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اقتصادی
زیست محیطی
اجتماعی

عدم وقوع

91

0/19

احتمال وقوع

91

0/30

عدم وقوع

1

0/50

احتمال وقوع

99

0/73

عدم وقوع

3

0/15

احتمال وقوع

1

0/51

عدم وقوع

97

1/88

1/111
1/111
1/111
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طبق جدول فوق سطح معنیداری برای همه شاخصها از  0/01کمتر است ،بنابراین با اطمینان  31درصد بین احتمال
وقوع و عدم وقوع تفاوت معنیداری وجود دارد .از طرفی برای شاخصهایی که احتمال وقوع در آنها نسبت به عدم
وقوع بیشتر است ،میتوان گفت تأثیر معنیداری بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر مشهد دارند .بنابراین نتایج زیر با
اطمینان  31درصد حاصل میشود:
-

شاخصهای زیبایی شناختی بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر مشهد تأثیر معنی داری دارد.

-

شاخصهای کالبدی بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر مشهد تأثیر معنیداری دارد.

-

شاخص های ارتباطی بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر مشهد تأثیر معنیداری ندارد.

-

شاخص های اقتصادی بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر مشهد تأثیر معنیداری دارد.

-

شاخص های زیست محیطی بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر مشهد تأثیر معنیداری دارد.

-

شاخص های اجتماعی بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر مشهد تأثیر معنیداری ندارد.

در ذیل بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و با کمک پرسشنامه دلفی و جدول توماس ال ساعتی به محاسبه وزن
نسبی و نهایی معیارها و زیر معیارهای مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری پرداخته شده است.
جدول  -7محاسبه میزان وزن نسبی و مطلق معیارها و زیر معیارهای تحقیق
معیار

وجود امکانات فرهنگی و تفریحی

Parameters
Weighting
0/00391

AHP
Alternative
Weighting
0/011

زیرمعیارها

Normal
Weighting
0/991

وزن

زیرمعیار

اهمیت

نهایی

معیارها

0/0031

-

0/3

تراکم نفر در اتاق در واحد

0/06159

0/531

0/0615

-

6/1

نسبت خانوار ساکن در واحد

0/01611

0/160

0/0161

-

1/7

مسکونی

عوامل کالبدی

مسکونی
متوسط مساحت واحدهای

0/55119

0/911

0/5511

0/5511

55/1

مسکونی
دسترسی مناسب به انواع

0/05963

0/015

0/0597

-

5/1

نسبت ساختمان های بادوام به کل

0/09171

0/556

0/0917

-

9/3

تاسیسات و تجهیزات شهری
ساختنمان ها

سهم
99/1
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0/00105

0/0010

0/051

-

0/1

سازها
0/191

عوامل زیست محیطی

0/0119

-

1/1

-

1/7
5/0

جلوگیری از آلودگی آب

0/01191

0/553

جلوگیری از آلودگی خاک

0/01797

0/551

0/0171

مکانیابی مناسب محل دفن زباله ها

0/00315

0/015

0/0031

-

افزایش سرانه کاربری فضای سبز

0/01751

0/110

0/0175

0/0175

1/7

توسعه ساختمان های سبز شهری

0/01657

0/531

0/0161

-

1/6

کاهش آلاینده های هوا

0/09115

0/511

0/0911

-

9/1

جلوگیری از تخریب اراضی باغی

0/01111

0/036

0/0111

-

1/9

19/1

و زراعی حاشیه شهرها

عوامل زیبا شناختی

0/0553

-

5/1

0/0171

-

1/7

0/5901

59/5

-

1/1

دفع مناسب فاضلاب شهری

0/05530

0/010

نورپرداری در فضاهای شهری

0/01719

0/579

طراحی مناسب فضاهای شهری

0/59077

0/173

0/5901

توجه به طراحی فضاهای عمومی

0/01151

0/535

0/0115

0/179

17/9

شهر
کف سازی مناسب

0/01116

0/517

سهم نسبی شاغلین زن بر کل

0/00971

0/019

0/017

0/0113

-

1/9

0/0097

-

0/1

1/7

شاغلین

عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل ارتباطی

متوسط شاخص بهای کالاهای

0/00171

0/091

0/0011

-

0/9

هزینه خانوار

0/00317

0/550

0/0036

-

5/0

میزان درآمد خانوار شهری

0/01531

0/111

0/0153

-

1/1

نسبت وابستگی

0/01951

0/166

0/0195

-

1/9

ضریب اشتغال

0/01196

0/110

0/0111

0/0111

1/1

هزینه اجاره

0/00011

0/001

0/0001

-

0/0

رضایت مندی از پس انداز

0/00501

0/051

0/0050

-

0/5

میزان رشد جمعیت

0/00561

0/060

0/0057

-

0/1

کیفیت آموزش

0/00096

0/059

0/0001

-

0/0

سطح سواد

0/00191

0/530

0/0019

-

0/1

کیفیت روابط اجتماعی

0/00011

0/056

0/0001

-

0/0

منزلت اجتماعی

0/00010

0/007

0/0001

-

0/0

جدایی گزینی قومیتی

0/00011

0/001

0/0001

-

0/0

میزان آگاهی افراد

0/00955

0/555

0/0095

-

0/9

افزایش اعتماد

0/00111

0/531

0/0011

-

0/6

امنیت اجتماعی

0/00011

0/057

0/0001

-

0/0

افزایش میزان مشارکت اجتماعی

0/00110

0/107

0/0011

0/0011

0/6

افزایش تعاملات اجتماعی در شهر

0/00990

0/551

0/0099

-

0/9

بالا بردن حضور پذیری فضاها

0/00511

0/011

0/0051

-

0/1

0/05611

0/111

0/0563

0/0563

5/7

مصرفی

میزان رضایت مندی از عملکرد

0/011

0/010

سیستم حمل و نقل عمومی شهر
کیفیت پیاده روه ها برای استفاده
معلولین و سالمندان

0/00151

0/109

0/0015

-

0/1

1/1

1
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ایمنی به هنگام عبور و مرور

0/00311

0/117

0/0033

-

5/0

وجود بزرگراه های شهری

0/00010

0/001

0/0001

-

0/0

تبدیل محوره های سواره به پیاده

0/00061

0/056

0/0006

-

0/5

0/00011

0/015

0/0001

-

0/5

کیفیت معابر شهری

0/00111

0/065

0/0011

-

0/1

میزان دسترسی به شبکه حمل و

0/00017

0/051

0/0001

راه
تراکم پیاده رو ها

0/0

نقل عمومی
کف سازی مناسب معابر

0/00011

0/059

0/0001

-

0/5

همان طور که از جدول فوق بر می آید عوامل کالبدی با  99.1درصد و عوامل زیبا شناختی با  17.9درصد ،عوامل
زیست محیطی با  19.1درصد و عوامل اقتصادی با  1.7درصد ،عوامل ارتباطی با  1درصد و در نهایت هم عوامل
اجتماعی با  1.1درصد از مجموع  500درصد در بین کل معیارها دارای رتبه های بیشترین تا کمترین هستند .در جدول
بالا سهم هر معیار و زیر معیار و درصد اهمیت و قطعیت آن ها مورد محاسبه قرار گرفته است.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشانگر این مطلب است که شاخصهای زیست محیطی هم براساس تحلیل سلسله مراتبی و هم بر
اساس تحلیلهای  SPSSاز اهمیت بالایی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان برخوردار هستند .بر اساس تحلیل پرسشنامهای
تأثیر توسعه ساختمانهای سبز در ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان شهر مشهد از منظر متخصصین و مدیران تأثیر بسیار
زیاد و زیادی دارا میباشد که این امر نشاندهنده این است که با احداث بامهای سبز میتوان شاهد بهبود چشمگیری در
کیفیت محیط زندگی شهروندان باشیم .همچنین بهبود شاخصهای زیباییشناختی ،کالبدی ،اقتصادی در کنار شاخصهای
زیستمحیطی از اهمیت بالایی برخوردار میباشند .در این میان عوامل ارتباطی و اجتماعی اهمیت کمتری را دارا بودند.
بر این اساس راهکارهایی با تکیه بر یافته های پژوهش جهت بهبود شرایط زیستی ساکنان در مشهد با تأکید بر بامهای
سبز ارائه میشود که امید است با به کار بستن این راهکارها شاهد بهبود کیفی و کمی سطح زندگی در مشهد باشیم.
راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء کیفیت زیستی در شهر مشهد با تأکید بر احداث بامهای سبز:


استفاده از الگوهای جامع موجود و تجارب کشورهای پیشرفته در این زمینه و سابقه احداث بامهای سبز و
ساختمانهای سبز با توجه به پیشینه مطالعاتی بالا در این کشورها.



تدوین الگوی جامع احداث بام سبز در مشهد توسط متخصصین امر و بصورت کاملا علمی شامل استانداردهای
معماری ،سازهای ،گیاهشناسی ،محیط زیست ،آبشناسی ،شهرسازی ،منظر و فضای سبز که منطبق با نیازهای
بومی این شهر باشد.



تهیه طرحهای مکانیابی احداث ساختمانهای بلندمرتبه سبز و باغ بامها توسط متخصصین با توجه به نیازهای
اقلیمی هر منطقه.



گنجاندن و ادغام تکنولوژی های پایداری در ساخت و سازها در کدهای ساختمانی و استانداردها بهمنظور
افزایش سطح کیفی ساخت و ساز.



فرهنگسازی و تبلیغات بهمنظور تغییر نگاه اقتصادی صرف به امر ساخت و ساز به سمت ساخت و ساز پایدار
و متناسب با اقلیم و دوستدار محیط زیست.
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برقراری ارتباط قوی بین شهرداری و متولیان امر و دانشگاه به منظور افزایش زمینه مطالعات پیرامون ساختمان-
های سبز و رویکردهای طراحی بام سبز در مشهد.



ایجاد طرحهای تشویقی نظیر معافیتهای مالیاتی و کمکهای مالی از سوی سازمانهای دولتی به مالکان
خصوصی جهت استفاده از تکنولوژیهای سبز و دوستدار محیط زیست.



تهیه و تدوین طرح ارزیابی زیستمحیطی ساختمانها بهمنظور تدوین آییننامه طراحی ساختمان پایدار متناسب
با اقلیم و ملاحظات اکولوژیک و خاص در مقیاس ماکرو و میکرو شهر مشهد.
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