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چکیده
امروزه ،پدیده خانه های دوم به یکی از مهمترین دالیل تغییر چشم انداز حومه های شهری و مناطق شهری و روستایی پیرامون
کالنشهرها تبدیل شده است .این خانهها به منظورگذراندن اوقات فراغت،گاهی برای دوران بازنشستگی ،تعطیالت آخرهفته و
گاهی برای سرمایهگذاری خریداری میشوند .یکی از مهمترین پیامدهای این پدیده ،خوشهایشدن و جداییشهر در زمینه
فضایی و اجتماعی میباشد .در ایران با رونق شهرنشینی ،سکنه شهرها برای گذران اوقـات فراغـت و کسـب آرامـش به ساخت
مسکن ویالیی در مناطق اطراف شهرها پرداختهانـد .شهر جدید صدرا یک نمونه بارز از شکلگیری خانههای دوم در قالب الگوی
باغ -مسکن از پیش اندیشیده شده میباشد .از اینرو بررسی دالیل و پیامدهای این الگوی سکونت و جداییگزینی فضایی
اجتماعی ناشی از آن از ابعاد مختلف ضروری به نظر میرسد .رویکرد حاکم بر این پژوهش ،تحلیلی-توصیفی میباشد .به منظور
جمعآوری اطالعات از روش اسنادی-کتابخانهای و همچنین آمار و دادههای پرسشنامههای طرح ساماندهی باغشهرهای صدرا،
استفاده شده است .به منظور بررسی جداییگزینی و میزان همپیوندی محدوده باغشهرها نسبت به سایر عرصههای شهری ،از
روش ماتریسی گولر استفاده شده است .یافتههای تحقیق نیز بیانگر این است که بیش از نیمی از افراد ،انگیزه اصلی از تهیه باغ
مسکن را گذران اوقات فراغت در ایام پایان هفته و تعطیالت بیان نمودند .نتایج حاصل از بررسی میزان همپیوندی باغشهرها با
سایر عرصههای شهر حاکی از آن است که باغشهرهای صدرا از منظر شاخص طبیعی و محیطزیستی با  %77.5بیشترین و از
لحاظ شاخص اقتصادی با  %28.13کمترین میزان همپیوندی و یکپارچگی را با سایر عرصههای شهر صدرا دارا هستند .و در
نهایت میزان همپیوندی کلی این محدودهها ،برای باغشهرهای صدرا نسبت به سایر نقاط شهری برابر  %43.05میباشد.
براساس اطالعات حاصله ،باغشهرها موجب ساخت ناموزون و نامتعادل در شهر شده و گرایش به قطبی شدن یا جداییگزینی
فضایی و ناهنجاریهای ساختاری در این شهر در حال رشد و گسترش میباشد .بنابراین باید توجه داشت که آثـار مثبـت
گردشـگری خانـه هـای دوم به خودی خود به وقوع نخواهد پیوست و به منظور تحقق آن میبایست به شیوه صحیح برنامهریزی
و مدیریت شود.
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بیان مسأله
رشد بیاندازه شهرها و همچنین مشکالت و مسائل شهرهای امروز منجر به پدیدههایی مثل حومهنشینی شده است؛ پراکندگی شهر
به سوی مناطق بیرونی آن ،به کمک پدیده حومهنشینی فصلی تشویق میشود؛ این پدیده به اشغال خانههای دوم ،توسط افرادی
که خانه اول (اصلی) آنها شهرمبنا است ،اشغال میشود ()Pacione, 1984:183؛ امروزه ساکنان نواحی شهری برای فرار از انواع
آلودگیهای زیست محیطی که آنها را تهدید میکند ،میکوشند تا پارهای از وقت خود را در نواحی آرام و بکر و دستنخورده
سپری کنند؛ بنابراین گذران اوقات فراغت به شکل خانههای دوم از پدیدههایی است که در دهههای اخیر ،نواحی اطراف شهرها
خصوصاً کالنشهرها را تحت تاثیر قرار داده است (عنابستانی .)103 :1389 ،حومه شهرها عمدتاً دارای قطعات بزرگ و تراکم
جمعیتی کم میباشند که در برخی از مناطق ،تعداد این نوع خانهها تا نیمی از مساکن آن مناطق را به خود اختصاص میدهند
()Bidwell, 2004:1, Pacione, 1984:183؛ در ایاالت متحده امریکا در سال  1992بیش از  70درصد جمعیت از انـواع
تفریحـات خارج از شهر بهرهمند شدهاند (.)Sharpley, 2001:5
تحوالت زندگی بشر ،برخورداری از وسایل نقلیه و سیستم حملونقل و ارتباطات سریع و ...تمایالت مردم را برای استفاده از اوقات
فراغت خود در غالب گردشگری شکل داده است ( .)Hall & Page, 2006:1خانههای دوم در کشورهای صنعتی به عنوان نوعی
گذران اوقات فراغت ،استراحت و سکونت موقت مطرح میشوند ( .)Hall & Müller, 2004پیامدهای خانههای دوم بر محیط،
طیفی از آثار مثبت تا منفی را در بر میگیرد؛ مثالً ممکن است در ساخت خانههای دوم به هماهنگی و توازن آنها با هویت کالبدی
اطراف شهرها و روستاها توجه کافی مبذول نشود و به این ترتیب با برهم زدن زیبایی بصری و تخریب پوشش گیاهی و از همه
مهمتر جداییگزینی کالبدی ،به حس مکانی محیط آسیب وارد کند ( )Smith, 1992:136که این امر در نهایت باعث خوشهای
شدن و جدایی شهر در زمینه فضایی میشود (.)Habib, 2011:365
جدایی فضایی گروههای مختلف جمعیتی صفت بارز شهرهای تمام جوامع ،چه توسعه یافته و چه کمتر توسعه یافته است؛ برای
بسیاری از شهرها این جدایی ،نه تنها پدیدآورنده بلکه تشدیدکننده برخی از مشکالت اجتماعی-اقتصادی میباشد (دانشپور،
 .)1381:37پیامدهای جداییگزینی و تفاوت در شهرها به قدری گسترده است که ورای توصیف هستند (استیونسون.)1388:68 ،
جداییگزینی در واقع یک بعد انسانی دارد که به جدایی بین گروههای اجتماعی در متن شهری میپردازد ( Romero et al,
 .)2012بنابراین جداییگزینی شهری با گذشت قرنها از پیدایش شهرنشینی ،هنوز یکی از مهمترین انگیزشها در روند
شکلگیری و جداکردن گروههای مختلف اجتماعی در شهرها میباشد (.)Nighn, 2012
در ایران نیز با رونق شهرنشینی سکنه شهرها برای گذران اوقـات فراغـت و کسـب آرامـش به ساخت ویال (خانههای دوم) در
مناطق اطراف شهرها پرداختهانـد .ایـن پدیـده در دو دهه اخیر با شتاب بیشتری گسترش یافته و ضروری است که آثار و پیامدهایی
که برجای میگذارد مورد بررسی قرار گرفته تا زمینه برای ساماندهی آن میسر شود.
شهر جدید صدرا در استان فارس و در فاصله  15کیلومتری از کالنشهر شیراز ،یک نمونه بارز از شکلگیری خانههای دوم در قالب
باغشهرهای اندیشیده شده میباشد؛ که علت شکلگیری این گونهها عمدتاً افزایش سطح رفاه و استانداردهای زندگی ،اتصال این
نواحی به شبکههای ارتباطی منطقهای و سهولت در دسترسی به کالنشهر شیراز  ،عالقه به گریز از شهرنشینی ،عالقه به بازگشت
به طبیعت و دوری از محیط پرسروصدای شهری و آلوده آن ،سرمایهگذاری و پسانداز شخصی ،پایین بودن هزینه زندگی و گذران
اوقات فراغت در مناطق اطراف کالنشهرها ،دستیابی به رفاه ذهنی و آرامش و آسایش روانی و ...میباشد؛ این عوامل موجب شده تا
گروهی از خانوادهها به دنبال فضایی برای گذران اوقات فراغت خود و خانواده باشند که این امر بتواند با ارزشها و هنجارهای
خانواده ،همسان و نزدیکتر باشد؛ که اساساً این تحرك جمعیتی و جغرافیایی به ایجاد خانههای دوم در مناطق اطرف کالنشهر شیراز
و شهر جدید صدرا منجر شده است .بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی پیامدهای شکلگیری خانههای دوم (در قالب باغشهر) در
شهر جدید صدرا و همچنین تحلیلی بر جداییگزینی این پهنهها با سایر عرصه شهر میباشد.
یکی از اثرات و پیامدهای مهم خانههای دوم در مقاصد گردشگری ،اثرات کالبدی-فیزیکی میباشد که در اینجا منظور از تاثیرات
کالبدی ،تاثیراتی است که گردشگری خانههای دوم بر بافت کالبدی-فیزیکی شهرها برجای میگذارد؛ که اگر این روند ،سریع و
بیبرنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید و در نتیجه سیستم شهری را با مشکالت عدیدهای
مواجه خواهد کرد .که یکی از مهمترین مشکالت پیشروی این پدیده ،جداییگزینی شهری میباشد .لذا پرداختن به پدیده
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جداییگزینیهای شهری با توجه به اینکه میتواند پیامدهای زیادی را داشته باشد ،بسیار ضروری بنظر میرسد .چراکه میزان باالی
جداییگزینی در نواحی مختلف شهر میتواند تمرکز فقر و محرومیتهای ناشی از آن ،از جمله کمبود فرصتهای شغلی و خدمات
عمومی ،تبعیضهای شدید و ...که خود به تبع آن پیامدهایی همچون افزایش میزان جرم و جنایت را به همراه دارد ،تشدید نماید و
از طرف دیگر باعث سست شدن پیوندهای همسایگی و احساساتی میشود که جوامع کوچک از آن برخوردارند؛ زندگی و کار در
کنار جمعیتی که هیچ نوع پیوندی ندارد ،حس رقابت و استثمار متقابل را افزایش میدهد.
در کالنشهر شیراز با توجه به رشد و گسترش این شهر طی سالهای اخیر و رشد جمعیت شهری ،همچنین با توجه به پتانسیلها و
جاذبههای طبیعی اطراف شهر ،در دهه گذشته باغشهرهایی در اطراف این کالنشهر شکل گرفته است که موجب شکلگیری
خانههای دوم در این مناطق و تشدید فعالیتهای مربوط به گذران اوقات فراغت شده است .یکی از این نمونهها ،باغشهرهای
اندیشیده شده شهر جدید صدرا میباشد که با هدف شکلگیری خانههای دوم در پهنههای مختلف شهر وجود دارند؛ در حال حاضر
حدود  2000قطعه باغشهری در محدوده این شهر وجود دارد؛ این باغشهر که بستر توسعه خانههای دوم هستند ،به مرور اقشار
مختلفی از جمعیت شیراز را به خود جذب کرده است؛ رشد و توسعه این باغشهرها در این شهر ،میتواند تاثیرات بسیاری را در
زمینههای مختلف بر شهر بگذارد؛ با توجه به ماهیت خانههای دوم و ارتباط آن با موضوع گذاران اوقات فراغت که منجر به ایجاد و
گسترش خانههای دوم در شهرصدرا شده است و نیز تعامل تنگاتنگ با فعالیتهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بنابراین
اثرات آن میتواند بسیار متنوع و گسترده باشد و به ویژه بر محیط کالبدی شهر خصوصاً در بحث جداگزینیهای شهری و انسجام و
پیوند کالبدی اثرات عمیقی را برجای گذارد .در همین راستا در این پژوهش به دنبال آن هستیم که دالیل شکلگیری خانههای دوم
و پیامدهای آن چیست؟ و همچنین این پدیده تا چه حدی موجب جداییگزینی فضایی در شهر صدرا شده است؟ و اینکه میزان
همپیوندی باغشهرها نسبت به سایر عرصههای شهری در هر یک از ابعاد چه میزان میباشد؛ بنابراین بررسی و شناخت خانههای
دوم و پیامدهای جداییگزینی آن از ابعاد مختلف ضروری به نظر میرسد.
جدید بودن و نوآوری پژوهش
هرچند در زمینه آثار و پیامدهای گسترش خانههای دوم مطالعات نسبتاً زیادی انجام شده ،ولی با توجه به روند روبهرشد این پدیده،
به نظر میرسد که هنوز این عرصه نیازمند مطالعات مسمتر دیگری است؛ چراکه اکثر مطالعات انجام شده داخلی در این زمینه به
نقش و اثرات خانههای دوم بر سکونتگاههای روستایی پرداختند و مطالعات خارجی اندکی حوزههای شهری را مورد بررسی قرار
دادند و یا صرفاً موضوع خانههای دوم را بررسی نمودهاند ،لذا این تحقیق با درك این مهم ،سعی در مطالعه نقش و اثرات خانههای
دوم (در قالب باغشهر) بر نحوه رشد و گسترش شهر جدید صدرا و اثر این پدیده بر جداییگزینی فضایی با سایر عرصههای شهر را
داشته است.

مـبانی نـظری
• خانههای دوم
گردشگری خانههای دوم ،یکی از الگوهای گسترش به ویژه در نواحی بکر و طبیعی اطراف شهرها و روستاها است که از طریق
گسترش مالکیت خانههای دوم (خانههای ییالقی یا خانههای تعطیالت) حاصل میشود (.)Williams and Hall, 2000: 23
خانههای دوم پدیدهای نو و جدید نیست ،با نگاهی به گذشته درمیابیم که این خانهها در دوران گذشته هم وجود داشتهاند؛ گالنت و
دیگران موارد متعدی از مالکیت این نوع خانهها را در تاریخ باستان معرفی میکنند؛ به عنوان مثال رومیان ثروتمند چندین ویال که
به عنوان خانه دوم محسوب میشد دراختیار داشتند ( )Gallent et al, 2005: 18و حتی نمونههایی از آن در مصرباستان نیز
مشاهده شده است .در اوایل قرن  18خانههای دوم اغلب توسط نخبگان برای فرار از زندگی شهری و گذران اوقات فراغت استفاده
میشده و از سال  1945در اکثر کشورهای جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته مانند سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی این
پدیده از رونق زیادی برخوردار بوده است (فیروزنیا و همکاران .)1390:149 ،این نوع گردشگری شاید مهمترین شکل توسعه
گردشگری در نواحی اطراف شهرها و روستایی کشور باشد که سریعاً در بسیاری از مناطق به ویژه در نواحی اطراف کـالن شـهرها
در حال رشد است .پدیدار شدن اوقات فراغت به عنـوان یکــی از نیازهــای اساســی جوامــع معاصــر اســت .در راسـتای ایـن
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امـر ،خانههای دوم نیـز بـه عنـوان یکـی از شیوههای اوقات فراغت ،گسترش و توسعه یافته اسـت (صیدایی و دیگران،
.)1389:20
خانههای دوم از دو لغت  Homeو  Secondتشکیل شده است ،که  Homeدر لغت به معنای مکانی که در آن زندگی میکنیم و
 Secondدر لغت به معنای ثانوی ،دوره کوتاهی از زمان ،دوم و دومین است و ترکیب این دو واژه اصطالح خانههای دوم را معنی
میدهد ( .)Crawley, 2000:265در مورد خانههای دوم ،تعریفی واحد وجود ندارد .خانههای دوم یا اقامتگاههای ثانویه به
خانههایی گفته میشود که ساکنان شهرها برای گذران اوقات فراغت و استراحت خود در نواحی اطراف شهرها و روستاهای خوش
آب و هوا تدارك میبینند و به نام خانههای دوم ،خانههای ییالقی ،خانههای تعطیالت و آخر هفته نیز معروف هستند (رضوانی،
 .)60: 1386اقامت در این نوع خانهها نوعی تفریح و گذران اوقات فراغت و گردشگری محسوب میشود (درئو .)410 :1374 ،در
طی سالهای اخیر تحوالت چشمگیری در تعداد خانههای دوم در سطح جهان رخ داده اسـت .بـه گونهای که در آمریکا تعداد
خانـه هـای دوم از  1652546واحـد (1,87درصـد) بـه  3578718واحـد (3,1درصد) افزایش یافته است ( Benjamin, 2004:
 .)2این رقم در کانادا بر اسـاس آمـار سـال  4449000 ،1973واحد بوده که در سال  1992به بیش از  605000واحد افـزایش
یافتـه اسـت .در انگلسـتان تعداد خانههای دوم از  229186واحد سال  2005به  245384واحـد در سـال  2009افـزایش یافتـه و
رشد ساالنه آن  2,6درصد بوده است (.)Liam, 2010: 1-2
دیویس و فارل ،خانههای دوم را مساکنی تعریف کردهاند که به طور موقت و در مدتی از سال برای مقاصد تفریحی و فراغتی
استفاده میشود؛ با توجه به ماهیت استفاده موقت از خانههای دوم که تعاریف فوق بر آن تاکید داشتهاند میتوان گفت که موضوع
خانههای دوم بحث کلیتری را در رابطه با موضوع "مالکیت" این خانهها و یا استفاده "گردشگری" از این خانهها را مطرح
میکند( .)Davies & Farrel, 1981لکسر در سال  2003خانههای دوم را چنین تعریف کرده است" :مالکان خانههای دوم آن
دسته از افراد هستند که صاحب یک ملک دوم هستند و از آن به عنوان خانه تعطیالت یا استفادههای خصوصی دیگر استفاده
میکنند؛ این امالك به شکل رسمی به عنوان مسکن دائم آنها و بصورت تمام وقت استفاده نمیشود؛ اگرچه ممکن است گاه از
آن به مدت طوالنی و ممتد استفاده گردد" ( .)Laxer, 2003براساس تعریف موسسه ملی آمار اسپانیا ( 2)INEخانههای دوم
مساکنی هستند که "تنها در قسمتی از سال به صورت فصلی یا با فاصلههای منظم یا نامنظم در طول سال مورد استفاده قرار
میگیرند و در واقع مسکن معمولی و عادی افراد محسوب نمیشوند؛ بنابراین میتوانند در حومه شهرها یا مناطق شهری باشند که
در طول تعطیالت ،در تابستانها ،آخرهفتهها یا مواقع دیگر به عنوان مساکن موقتی مورد استفاده قرار گیرند" ( & Cabrerizo
 .)Colas, 2007: 158در فرهنگ جغرافیای انسانی ،در مورد خانههای دوم چنین آمده :خانههایی است که خانوارهای ساکن در
نقاط دیگر خریداری و یا به مدت طوالنی اجاره میکنند .معموالً این گونه خانهها در نواحی اطراف شهرها و روستاها قرار دارند و
برای مقاصد تفریحی و اوقات فراغت استفاده میشوند و به آنها خانههای آخرهفته و خانههای تعطیالت نیز میگویند
(.)Johnston, 1988: 423
از تعاریف میتوان چنین نتیجه گرفت که مبحث خانههای دوم ،خانههایی هستند که به قصد گذران اوقات فراغت در مناطق مستعد
ساخته شده و در نیمی از سال استفاده میشوند؛ قابل ذکر است که علوم مختلف نسبت به این موضوع دیدگاههای مختلفی نسبت
به این موضوع دارند که در جدول زیر به آن اشاره شده است.
دیدگاه
گردشگری
توسعهای
محیطی
جغرافیایی
روانشناختی-
اکولوژیکی

جدول  .1دیدگاه علوم مختلف نسبت به پدیده خانههای دوم
اهداف و نوع نگاه نسبت به خانههای دوم
بررسی تحرکات خانه دوم ،بررسی انواع فعالیتهای مردم ،بررسی خدماتی که صاحبان ویالها در زمان اقامت نیاز دارند.
بررسی نحوه استفاده مالکین خانههای دوم از این خانهها ،بررسی عوامل موثر در مورد تصمیم مالکین برای خرید یا اجاره خانه دوم ،بررسی
آثار توسعهای و مانند آن.
بررسی تاثیرات خانههای دوم بر محیط طبیعی.
توزیع جغرافیایی آینده خانههای دوم در یک ناحیه خاص ،بررسی اشکال خاص رشد و توزیع خانههای دوم ،ارائه مدلهای رشد خانههای دوم.
بررسی تاثیرات خانههای دوم بر جامعه میزبان ،بررسی رفتار مردم محلی در برابر مسئله خانه دوم و بررسی خصوصیات خانههای دوم و
مالکین آنها.
Wang, 2006: 18

)Instituto Nacional de Estadistica (National Statistical Institute
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شکلگیری خانههای دوم که از دهه  1940در اروپا آغاز شـده در سـال هـای اخیـر بـا شـتاب بیشتری ادامه دارد .این شکلگیری
و گسترش متأثر از دستیابی به درآمد کافی و داشـتن وقـت آزاد کافی از یک سو و رفتاری شدن گذران تعطیالت آخر هفته در
اغلب کشورهای جهـان از سویی دیگر شده است .در واقع بهبود درآمد و الگوی رفتاری تعطیالت آخر هفتـه بـا بهبـود وسـایل
حمل و نقل به ویژه خصوصی به افراد اجـازه داده اسـت کـه انگیـزههـای خـویش را بـرای تحصیل خانه دوم دریابند ،از جمله آنها
میتوان به انگیزه تبعیت از مـد ،تمایـل بـه اسـتفاده از تفریحات سالم غیرشهری ،یا اشتیاق به سرمایهگذاری پسانـدازهای
شخصـی از طریـق خریـد ملک اشاره نمود (فشارکی .)1373:161 ،تملک خانههای دوم یک کاربرد عمومی و در حال افزایش از
فضای اطراف شهر و مناطق خوشآبوهوای شهرها و روستاها است و بـه عنـوان یک استراتژی توسعه در بسیاری از مناطق
فـرض شـده اسـت .امـروزه عـده زیـادی نگرانند که افزایش خانههای دوم ممکن است نواحی اطراف شهرها و کالنشهرها را
تهدید کند .افزایش آنها مانند یک شمشیر دولبه برای این نواحی است .این رشد برای این نـواحی سـودهایی را ایجاد میکند اما
روی کاربری اراضی شهرها و روستا و شهرهای کوچک اطراف شهرها پیامدهایی ناگواری را هم بر جـای مـیگـذارد( & Kandel
 ،)Brown, 2006: 277-280از جمله زیبایی محیط طبیعی کم میشود و به سبب طرح نامناسب یا موقعیت حساب نشدهی خانه
دوم ،مهمترین معیار ارزیابی هویت کالبدی محیط یعنی تمایز از غیر و تشابه با خود لطمه میبیند (دادورخانی و همکاران،
 .)1392:277سازگاری باالی این نواحی به عنوان تفریحگـاه بـرای شهرنشـینان ثروتمنـد تغییـر افکـار سایر ساکنان را در پی
دارد(.)Kandel & Brown, 2006: 277-280
بررسی خانههای دوم در کشورهای مختلف
به منظور آشنایی بیشتر با خانههای دوم و استفاده از تجارب سایر کشورها در برخورد با مبحث خانههای دوم ،در این قسمت
چکیدهای از مطالعات انجام شده بر مبحث خانههای دوم در کشورهای بریتانیا ،انگلستان ،سوئد ،ترکیه ،آلمان و هند بررسی میشود
که در جدول  2نشان داده شده است.
کشور
آلمـان

انگلستان

•
•
•

•
•

سـوئد
بریتانیا

هـنـد

ترکیه

جدول  .2بررسی وضعیت خانههای دوم در برخی از کشورهای جهان
وضعیت خانههای دوم
بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط ،مالک خانههای دوم هستند.
یکی از مهمترین عوامل دخیل در مالکیت این نوع خانهها میزان درآمد خانوار است.
مالکان خانههای دوم در این کشور بنا به هدف به سه دسته تقسیم میشوند -1 :افراد گریزان از شهر.
-2بهرهگیری به عنوان تفریح و استفاده از طبیعت -3 .افراد به منظور گذراندن تعطیالت از این خانهها
استفاده میکنند.
در پی قانون مسکن  1974در این کشور و واگذاری رسمی مسکن از سوی دولت و همچنین کنترل نحوه
واگذاری کاربری اراضی سبب شکلگیری خانههای دوم در این کشور شد.
این نوع خانهها حدود 10درصد از کل خانههای انگلستان را به خود اختصاص داده است.

• جاذبههای طبیعی و امکانات ورزشهای زمستانی عوامل اصلی رشد خانههای دوم هستند.
• حدود 20درصد از کل خانههای سوئد را خانههای دوم شامل میشوند.
• پیشرفتهای اقتصادی دهه  ،1960زمینه را برای ظهور پدیده خانه دوم ایجاد کرده است.
• ایجاد ارزش افزوده و نیز شدت گرفتن مهاجرت به شهرهای مختلف بریتانیا و به تبع آن شکلگیری
حومهها ،به رونق هرچه بیشتر بازار خانههای دوم کمک کرده است.
• پدیده رایج در ارتباط با موضوع خانههای دوم در این کشور ،خرید و فروش و معامالت خانههای دوم در
شهرهایی دیگر ولی نزدیک به محل کار افراد است.
• رشد خانههای دوم در این کشور طی سالهای  200-2007بیش از 50درصد افزایش داشته است.
• حدود 54درصد خانههای دوم ،به منظور استفاده در تعطیالت خریداری شدهاند.
• حدود 32درصد از این خانهها ،به منظور سرمایهگذاری در بازار مسکن خریداری شدهاند.
ساکنان خارجی خانههای دوم به دالیل اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،زیبایی منحصربفرد ،هزینه كزندگی،
نرخ پایین جرم ،امنیت سرمایهگذاری و ...این کشور را به عنوان مقصد خانههای دوم برای گذران دوران
بازنشستگی خود انتخاب میکنند.

منبع
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• حومهنشینی
حومهنشینی همچون شهرنشینی توسط عواملی چون رشد جمعیت ،توسعه اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژی تغذیه شده است؛ ولی
نمیتوان گفت که این پدیده توسط موارد فوق تعریف میشود .در واقع عامل اصلی رانده شدن افراد از شهر به سوی مناطق
پیرامونی شهرها ،نارضایتی از شرایط شهرها و کالنشهرهاست که افراد را وادار به گزینش نقاطی از پیرامون شهر برای سکونت دائم
و موقت یا فعالیت اقتصادی کرده است ( .)Caves, 2005:439حومه شهری به بخش خارجی یا حاشیهای شهر ،عمدتاً مسکونی،
یا بخشهایی از یک شهرك یا شهر که تا حدی زیادی به خدمات و فرصتهای اشتغال در بخش تجاری مرکزی وابسته هستند،
گفته میشود (سیفالدینی .)1381:122 ،کِیوز 3در دایرهالمعارف شهر حومهنشینی را چنین تعریف میکند" :حومهنشینی به حرکت
خانوارهای شهری و مشاغل به بیرون از مرکز شهر اطالق میگردد که نتیجه رشد و گسترش مناطق شهری پیرامونی و کمتراکم
میباشد؛ که رشد شتابان آن مربوط به سده  19و  20میالدی است و حتی از نظر تاریخی حومههای مدرن را میتوان پیامدی از
پدیده صنعتی شدن 4دانست .امروزه موضوع عدم تمرکزشهری صورتهای مختلفی از حومهنشینی با عناوین نواحی خارج از شهر،
حومه ،شهرهای لبهای ،پهنه خانههای دوم را به خود گرفته است (.)Caves, 2005:438
در رابطه با حومهنشینی آنچه که به شکل عامل پیشرو در تقویت موضوع عزیمت به سمت حومهها خودنمایی میکند ،تراکم شهرها
و دیگری میزان باالی بهای زندگی به لحاظ اقتصاد و مالیات و همچنین خستگیهای جسمی و روحی افراد در کالنشهرهاست.
تمرکز بیش از حد افراد و مشاغل در نقاط مرکزی شهر ،سبب افزایش زیاد در ارزش زمینهای مناطق مرکزی شهر شده و عالوه بر
آن ،موجب تبدیل کاربریهای مسکونی به تجاری و خدماتی میگردد؛ در مقابل حومهها اگرچه از امکانات و تسهیالت عمومی
کمتری نسبت به شهرها برخوردارند ولی در مقابل ،دارای سرسبزی بیشتر و جمعیت کمتر و میزان آلودگی و جرم پایینتری نسبت
به شهرها میباشند ( .)Caves, 2005:438در واقع حومهنشینی راهی است که توسط آن افراد فضای تجربه نوعی از زندگی که
برای آنها مطلوب و مورد آرزو میباشد را به دست میآورند و همچنین فرار از شرایطی که عالقهای به آن ندارند را تجربه میکنند
( .)Caves, 2005:439طی سالهای اخیر ،پدیدههای چندی از جمله مرزهای آزاد ،سربرآوردن جوامع رفاه ،مبادله آزاد اطالعات،
مقصدهای پرجاذبه ،ظهور فناوری اطالعات ،همه و همه زمینهساز جایگاهی برجسته برای گردشگری و به طور کلی برای
فعالیتهای تفریحی و گذران اوقات فراغت در جوامع نوین شدهاند ،تا جایی تحرك گردشگرانه را به عنوان پدیدهای مثبت از
زندگی مدرن بهشمار میآورند (.)Williams & McIntyre, 2012
• بــاغـشهـر
در کنار بحث حومهنشینی و گسترش حومههایی که به شکل فصلی مورد استفاده قرار میگیرند میبایست به بحث مهم دیگری
توجه داشت که تلفیق آن با حومهنشینی سبب شکلگیری نوعی دیگر استفاده اراضی شده است؛ این پدیده همان ظهور باغشهرها
میباشد که ماهیت و اصالت خانههای دوم در شهرجدید صدرا برمبنای باغشهرهای اندیشیده شده شکل گرفته است؛ که در این
قسمت تاریخچه و اهداف اصلی بوجود آمد باغشهرها را بطور خالصه بررسی خواهیم کرد.
انجمن باغشهر و برنامهریزی شهر در سال  1919این تعریف را برای باغشهر پذیرفت :شهری که برای یک زندگی سالم و استوار
صنعت در اندازهای که زندگی اجتماعی را در حد کامل بسازد و نه بزرگتر ،طراحی شده است .این شهر به وسیله یک کمربند زراعی
احاطه شده است و تمامی زمینها توسط یک اتحادیه عمومی (تعاونی) اداره میشود .در اواخر قرن  19پیش از آنکه هاوارد جنبش
باغشهر را راه بیندازد ،اصطالح باغشهر در لندن ،نیوزلند و نیویورك به کار برده شده بود؛ اما ایده هاوارد فراتر از آن بود و یک
جنبش برنامهریزی شده عمومی از مردم و صنعت را خارج از شهرها ایجاد میکرد ( Chris Gossop, 42nd ISoCaRP
.)Congress 2006
اندیشه هاوارد در پی برخی تجربیات عملی خصوصی شهرسازی همچون "شهرك سالتر" و "پورت سان الیت" ،شکل گرفته بود.
هدف وی این بود که با تلفیق اصول تعاونی و سرمایهگذاریهای شخصی و نیز با به کار گرفتن اصولی اطمینان بخش برای
جلوگیری از سرمایهگذاریهای ناسالم ،مبتنی بر تفکرات عملگرایانه انگلیسی شهرهای جدیدی بیآفریند .پیشنهادهای او برای

Roger Caves
Industrialization
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تاسیس "شهرکهای روستا گونه" نیز متاثر از راهحلهایی است که یک نمونه آن در سال  1827توسط معمار انگلیسی جان
بوناروتی پاپورث ،ارائه شده بود (مانیاگوالمپونیانی.)1381:31 ،
طرح هاوارد خالی از جنبههای آرمانی نبود .او به دورهای تعلق داشت که دوران "مهندسی شهر" را پشت سرگذاشته شده بود و او و
هم عصرانش به شور و هیجانی در نظریهپردازی مربوط به شهر پرداخته بودند .او خود تاکید داشت که انسان نباید در طرحهای خود
بیش از حد واقعگرا باشد ،زیرا همیشه مشکالتی وجود دارند که در نتیجه آنها فقط بخش کوچکی از آرزوهای شخصی ،امکان
تحقق پیدا میکنند .پس یک طرح بایستی عظیم متصور شود ،زیرا که موفقیت کامل آن را نمیتوان پیشبینی کرد .پیشبینی
میزان موفقیت یک طرح به سه عامل بستگی دارد :اشتیاق ،انرژی و پشتکار یک طراح ایدهآلیست که دست به اقدام و عمل میزند
(اوستروفسکی.)1371:35 ،
در نهایت میتوان اذعان داشت که نظریه باغشهر هاوارد در پاسخ به نیازهای و کاستی های ناشی از تغییرات صنعتی جوامع
مسکونی به وجود آمده است .بیشترین تاکید این نظریه را میتوان بر توجه آن به ایجاد محیطزیست مناسب برای انسان دانست که
با افزایش سرانه فضای سبز و باز و دوری از آلودگی های متداول زندگی شهری محقق می گردد.
• بررسی نمونههای اجرا شده از باغشهرها
باغشهر لچورث :از نخستین اجتماعات باغشهری است که هاوارد برای اجرایی شدن پیشنهادهایش به ساخت آن مباردت ورزیده
و امروزه به عنوان یکی از موفقترین جوامع باغشهری از آن یاد میشود.
باغشهر ولوین :دومین تجربه هاوارد در راستای اجرای انگاره باغشهر به شمار میرود؛ اگرچه بعدها به عنوان یک شهر جدید به
حیات خود ادامه داده است و رویکرد مدیریتی آن از خصوصی به دولتی تغییر کرده است.
باغشهر کانبرا :به عنوان یک شهر جدید و برای پایان دادن به رقابت میان سیدنی و ملبورن به عنوان پایتخت کشور استرالیا
برگزیده شد و هنوز پس از گذشت چند دهه توانسته است درصد باالی فضای سبز خود را حفظ نماید و از این روزی هنوز با عنوان
پایتخت باغشهری هویت مییابد.
باغشهر پوتراجایا :این شهر پایتخت کشور مالزی است که تکوین توسعه آن بر مبنای اصول مطروحه در انگاره باغشهر رقم
خورده است؛ البته عالوه بر نظریه باغشهرها ،ردپای نظریه شهر هوشمند نیز در این شهر مشهود است و به همین دلیل پوتراجایا را
اولین باغشهر هوشمند کشور مالزی میدانند.
شهر آیداهو :یکی از شهرهای کشور ایاالت متحده آمریکاست که تعدادی از محلههای آن پهنههای باغشهری است؛ البته این
شهر در ادام حیات خود برای برنامهریزی رشد و توسعه بخصوص در مقوله ارتباطات شهری به نظریه توسعه حملونقلمحور
( )TODرجوع میکند.
رادبرن :رادبرن هم بخشی از ایالت متحده آمریکاست؛ با وجود اینکه در منابع شهرسازی ،از طرح واحدهای همسایگی به عنوان
الگوی شکلگیری رادبرن نام برده میشود؛ اما تشابه زیادی میان اصول رادبرن و انگاره باغشهرها مشاهده میشود .به همین دلیل،
رادبرن را میتوان یک نمونه باغشهری دانست.
شهر سیساید :انگاره باغشهر بر مبانیِ بسیاری از نظریههای متاخر پس از خود تاثیرات انکارناپذیری برجای گذاشت که از این
جمله میتوان به جنبش نوشهرسازی ،توسعه حمل و نقل محور ،توسعه پایدار ،بوم شهر ،شهر سالم و ...اشاره کرد؛ سیساید به
عنوان یک شهر جدید شکل گرفته مطابق با نظریه توسعه واحدهای همسایگی سنتی بررسی میشود تا بدین ترتیب مشخص شود
میراث باغشهرهای هاوارد در نظریههای متاخر به چه ترتیبی دنبال میشود.
طاهرآباد بومهن :یکی از نمونههای برنامهریزی باغشهرها ،طاهرآباد بومهن است که به دنبال طرح راهبردی-ساختاری
باغشهرهای کشور ،به عنوان یکی از نمونههای پایلوت تهیه گردید.
شهرک خانه کرج :این شهرك در دهه  50در شهر کرج بدست دفتر فرمانفرمائیان مکانیابی و احداث شده است؛ حفظ شرایط
محیطی اولیه که خود تحت تاثیر یکدستی نسبی اجتماعی و حفظ شرایط مدیریت محلی و تثبیت شرایط مشارکت مردمی در
مدیریت مجموعه قرار میگیرد ،از دالیلی است که این شهرك یکی از نمونههای موفق باغ مسکنهای ایران است.
باغشهر آرین :باغشهر آرین که در حوالی اتوبان کرج-قزوین استقرار یافته ،یکی از باغشهرهای به تازگی مکانیابی شده است که
هدف از آن پاسخگویی به نیاز مردم به گذران اوقات فراغت در خارج از هیاهوی زندگی پرمشغله شهری است.
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شهرک خانه اصفهان :این شهرك نیز تقریباً همزمان با شهرك خانه کرج در اصفهان بدست شرکت فرمانفرمائیان مکانیابی شد
و احداث آن در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است؛ هر چند که این شهرك در ادامه روند توسعه خود نتوانست چهره اولیه
خود را حفظ نماید و باغهای مسکنهای آن با مساکن با تراکم ساختمانی بیشتر جایگزین شده است (مهندسین مشاور پرداراز ،جلد
اول.)1395 :149-150 ،
• جداییگزینی شهری
جداییگزینی زمینهای بسیار درازمدت در جغرافیا و جامعهشناسی شهری دارد؛ در مقیاس جهانی از مدلهای اکولوژیکی
جامعهشناسی شهری مکتب شیکاگو تا ادبیات گسترده رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و مطالعات عمیق چندگانه در جداییگزینی
سکونت درآمدی در ایاالتمتحده و اروپا ،مفهوم جداییگزینی به طور گستردهای جهت شناخت و توضیح ابعاد مختلف محرومیت
شهری و تمایزات فضایی-اجتماعی استفاده میشود ( .)Ruiz-Rivera & Van Lindert, 2016: 1جداییگزینی شهری معانی
و تاثیرات متفاوتی دارد که به فرم و ساختار شهرها به اندازه زمینه تاریخی و فرهنگیشان بستگی دارد؛ دستهبندیهای آن به
معیارهای پذیرفته شده برای کالسبندی گروههای اجتماعی مانند درآمد ،طبقه ،نژاد ،مبدا مهاجرت ،قومیت و ...بستگی دارد
( .)Clarrk, 1991جداییگزینی به عنوان یک مشکل و جدایی بین جوامع قومی ،مذهبی ،نژادی و گروههای درآمدی است
( .)Finney & Simpson, 2009:1480مفهوم جداییگزینی اجتماعی-اقتصادی به تفکیک فزاینده میان دارا و ندار ،گروههای
مذهبی ،قومی ،درآمدی و کاهش اندازه طبقه متوسط اشاره دارد (.)Julio, 2011: 494
تمرکز فضایی گروههای جمعیتی یک پدیده تازه نمیباشد؛ سالهاست که جوامع ساکنین خود را جداییگزین کردهاند ،که این
جداییها بیشتر در زمینههای اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است؛ جداییگزینیهای فضایی اغلب دالیل اقتصادی و اجتماعی
دارد؛ مطالعه جداییگزینی به طور کلی با این هدف مورد توجه قرار گرفته است که بتواند درکی از مکانیابی افراد در فضاهای
اجتماعی ایجاد کند (.)Watts, 2007
کنروی دالتون 5در تحقیقات خود در زمینه جداییگزینی شهری به این نتیجه رسیده است که تغییرات در شبکه فضایی میتواند یک
تاثیر قابل توجه بر الگوی یکپارچهسازی و جداییگزینی در شهرها داشته باشد؛ همچنین وی نشان میدهد که جداییگزینی عالوه
بر یک مفهوم اجتماعی یک مفهوم فیزیکی که به چگونگی استفاده از نواحی مختلف به منظور فعالیتهای مختلف میپردازند ،نیز
دارد (.)Vaughan, 2007
مفهوم اینکه برخی فاصلهها یا جداییها میتوانند معانی متفاوتی داشته باشند به وایت اجازه میدهد تا دو نوع جداییگزینی را بیان
کند :جامعهشناختی و فضایی؛ جداییگزینی اجتماعی فقدان فعل و انفعال را بین گروههای جمعیتی مورد توجه قرار میدهد ،در حالی
که جداییگزینی فضایی بر جداییگزینی جغرافیایی و فضایی بین گروهها تمرکز میکند؛ این نوع جداییگزینی اغلب یک
همبستگی باالیی را نمایش میدهند :جدایی فیزیکی میتواند فاصله اجتماعی را ارتقاء دهد و بالعکس (.)White, 1983
مطالعات جداییگزینی عمدتاً متمرکز بر توزیع نابرابر گروههای اجتماعی در یک فضای مسکونی ایستا و تعامل این گروهها با
یکدیگر قرار دادهاند و کمتر به انزواگرایی روانی ،که در نتیجه محدودیت کنشهای متقابل اجتماعی با سایر افراد است ،توجه
میکنند ( .)Lee & Kwan, 2011: 468در جامعه شناسی ،جدایی صورتی کم و بیش نهادینه شده از فاصله اجتماعی است که
با جدا شدن در فضا ابراز میشود؛ در واقع شهرها که محصول تقسیم کار هستند ،ضمن اعطای ارزشهای اجتماعی و اقتصادی به
مشاغل مختلف ،این تقسیم را در فضای شهری و به تبع آن فضای مسکونی نیز منعکس کردهاند؛ (فیالکوف .)1383:76 ،وقتی که
در یک جامعه به جداییگزینی اشاره میشود ،تاکید بر وجود هم گروههای جمعیتی ممتاز مانند طبقات متوسط و باال و نخبگان
مدیریتی (سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی) و هم کارگران یدی و جمعیت بادرآدمد پایین که باهم حداقل یک گروه را در جامعه شکل
میدهند ،است؛ گروههای شغلی و تحصیلی سطح باال و همچنین گروههای درآمد باال معموالً دارای مزایای بهتری در دسترسی به
خدمات شهری عمومی هستند ،بنابراین اغلب در مکانهای بهتری با کیفیت مسکن باالتری زندگی میکنند ( & Spevec
.)Bogadi, 2009: 458
جداییگزینی جغرافیایی بر جداییگزینی فضایی و کالبدی بین گروهها تمرکز دارد ( .)White, 1983, 1008مقصود از کالبد
شهری ،مجموعههای فیزیکی همگنی است که اساس موجودیت شهری با آن مشخص میشود و این عناصر فیزیکی متناجس
Conroy Daltone
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نسبت به هم دارای رابطه خاصی هستند (ویلیام .)1357:115 ،طرح فضایی شهر است که بیانگر وسعت ،محیط و حدود جغرافیایی
شهر و چگونگی استفاده از زمین شهری و فعالیتهایی است که توسط انسان بروی این فضا پیاده میشود (حبیبی .)1375:1 ،در
کشورهای در حال توسعه همزمان با سیاستهای شهری گمراه کننده ،یک نظم انحصاری شهری را ایجاد کرده است که بیعدالتی
و نابرابری اجتماعی را بازتاب میکند (.)Rolnik & Saule, 2001
در واقع جداییگزینی به پدیده حضور بیش از حد یک گروه خاص در بعضی قسمتهای یک شهر اشاره دارد ،در حالیکه در مناطق
دیگر همان گروه حضور بسیار کمی دارند ( .)Bolt et al, 2006بنابراین جداییگزینی فضایی همیشه با تمرکز فضایی گروههای
جمعیتی خاص همراه میباشد؛ به عبارت دیگر جداییگزینی به توزیع درون انجمن محلی در میان بخشها اشاره میکند ( Meen
 .)et al, 2005در بعد اجتماعی ،فقدان رابطه مثبت بین گروههای مختلف اجتماعی تعصب را میان آنها افزایش میدهد و آنها را از
مشارکت اجتماعی دور نگه میدارد (.)Sabatini, 2006; Fetiosa, 2010
بطور کلی نتایج و پیامدهای جداییگزینی فضایی و ویژگیهای آن ،شرایطی را بر شهرها تحمیل میکند که شهرها را با چالشی
اساسی مواجه ساخته است .بنابراین بررسی جداییگزینی فضایی-اجتماعی شامل مطالعه فرآیندهای جداییگزینی گروههای
اجتماعی مختلف و همچنین تاثیر این فرآیندها بر فضاهای زندگی و کیفیت آنها است و از این منظر با مطالعه صرف جداییگزینی
عمومی تفاوت پیدا میکند(.)Mehryar & Sabet, 2012: 2
• انسجام ،یـکپـارچگی و همپیوندی
گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد امروزه مناطق شهری و جذب و توسعه روزافزون شهرها باعث شده است شهرها به
مراکز اصلی خدمات ،تجارت ،تولید ،مصرف و سکونت تبدیل شوند و طی سالهای آتی نزدیک به  60درصد از جمعیت جهان در
شهرها زندگی خواهند کرد ( .)Asia Europe Forum, 2005:5موضــوع انســجام در شــرایط کنونــی بــه دلیــل
گســتردگی تنوعــات و افزایــش ارتباطــات ،برخــورد و همجـواری فرهنگهـای گوناگـون و تعاطـی و اختـالط آنهــا ،به
عنــوان یکــی از چالشهــای اساســی شــهری و برنامهریــزی بــه شــمار میآیــد .به عنــوان نمونــه در عرصـه جهانـی
میتـوان بـه چالـش انسـجام فضایـی در ناحیــه فرانکفــورت-رایــن از دهــه  1980بــه بعــد بــه دلیــل مهاجرتهــای
گســترده اشــاره کــرد ( .)Salet, 2003:50این واژه در معنای ادغام شـدن در یک کل و مشـارکت در واحـدی بزرگتـر و
یکـی شـدن بـا چیزهایـی دیگر بـه کار مـیرود .انسـجام را میتوان با اسـتناد به تعریف جامعـه شناسـان ،فرآیند سـازمان دهنده
نظـم فضایی دانسـت کـه واحدهـای فضایـی منفـک را بـه یکدیگـر مرتبـط میسـازد (توالیی .)1386 ،درواقع انســجام را
میتوان مفهومی ذهنی برشمرد که در ذهن افراد به گونههــای مختلف نقش میبندد و در ابعــاد مختلفی تعریف میشــود و این
امکان وجود ندارد که آن را در یک عبارت تعریف کرد .نکتهای که در این زمینه در میان آراء مختلف قابل تکیه اســت ،ارتباط
مفهوم انسجام با بحث کل و کلیت یکپارچه است .حیات حاصل از کل در واقع از انســجام درون کلیت حاصل میشــود و انسجام
یک کلیت اســت که شخصیت آن را مشخص میکند ()Alexander, 2005: 90-96
بـه نظـر مامفـورد نیـز مفهـوم شهرسـازی سـازمند ،بـا کلیـت و انسـجام بیش ازحـد همراه اسـت کـه در آن ،همه چیـز در جهت
اهداف عمومی تشـکیل داده شـده و در تقابـل بـا منافع سـاده شـخصی اسـت؛ وی همچنیـن تأکید مینماید که شهرسـازی
سـازمند ،برخالف اتفاقـی بـودن نظـم آن ،گاه بـه یـک طـرح آگاهانـه ،منسـجم و وحـدت یافتـه منجـر میشـود و الگویـی را
میسـازد که گویی ،یک نظریه هوشـمندانه ،آن را هدایـت کـرده اسـت ( .)Mamford, 2009ارسـطو ،جهـان را به موجـودی
زنده تشـبیه کرده اسـت کـه در آن هر جز ،مـکان و عملکرد مناسـب خـود را دارد و همـه بـا یکدیگـر کار میکنند تا یک کل
واحد را تشـکیل دهنـد ( .)Norton, 1994کویـن لینـچ نیز بـرای تبییـن مفهـوم مورد نظـر خود در مـورد کلیـت و یکپارچگـی
مدلـی از شـهر سـازمند ارائـه میدهـد؛ بـه نظـر او اگـر شـهر ،موجـودی زنـده اسـت ،بایـد دارای ویژگیهایـی باشـد کـه آن را
از یک ماشـین متمایز میسـازد؛ یک موجود زنده ،سـاختاری منسـجم ،مـوزون و مسـتقل بـا محدودهای مشـخص و انـدازهای
معیـن اسـت و درعین حال ،پیونـد اجزای آن چنـان نزدیک اسـت کـه امـکان تعیین محـدوده آنها به طـور مشـخص وجـود
نـدارد (.)Lynch, 2001
شهرنشینی پرشتاب دوره جدید و تجربه سیاست رشد در پیرامون و بیرون به صورت شهرنشینی افقی و پراکندگی شهری ،مرزهای
جدید و افقهای دید تازهای در توسعه مفهوم و مفهومپردازی نسبت به پیرامون گشوده و به ارتقای سطح دانش نظری و
معرفتشناسی علمی نسبت به پیرامون کمک شایانی کرده است .پراکندگی شهری و گسترش فضایی شهرها به صورت
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دستاندازی به عرصه و حریم اراضی پیرامون که به خورندگی موسوم است و دست کم در مورد ایران ،در بسیاری از مادرشهرها و
شهرهای بزرگ منطقهای دیده میشود؛ اگر چه شواهد بارز و بازتابهای اصلی این پدیده را میتوان در شهرهایی دید که در پیرامون
آن جذابیتهای گردشگری وجود دارد .مناطق پیراشهری و حوزههای پیرامونی دارای قابلیت گردشگری که بیشتر متأثر از تمایالت
توسعه شهری است ،جایگاه و اهمیت ویژهای در مطالعات شهر و پیرامون دارد .این مناطق ،همچنین ،یکی از چالشهای عمده
طراحان و برنامهریزان شهری قرن  21میالدی است .چنانچه سیورت اشاره میکند ،زندگی در نواحی پیرامون شهرها به عنوان
واقعیت موجود شهرهای بزرگ است که باید با اصول برنامهریزی آنها همساز و سازگار باشد (.)Sieverts, 2003:13
در سالهای اخیر ،نیروهای اثرگذار و فرایندهای فضایی جدیدی میان شهر و پیرامون در قالب سفرهای گردشگری به وجود آمده که
عمدتاً ناشی از انگیزه گردشگری و گذران اوقات فراغت ساکنان شهری است .این نیرو که در موارد زیادی با اثرات فضایی به
صورت عمده و انبوه در محیط پیرامون همراه بوده است ،پیش از این در زمره نیروهای اثرگذار شهر بر عرصههای پیرامونی نبوده و
یا اثرگذاری به صورت موضعی ،مقطعی و موردی داشته است .ساخت و سازهای ناموزون ،تغییرات کاربری زمین ،تغییرات کارکردی
و عملکردی و تحول ساختاری محیطهای پیرامونی ،همه از جمله دگرگونیهای بنیادی است که در نتیجه همزیستی و همجواری
میان شهرها با محیطهای پیراشهری ،به طور اعم ،و پیراشهری گردشگری ،به طور خاص ،برای برآوردن نیاز شهرها و ساکنان
شهری به گردشگری ،به وجود آمده است.یکی از ابزارهای کاربردی برای بررسی میزان جداییگزینی شهرها ،سنجش میزان هم
پیوندی آن میباشد؛ همپیوندى شهر ابزار مهمى در توصیف و درك چگونگى رفتار اجزاى شــهر اســت .بنابراین بررسى شاخص
همپیوندى تحلیل کننــده خوبى از وضع موجود به منظور مطالعة جریانات بین شهری است.

روش پژوهش
بدیهی است هر پژوهش علمی نیاز به یک روش تحقیق متناسب با موضوع خود را دارد؛ روش مواجهه با مساله و پژوهش در ارتباط
تنگاتنگ و دوسویه با ساختار و ماهیت تحقیق است .مبنای علمی این پژوهش مبتنی بر مفاهیم خانههای دوم و جداییگزینی با
تاکید بر دانش برنامهریزی شهری میباشد .رویکرد حاکم بر این پژوهش بر حسب هدف ،توسعه ای-کاربردی و بر حسب طرح
تحقیق ،تحلیلی-توصیفی میباشد .فضای پژوهش شهرجدید صدرا در استان فارس است؛ به منظور جمعآوری اطالعات از روش
اسنادی-کتابخانهای اعم از مرکز آمار ایران ،طرح جامع و تفصیلی شهر صدرا ،طرحهای منطقهای استان فارس و همچنین آمار و
دادههای پرسشنامههای طرح ساماندهی باغشهر صدرا ،6به علت بروز و مرتبط بودن با موضوع پژوهش ،استفاده شده است.
همچنین در این تحقیق به منظور بررسی جداییگزینی خانههای دوم یا به عبارتی میزان همپیوندی و یکپارچگی محدوده باغشهرها
(خانههای دوم) نسبت به سایر عرصههای شهری به منظور امتیازدهی به معیارها و زیرمعیارها ،براساس روش ماتریسی گولر استفاده
شده است .سـپس تحلیلهـای مربوطـه انجـام گرفتـه و برآیند محاسـبات کمـی در قالـب یافتـههـای نهـایی تحقیق ارائه شده و
سپس بحث و نتیجهگیری نهـایی تحقیق ارئه گردیده است.

معرفی محدوده مورد مطالعه
شـهر جدید صـدرا در استان فارس ،با وسعتی معادل  2048هکتار در شـمال غربی شـهر شـیراز بین طول جغرافیایی 52، 24، 00
تا  52، 36، 05شـرقی از نصـف النهار گرینویچ و عرض جغرافیایی  29، 43، 16تا  29، 51، 00شــمالی از خط اســتوا قرار گرفته
اســت .طرح مکانیابی این شهر در سال  1369به تصویب رسیده است که در سال  1370شرکت عمران مادرتخصصی این شهر
جدید تاسیس شده است .در افق طرح مکانیابی برای صدرا جمعیتی حدود  300هزار نفر درنظر گرفته شده بود که تا به امروز
جمعیتی حدود  40هزار نفر را در خود جای داده است .از لحاظ موقعیت جغرافیایی این شـهر از طرف شمال به ارتفاعات ملوسجان،
از طرف شرق تا جادة مرودشت و حوزة صنعتی آب باریک ،از سمت جنوب به حریم شیراز و از طرف غرب به ارتفاعات قالت
محدود میشود .همچنین در فاصلة نسبتاً مساوی از دو محور ارتباطی شیراز-سپیدان و شیراز-اصفهان و در فاصلة  15کیلومتری
شـهر شـیراز قرار دارد (مهندسین مشاور شهر و خانه بازنگری طرح تفصیلی شهر صدرا ،مهندسین مشاور پرداراز ،جلد دوم،
 6طرح ساماندهی باغشهرهای شهر جدید صدرا ،در سال  1395توسط مهندسین مشاور پرداراز به کارفرمایی شرکت عمران شهر جدید صدرا تهیه و تدوین
شده است.
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 .)1395:1دلیل به وجود آمدن صـدرا پذیرش سـرریز جمعیت شـیراز و همچنین پشـتیبانی خدماتی از شهر شیراز بوده است .نتایج
به دست آمده از دو مطالعه در سال های  1383و  1388نشان می دهد که بیش از  60%ساکنان صـدرا قبالً در شیراز زندگی
میکردهاند .بخشی از این شصت درصد از افرادی که در پهنة باغشهرها اقدام به خرید زمین و سـاختمان سـازی کردهاند اکثراً از
طبقة اجتماعی متوسط رو به باال و مرفه شیراز هستند .این افراد جزء اولین کسـانی هسـتند که در صـدرا و در باغشهرها اقدام به
ساخت و ساز و سکونت کردهاند .نقطه قوتی که باعث شـده شـهر صـدرا برای این طبقه اجتماعی جذابیت داشته باشد آب وهوای
خوب آن است که بسیاری از ساکنین شهر صدرا نیز از آن به عنوان تنها نقطة قوت صدرا نام می برند؛ مهمترین دالیل مهاجرت به
صدرا ارزان بودن زمین و مسکن ،اجاره بهای پایین و امکان تملک است (حائری مازندرانی.)1395:82 ،

شکل .1موقعیت قرارگیری و تقسیمات محدوده مورد مطالعه

یافته ها و تحلیل پژوهش
جمعیت شـهر جدید صدرا طی سال های گذشته همواره رو به افزایش بوده و جمعیت آن از  226نفر در سال  1375به  72070نفر
در سـال  1394رسـیده است .مطالعه تحوالت جمعیت شهر جدید صدرا نشان میدهد که همواره روند تغییرات جمعیت شـهر
صعودی بوده ولی با نوساناتی همراه بوده است (مرکز آمار ایران .)1394 ،اکثر ســاکنین شــهر صــدرا را گروه هایی با درآمد پایین
و برخوردار از مشــاغل ناپایدار و ناآشــنا بافرهنگ شـهرنشـینی و آپارتمان نشینی تشکیل داده اند .از طرف دیگر آن دسته از گروه
های اجتماعی که شهر صدرا را یا برای اقامت دوران بازنشستگی و یا برای بهره بردن از آب وهوای مناسب شهر در ایام کوتاه
مدت تعطیل و آخر هفته انتخاب کرده و یا خواهند کرد ،با توجه به مهاجرت اقوام جدید به این شـهر با تردید مواجه کرده اسـت .
دوگانگی حاصـل از هم جواری اقشـار کم درآمد و پردرآمد در صدرا معضل عظیم اجتماعی پیش روی شـهر قرار داده اسـت .
اینکه مدیریت شهری در رویارویی مثبت و منطقی با این دوگانگی ،برای امروز و آینده شهر چه برنامه ای دارد یکی از مهم ترین
چالش های شهرشناسی صدرا است؛ مقایسه ترکیب قومیتی باغ مسـکن ها و سایر نقاط شهر به وضوح نشان می دهد که جایگاه
مالکیتی باغ مسکن ها متعلق به گروهی از خانوارهای متوسـط و یا مرفه شهر شیراز بوده که این نواحی را یا برای گذاران او قات
فراغت در ایام پایان هفته و یا اقامت دائم در دوران بازنشـسـتگی برگزیدهاند (مهندسین مشاور پرداراز ،جلد دوم.)1395:93 ،
سبک زندگی مالکین باغشهرها
جهت شـناسـایی سـبک زندگی در بین مالکین باغ مسـکنهای شهر جدید ،پیمایش اجتماعی در طرح ساماندهی باغشهر
شهرجدید صدرا صـورت پذیرفت که در آن سـعی گردید با طرح سواالتی هدفمند به شناسایی دالیل و انگیزههای خرید باغ
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مسـکن ها توسـط مالکان ،نحوه اسـتفاده از باغ مسکنها ،روابط مالکان باغ مسکنها با یکدیگر ،اولویتهای فراغتی ،مصـارف
فرهنگی و مطلوبیت فضـاهای اجتماعی خانوارهای مالک باغ مسـکنهای شـهر جدید صدرا به منظور شناسایی سبک زندگی
مالکان پرداخته شود .در پرسشی دلیل و انگیزه مالکان از تهیه باغ مسکن مورد سوال قرار گرفت که بیش از نیمی ( 51,5درصد) از
پاسـخگویان ،دلیل و انگیزه اصلی از تهیه باغ مسکن را گذران اوقات فراغت علیالخصوص در ایام پایان هفته و تعطیالت بیان
نمودند 28,8 .درصـد نیز انگیزه خرید را اسـتفاده دائم به عنوان منزل مسکونی بیان داشتند .تمـایل به ســـرمایه گذاری و عالقه
به امور باغداری هریک با  7,6درصـــد در رده های بعدی دالیل تهیه باغ مسکن ها اعالم گشتند.
جدول  .3دالیل و انگیزه تهیه باغمسکن توسط مالکان در محدوده باغشهرهای شهر جدید
دلیل اصلی تهیه باغمسکن
گذران اوقات فراغت
تمایل به سرمایهگذاری
عالقه به امور باغداری
محلی برای گردآمدن افراد خانواده
کیفیت چشماندازهای طبیعی
استفاده مسکونی دائم
مجموع
پیمایش اجتماعی خانوار ،مشاور پرداراز1395 ،

درصد
51.5
7.6
7.6
1.5
3.0
28.8
100

الزم به ذکر اسـت  74,2درصـد از پاسـخگویان اعالم داشـتند روزهای مطلوب اسـتفاده از باغ مسـکن توسط خانوار تعطیالت
رسـمی و تعطیالت اخر هفته می باشـد و همچنین  12,1درصـد اسـتفاده دائم از باغ مسکن خود را مطلوب ارزیابی نمودند.
جدول  .4روزهای مورد استفاده در ایام هفته از باغمسکن توسط مالکان در محدوده باغشهرهای شهر جدید صدرا
روزهای مورد استفاده از باغشهرها در طول هفته
تعطیالت آخر هفته و تعطیالت رسمی
سایر روزهای غیرتعطیل
استفاده دائم
مجموع
پیمایش اجتماعی خانوار ،مشاور پرداراز1395 ،

درصد
74.2
13.7
12.1
100

آنچه از نتایج این پیمایشها اسـتخراج گردید دو شیوه استفاده از باغ مسکن ها در حال حاضر را به ما گوش زد می نماید:
• طیف عمـده ای از مـالکـان که با توجه به انگیزه گذران اوقات فراعت اقدام به خرید باغ مســـکن ها نموده و بخشـی از ایام
هفته را در این محل حاضـر شـده و به انجام مقدمات الزم برای اســتفاده از باغ مســکن ها همچون آبیاری ،نظافت و  ...اقدام
نموده تا در تعطیالت پایان هفته آماده و پذیرای خانواده و میهمانان در باغ مسکن خود باشند.
• طیف دیگر افرادی هســـتند که بواســـطه فراغت از کار ،مطلوبیت آب و هوا و عالقه به امور باغداری اقدام به اسـتفاده دائم از
باغ مسـکن ها نموده و بیشـتر ایام سال را در محل حضور داشتهاند.
طبقات اجتماعی ساکن در باغشهر
جهت شـناسـایی طبقات و اقشـار اجتماعی سـاکن در باغ مسـکن های شهر جدید ،نتایج پیمایش اجتماعی صــورت گرفته حاکی
از آن اســت که طبقه ملک یا ســاکن در مجموعه باغ مســکن ها جزء طبقات ممتاز و متوسـط جامعه به شـمار می آیند و طبقه
کارگر سـهمی اندك در این مجموعه به خود اختصاص داده است .نتایج پیمایش به شرح ذیل است:
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 36,4درصد از پاسخگویان به لحاظ شغلی جزء طبقه ممتاز (تجار بازاری و مدیران بخش دولتی و خصوصی) بودهاند 59,1 .درصـد
جزء طبقه متوسـط بودهاند که از این میان کارمندان دولتی با  25,8درصـد بیشترین ســهم را در این طبقه اجتماعی به خود
اختصــاص دادهاند .ســهم طبقه کارگر تنها  4,5درصــد از مالکین مجموعه بوده است.
جدول  .5طبقات شغلی مالکین باغمسکن در محدوده باغشهرهای شهر جدید صدرا
طبقات اجتماعی براساس شغل
تجار بازاری
طبقه ممتاز
مدیران دولتی و خصوصی
جمع
پزشک
وکیل
استاد دانشگاه
طبقه متوسط
کارمند
معلم
پیمارنکار
جمع
خانه دار
کارگر
طبقه کارگر
جمع
پیمایش اجتماعی خانوار ،مشاور پرداراز1395 ،

درصد
25.8
10.6
36.4
9.1
3.0
3.0
25.8
6.1
12.1
59.1
1.5
3.0
4.5

نظام دانه بندی
می توان نظام دانه بندی باغ شهرها را در دو دسته عمده تقسیم بندی نمود:
 )1باغ شـهری های اولیه مانند فازهای  1تا  4که در زمانی تفکیک شـده که قیمت اراضی ارزش باالیی نداشته لذا عمده
تفکیکها به صــورت قطعات باالی  1000مترمربع صــورت گرفته اســت .هم چنین باغ شــهرهای قصـر قمشـه در پشـت
دانشـگاه با توجه به کاربری های رایج در آن که به فعالیت های پذیرایی همچون باغ تاالر و ...اختصاص پیدا نموده دارای نظام
دانه بندی درشت دانه میباشد.
 )2باغ شـهرهای متأخر همچون اهل بیت ،بهاران ،قصـر سـبز و ...که در زمانی تفکیک شده که ایده باغ شهرها در اطراف شـهر
جدید صـدرا رونق یافته و قیمت اراضی رشد قابل توجهی پیدا نموده است ،لذا تفکیک های صـورت گرفته در این اراضـی عمدتاً
زیر  1000متر مربع میباشد تا بتواند پاسخگویی نیازهای جامعه هدف قرار گیرد.

شکل .2موقعیت باغشهرها نسبت به موقعیت شهر صدرا
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میزان همپیوندی و یکپارچگی باغشهرها با سایر عرصههای شهر جدید صدرا
یکپارچگی مفهومی است که در متون نظری با مفاهیمی همچون وحدت ،هماهنگی ،همپیوندی ،اتصال و پیوستگی قرابت مفهومی
دارد .به طور عام شهر کلیتی یکپارچه است که اجزای آن در ارتباط با یکدیگرند .به طور خاص نیز بهترین نمونه یکپارچگی در همه
ابعاد آن در بافتهای تاریخی شهرهای با رشد ارگانیک ،بخصوص شهرهای با اقلیم گرم و خشک مانند یزد ،نایین و اصفهان با بافت
همپیوند آنها ملموس و قابل مشاهده است .باید به این واقعیت اذعان کرد که یکپارچگی بافت قدیم مدلول عوامل مختلف
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،مدیریتی و  ...است؛ همپیوندی یک فضای شهری ،میزان یکپارچگی آن را با کل شهر نشان میدهد.
همپیوندی ابزار مهمی در درك چگونگی رفتار اجزای شهر است .بنابراین در این قسمت به ارزیابی و سنجش همپیوندی و
یکپارچگی باغشهرهای صدرا با سایر نقاط شهر جدید صدرا میپردازدیم .سنجش این موضوع که باغشهرهای موجود در شهر صدرا
تا چه میزان با شهر جدید صدرا کار میکنند و با آن از جنبهها و وجوه متعدد و متنوع در تعامل و ارتباط است ،میتوان اصلیترین
هدف ارزیابی همپیوندی و یکپارچگی برشمرد .همانطور که از ادبیات و متون نظری قابل برداشت است ،بخش اعظم همپیوندی و
یکپارچگی به ابعاد کالبدی وابسته است ،اما این بدان معنا نیست که سایر زیرسیستمهای شهری در همپیوندی و یکپارچگی نادیده
گرفته شود .با توجه به اینکه در مطالعات طرح ساماندهی باغشهرهای شهرصدرا ،شناخت شهر به تفکیک بازشناسی ساختارهای
طبیعی و محیطزیستی ،جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی ،حمل و نقل و دسترسیها و حقوقی-مدیریتی صورت
پذیرفت ،به منظور ارزیابی دقیقتر و استناد به این طرح و همچنین بروز بودن آن ،از رئوس مطالعاتی این طرح به عنوان معیارهای
ارزیابی همپیوندی و یکپارچگی استفاده شده است؛ و برای استخراج شاخصهای متناظر با هر معیار سعی شده است ،بیشترین
قرابت با اصول همپیوندی و یکپارچگی مدنظر باشد و از طرف دیگر شاخصها از جامعیت کافی نیز برخوردار باشند و در نهایت
اینکه امکان ارزیابی شاخصها به استناد مطالعات شناخت مرحله اول و دوم طرح ساماندهی باغشهر و مطالعات طرحهای فرادست
در خصوص شهر صدرا فراهم باشد.

شکل  .3موقعیت باغشهرهای شهرجدید صدرا

جدول  .6معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی همپیوندی
معیار

زیرمعیارها

طبیعی و محیط زیستی

شیب زمین ،میزان بارش ،میزان دما ،جریان باد ،رطوبت نسبی هوا ،تابش آفتاب ،پوشش گیاهی و سبزینگی
محدوده ،دید و منظر ،وضعیت آلودگیهای بصری و صوتی در محدوده ،تأثیرگذاری بر کاهش سطح ایستابی آبهای
زیرزمینی.

جمعیتی ،اجتماعی و فرهنگی

ساختار جنسی جمعیت ،سطح تحصیالت ،نوع سکونت (از منظر دایم و موقت) ،میزان تعامالت اجتماعی با ساکنان
مراکز زیستی پیرامون ،امنیت اجتماعی ،تفاوتها و تباینات قومی و فرهنگی ،سبک زندگی (روابط مالکان باغ
مسکنها با یکدیگر ،اولویتهای فراغتی ،مصارف فرهنگی ،مطلوبیت فضاهای اجتماعی) ،مطلوبیت فضاهای شهری
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برای جامعه هدف (ساکنان باغشهرها در مقایسه با سایر ساکنان صدرا) ،طبقات اجتماعی ساکن در فضا (قشربندی
اجتماعی) ،انگیزه سکونت در فضا.
اقتصادی

گروههای شغلی ساکنان جامعه هدف (ساکنان باغشهرها در مقایسه با سایر ساکنان صدرا) ،انگیزه خرید مسکن،
مالکیت زمین ،وضعیت قیمت زمین ،تعامل اقتصادی باغشهرها و شهر جدید صدرا ،میزان استفاده از خدمات موجود
در شهر جدید صدرا ،میزان رونق فعالیتهای وابسته به بخش ساختمان (از جمله بنگاههای معامالت ملکی ،مصالح
فروشی ،کارگران ساختمانی و ، )...بهرهمندی از سود اقتصادی منبعث از تغییر کاربری زمین

کالبدی

برخورداری از زیرساختهای اساسی (آب ،برق و گاز) ،برخورداری از خدمات اساسی و پشتیبان سکونت (نانوایی،
سوپرمارکت ،مدرسه ،درمانگاه و ،)...جاذبه گردشگری تفریحی برای سکونتگاههای مستقر در مجموعه شهری
شیراز ،تراکم ساختمانی ،الگوی تفکیک زمین ،جذابیت و مطلوبیت سکونت در فضا ،وجود اراضی بایر ،وجود
کاربریهای انتفاعی ،سکونت در فضا مبتنی بر ویژگیهای مشترك نظیر گروههای شغلی ،سمت سازمانی و، ...
پیوستگی مراکز باغشهرها با مرکز شهر ،محدود نبودن کاربری زمین به یک کاربری خاص ،سرانههای خدماتی،
تعیین کاربریها بر پایه اهداف عمومی و چشماندازهای جامعه ،شب مردگی فضا.

حمل و نقل و دسترسیها

زیرساختهای ارتباطی ،الگوی طراحی شبکه ارتباطی ،برخورداری از سلسله مراتب شبکه دسترسی ،پوشش و
زیرسازی دسترسیها ،بهرهمندی معابر از عناصر تکمیل کننده چون عالیم راهنمایی ،مبلمان شهری ،روشنایی،
تابلوی نام معبر.

حقوقی-مدیریتی

بروز نابسامانیهای فضایی به دلیل وجود چرخه های معیوب مدیریتی ،استقرار مدیریت محلی همچون تعاونیها،
انجمنها ،شورایاریها و  ،...کنترل و نظارت مدیریت شهری بر محیط ،میزان تخلفات ساختمانی ،سهم عوارض
ساختمانی از مجموع درآمدهای شهرداری ،برخورداری از ضوابط متقن و کارآمد ،بهرهمندی از مدیریت دوگانه
شرکت عمران و شهرداری

روش ماتریس گولر برای ارزیابی همپیوندی
همانطور که پیشـتر نیـز اشـاره شـد ،به منظور سنجش میزان همپیوندی باغشهرهای شهر جدید صدرا با سایر عرصههای شهر ،از
مدل ماتریسی گولر ،به دلیل ویژگیهای مثبتی کـه ایـن مدل در زمینه ارزیابی گزینه هـای متعـدد بـر اسـاس معیارهای مختلـف
دارد ،اسـتفاده شـده اسـت .روش ماتریسی گولر ،اثرات و پیامدهای آلترناتیوها یا گزینـه ها را در واحدهای کالبدی ،طبیعی ،پولی و
زمـانی در نظر مـیگیـرد .معیارهـا و گزینـه هـا هماننـد روش فهرست معیارها ،به ترتیب در ردیـف و سـتون ارائـه میشوند .هر
ردیف ماتریس ،نمایانگر یک تاثیر و هر ستون ،نمایانگر یک گزینه است .گزینه های مختلـف بر اساس معیارهای انتخاب شده،
مورد ارزیـابی قـرار میگیرند .بنابراین ،با استفاده از مدل ماتریسی گـولر ،میتوان انواع اثرات کیفی و کمی را بـه کـار گرفـت.
همچنین این ماتریس به تصمیمگیر اجـازه مـیدهـد برای معیارهای مختلف ،آنطور که مناسـب مـی دانـد ،وزنی تعیین کند
(زبردست  .)1380:24بنابراین معیارهای طبیعی و محیط زیستی ،جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی ،حمل و نقل و
دسترسیها ،حقوقی و مدیریتی ،ستونهای جدول را تشکیل میدهند و به طور مشابه ،شاخصهای متناظر با هر معیار سطرهای
جدول ارزیابی را میسازند .مقیاس ارزیابی یک طیف چهار عددی است که در طیف همپیوندی بسیار پایین ،همپیوندی پایین،
همپیوندی باال ،همپیوندی بسیار باال تغییر میکند.
جدول  .7مقیاس اندازهگیری و ارزیابی همپیوندی
میزان همپیوندی

همپیوندی بسیار پایین

همپیوندی پایین

همپیوندی باال

همپیوندی بسیار باال

نمایش به حروف

D
1

C
2

B
3

A
4

ارزش عددی
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جدول  .8ارزیابی معیارها و زیرمعیارهای همپیوندی باغشهر صدرا نسبت به سایر
معیار
شاخصها
شیب زمین
میزان بارش
میزان دما
جریان باد
رطوبت نسبی هوا
تابش آفتاب
پوشش گیاهی و سبزینگی محدوده
دید و منظر
وضعیت آلودگیهای بصری و صوتی در محدوده
تاثیرگذاری بر سطح ایستایی آبهای زیرزمینی
ساختار جنسی جمعیت
سطح تحصیالت
نوع سکونت (دائم  /موقت)
میزان تعامالت اجتماعی با ساکنان مراکز زیستی پیرامون
امنیت اجتماعی
تفاوتها و تباینات قوی و فرهنگی
سبک زندگی (روابط مالکان باغشهرها با یکدیگر ،اولویتهای فراغتی،
مصارف فرهنگی ،مطلوبیت فضاهای اجتماعی)
مطلوبیت فضاهای شهری برای جامعه هدف (ساکنان باغشهر در
مقایسه با سایر ساکنان)
طبقات اجتماعی ساکن در فضا (قشربندی اجتماعی)
انگیزه سکونت در فضا
گروههای شغلی ساکنان جامعه هدف (ساکنان باغشهرها در مقایسه با
سایر ساکنان)
انگیزه خرید مسکن
مالکیت زمین
وضعیت قیمت زمین
تعامل اقتصادی باغشهرها و شهر جدید صدرا
میزان استفاده از خدمات موجود در شهر جدید صدرا
میزان رونق فعالیتهای وابسته به بخش ساختمان
بهرهمندی از سود اقتصادی منبعث از تغییر کاربری زمین
برخورداری از زیرساختهای اساسی
برخورداری از خدمات اساسی و پشتیبان سکونت
جاذبه گردشگری برای سکونتگاههای مستقر در مجموعه شهری شیراز
تراکم ساختمانی
الگوی تفکیک زمین
جذابیت و مطلوبیت سکونت در فضا
وجود اراضی بایر
وجود کاربری های انتفاعی
سکونت در فضا مبتنی بر ویژگیهای مشترك
پیوستگی مراکز باغشهرها با مرکز شهر
محدود نبودن کاربری زمین به یک کاربری خاص
سرانههای خدماتی
تعیین کاربریها بر پایه اهداف عمومی و چشماندازهای جامعه
شب مردگی فضا
زیرساختهای ارتباطی
الگوی طراحی شبکه ارتباطی
برخورداری از سلسله مراتب شبکه دسترسی
پوشش و زیرسازی دسترسیها
بهرهمندی از عناصر تکمیل کننده (عالئم راهنمایی ،مبلمان ،روشنایی
و)...
بروز نابسامانیهای فضایی به دلیل وجود چرخه معیوب مدیریتی
استقرار مدیریت محلی همچون تعاونیها و انجمن ها و...
کنترل و نظارت مدیریت شهری بر محیط
میزان تخلفات ساختمانی
سهم عوارض ساختمانی از مجموع درآمد شهرداری
برخورداری از ضوابط متقن و کارآمد
بهرهمندی از مدیریت دوگانه (شرکت عمران و شهرداری)

طبیعی

جمعیتی،
اجتماعی و
فرهنگی

اقتصادی

کالبدی

حمل و نقل و
دسترسی

حقوقی-
مدیریتی

A
A
A
A
A
A
C
C
C
D
C
C
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
C
D
C
D
D
D
C
D
C
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
B
B
C
D
D
D
A
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با تخصیص مقدار عددی هر شاخص به آن با توجه به نمایش در جدول فوق و ارزش عددی هر یک ،میتوان مجموع همپیوندی
هر معیار را محاسبه نمود؛ اما از آنجایی که تعداد شاخصهای متناظر با هر معیار با یکدیگر متفاوتند ،مجموع محاسبه شده نمیتواند
سنجه درستی برای قضاوت در مورد میزان همپیوندی معیارها در مقایسه با یکدیگر باشد .از اینرو بیشینه هر معیار مفروض بر
اینکه تمامی شاخصهای زیر مجموعه آن همپیوندی بسیار باال (یعنی ارزش عددی  4را داشته باشند) محاسبه شده است ،به
عبارتی تعداد معیارها در عدد  4ضرب شدند؛ و در گام بعدی سهم مجموع همپیوندی از بیشینه همپیوندی محاسبه شده است.
نتایج محاسبه حاکی از آن است که باغشهرهای صدرا از منظر شاخص طبیعی و محیطزیستی  %77,5و شاخص حقوقی و مدیریتی
 ،53,57%حمل و نقل و دسترسی  ،%35جمعیتی ،%32,5 ،کالبدی  %32,15و شاخص اقتصادی با  %28,13به ترتیب بیشترین میزان
همپیوندی و یکپارچگی را با سایر عرصههای شهر صدرا دارا هستند .به منظور محاسبه همپیوندی کلی باغشهرها که به نوعی
برآیند تمامی معیارها بدست میآید ،سهم مجموع همپیوندی از بیشینه همپیوندی محاسبه میشود که طبق مطالعات ،این مقدار
برای باغشهرهای صدرا نسبت به سایر نقاط شهری برابر  %43,05میباشد.
جدول  .9نتایج ارزیابی همپیوندی و یکپارچگی باغشهرها با شهر جدید صدرا
تعداد

شاخصها
طبیعی و محیط زیستی

شاخص
10

مجموع همپیوندی

بیشینه همپیوندی

کمینه همپیوندی

درصد همپیوندی

31

40

10

%77,5

جمعیتی ،اجتماعی ،فرهنگی

10

13

40

10

%32,5

اقتصادی

8

9

32

8

%28,13

کالبدی

14

18

56

14

%32,14

حمل و نقل و دسترسی

5

7

20

5

%35

حقوقی و مدیریتی

7

15

28

7

%53,57

مجموع

54

93

216

754

%43,05

شکل . 4نتایج ارزیابی همپیوندی و یکپارچگی باغشهرها با شهر جدید صدرا

این بررسی گویای آن است که در حال حاضر همپیوندی و یکپارچگی باغشهرها در نسبت به شهر صدرا اندکی از سطح متوسط
پایینتر است ( )%43,05و چنانچه با برنامهریزی به کاهش این فاصله و شکاف میان باغشهرها با شهر جدید صدرا مبادرت نشود،
وضعیت این شاخص با گذشت زمان بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ که این اتفاق عمالً منجربه شکلگیری مناطق اعیاننشین در کنار
سایر مناطق شهر میشود و به عبارتی نقش سکوی پرتاب را برای مهاجران منطقه فارس به سمت کالنشهر شیراز را ایفا میکنند.
از سوی دیگر این تحلیلهای نشان میدهد که مهمترین سیاستهای برنامهریزی در خصوص محدودههای باغشهرهای موجود،
میبایست هداف افزایش همپیوندی اقتصادی ،کالبدی ،دسترسی و مدیریتی مجموعهها را دنبال نماید؛ که منظور از همپیوندی
بیشترِ اقتصادی به معنی تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی ساکنین نبوده و موضوع نظام فعالیتی را مدنظر دارد؛ همچنین نبود
همپیوندی کامل و صددرصدی مدیریتی به معنی جدایی مجموعهها از کل شهر نیست؛ بلکه میبایست برای افزایش این
همپیوندی نسبت به ایجاد مدیریت محلی اقدام نمود؛ برای مثال تجربه باغشهرهای موفق در کشور مانند شهرك خانه در کرج،
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نشان میدهد که برخورداری از مدیریت محلی (هئیت امنا ،هئیت مدیره ،انجمن محله ،شورایاری محله و )...افزایش همپیوندی
مدیریتی با کل شهر را در پی دارد.

نتیجهگیری
رشد و گسترش خانههای دوم از پدیده مهم دوره معاصر است .استفاده از نواحی اطراف شهرها و روستاها و کالنشهرها به منظور
گذران اوقات فراغت و تهیه خانههایی در آن ،امروزه به عنوان یک پدیده فرهنگی و به عنوان یک نیاز ضروری تبدیل شده است.
به طوریکه مشاهدات ایام تعطیالت در این نواحی و مشاهده تعداد انبوه وسایل نقیله شخصی منتهی به این نواحی بیانگر این امر
میباشد .در اکثر کشورهای جهان به ویژه در کشور ایران و محدوده مورد مطالعه پژوهش ،این پدیده از رونق بسیاری برخوردار
است .بیش از  60%ساکنان صـدرا قبالً در شیراز زندگی میکردهاند .بخشی از این شصت درصد از افرادی هستند که در پهنة
باغشهرها اقدام به خرید زمین و سـاختمانسـازی کردهاند .نقطه قوتی که باعث شـده شـهر صـدرا برای این طبقه اجتماعی
جذابیت داشته باشد آب وهوای خوب آن است که بسیاری از ساکنین شهر صدرا نیز از آن به عنوان تنها نقطة قوت صدرا نام می
برند .در این منطقه ساخت و ساز خانههای دوم با هدف گذران اوقات فراغت و گردشگری به دلیل نزدیکی به کالنشهر شیراز ،در
سـطح نسبتاً بـاالیی از توسـعه قـرار دارد .این خانههای دوم پیامدهای متفاوت کالبدی-فضایی و اجتماعی-اقتصادی ،به همراه
داشته که یکی از مهمترین بازتابهای آن جداییگزینی فضایی و اجتماعی در سطح شهر است .در واقع جداییگزینی به معنای
جدایی بین گروههای درآمدی ،قومی ،نژادی و زبانی است؛ که جداییگزینی باعث خوشهای شدن شهر در زمینههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی میشود.

یافتههای تحقیق نیز بیانگر این است که بیش از نیمی ( 51,5درصد) از افراد ،دلیل و انگیزه اصلی از تهیه باغ مسکن را گذران
اوقات فراغت علیالخصوص در ایام پایان هفته و تعطیالت بیان نمودند 28,8 .درصـد نیز انگیزه خرید را اسـتفاده دائم به عنوان
منزل مسکونی بیان داشتند .تمـایل به ســـرمایه گذاری و عالقه به امور باغداری هریک با  7,6درصـــد در رده های بعدی
دالیل تهیه باغ مسکن ها اعالم گشتند .همچنین  74,2درصـد روزهای مطلوب اسـتفاده از باغ مسـکن توسط خانوار را تعطیالت
رسـمی و تعطیالت اخر هفته اعالم نمودند و همچنین  12,1درصـد اسـتفاده دائم از باغ مسکن خود را مطلوب ارزیابی نمودند .در
خصوص طبقه اجتماعی ساکن در باغشهرها 36,4 ،درصد به لحاظ شغلی جزء طبقه ممتاز (تجار بازاری و مدیران بخش دولتی و
خصوصی) بودهاند 59,1 .درصـد جزء طبقه متوسـط بودهاند و ســهم طبقه کارگر تنها  4,5درصــد از مالکین مجموعه بوده است.
نتایج حاصل از بررسی میزان همپیوندی باغشهرها با سایر عرصههای شهر حاکی از آن است که باغشهرهای صدرا از منظر شاخص
طبیعی و محیطزیستی  %77,5و شاخص حقوقی و مدیریتی  ،%53,57حمل و نقل و دسترسی  ،%35جمعیتی ،%32,5 ،کالبدی
 32,15%و شاخص اقتصادی با  %28,13به ترتیب بیشترین میزان همپیوندی و یکپارچگی را با سایر عرصههای شهر صدرا دارا
هستند .و در نهایت میزان همپیوندی کلی این محدودهها با سایر نقاط شهری طبق مطالعات ،برای باغشهرهای صدرا نسبت به
سایر نقاط شهری برابر  %43,05میباشد.
براساس اطالعات حاصله از تحقیق ،مشخص میشود که باغشهرهای موجود در شهر صدرا که به عنوان خانههای دوم در این شهر
عمل میکنند؛ موجب ساخت ناموزون و نامتعادل در شهر شدهاند؛ با توجه به مطالعات انجام شده ،گرایش به قطبی شدن یا
جداییگزینی فضایی و ناهنجاریهای ساختاری در این شهر در حال رشد و گسترش است .بنابراین باید توجه داشت که آثـار مثبـت
گردشـگری خانـههـای دوم بـر جامعه میزبان به خودی خود به وقوع نخواهد پیوست و به منظور تحقق آن میبایست گردشگری
خانههـای دوم به شیوه صحیح برنامهریزی و مدیریت شود.
❖ ارائه راهکارها:
• برگزاری دورههای آموزش شهروندی برای کلیه شهروندان (اعم از ساکنان باغشهرها و ساکنان سایر بخشهای شهر صدرا) به
منظور آشنایی هرچه بیشتر افراد با ویژگیها ،مسایل و مشکالت یکدیگر جهت تعدیل نگرشها نسبت به یکدیگر.
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• توانمندسازی مردم و به تبع آن توانمندسازی محالت از طریق افزایش دورههای مهارتآموزی و فراهمسازی بسترهای الزم
جهت بالفعل شدن توانهای بالقوه .بدیهی است که توانمند شدن مردم روند توانمندسازی محالت را تسهیل خواهد نمود.
همچنین این توانمدسازی قادر است به تعادلبخشی اجتماعی کمک نماید.
• دریافت عوارض سکونت از سوی مالکان خانههای دوم به منظور کسب درآمد شهر صدرا.
• ارائه بهینه و مناسب برخی خدمات به ساکنان غیرباغشهری به منظور کاهش «حس محرومیت احتمالی» این افراد در قیاس با
ساکنان باغشهری مانند :بهبود سیستم حملونقلعمومی (از نظر کمی و کیفی) ،افزایش فضاهای تفریحی با امکانات در خور
شأن انسانی و...
• توجه به شکلگیری شورایاری و شورای محالت و نیز افزایش روابط این شوراها با شوراهای محلی باغشهرها و در نهایت با
شورای اسالمی شهر.
• تمهید مقررات و قوانین برای مالکان شهری به منظور پیروی از الگوی ساخت و ساز به منظور یکپارچگی و ارتباط کالبدی در
سطح شهر.
• پیوند انسان و محیط از طریق افزایش فضاهای سبز همگانی در سطح شهر ،جهت گذران اوقات فراغت.
• افزایش نقش افراد محلی در ساخت خانههای دوم به منظور افزایش فرصتهای شغلی افراد ساکن در سایر نقاط شهر صدرا.
• توزیع مناسب خدمات در زمینه آموزشی ،فرهنگی ،درمانی ،تجاری و ...در سطح تمامی محالت شهر جدید صدرا.
• گسترش امکانات و تاسیسات در محالت غیرباغشهر که کمبود و ضعف آنها موجب نارضایتی و جابهجایی جمعیت محالت در
سطح شهر میشود.
• تعریف یک فضای عمومی برای کل شهر ،به منظور کمک به شکلگیری هویت شهری و نیز افزایش ارتباط مردم (باغشهری
و خارج از آن) با یکدیگر.
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