 129فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق سال هفتم | شماره  | 24تابستان 1398

DOI: 10.22034/JACO.2019.89251

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

The Effect of Communication Routes on Urban Development
Case Study: Haft-Baghe-Alawi, Kerman

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

تأثیر شریانهای ارتباطی در توسعۀ شهر
نمونۀ موردی  :محور هفت باغ علوی کرمان

*

سید امیر منصوری ، 1شیوا افشاری

**2

 .1استادیار دانشکدۀ معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،ایران.
 .2کارشناس ارشد معماری منظر ،دانشگاه تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 97/07/24 :

تاریخ اصالح 97/11/18 :

تاریخ پذیرش 98/01/27 :

تاریخ انتشار 98/04/01 :

چکید ه

عوامل طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی از مواردی هستند که شهر بسته به موقعیت ،بر پایۀ
هریک از آنها توسعه پیدا میکند .شریانها در شهرهای مدرن ،استخوانبندی اصلی شهر را شکل
داده و یکی از عوامل توسعۀ شهر به حساب میآیند .با توجه به کمرنگشدن مرز بین بافت شهر
و حاشیه ،شریانها به محرک مهمی جهت توسعه تبدیل شدهاند .این محورها در خارج از شهر
بسته به موقعیت مکانی و زمانی به عناصری مهم برای شهر تبدیل میشوند که اهداف منظرین
بسیاری را دنبال میکنند.
مسئلۀ اساسی و مهم در این پژوهش ،یافتن معیارهای ارزیابی موفق در محورهای ارتباطی توسعۀ
شهری است .شهرهای مختلف ویژگیهای شخصیتی متفاوتی با یکدیگر دارند ،پس عوامل مؤثر
در توسعۀ آنها نیز با یکدیگر فرق میکند .مطالعات انجامشده در شهر کرمان به عنوان نمونهای
که توسعۀ امروز آن در گروی محورهای ارتباطی است ،این سؤال را طرح میکند که آیا محور
هفت-باغ با توجه به معیارهای ارزیابی ،برنامهریزی مناسبی داشته است؟
جایگاه این شریان در توسعۀ شهر و میزان موفقیت آن نیازمند ارزیابیهایی است که در این پروژه
ابتدا از طریق بازدید میدانی و کتابخانهای و سپس براساس مطابقت با معیارهای منظر شهری
و توسعۀ پایدار و مقایسه با محور موفق صدرا در شهر شیراز انجام شده است .نتیجۀ حاصل از
مطالعات و بررسیها نشان میدهد که این محور نسبت به معیارهای اهداف منظر و توسعۀ شهری
پایدار بیتوجه بوده و در آینده نمیتواند توسعهای موفق برای شهر کرمان رقم بزند .عالوه بر آن،
تعمیم این معیارها در صورت عدم توجه به ویژگیهای بستر و خصوصیات شهر نادرست است و
این معیارها باید در کنار ویژگیهای هویتی هر منطقه بررسی شوند.
واژگان کلیدی

منظر شهری ،توسعۀ پایدار شهری ،هفت-باغ علوی کرمان ،محور صدرا شیراز.
* .این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی گردشگری منظر بومی کرمان است که در سال 1396
در پژوهشکدۀ نظر و به سرپرستی دکتر سید امیر منصوری صورت پذیرفته است.
** .نویسندۀ مسئول09392709307 Shiva.Afshari@ut.ac.ir :
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مقد مه

شهر برای ساکنین آن به مثابۀ خانهای دارای روح است
که تمام اتفاقات و خاطرات فرد آنجا شکل میگیرد؛
روحی که یادآور پدیدههایی در طول زمان است .به بیان
دیگر ،یک شهر را میتوان زمانی شناخت که در کالبد
آن معنایی نهفته است .کالبد شهر متأثر از خاطرات،
اتفاقات و حوادثی است که در طول تاریخ بر آن گذشته و
همچنان در هر ثانیه قابل ر خدادن است .درست است که
کالبد برگرفته از بعدی است که اساس آن در ذهن شکل
گرفته و قابل لمس نیست ،اما در برخورد اول سیمای
شهر است که به چشم بیننده میآید ،پس سیمای شهر
باید روایتگر مناسبی از اقلیم ،تاریخ ،فرهنگ و بهطور
کلی زندگی مردم یک منطقه باشد.
در گذشته هریک از شهرهای ایران متناسب با شرایط و
ویژگیهای ذاتی خود به وجود آمدهاند و به همیندلیل
به لحاظ کالبدی و ظاهری باهم متفاوتاند .برای مثال،
منظر شهر یزد با بناهای خشتی درونگرا که در دل
یکدیگر ایجاد شدهاند و بادگیرهایی که از سر هر خانه قد
برافراشتهاند با شهرهای شمالی که دارای بامهای شیبدار
و تراسهای چوبی دورتادور بنا هستند ،مباینت دارند؛
این گوناگونی حاصل تفاوت در نگرش ،اقلیم و نوع زندگی
مردم هر منطقه است که در ظاهر شهر بروز مییابد .پس
اگر شهری قرار است به دالیل مختلف گسترش یابد ،باید
توسعۀ آن براساس معیارهایی متناسب با شخصیت و
جوهرۀ شهر باشد.
مبحث توسعۀ شهر در راستای محورهای ارتباطی بهعنوان
یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر شهر و ساکنین آن
موضوعی جدی در حوزۀ معماری ،شهرسازی و معماری
منظر است که پژوهشهای بسیاری نیز در این زمینه
انجام شده است اما مهمترین مطالعات صور تگرفته در
این زمینه به شرح ذیل است:
زنگیآبادی ( )1371در پژوهشي به چگونگي ساخت
شهر كرمان پرداخته و الگوي توسعة فيزيكي را به
صورت دواير متحدالمركز و با شروع تحوالت جديد به
صورت قطاعي اعالم کرده است.
علينژاد طيبي ( )1389به بررسي عوامل مؤثر بر رشد
كالبدي -فيزيكي و سير گسترش شهر فيروزآباد پرداخته
است .نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد كه طرح
جامع شهر نقش عمدهاي در جهتدهي توسعة فيزيكي
شهر ايفا کرده اما توسعة فيزيكي شهر با گسترش
كاربر يهاي خدماتي و تجهيزات شهري هماهنگ نبوده
و این کاربر یها پراکنش فضایی متعادلی نداشتند و

حتی با استانداردهاي مرسوم نيز مطابقت ندارند.
دلیر و هادیلی ( )1385در مقالهای دیدگا هها ،عوامل و
عناصر مؤثر در توسعۀ فیزیکی شهرهای ایران را بررسی
کرد هاند.
واحديان بيگي ،پوراحمد و سیفالدینی ( )1390در
مقالهاي به بررسي اثر توسعة فيزيكي شهر تهران بر تغيير
كاربري اراضي منطقة  5پرداختهاند.
تقوایی ،وارثی و اورامان ( )1391در مطالعهای به بررسی
توسعۀ پایدار شهری و برخی عوامل مؤثر بر آن (نمونه
موردی :شهر کرمانشاه) پرداختهاند.
زنگیآبادی ،نسترن و کمالی باغراهی ( )1394در
پژوهشی به تحلیل روند رشد فیزیکی سکونتگا ههای
شهری (نمونۀ موردی :شهر کرمان) پرداخته است.
یکی از سؤاالتی که موجب انجام پژوهش حاضر شد
این است که معیارهای تعیین میزان موفقیت توسعۀ
شهر در جهت محورهای ارتباطی چیست و آیا محور
هفتباغ محرکی موفق برای توسعۀ شهر کرمان به شمار
میرود؟ برای پاسخ به سؤال و تحقق اهداف تحقیق،
فرض میکنیم که با توجه به نقشۀ هوایی و مطالعات
انجامشده ،توسعۀ آتی شهر کرمان در امتداد شریان
هفت-باغ علوی است و این محور ،محرکی موفق خواهد
بود.
معیارها توسط مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با
صاحبنظران با روش تحلیلی-تطبیقی حاصل شده و با
مطالعۀ میدانی محور هفتباغ کرمان و مطالعۀ تطبیقی
با محور صدرای شیراز ،میزان موفقیت این محور در
توسعۀ شهری ارزیابی شده است.
جایگاه شریان در توسعۀ شهر

گسترش فيزيكي شهرها فرايندي مداوم و پوياست كه
طي آن محدودههای فيزيكي شهر و فضاهاي كالبدي
آن در جهات عمودي و افقي از حيث كمي گسترش
پیدا میکند (قرخلو ،حسام و قرنجیک.)75:1389 ،
عوامل متعددی در توسعۀ شهرها دخیل هستند که
در هر شهر بسته به موقعیت آن ،متفاو تاند .بررسی
و مطالعات اندیشمندان داخلی و خارجی در این زمینه
نشان میدهد که شریانهای ورودی و خروجی شهر،
طبیعت ،سیاست دولت ،اقتصاد ،چندهستها یبودن شهر،
نزدیکی به ایستگاههای حملونقل و افزایش جمعیت از
مهمترین عوامل مؤثر در توسعۀ شهر به شمار میروند
(زنگیآبادی و همکاران.)25 :1394 ،
«همر هويت»  1در زمينة توسعۀ فيزيكي شهر اعتقاد
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دارد كه عامل اجارهخانه ميتواند به عنوان راهنما
مطالعة شهر را عملي سازد .به اين صورت كه منطقۀ
واحدهاي مسكوني گرانقيمت از كانون اصلي خود در
طول خطوط شبكۀ رفتوآمد شروع به توسعه ميكند
و چنين واحدهايي ،در زمينهاي دور از خطر سيل و
عوامل محدودكنندة محيطزيست قرار گرفتهاند (شیعه،
« .)65:1389ويليام هرد»  2نيز با تكيه بر اهميت راههاي
ورودي و خروجي به شهر ،گسترش اصلي شهر را در
امتداد اين راهها ميداند (زنگیآبادی و همکاران،
.)25:1394
4
«مانديا»  3و «آنيا» در پژوهشي به تجزيه و تحليل
تغييرات كاربري اراضي و توسعة شهري در نايروبي
با استفاده از سنجش از دور و  GISپرداختهاند .نتايج
حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد كه شبكۀ ارتباطي
توسعۀ شهر را تحتتأثير قرار داده است؛ به طوري كه
شهر ،به صورت خطي در امتداد جادههاي اصلي توسعه
يافته است كه که منجر به ازدسترفتن جنگلها و
گسترش شهری شده است .آنان به ارزیابی رشد شهری
در شانگهای چین پرداختهاند که نتایج حاصل از پژوهش
نشان میدهد گسترش شهر بهطور عمده در امتداد يك
محور غرب به شرق و يك محور شمال به جنوب خواهد
بود .شبکۀ جادهای نقش مهمي در هدايت توسعۀ شهر
شانگهاي ايفا ميكند (همان.)26:
توسعۀ پایدار

از نظر «پیتر هال » توسعۀ پایدار شکلی از توسعۀ
امروزی است که توان توسعۀ مداوم شهرها و جوامع
شهری نسلهای آینده را تضمین میکند ( .)Hall, 1993
مفهوم توسعۀ پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطۀ بین
انسان و طبیعت و انسانها با یکدیگر است .این مسئله
با دیدگاه دو قرن گذشتۀ انسان که بر پایۀ جدایی
موضوعات محیطی ،اجتماعی و اقتصادي شکل گرفته
بود ،در تضاد است .در دو قرن گذشته ،محیط به طور
عمده به عنوان یک موضوع خارجی نسبت به بشر تلقی
میشده است و در نتیجه براي استفاده و استثمار انسان،
مشکالت محلی ،اساساً به صورت محلی دیده میشدند.
در این دیدگاه ،ارتباط انسان و محیط به صورت غلبۀ
انسان بر طبیعت درك میشد و باور داشتند که دانش و
فناوري بشر میتواند بر تمام موانع محیطی و طبیعی فائق
آید .این دیدگاه مرتبط با توسعۀ سرمایهداري و انقالب
صنعتی و علم مدرن است .همانطور که «بیکن»  6یکی
از پایهگذاران علم مدرن ،آن را بدینگونه مطرح میکند:
5

«جهان براي بشر ساخته میشود و نه بشر براي جهان»
(فالمکی.)300:1381،
توسعۀ پایدار شهری

مفاهیم و دیدگا ههای متفاوتی در رابطه با این موضوع مهم در
حوزههای مختلف وجود دارد .در دیدگاه زیستمحیطی ،منظور
از پایداری ،صرفاً پایداری نظامهای اکولوژیکی و رابطۀ بین
موجودات آن با بسترهای طبیعی و مصنوعی درنظر گرفته
میشود .غافل از اینکه نظامهای اکولوژیکی ،از موجودات
زندۀ غیرمتفکری تشکیل شد هاند که از مشارکت سرنوشتساز
خود در نظام و نتایج آن آگاهی ندارند و قادر به تغییر یا
اصالح آن نیستند .در حالی که شهر ،پدید های در حال تغییر
و توسعه است که مرتب الگوهای پاسخ خود را سازماندهی
میکند ،نه یک فرم ابدی و یا یک تکرار مکانیکی که زمانی
فرسوده میشود .شهر به عنوان یک دورۀ تکراری ثابت که
مفهومی اکولوژیکی دارد ،نیست (دلخوش.)3: 1393 ،
در این میان پایداری در اختیار شهرهایی است که تداوم
فرهنگی را ارتقا میبخشند ،به بقا و پایداری شهروندان
کمک میکنند و زمینۀ رشد فردی آنها را فراهم یا
تقویت میکنند و بر حس ارتباط در زمان و مکان
میافزایند .در شهر پایدار حس تعلق به مکان افزایش
مییابد (محمود ینژاد و علومی.)35 :1378 ،
توسعۀ شهري پایدار ،یعنی شرایطی که شهرنشینان
امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن ،درکمال آرامش
و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی ،از عمر دراز
و در عین حال سازنده بهرهمند شوند (صالحیفرد،
 .)56:1380تعیین معیار برای توسعۀ شهری پایدار به
دلیل بازۀ وسیع و کیفیبودن برخی از شاخصها ،دشوار
و تا حدی غیرممکن است .اما با انجام مطالعات مختلف
در این زمینه و جمعبندی آنها ،میتوان معیارهای الزم
را برای توسعۀ پایدار شهر مشخص کرد با این حال باید
توجه داشت که این شاخصها کافی نیستند و معیارهای
دیگری بسته به شرایط بستر و هویت اصیل منظر شهر
باید در این حیطه در نظر گرفته شوند (تصویر .)1
منظر شهری پایدار

توسعۀ شهر نوعی مداخله و در نهایت تغییر در منظر
شهر است و دستیابی به توسعۀ شهر پایدار از این دیدگاه،
مستلزم وجود منظر شهری پایدار است .تعاریف متعددی
برای خوانش و ارزیابی مؤلفههای شهری وجود دارد؛
«کوین لینچ»  7سه عامل ادراکی ،فیزیکی و عملکردی را
در منظر شهر حائز اهمیت میداند (رضازاده.)23:1386،
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«منصوری» منظر شهر را درک شهروندان از شهر
میداند که به واسطۀ ادراک نمادهای آن و تداعی معانی
مرتبط صورت میگیرد و اهداف سهگانۀ منظر شهری
را زیباشناختی ،فرهنگی-هویتی و عملکردی معرفی
میکند (منصوری« .)1395 ،گرجی» اعتقاد دارد که
ابعاد و ویژگیهای بصری ،کالبدی ،فضایی ،فعالیتی،
هویتی و محیطی محالت و مناطق شهری جمعاً سیمای
شهر را تشکیل میدهد (عبداهللخان گرجی.)1385 ،
«محمودی» در تحقیق خود اعالم میکند منظر شهری
واقعیتی عینی است که در مشاهدۀ هر فرد به دیده
میآید ،به عبارت دیگر ،منظر شهری ،توصیفی است
از واقعیت موجود کالبد یک شهر .این توصیف ،فارغ
ازتصویری است که به واسطۀ تجربیات فرد مشاهدهکننده
در ذهن او نقش بسته و مهمترین ویژگیهای کلیدی
آن را میتوان پایداری ،هویت ،زیبایی و وحدت دانست
(محمودی)60:1385 ،؛ (کریمیمشاور ،سجادزاده و
وحدت .)1396
معیارهای توسعۀ شهری پایدار

هما نطور که گفته شد تعیین شاخصهای پایداری به دلیل
ماهیتی که دارند به راحتی به دست نمیآید و بسته به شرایط
در شهرهای مختلف متفاوت است .اما معیارهای اولیهای وجود
دارند که اگر شهر در راستای آنها گسترش پیدا نکند ،بدون
شک توسعهای پایدار نخواهد داشت .این معیارها با جمعبندی

اطالعات مختلف در حیطۀ منظر شهری پایدار و توسعۀ پایدار
و همچنین براساس بررسی هویت ،ماهیت و شرایط منظر
شهر مورد مطالعه قابل تفکیک و تشخیص است (تصویر .)1
توسعۀ شهر کرمان

ﻳﻜﻲ از ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎي مهم اﻳﺮان ﻛﻪ در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ
رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و توسعۀ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ کرده ،ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ توسعۀ آن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺎﻋﻲ
ﺑﻮده و اﻣﺮوزه در اﻣﺘﺪاد شریانهای ارﺗﺒﺎﻃﻲ است (کرم،
افشارمنش ،شریفی و آقاعلیخانی .)108 :1393،در
پژوهشی عوامل مؤثر بر توسعۀ فیزیکی شهر کرمان از
سال  1335تا کنون با هم مقایسه شد هاند که نتایج آن
حاکی از آن است از سال  1370تا امروز گسترش شهر
کرمان در طول شبکۀ ارتباطی بوده است (غضنفرپور،
کمانداری و علیمردی .)1391 ،شریا نها امروزه به
یکی از مهمترین علل توسعۀ خطی شهر تبدیل شد هاند
(صدیقمیرزایی و سجودی حقیقی.)113 :1392 ،
براساس مقایسۀ بافت قدیمی و جدید شهر و همچنین
مطابق با نقشۀ هوایی مشخص است توسعۀ فیزیکی در
چندسال اخیر ،به صورت ناموزون خارج از حصار قدیمی
و در امتداد شریانها صورت گرفته است که این مسئله
توسعۀ آتی شهر را در اطراف شریان هفت باغ پیشبینی
میکند .همچنین اراضی خالی وسیع درون بافت جدید،
تراکم بسیار کم بناها و پراکندگی آنها اطراف شریانها

تصویر  .1معیارهای کلی توسعه پایدار شهر براساس اطالعات مربوط به منظر شهری پایدار و توسعۀ شهری پایدار ،مأخذ  :نگارندگان.1396 ،
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تصویر .2شهر قدیم کرمان در محدودۀ حصار قدیمی قرار گرفته است .مأخذ  :نگارندگان.1396 ،

تصویر .3لکهگذاری فضاهای شهری در امتداد شریانهای شهری نشان میدهد که توسعۀ شهر در جهت محورهای ارتباطی است .مأخذ  :نگارندگان.1396 ،
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این احتمال را دوچندان میسازد (تصاویر  2و .)3
شریان هفت باغ

یکی از شریانهای برونشهری که دسترسی به ماهان را
تأمین میکند محور هفت باغ است .با توجه به توسعۀ
کرمان در حاشیۀ شریانها و پتانسیلهای خاص این شریان،
پیشبینی میشود که توسعۀ آتی شهر به سمت شریان هفت
باغ کشیده شود (کرم و همکاران .)119 :1393 ،شریان
هفت باغ به دلیل ماهیت گردشگری شهر تاریخی ماهان
و نیازمندیهای شهر کرمان به فضاهای تفریحی ،یکی از
محورهای برونشهری مهم به حساب میآید (همان) .این
محور عالوه بر اینکه یک نشانۀ شهری و مفصل ارتباطی
بین دو هستۀ تاریخی است ،قابلیتهای دیگری نیز دارد ،از
جمله :مکانیابی مناسب ،کاربریهای گردشگری و تفریحی
و از همه مهمتر اراضی و وسیع خالی .در دیدگاه سیستمی به
شهر شریان هفت باغ ،علیرغم قابلیتهای یادشده نتوانسته
آنطور که باید ارتباط بین مؤلفههای منظر شهری را در
جهت افزایش کیفیت زندگی تأمین کند .به لحاظ هویتی
شریان هفت باغ علیرغم پیشینۀ تاریخی و هویتمند دو
شهر کرمان و ماهان ،هویتی ناهماهنگ با تاریخ منطقه
دارد .این پروژه با نگاهی صرفاً کالبدی براساس منطق
ترافیکی و فروش مستغالت شکل گرفته و بعد معنایی آن
در ارتباط با ذهنیت ساکنین ،پیشینۀ هویتی و ارتباط با
محیط و طبیعت پیرامونی نادیده گرفته شده است.
محوطهسازی در حاشیۀ مسیر پیاده با عناصری مانند چمن
مصنوعی شکل گرفته و طرح کاشتی ناهماهنگ با اقلیم و
طبیعت بکر کویری ایجاد شده است .این موضوع حاکی از آن
است که مفهوم زیبایی در طراحی این پروژه ،از کلیشههای
رایج اتخاذ شده که بدون ارتباط با زمینۀ طبیعی ،تاریخی
و فرهنگی در بقیۀ شهرها نیز تکرار میشوند .عملکرد این
شریان نیز در وضعیتی میان جادۀ ترانزیت ،شریان عبور
درجه یک و دسترسی محلی متغیر است و عدم خوانایی
موجب آشفتگی ذهنی نسبت به عملکرد شریان شده است.
با توجه به مطالب گفتهشده به نظر میرسد منظر هفت
باغ در وضع موجود عملکرد مناسبی ندارد و در نتیجۀ
جهتگیری نامناسب در برنامهریزی ،طراحی و اجرا ،آیندۀ
موفقی برای آن پیشبینی نمیشود؛ چراکه حضور مردم در
این پروژه نادیده گرفته شده است و ضرورتهای عملکردی
و سودآوری اقتصادی در رأس توجه قرار دارد (تصویر.)4
مقیاس غیرانسانی ،عدم ایجاد فضایی برای جذب و
مشارکت انسان ،طرح کاشت نامناسب ،ساخت خانهباغهای

تصویر .4هفت باغ شریانی ناهمساز با اقلیم و خاطره جمعی .هفت باغ کرمان .عکس:
شیوا افشاری.1396 ،

ناهماهنگ با معماری بومی کرمان و اقلیم مناطق کویری،
ایجاد جدارههای بسته در حاشیۀ مسیر و قطع ارتباط با
طبیعت ،جانمایی بالفصل و نامناسب فضای سکونت در
حاشیۀ مسیر تردد سواره با سرعت باال موجب شده است که
این شریان مورد استقبال و استفادۀ عموم مردم به عنوان
فضای تفرجی قرار نگیرد .این امر ممکن است روند توسعه
به سمت محور هفتباغ را نیز مختل سازد.
تطابق محور هفتباغ با معیارهای توسعۀ پایدار شهری و منظر
شهری پایدار و مقایسۀ آن با محوری مشابه اما موفق در روند
توسعۀ شهر شیراز به نام صدرا ،در ادامه نتیجه را تعیین خواهد
کرد.
شریان صدرا در استان فارس

افزایش بیرویۀ جمعیت و مشکالت اقتصادی ،از اولین علل
شکلگیری شهر جدید صدرا در  15کیلومتری شمال غرب
شیراز است .شهر صدرا به دلیل آبوهوای خنک فراوانی آب
در تابستان و اراضی وسیع با قیمت مناسب ،موقعیت خوبی
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را برای سکونت قشر متوسط جامعه با درآمد پایین فراهم
آورده و افراد زیادی را به خود جذب کرده است .شریان صدرا
در ابتدا صرفاً نقش ارتباطی میان صدرا و شیراز را داشت
اما پس از گذشت چند سال به دلیل ایجاد کاربریهای
متنوع تجاری ،درمانی ،آموزشی و تفریحی در کنار این

شریان ،خود به مقصد سفر تبدیل شد .آنچه باعث تحول در
نقش شریان و جذب مردم به این ناحیه شده ،شکلگرفتن
طرح مطابق با منظر طبیعی و پتانسیل آبوهوایی ناحیه
بوده است .شریان صدرا در این روند از شریان برونشهری
برای پیوند دو شهر ،به امتدادی از توسعۀ شهری با ماهیتی

تصویر .5موقعیت محور صدرا نسبت به شهر شیراز و توسعه شهر به سمت آن محور .مأخذ  :نگارندگان.1396 ،

تصویر .6شریان صدرا در تطابق کامل با شرایط هویتی و توپوگرافی منطقه منجر به جذب بیشتر مردم و افزایش فضاهای عمومی شده است .مأخذ :نگارندگان.1396 ،
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گردشگری-طبیعی تبدیل شد (تصاویر  5و .)6
دو شریان هفت باغ و صدرا اگرچه به لحاظ ظاهری دارای
تفاوتهای زیادی هستند اما از نظر ماهیتی و اثرگذاری

بر هدایت توسعۀ شهر بسیار مشابهاند .براساس معیارهای
در نظرگرفتهشده ،میتوان میزان موفقیت توسعه در
راستای شریان برو نشهری را پیشبینی کرد .این

جدول .1مقایسۀ شریان هفت باغ علوی و شریان موفق صدرا از نظر انطباق با معیارهای منظر شهری و توسعه پایدار ،مأخذ :نگارندگان.1396 ،
زیبایی

هفت باغ رضوی

صدرا

زیبایی تزئینی و توجه صرف به کالبد

زیبایی منطبق با تاریخ و ذهنیت

نورپردازی  :عدم توجه به منظر شبانه

نورپردازی  :عدم توجه به منظر شبانه

مقیاس فضا  :عدم رعایت تناسبات انسانی

مقیاس فضا  :فضاهای انسانی

رنگ  :استفاده از عناصر زیاد و آشفتگی

رنگ  :استفاده از طبیعت و ایجاد فضایی آرام

هویت

هویتی ناهماهنگ با هویت تاریخی کرمان و ماهان

هویتی اصیل ندارد و تا حدی برگرفته از عناصر نمادین است

عملکرد

سعی در ایجاد کاربریهای متنوع اما جانمایی نامناسب و عدم

خانه-باغهای منطبق بر طبیعت

ارتباط مناسب بین کاربریها
معماری

فرم بناها  :به تقلید از معماری شمال ایجاد شده و عدم سازگاری

فرم  :معماری منطبق با اقلیم

با بناهای سنتی کرمان

مصالح  :غالباً سعی در استفاده از مصالح هماهنگ با اقلیم

مصالح  :عدم استفاده از مصالح بومی
دسترسیهای فرعی

کاربریهای ایجاد شده بدون واسطه و لبۀ شریان

بستر

ایجاد طبیعتی مصنوع به تقلید ناقص از جنگل و ناهماهنگ با

کاربریها توسط دسترسیهای فرعی و عمود بر شریان قرار
گرفتهاند
حفظ طبیعت منطقه و توجه به پیشزمینۀ ذهنی مردم

طبیعت کویری کرمان
مکانیابی

مکانیابی جهت توسعۀ آتی شهر مناسب است

مکانیابی مناسب

طبیعت

تخریب محیطزیست با کاشت درختان غیربومی و کاربریهای

حفظ محیطزیست از طریق حفظ درختان و مورفولوژی منطقه

نامتناسب با ماهیت شریان
پوشش گیاهی

استفاده بیش از حد از درختان مختلف و ایجاد آشفتگی

استفاده مناسب از تنوع درختان

منظر شب

عدم نورپردازی مناسب

عدم نورپردازی مناسب

مشارکت انسان

عدم توجه به انسان و فضاهای انسانی

استفاده از فضاهای اطراف شریان برای جذب انسان و حضور در آن

معیارها در دو پروژۀ هفت باغ و صدرا با جزئیات بیشتر
مقایسه شده و درجدول  1آورده شد هاند.
نتیجهگیر ی

مقایسۀ دو شریان صدرا و هفت باغ نشان میدهد که
شریانها به تنهایی ،موجب هدایت توسعۀ شهر نمیشوند.
بلکه موفقیت آنها در این زمینه وابسته به برنامهریزی
و نحوۀ شکلگیر یشان در تناسب با بستر و مخاطبان
است .بنابراین میزان اثرگذاری یک شریان در توسعۀ
شهر ،وابسته به مؤلفههایی است که در شکلگیری منظر

آن دخالت داشتهاند؛ مؤلفههایی که تحتتأثیر معنا
و مفهوم در شریان هفت باغ به دلیل وفور مداخالت
انسانی در طبیعت کویری پیرامون -که عنصری
هویتساز برای منطقه است -موجب تغییر از طبیعت
بومی به طبیعتی تقلیدی و عدم تجانس فضاسازی با
منظر شهر و بستر آن شدهاند .عدم انطباق و هماهنگی
عناصر با ذهنیت مخاطبان از این ناحیه ،باعث شده
که مردم تمایل کمتری به استفاده از این شریان نشان
دهند .عالوه بر آن تصرف فضا توسط ویالهای پراکنده
و مجاور لبۀ جاده و بدون وجود محوری واسط جهت
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دسترسی ،کاربر یهای نامرتبط با ماهیت گردشگری
شریان و نیازهای مردم ،پوشش گیاهی بلند و متنوع در
میانۀ فضا و در نهایت معماری ناهماهنگ با اقلیم ،باعث
اختالل در سهگانۀ طبیعت ،معماری و مردم شده است.
با چنین تأثیری بر عوامل منظر و نشانههای عدم
استقبال مردم از محور هفت باغ ،میتوان نتیجه گرفت
که مردم این محور را «مال خود» نمیدانند و این شریان
ناهماهنگ با خاطره ،زیبایی و هویتی است که در ذهن
آنها در طول تاریخ شکل گرفته است .بنابراین میتوان
گفت که شهر کرمان در امتداد شریان هفت باغ چندان
موفق به نظر نمیرسد .در این میان مهمترین عاملی که
موجب توسعۀ ناموفق میشود عدم مشارکت مردم است
که خود تحتتأثیر عواملی است که مردم را از فضاهای
ایجادشده به دالیل مختلف دور میکند؛ عاملی که هم
در اهداف کلی منظر مطرح میشود و هم جزء معیارهای
اصلی توسعۀ پایدار است.
پینوشتها
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