
 

 

  پايدار توسعه رويكرد بر تاكيد با اهواز كارون رودخانه ساحلي نوار ساماندهي و طراحي

  
        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

با گسترش شهرهاي صنعتي شدن جوامع و گسترش شهرنشيني در دنياي امروز، زندگي شهرنشينان هر چه بيشتر از طبيعت 

فاصله گرفته است. در نتيجه بسياري از عوامل كيفي محيطي كه در بهبود كيفيت زندگي انسان و سالمت روح و جسم نقشي 

  محيطي و ... تضعيف شده اند. حياتي دارند، مانند هواي پاك، مناظر طبيعي، آرامش 

 خود طبيعي ماهيت و شده فراوان تغييرات دستخوش شهرها اطراف طبيعي درون و هاي محيط ، نشيني شهر روند افزايش با

  بعبارتي روند توسعه در بسياري از موارد به محيط آسيب هاي جبران ناپذيري وارد كرده است.  .دهند مي دست از را

باشد. در اين نوع توسعه عالوه بر تامين نيازهاي انسان و فوايد اقتصادي حاصل محيط، توسعه پايدار مييكي از اشكال توسعه 

از سرازير شدن سرمايه و نيز جذب نيروي كار بومي منافع بسياري براي استفاده كنندگان مجموعه دارد. در اين رابطه 

ي فضاهاي معماري و شهري براي طراحي و توسعه پايدار هاي مناسب براي اين موضوع، و در پي آن، طراحشناسايي مكان

بر اساس نظر كارشناسان آشنا به منطقه و مباحث معماري پايدار با استفاده از روش  AHPبسيار مهم است. با استفاده از روش 

نتايج يكي از  مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت كه بر مبناي Expert Choiceپژوهش شبيه سازي كامپيوتري و نرم افزار 

. براي ارتقاء سطح فضاي سبز شهر اهواز، سطوح باير گزينه هاي پيشنهادي جهت طراحي و توسعه پايدار انتخاب شده است. 

شود، چرا كه اين موجود در سطح شهر مورد بررسي قرار گرفت، در اين بخش سهم منطقه يك از اراضي باير مشخص مي

توانند به فضاي سبز تبديل شوند. اين اقدام خاصي ندارند، در صورت تملك توسط شهرداري مياراضي با توجه به اينكه كاربري 

تواند موجب ارتقاء سطح سرانه فضاي سبز در شهر اهواز شود كه اثرات مثبت بسياري را با توجه به پراكنش اراضي باير، مي

  به ارمغان خواهد آورد. براي شهروندان، ارتقا كيفيت زندگي آنها و نيز بهبود سيماي شهر را

  

 AHPواژگان كليدي:اهواز، توسعه پايدار، 

  

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 
هاي با توجه به مشكالت عصر حاضر از جمله كمبود منابع انرژي مورد استفاده در حال حاضر و به طور خاص سوخت   

شود.  با توجه به توسعه احساس ميهاي آلودگي ناشي از آن نياز به تجديد نظر در روند فعلي فسيلي، قيمت انرژي و بحران

شود، مصرف نظر كارشناسان و متخصصان، يكي از داليل مهم ايجاد پديده تغييرات اقليمي كه باعث گرم شدن كره زمين مي

- هاي مهم ديگر عصر حاضر بحران كمباشد. از جمله بحراناي ميهاي فسيلي و در پي آن ايجاد گازهاي گلخانهرويه سوختبي

آلودگي منابع آبي است. آلودگي كه نه تنها جانوران آبزي را در خطر انقراض قرار داده، خطر مهمي براي انسان و ساير آبي و 

قابل ها بسياري از منابع را غيرهاي شيرين جهان اندك بوده اين آلودگيجانداران نيز بوجود آورده است. چرا كه ميزان آب

  وي كشاورزي و حتي آب شرب تاثيرات نامطلوبي خواهد گذاشت.كند، كه بطور مستقيم بر راستفاده مي

باشد. توسعه پايدار و در پي آن معماري اي متفاوت با روند توسعه فعلي جوامع پر واضح ميبنابراين نياز به توجه به روند توسعه

ست محيطي در پي استفاده درست فرهنگي، اقتصادي و از همه مهمتر زي- پايدار با ارائه راهكارهايي از جوانب مختلف اجتماعي

باشد كه رويكرد هاي انسان معاصر ميباشد كه با توجه به نظر كارشناسان راهگشاي مشكالت و بحرانو بهينه از منابع مي

هاي تجديدپذير براي رسد يكي از راهكارهاي مهم توسعه پايدار توجه و استفاده از انرژيباشد. به نظر مياصلي اين پژوهش مي



 

شوند. همچنين توانايي ها ارزان بوده و باعث آلودگي محيط زيست نميباشد. اين نوع انرژيين انرژي مورد نياز انسان ميتام

  رقابت با سوخت هاي فسيلي را دارند. 

-آيندهها و هدف اصلي توسعه پايدار، تامين نيازهاي اساسي، بهبود ارتقا سطح زندگي براي همه، حفظ و اداره بهتر اكوسيستم

تر و سعادتمندتر ذكر شده است. اين هدف خود متضمن تناقضي است كه بسياري آنرا از خصوصيات اصلي واژه توسعه اي امن

ها. ليكن تر و درعين حال حفظ اكوسيستماي مرفهدانند:  تامين رشد الزم براي بهبود سطح زندگي عموم و آيندهپايدار مي

بشر در محيط و بستر طبيعي خود پديد آورده است به چنان مرحله بحراني از تاريخ خود  موضوع اين است كه با تغييراتي كه

ريزي و هاي رايج برنامهدهد كه مدلرسيده است كه ادامه حيات سالم در كره زمين را مستلزم تجديد نظر در فرضياتي قرار مي

  )1375اند. (بحريني، توسعه بر پايه آنها قرار گرفته

 هايانرژي مصرف كاهش تجديد ناپذير، منابع از حفاظت ، منابع از وريبهره پايه سالم بر محيط يك خلق به پايدار معماري

  ).1387كرد (حاتمي گلزاري،  خواهد كمك زيست ارتقاء كيفي و تجديدپذير

ميزبان توجه شود و هاي جامعه همانطور كه عنوان شد در توسعه پايدار و در پي آن معماري پايدار، بايد به فرهنگ و سنت

ها در جهت توسعه آن باشد. همچنين منفعت اقتصادي و ايجاد اشتغال در منطقه ميزبان داراي اهميت است و در فعاليت

نهايت بايد به حفظ اكوسيستم و محيط زيست و حفاظت از آن توجه شود. اين عوامل در چهارچوب پايداري اجتماعي، 

  طبقه بندي مي شوند.پايداري اقتصادي و پايداري محيطي 

هاي تجديدپذير را به هاي خاصي است كه امكان استفاده از انواع انرژيشرايط اقليمي و جوي ايران داراي شرايط و پتانسيل

آورد. خوزستان بعنوان استاني تاثير گذار و مهم در كشور، داراي شرايط ويژه اقليمي، صورت اقتصادي و پربازده فراهم مي

هاي باشد. عالوه بر اين ويژگيباشد. اهواز بعنوان مركز اين استان داراي شرايط آب و هوايي ويژه مياقتصادي ميفرهنگي و 

هاي سال اقليمي و جداول حاوي اطالعات هواشناسي اهواز بيانگر شرايطي سخت و بدور از شرايط آسايش انسان در اكثر ماه

-هاي طراحان و متخصصان امر ساختمان ميها يكي از مهمترين دغدغهتماناست. ايجاد شرايط آسايش براي كاربران در ساخ

هايي كه شرايط آب و هوايي حاد دارند (همانند اهواز) مستلزم هاي متفاوت و خصوصاً مكانباشد. تامين اين شرايط در اقليم

بنا توليد شود باعث صرفه جويي  باشد. حال اگر اين انرژي از منابعي تجديدپذير در محل و در هرمصرف انرژي زيادي مي

زيادي در منابع خواهد شد. با توجه به اطالعات هواشناسي مربوط به اهواز و بررسي ساعات آفتابي واقعي و ممكن اين شهر 

  رسد و در اين پژوهش مورد توجه خواهد بود.استفاده از انرژي خورشيدي مطلوب به نظر مي

انه ي ايران است. از اين رودخانه در منابع متعدد تاريخي با عناويني چون كرن، كرنك رود كارون بزرگترين و پرآب ترين رودخ

هاي بشري دانسته شده است. اين و كوهرنگ نام برده شده و عامل اصلي شكل گيري شهر اهواز و بسياري از قديميترين تمدن

ران قرار دارد و همچنين تنها رود ايران است كه اي است كه تنها در داخل ايترين رودخانهكيلومتر طوالني 950رودخانه با 

هاي مختلف زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و... براي شهر ي كارون از جنبهبخشي از آن قابل كشتيراني است. رودخانه

اميدني باشد. از لحاظ زيست محيطي به عنوان منبع اصلي تامين آب آشي جنوبي كشور داراي اهميت فراوان مياهواز و منطقه

باشد. از لحاظ شهر اهواز و از لحاظ اقتصادي به عنوان مسير آبي حمل و نقل كاال به بنادر بين المللي خرمشهر و آبادان مي

ي كارون به عنوان عامل هويت بخش استان خوزستان و شهر اهواز و محل اصلي اجتماعات اجتماعي و فرهنگي نيز رودخانه

  باشد.مردمي اين شهر مي

، ي هنرهاي معاصرمجاورت با موزه، ي مركزي شهر اهوازمجاورت با منطقهري و توسعه اهواز در حاشيه كارون و گيشكل

زمين ورزشي،  هاي جاذب جمعيت از قبيل دانشگاه علوم پزشكي اهواز، استاديوم تختي،وجود كاربري، مجاورت با پارك ساحلي

هاي جاذب مجاورت با كاربري، مانند منازل سازماني اداره غله و... وجود منازل مسكوني، دانشكده ي ادبيات،مدارس و...



 

هاي ها و نقاط قوت در كنار برخي محدوديتباشد. وجود اين پتانسيلهاي حاشيه اين رود براي توسعه مياز پتانسيلگردشگر 

  د.موجود حاكي از قابليت اين فضا جهت طراحي به عنوان يك فضاي عمومي پايدار و سرزنده دار

هاي تجديد پذير وجود دارد، عدم آگاهي و شناخت افراد به نظر مي رسد، يكي از مشكالتي كه در زمينه استفاده از انرژي

باشد. بنابراين نياز براي ها ميهاي استفاده از اين نوع انرژيها و مسائل اقتصادي و هزينهنسبت به تكنولوژي، كاربرد، توانايي

هاي تجديدپذير كه خود نيز پايدار بوده و نيازهاي خت و ترويج فرهنگ پايدار و استفاده از انرژياي جهت شنااحداث مجموعه

  باشد.كند، الزم و ضروري ميهاي تجديدپذير تامين مياي مسالمت آميز از محيط  و با استفاده از انرژيخود را بگونه

  

        روش انجام تحقيقروش انجام تحقيقروش انجام تحقيقروش انجام تحقيق
        روش و ابزار گردآوري اطالعاتروش و ابزار گردآوري اطالعاتروش و ابزار گردآوري اطالعاتروش و ابزار گردآوري اطالعات

هاي ميداني و اي و همچنين استفاده از منابع اسنادي و پژوهشاطالعات در اين پژوهش، بصورت كتابخانهروش گردآوري 

  هاي انجام شده در اين زمينه خواهد بود.بررسي پژوهش

        روش تجزيه و تحليل داده هاروش تجزيه و تحليل داده هاروش تجزيه و تحليل داده هاروش تجزيه و تحليل داده ها

- چالش قرار گرفته مي هاي اين حوزه موردهاي آماري جمع بندي و در شاخصها در حوزه بررسيروش تجزيه و تحليل داده

  باشد.شود. الزم به ذكر است روش انجام پژوهش در اين رساله، روش توصيفي، تحليل و تفسيري مي

        قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)

در بحث قلمرو تحقيق در بازه زماني معاصر و در بحث قلمرو مكاني در محدوده شهرستان اهواز و در حوزه ساماندهي نوار 

  باشد.رودخانه كارون، با رويكرد توسعه پايدار ميساحلي 

  

  

        ساختار پژوهشساختار پژوهشساختار پژوهشساختار پژوهش

باشد، تعاريف، تاريخچه و مطالب پس از بيان كليات تحقيق كه به آن اشاره شد، در فصل دوم كه مختص به ادبيات موضوع مي

وضوع رساله، بيان شده است. در كلي در ارتباط با مفاهيم و اصطالحات مرتبط با اين نوشته و نيز سابقه تحقيقات مرتبط با م

باشد، به بررسي شرايط اقليمي و آب و هوايي شهرستان اهواز پرداخته فصل سوم، با توجه به اينكه بستر طراحي شهر اهواز مي

هاي موردي اختصاص دارد. در يك جمع بندي با توجه به مطالعات انجام شده، در خواهد شد. در فصل چهارم به بررسي نمونه

نجم راهكارهاي طراحي و توسعه پايدار در اهواز بيان خواهد شد و در نهايت در فصل ششم برنامه فيزيكي، ضوابط فصل پ

  شود.طراحي و مدارك ارائه مي

  

        نتايجنتايجنتايجنتايج
ها و عوامل زيست محيطي  باالترين اولويت را در امر توسعه بر اساس نتايج نظر سنجي از افراد مورد پرسش، توجه به ويژگي

ها از جمله دارد و تاكيد بر روي اين گزينه در مجموعه پايدار بيشتر مورد نظر افراد بوده است. بدنبال آن وجود زيرساختپايدار 

  باشد.ها، امكانات حمل و نقل و وجود تسهيالت از اهميت بااليي برخوردار ميدسترسي

ها و مراكز زيستي اهواز با اقبال عموم بيشتر ونتگاهافراد بر اين باورند نزديكي به سك اكثر كه دهديم نشان يآمار اطالعات

  هاي دستيابي به آن رو به رو خواهند شد.مواجه خواهد شد، چرا كه افراد بطور ملموس تر با مساله توسعه پايدار و روش

اهميت يك جاذبه از اكثر افراد بر اين باورند كه كيفيت جاذبه در جذب افراد از اهميت بيشتري برخوردار است و بدنبال آن 

هاي طبيعي را در سايت و مجموعه ها و پانسيلباشد. اكثريت قريب به اتفاق افراد توجه به جاذبهنظر شهرت آن مورد توجه مي



 

هايي است كه جهت توسعه يه سايت طبيعي در رسد دليل اين امر، پتانسيلدانند. به نظر ميپيش رو از اهميت بااليي مي

  باشد.و مضاف بر آن، نبود و يا كمبود فضاي طبيعي با كيفيت در اهواز ميگذارد اختيار مي

دارد كه اكثريت افراد اهميت باالي ارزان تمام شدن و پايين بودن هزينه اجراي ساختمان را تاييد بطور كلي مطالعات بيان مي

رسد دليل اند. به نظر ميساخت اشاره داشتههاي جاري پس از اند ولي ميزان كمي از افراد به اهميت ارزان بودن هزينهكرده

هاي مرتبط با ساختمان و سرمايه داران اين امر تفاوت در ديدگاه افراد مورد سوال كه شامل متخصصان و اساتيد دانشگاه رشته

زيادي  باشد. افراد در مورد بومي بودن اشخاص و نيروهاي كار در ساخت و اداره ساختمان تاكيدو سازندگان ساختمان مي

رسد هاي مورد مطالعه، با اصول پايداري متناقض است. در ادامه به نظر ميرسد اين موضوع در نمونهاند، به نظر مينداشته

رسد تنوع فرهنگي موجود در اهواز اند، به نظر ميعالرغم لزوم توجه به مسائل فرهنگي افراد زيادي بر اين موضوع توجه نكرده

  سازد.را بيشتر روشن ميلزوم توجه به اين امر 

هاي با اهميت زياد در بين افراد بوده است. اين اولويت اهميت حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از تخريب طبيعت از اولويت

-هاي طبيعي ميهاي ارتباطي اصلي و نيز نزديكي اقامتگاه به جاذبههايي همچون دسترسي آسان به شبكه و راهباالتر از اولويت

  هاي تجديدپذير در اين رابطه مورد توجه است.حي اقليمي و توجه به معماري پايدار وانرژيباشد. طرا

افراد تمايل زيادي به وجود امكانات تفريحي ديگري در كنار جاذبه اصلي دارند. در طراحي مجموعه بايد به مكان يابي چنين 

  هايي توجه شود. كاربري

قه و نيز آشنايي با فرهنگ آن اولويت كمتري از ساير موارد داشته است با اين توجه به مسائلي همچون كمك به اقتصاد منط

توان با احداث وجود چنانچه به اولويت هاي باالتر خللي وارد نشود، مطلوب است كه به اين موارد توجه شود. همچنين مي

  تر توجه كرد.هاي باالها و ... به اين موارد در كنار اولويتفضاهايي مانند گالري، نمايشگاه

  عوامل موثر در موقعيت قرارگيري ساختمان و ضرايب آن ها در زير آورده شده است:

  )2پوشش گياهي (ضريب  •

 )2باد (ضريب  •

  )2بهره گيري از نور طبيعي و انرژي خورشيد (ضريب  •

  )1دسترسي ها (ضريب  •

  )2ديد از داخل سايت به بيرون (ضريب  •

  )2ديد از بيرون به داخل سايت (ضريب  •

  )1توپوگرافي (ضريب  •

ها امتياز داده شده است و براي نتيجه هايي تقسيم بندي شده است و با توجه به هر يك از عوامل به آنسايت طراحي به سلول

  گيري مناسب از مجموع عوامل، در جدول زير بعد اعمال ضرايب امتياز هر سلول را به صورت جداگانه حساب شده است. 

  

ها براساس مجموع امتيازات كسب شده از همه فاكتورها رنگ شده است. با توجه به رنگبندي از سلولدرون هر يك 1در شكل

  نمود. مي توان مكان مناسب را براي قرارگيري ساختمان مجموعه را انتخاب



 

  
  : تحليل تأثير مجموع فاكتورها بر سايت طراحي1شكل

 

ها براي اند مناسب ترين مكانو شمال شرقي سايت قرار گرفتههمانگونه كه مشاهده مي شود سلول هايي در جداره شرقي 

 16و  15، 2همچنين سلول هاي  Dو E  هاي رديفشود سلولباشند. همانگونه كه مشاهده ميقرارگيري ساختمان مي

  باشند.ها ميترين مكانمناسب

تري قرار دارد شرقي در ارتفاع پايين سايت طراحي به دليل قرارگيري در ساحل رودخانه كارون انركي از خيابان ساحلي

بنابراين از سمت شرقي از بيرون داراي ديد قوي اي نيست ولي با اين وجود به دليل نزديكي به رودهانه كارون از ساحل غربي 

ود اهواز داراي ديدي بسيار مطلوب خواهد بود. عالوه بر آن در ساحل شرقي نيز ديدهايي از مسيرهاي اطراف سايت به آن وج

هاي چهارم و پنجم  در مجاوزت سايت و عبور پل هشتم از باالي سايت طراحي ديد مناسبي به سايت ايجاد دارد. وجود پل

  بررسي و تحليل شده است. 2كرده است. در ادامه ميزان تأثير اين عوامل بر موقيت ساختمان در سايت با ضريب اهميت 



 

 
 ه داخل سايت بر سايت طراحي: تحليل ميزان تأثير ديد از بيرون ب2شكل 
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