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چکیــده | بــا افزایــش جمعیــت شــهری ،شــهرها بــا نوعــی دوگانگــی روب ـهرو هســتند :از ســویی رشــد
افقــی شــهرها اثــرات زیس ـتمحیطی مخربــی دارد و از ســوی دیگــر رشــد عمــودی بــه کاهــش کیفیــت
زندگــی افــراد و بــروز انــواع بیماریهــای روحــی منجــر میشــود .ایــن دوگانگــی مدیــران شــهری را بــا
یــک معمــای پیچیــده مواجــه کــرده اســت :شــهری کــه بایــد بتوانــد بــا حفــظ وضعیــت موجــود خــود و
مداخــات حداقلــی ،افــراد بیشــتری را در خــود جــای داده و اطمینــان حاصــل کنــد کــه زندگــی شــهروندان
جدیــد از کیفیــت الزم برخــوردار اســت.
ایــن پژوهــش ،ایــدۀ طراحــی فضــای شــهری چندعملکــردی را بهعنــوان راهحلــی بــرای مســئلۀ افزایــش
جمعیــت شــهرها مطــرح میکنــد .ارائــۀ تعریــف از فضاهــای چندعملکــردی در ایــن پژوهــش ،بــر مبنــای
تعریفــی کــه کشــاورزی و رشــتههای مشــابه بــرای ایــن مفهــوم ارائــه دادهانــد تدقیــق شــده اســت .فرضیــۀ
ایــن پژوهــش بــر ایــن امــر اســتوار اســت کــه ایــن تعریــف تکمیلشــده میتوانــد دیــدگاه جدیــدی نســبت
بــه طراحــی فضــا ارائــه داده و باعــث بهبــود عملکــرد فضاهــای شــهری موجــود و در نتیجــه کاهــش نیــاز
بــرای ســاخت فضاهــای جدیــد در عیــن افزایــش کیفیــت زندگــی در شــهرهای پرتراکــم شــود.
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش بهصــورت کیفــی و براســاس مطالعــات کتابخان ـهای اســت .ابتــدا مفهــوم
عملکــرد و تعریــف چندعملکــردی در رشــتههایی کــه تعریــف مشــخصتری از ایــن موضــوع دارنــد بررســی
شــده و ســپس تعریــف مفاهیــم بــه طراحــی شــهری و فضــای شــهری گســترش یافتــه اســت .در نهایــت
بــا اســتفاده از نمودارهــای گرافیکــی کــه براســاس مدلهــای ریاضــی ترســیم شــدهاند ،مزایــای ایــن نــوع
نــگاه برجســته شــده و مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.
واژگان کلیدی | فضای چندعملکردی ،فضای شهری ،تراکم ،استفادۀ اشتراکی ،پایداری.

مقدمـه | نیمـی از جمعیـت جهان در شـهرها زندگـی میکنند و
ایـن نسـبت روزبـهروز در حـال افزایش اسـت .فرم شـهرها و منظر
شـهری ،دائمـاً در حـال تغییـر و گسـترش عمـودی و افقی اسـت.
رشـد افقـی شـهرها به دالیـل زیاد برای محیط زیسـت مضر اسـت
کـه از ایـن میـان میتـوان به ایـن موارد اشـاره کـرد ):(Ng, 2009
** نویسندۀ مسئولatieh.ghafouri@gmail.com ،09123875790 :
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ـ افزایـش تولیـد گازهـای گلخانـهای (دیاکسـیدکربن) جهـت
مصـرف انرژی بهصورت مسـتقیم بـرای ساختوسـاز و حملونقل؛
ـ ازبینرفتـن زمینهـای کشـاورزی و تبدیـل خـاک کشـاورزی به
خاک دسـتی؛
ـ قطعه قطعهشـدن سـرزمین و ازبینرفتن یکپارچگی و پیوسـتگی
منظر.
هزینـهای کـه ایـن پخشـایش و گسـترش ،چـه از نظـر حملونقل

فضاهای شهری چندعملکردی | عطیه غفوری و کریستین وبر
و چـه از نظـر زیرسـاختها بـه شـهر تحمیـل میکنـد قابـل انکار
نبـوده و در نتیجـه نـگاه توسـعۀ پایـدار بـه متراکمشـدن شـهرها
منجـر میشـود .در حقیقـت یـک فـرم شـهری پایـدار بایـد
ویژگیهـای زیـر را دارا باشـد ):(Jabareen, 2006
 جنبههای کالبدی: )1متراکـم شـدن 1کالبـدی و افزایـش تراکـم جمعیـت (هدایـت
توسـعۀ سـاختاری شـهری بهصـورت فشـرده در طـول مسـیرهای
سـریع حملونقـل عمومـی ،ایجـاد مراکـز متعـدد شـهری در
کالنشـهر بـا درنظرگرفتـن نسـبت جمعیـت و فرصتهـای شـغلی
در هـر منطقـه ،رویآوردن بـه سـمت الگوهای روسـتایی در شـهر
برای محالت مسـکونی (محلـه محوری) و جلوگیـری از پراکندگی
بـه وسـیلۀ ایجـاد مناطقـی بـا کاربریهـای ترکیبـی)؛
 )2سـاختار چندالیـهای (و چندهسـته ای) ،تنوع تراکـم (در مرکز
شـهر ،منطقۀ میانـه و حومه)؛
 )3شـکل شـهری کـه حرکت فعـال (پیـادهروی ،دوچرخهسـواری،
اسـکیت و غیـره) را تسـهیل میکند؛
 )4محلههـای پیادهمـدار ،منطقهبنـدی انعطافپذیـر و برنامـۀ
کاربـری اراضـی قابـل تغییـر متناسـب بـا نیازهـای جدیـد.
 جنبههـای اجتماعـی :ترکیبـی از نسـلهای مختلـف در کنـارهـم ،تنـوع اجتماعی (در شـهر پایـدار جدایی گروههـای اجتماعی
بـه حداقل میرسـد؛ همـۀ افراد و گروههـا به خدمات و تسـهیالت
اساسـی دسترسـی دارنـد و همـۀ سـاکنان دارای وضعیـت برابـر و
عادالنه هسـتند).
 جنبههـای زیسـتمحیطی :یکپارچگـی و هماهنگـی بـاطبیعـت ،طراحی سـاختمانها متناسـب بـا تغییـرات آبوهوایی و
بهکارگیـری راهحلهـای بومـی و مبتنـی بـر طبیعـت.
در حقیقـت شهرسـازی پایـدار بـه ایـن موضوعـات از جنبههـای
اجتماعـی (فرهنگ و عدالت) ،سـاختاری (زیرسـاختهای شـهری
و فـرم شـهر) ،حملونقل (راههـا و زیرسـاختهای ترافیکی) ،منابع
(انـرژی ،مـواد غذایـی و مصالح) پرداخته اسـت .اهدافـی چون رفاه
اجتماعـی ،عدالـت ،حفـظ منابع طبیعـی و محیط زیسـت ،کارایی
اقتصـادی و حملونقـل پایـدار در ایـن فراینـد مـورد توجـه قـرار
گرفتهانـد .امـا همچنـان چارچوبـی که بتوانـد همۀ ایـن جنبهها را
در خـود جـای دهـد نیازمند تدویـن اسـت (& Farr, 2012; Favet
 .)Gauzin-Müller, 2002; Haas, 2012, 2تصویـر  1ایـن جنبههـا
را در ارتبـاط متقابـل بـا یکدیگـر نشـان میدهد.
متخصصـان زیـادی معتقدنـد که رشـد عمودی شـهرها بـا کاهش
کیفیـت زندگـی افـراد همـراه بـوده و منجـر بـه آسـیبپذیری
شـهروندان و افزایـش بیماریهـای روانی در آنها میشـود (Soule,
 .)2006; Squires, 2002حـال اگر اولویت را «جایدادن شـهروندان
در شـهر» در نظـر بگیریـم ،در حرکـت بـه سـمت تراکـم بیشـتر،
کاهـش سـرانۀ فضـای سـبز و مراکـز فعالیـت و فضاهـای جمعـی
اجتنابناپذیـر اسـت .امـا آنچـه یـک شـهر را زیسـتپذیر میکنـد،

کیفیـت زندگی شـهروندان در شـهر اسـت (Batty, Besussi, Maat
« .)& Harts, 2003; Lim, Yuen & Low, 1999یـان گل» معتقـد

اسـت کـه فعالیـت انسـانها در فضاهـای شـهری بـه سـه دسـتۀ
فعالیتهـای اجبـاری ،انتخابـی و اجتماعـی تقسـیم میشـود و
هرچـه امـکان انجام فعالیتهای انتخابی در شـهری بیشـتر باشـد،
کیفیـت زندگـی در آن شـهر افزایش مییابـد .در حقیقت او معتقد
اسـت کـه کیفیـت زندگـی شـهری بـه امـکان انجـام فعالیتهـای
انتخابـی بسـتگی دارد )( (Gehl, 2011تصویـر .)2
وقتی شـهر به سـمت افزایـش تراکم مـیرود ،بـدون درنظرگرفتن

تصویر  .1جنبههای مختلف پایداری شهری .مأخذAllen, 2001 :

تصویر  .2بازنمایی گرافیکی رابطۀ بین کیفیت فضاها در فضای باز و احتمال وقوع
فعالیتهای مختلف در فضای باز .مأخذGehl, 2011, 13 :
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سـایر جنبههای پایداری شـهری (مانند جنبههای زیسـتمحیطی
و اجتماعـی) و نیـاز به تسـهیالت مربـوط به طراحی شـهری مانند
ترکیـب کاربریهـا و فعالیتهـا ،گزینههـای متنـوع حملونقـل و
فضاهـای الزم بـرای فعالیتهای غیر ضروری (اختیـاری ،اجتماعی
و تفریحـی) ،کیفیت زندگی سـاکنان کاهـش مییابد.
کیفیـت زندگـی مفهومـی چندوجهی اسـت که نه تنهـا جنبههای
مـادی زندگـی مانند سـطح زندگـی و در دسـترس بـودن امکانات
و زیرسـاختهای اجتماعـی و فیزیکـی ،بلکـه جنبههـای دیگری از
زندگـی ماننـد سلامتی جسـمی و روانـی و فرصتهـای تفریحـی
و گـذران اوقـات فراغـت را کـه مغفـول مانـده در بـر میگیـرد و با
امـکان انجـام فعالیتهـای غیـر اجبـاری رابطـهای مسـتقیم دارد
).(Lim et al., 1999

سؤال پژوهش

سـؤال اصلـی پژوهـش این اسـت که چگونـه میتوان در شـهرهای
رو بـه متراکمشـدن ،همچنـان کیفیـت زندگی شـهروندان را حفظ
کرد؟

فرضیۀ پژوهش

فرضیـۀ ایـن پژوهـش بـر ایـدۀ فضاهـای چندعملکـردی بهعنـوان
راهـکاری جهـت افزایـش کیفیـت زندگـی در شـهرهای بـا تراکـم
بـاال متمرکـز اسـت .هرچنـد ایـن ایـده در معمـاری و شهرسـازی
نیـز بـا تعریـف نهچنـدان مشـخصی اسـتفاده میشـود ،امـا از
آنجاییکـه اخیـرا ً در حـوزۀ کشـاورزی زمینـۀ افزایـش تولیـد و
ارتقـای کیفیـت محصـول و بهرهوری بیشـتر زمینهای کشـاورزی
از جهـات مختلـف را فراهـم کـرده اسـت ،میتوانـد تدقیـق شـود.
در حقیقـت فرضیـه ایـن اسـت کـه اسـتفاده از فضاهـای شـهری
بهصـورت چندعملکـردی (بـا تعریفـی کـه در کشـاورزی و سـایر
رشـتهها همچـون صنعـت مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد) میتواند
میـزان کارایـی آنهـا را بهینه کـرده و کیفیت زندگی شـهروندان را
بهبود بخشـد.
ایـدۀ فضاهـای چندعملکـردی باعـث آزادشـدن زمیـن و ایجـاد
امـکان بـرای انجـام فعالیتهـای انتخابـی میشـود .ایـن امـر
مشـکالت ناشـی از پراکندگـی شـهری یـا تراکـم بیـش از حـد
شـهری را کاهـش میدهـد .این ایـده مفهـوم جدیدی نیسـت (به
خصـوص در کشـاورزی و منظـر) 2اما ایـن پژوهش سـعی دارد آن
را بهعنـوان پاسـخی بـه معضل کاهـش کیفیت زندگی شـهروندان
در اثـر تراکـم زیـاد شـهرهای آینـده ،معرفـی کنـد.

مروری بر ادبیات موضوع

••«چندعملکردی» یعنی چه؟

عبـارت «چندعملکـردی» در زمینههـای مختلـف دارای معانـی
متفاوتـی اسـت .در «فرهنگ لغت آکسـفورد» ،صفـت چندعملکردی
38
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بـه چیزی اطالق میشـود کـه چندین کارکرد را دارا باشـد یا چندین
کار را انج�ام ده�د (�www.lexico.com/definition/multifunction
ِ
مختلـف
 .)alبهعنـوان مثـال« ،رومـان جکوبسـون» شـش کارکـرد
ارجاعدهی ،شـاعرانه ،احساسـی (بیانی یا عاطفی) ،شـناختی ،تعاملی
و اسـتعاری (انعکاسـی) ،بـرای زبان تعریـف میکنـد ).(Rudy, 1990
بنابرایـن ،زبانشناسـان زبـان را یک پدیدۀ چندعملکـردی میدانند
کـه همزمـان هـم بـرای ارجاعدهـی و هـم بـرای شـناخت ،بیـان
احساسـات ،تعامل با دیگران ،اسـتعاره و یا شـعر اسـتفاده میشـود.
عالوه بر این ،اصطالح «بهینهسـازی چندهدفۀ عملکـرد» 3را میتوان
در مهندسـی و اقتصـاد یافـت کـه زمینـهای بـرای تصمیمگیـری
چندیـن معیـاره بوده و شـامل چند عملکرد عینی اسـت کـه به طور
همزمـان بهینـه شـوند ( .)Caramia & Dell’Olmo, 2008ایـن یـک
روش محاسـبات ریاضی اسـت که برای حل مشـکالت پیچیده مورد
اسـتفاده قـرار میگیرد.
در حـوزۀ كشـاورزي ،منظـر و شهرسـازي ايـن نكتـه تخصصيتـر
شـده و به مکان وابسـته اسـت« .چندمنظوره» 4یا «چندعملکردی»
بهعنوان یک مفهوم ،ریشـههای مختلفی دارد :برخی از پژوهشـگران
آن را در ارتباط با ساختوسـازهای یونان باسـتان یا قرون وسـطایی
میداننـد و ایـن ایـده را بهعنـوان یـک مفهـوم قدیمی معمـاری در
مناطـق شـهری معرفـی میکننـد ) .(Zeidler, 1985برخـی دیگـر
آن را بـا پیشـینۀ مطالعـات کشـاورزی ،(OECD, 2001) 5بـه طور
خـاص در موضوعاتـی ماننـد تولیـد فشـردۀ کشـاورزی یـا اصلاح
در سیسـتمهای تولیـد میداننـد .در میـان ایـن پژوهشـگران بـاور
کلـی ایـن اسـت کـه کشـاورزی علاوه بـر تولیـد مـواد غذایـی و
فیبـر ،کارکردهـای دیگـری نیـز دارد .کارکردهایی چـون حفاظت
از محیـط زیسـت ،حفـظ چشـمانداز ،اشـتغال روسـتایی ،امنیـت
غذایـی و .(WTO, 2015) ...
در ایـن پژوهـش ،تلاش میشـود جهـت رسـیدن بـه یـک تعریف
جامـع ،هـر دو روش منبـع الهـام قـرار گیرنـد و یـک فضـای
چندعملکـردی بـا یـک نگاه کلی بررسـی شـود :هم بهعنـوان مکان
ی کـه جنبههای مختلفـی دارد و هم بهعنوان یک سیسـتم
یا شـیا 
فعـال کـه میتوانـد بهینه شـود .در حقیقت این سـه شـکل تعریف
در کنـار هـم میتواننـد زمینهای به وجـود آورند که هـدف پژوهش
را محقق سـازند.

••مفهوم استفادۀ چندعملکردی یا چندگانه از فضا در
معماری ،جغرافیای شهری و طراحی شهری

کلمـۀ «عملکـرد» یکـی از کلمـات کلیـدی در معماری اسـت و به
هـدف سـاختمان و فعالیتهـای انجـام شـده توسـط کاربـران در
داخـل فضـا اشـاره دارد .ایـن کلمـه همیشـه در ادبیـات معمـاری
در کنـار کلمـات «فـرم ،فضـا ،پایـداری و زیبایـی» در مقیاس یک
سـاختمان بـه کار میرود و معادل مفهوم «سـودمندی» اسـت که
«ویتروویـوس» در قـرن اول میلادی بـه کار برده اسـت .بنابراین،
6
مفهـوم «فضاهای چندعملکردی» در کنار سـاختمانهای مختلط

فضاهای شهری چندعملکردی | عطیه غفوری و کریستین وبر
و چندمنظـوره ،7و اغلـب بـدون هیچگونـه تفـاوت و افتـراق مـورد
اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .در حقیقـت ،مفهـوم چندعملکـردی
میتوانـد بـا مفهـوم چندمنظـوره (کـه بـه معنـای اسـتفادههای
مختلـف از فضـا در زمانهـای مختلـف اسـت) )(Zeidler, 1985
و یـا مفهـوم اسـتفادۀ مختلـط یـا چندگانه (کـه به معنای داشـتن
حداقـل ترکیبـی از سـه اسـتفادۀ مختلـف درآمـدزا در یـک دورۀ
زمانـی خاص اسـت) مرتبـط باشـد ).(Thrall, 2002
در طراحـی شـهری ،ایـن مفهـوم هرچنـد هنـوز مبهـم اسـت ،ولی
تعریـف دقیقتـری دارد .زیدلـر 8بر روی «فضـا» و «کارکرد» تمرکز
دارد و مفهـوم فضاهـای چندعملکـردی را بـا سـاختارهای یونـان
باسـتان یـا قـرون وسـطایی مرتبـط میکنـد .وی معتقـد اسـت که
شـهر بایـد الگویـی از کاربریهـا و فعالیتهـای مختلـف باشـد (در
مقیـاس شـهر و نه فقط یـک سـاختمان) .این کاربریهـای مختلف
در ابتـدا از سـاختمانها میآیـد ،امـا بـا یـک برنامهریـزی جامع در
کل شـهر پخـش میشـوند .وی معتقـد اسـت کـه ویژگی اسـتفادۀ
چندعملکـردی نبایـد فقـط در یـک فضـای واحـد محـدود شـود،
بلکـه در منطق یک شـبکۀ یکپارچـه ،ترویج مکملهـای عملکردی
بیـن چندیـن فضـای عمومـی در سـطح شـهر در عین حفـظ اصل
مجـاورت فعالیتهاسـت ).(Pinto & Remesar, 2009, 3
در سـالهای اخیـر ،برنامهریـزان شـهری مفهوم اسـتفادۀ چندگانه
یـا ترکیبـی از زمیـن را بهعنـوان یک مفهـوم جدید برای اسـتفاده
از اراضـی شـهری معرفـی کردهانـد کـه میتـوان آن را در تقابـل
بـا مفهـوم مدرنیسـتی زونینـگ (منطقهبنـدی) تعریـف کـرد.
اسـتفادۀ چندعملکـردی از زمیـن را میتـوان بهعنـوان ترکیبـی
از کارکردهـای مختلـف اقتصادی-اجتماعـی در هـر منطقه در نظر
گرفـت ).(Vreeker, de Groot, Henri & Verhoef, 2004
ایـن مفهـوم بـا هـدف ایجـاد همافزایـی مکانـی و اقتصـادی کاربری
اراضـی بـه منظـور صرفهجویـی در فضا بـا افزایش بـازده اسـتفاده از
آن ،در عیـن حفـظ کیفیت فضایی ایجاد شـده اسـت( Rodenburg,
 .)Vreeker & Nijkamp, 2003ایـن همافزایـی بـه دلیـل تعامـل بین
فعالیتهـا بهوجـود میآیـد« .برانـت» و «وجـر» سـه حالـت متفاوت
از ایـن نـوع نـگاه را بـا توجـه بـه ویژگیهـای فضا-زمانی زمیـن ارائه
میدهنـد ):(Brandt & Vejre, 2004
 .1ترکیب مکانی واحدهای جداگانۀ زمین با کارکردهای مختلف؛
 .2کارکردهـای مختلـف اختصـاص داده شـده بـه واحـد زمیـن
یکسـان امـا در زمـان جـدا شـده؛
 .3ادغام توابع در همان واحد زمین در همان زمان.
ایـن سـه نـوع در ایـن ایـده کـه از یـک منظـر خـاص ،آنهـا نوعی
ترتیـب «بهینـه» و اسـتفادۀ کاراتـر از اراضـی را انتخـاب میکنند
اتفـاق نظـر دارنـد ).(Potschin, Klug & Haines-Young, 2010
طراحـی مجـدد کاربـری اراضـی موجـود در شـهر بـا توجـه بـه یک
مفهـوم برنامهریزی شـهری چندمنظوره ،دسـتاوردهای قابل توجهی
بـرای فعالیتهـای تجاری و همچنیـن کیفیت زندگی سـاکنان دارد

) .(Rodenburg, Nijkamp, de Groot & Verhoef, 2009, 1در
عیـن حـال ،مسـلماً میتـوان آن را بهعنـوان یـک خصوصیـت
مکانی-اقتص�ادی قاب�ل اندازهگی�ری در ی�ک منطق�ۀ معینن (�Ro
 )denburg, Nijkamp, de Groot, & Verhoef, 2010مشـاهده
کـرد .بنابرایـن ،برنامهریـزی چنـد منظـورۀ اسـتفاده از زمین ،یک
رویکـرد یکپارچـه بـا هـدف افزایـش بهـرهوری از نحـوۀ اسـتفاده
در مناطـق مختلـف و در مقیاسهـای مختلـف اسـت (Vreeker,
de Groot, Henry & Verhoef, 2004; Iveson, 1998 ; Lloyd
 .)& Auld, 2003; Rodenburg, et al., 2009, 2ایـن ظرفیـت بـه

برنامهریـزان کمـک میکنـد تـا بـا احیـای فضاهـای تکمنظـورۀ
موجـود بـا عملکـردی متفـاوت از شـبکۀ اصلـی آنهـا ،پراکندگـی
افقـی شـهری و رشـد عمـودی شـهری را کنتـرل کـرده و میـزان
عملکـرد فضاهـای موجـود را بهینـه سـازند .ایـن رویکـرد میتواند
باعـث افزایـش کیفیت زندگی در شـهر و در نتیجـه ایجاد فضاهای
غنـی و ارزشـمند شـود .مناطـق شـهری چندمنظـوره و بههـم
پیوسـته میتواننـد مکانهایـی بـرای زندگـی ،کار ،خریـد و بـازی
باشـند )« .(Grant, 2006وان شـیک» و «وان در اسـپک» بر رابطۀ
انسـان و طبیعـت تأکیـد دارنـد .بنابراین آنهـا معتقدند كـه تلفیق
ایـن كاركردهـا و كاربردهـای چندگانـه در فضاهای سـبز ،منجر به
ایجـاد فضاهـای باز با كارایـی و ارزش باال میشـود (Van Schaick
 .)& Van Der Spek, 2008اگرچـه در ایـن تعاریـف بـه این مفهوم
در مقیـاس بـزرگ پرداختـه میشـود و جنبههای اقتصادی بسـیار
بیشـتر مـورد تأکیـد قـرار میگیرنـد ،اما در مقایسـه بـا جنبههای
اجتماعـی و زیسـتمحیطی ،میتـوان این رویکـرد را در پروژههای
محلـی و مناطـق کوچـک (بهعنـوان مثـال در مقیـاس یـک محله
یـا منطقـه) نیـز بـه کار بـرد .در ایـن مـوارد ،جنبههـای اجتماعی
بهبـود نشـاط شـهری (پویایـی) و افزایـش کیفیـت زندگـی برایشـهروندان -تأثیرگذارتـر میشـوند .علاوه بـر ایـن اگـر مفهـوم
فضاهـای شـهری چندعملکـردی بهعنـوان منطقهبنـدی مختلط یا
ترکیبـی در نظـر گرفتـه شـود ،میتـوان مزایای بیشـتری از آن در
مقایسـه بـا پهنهبنـدی سـنتی بهدسـت آورد ،ماننـد:
 .1ایجـاد تعـادل بیـن کاربریهای مسـکونی و اداری و تسـهیل در
تأمیـن نیازهای اساسـی زندگی شـهری؛
 .2برقـراری رابطـۀ مسـتمر بیـن افـراد و شـهر و در نتیجـه تقویت
حـس تعلـق در کنـار رضایـت حاصـل از تأمیـن درآمد؛
 .3تعـادل کاربریهـای تجـاری و مسـکونی در محلات کـه منجر
بـه تقویـت تعاملات اجتماعی میشـود؛
 .4افزایش تنوع ناشی از عدم تمرکز و توزیع خدمات در سطح شهر؛
 .5افزایـش امـکان و سـهولت دسترسـی بـه مراکـز تفریحـی و
خدمـات درمانـی.
امـا از آنجـاکـه هنـوز تعریـف جهانشـمولی در ادبیـات موضـوع
در ایـن حـوزه وجـود نـدارد ،بهرهگیـری از تعاریـف مطرحشـده
در رشـتههایی همچـون کشـاورزی و محیـط زیسـت ،میتوانـد
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جستـار
بـه تدقیـق مفهـوم کمـک کـرده و راه اسـتفادۀ عملـی از آن را در
پروژههـا همـوار کنـد.

••مفهوم استفادۀ چندعملکردی در مطالعات کشاورزی
و محیط زیست

مفهـوم چندعملکـردی یا چندمنظوره از سـال  1992در بسـیاری
از مذاکـرات بینالمللـی 9مطـرح شـد تـا بـه دولتهـا اجـازۀ وضع
قوانینـی را بدهـد که به واسـطۀ آنهـا بتوانند به کشـاورزان به بهانۀ
کارکردهـای اضافـی (پاسـخدهی به سـایر نیازهای جامعـه فراتر از
تولیـد غـذا) کمکهـای نقـدی پرداخـت کننـد (Dufour, Mauz,

Rémy, Bernard, Dobremez, Havet, Pauthenet, Pluvinage
 .)& Tchakérian , 2007تأثیـر ایـن کارکردهـای اضافی را میتوان

بـه طـور گسـترده بهعنـوان منافـع اجتماعـی ،فرهنگـی ،اقتصادی
(در سـطح ملـی) و نیـز امنیـت طبقهبنـدی کـرد .بهعنـوان مثال،
علاوه بـر تأمیـن مـواد غذایـی و محصـوالت گیاهـی مشتقشـده
بـرای سـایر مصـارف ،ممکن اسـت کشـاورزی بـرای مردم روسـتا
شـغل ایجـاد کـرده و بـه بقـای آن منطقه کمـک کند ،یـا با جذب
گردشـگر بـرای بازدیـد از مـزارع ،برای روسـتا کسـب درآمـد کند.
مفهـوم اسـتفادۀ چندعملکردی به غیر از کشـاورزی در رشـتههای
دیگـری ماننـد جنـگلداری و همچنین در سـایر بخشهای اقتصاد
نیز وارد شـده اسـت ).(OECD, 2001
عملکـرد چندمنظـوره ،بـه توانایـی فضاهـا بـرای انجـام بیـش از یک
کارکـرد بـه طـور همزمان توجـه دارد .ایـن مفهوم بـرای کارکرد بهینه
بـه برنامهریـزی و مدیریـت زیسـتمحیطی نیـاز دارد .ایـن دیـدگاه
سیسـتمی ارتباط مسـتقیمی بیـن طراحی چندمنظـوره بهعنوان یک
فراینـد فعالیتمحور و پایـداری بهعنوان یک فراینـد منبعمحور برقرار
میکنـد (& Garzon, 2005; Grant, 2010; Mander, Wiggering,
.)Helming, 2007
رویکـرد چندعملکـردی بـا تمرکـز بـر نقشهـای مختلفـی کـه هر
منطقـه میتوانـد ایفـا کنـد تعریـف میشـود .ایـن مفهوم گسـترده
بایـد در سـطح جهانـی و جامـع در نظـر گرفتـه شـود تـا بتوانـد
پیچیدگـی عناصـر تشـکیلدهندۀ مجموعـه را تحـت پوشـش قـرار
دهـد (.)Leeuwen, Nijkamp & de Noronha, 2010; Wilson, 2007, 3
ایـن مفهـوم در زمینـۀ منظـر (طبیعـی و کشـاورزی) ،پنج نقـش زیر
را همزمـان در نظـر میگیـرد (Brandt & Vejre, 2004; Helming,

و ترجیحـات صاحبـان و کاربـران ،طیـف وسـیعی از عملکردهـای
مفیـد را در ابعـاد تولیـد ،اکولوژیکـی و فرهنگـی فراهـم میکنـد.
ایـن تنـوع نشـاندهندۀ اهمیـت نقـش بازیگـران در موفقیـت این
مفهوم اسـت.
ایـن کارکردهای مختلـف ،ضمن ارائۀ «خدمات اکوسیسـتمی» که
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم به نفع انسـان اسـت ،برای تأمیـن نیازها
و ترجیحـات سـاکنان محلـی و همچنیـن کل جامعه ،بایـد به طور
همزمـان در نظـر گرفتـه شـده و در تعـادل بـا یکدیگر قـرار گیرد.
وجـود و حفـظ خدمات اکوسیسـتمی بـرای تنوع زیسـتی ضروری
اسـت .اکوسیسـتم چندمنظـوره بهعنـوان پیششـرط پایـداری در
سیسـتمهای بـدون کنتـرل (خودگـردان) در نظر گرفته می شـود.
در عیـن اینکـه اخیـرا ً توجـه بـه مناظـر چندمنظـوره بـه مدیریت
جامع گسـترش یافته اسـت (& Hein, van Koppen, De Groot,
van Ierland, 2006; Lovell & Taylor, 2013; Brandt & Vejre,
.)2004; Piorr & Müller, 2009

همانطور که در تصویر  3نشـان داده شـده اسـت ،در کشـاورزی،
عملکـرد چندمنظـوره در یـک سیسـتم سلسـلهمراتبی در نظـر
گرفته شـده اسـت .هرچند در تعریف پایداری ،همـۀ جوانب ارزش
یکسـان دارنـد و در تعـادل و هماهنگـی بـا یکدیگـر کار میکنند،
امـا عملکـرد فرهنگـی پیش از بقیـه جنبهها دخیل اسـت (Lovell
.)& Taylor, 2013
بهعنـوان نمونـهای از ایـن نـوع مناظـر چندعملکـردی میتـوان
آلـزاس فرانسـه (تصویـر  )4نـام بـرد .محلـی
از مسـیری در
ِ
کـه نقشهـای مختلـف منظـر در کنـار یکدیگـر وجـود دارنـد:
تاکسـتانها کـه الگوی خاصـی از زمیـن ،هویت بـرای کل منطقه،
یـک تجربـۀ زیباییشناسـی و یـک مکان جـذاب برای گردشـگران
فراهـم میکنـد.
نمونههـای بسـیاری از چنیـن مناظـر غنی در سراسـر جهان وجود
دارد .تصاویـر  5 ،4و  6جنبههـای مختلفـی که یـک منظره ممکن
اسـت در بر داشـته باشـد را نشـان میدهد .تصویر  4بر جنبههای
اقتصـادی و هویتـی متمرکـز اسـت ،تصویـر  5در کنـار ارزشهای

Pérez-Soba & abbush, 2008, 308; Lovell, 2010, 2503; Otte,
)Simmering, & Wolters, 2007

 -1نقش اکولوژیکی (بهعنوان محلی برای زندگی)؛
 -2نقش اقتصادی (بهعنوان محلی برای تولید)؛
 -3نقـش اجتماعـی و فرهنگـی (بهعنـوان محلـی بـرای تفریـح و
شناخت)؛
 -4نقش تاریخی (بهعنوان محلی برای سکونت و هویت)؛
 -5نقش زیباییشناسی (بهعنوان زمینهای برای تجربه).
یـک منظـر چندعملکـردی فضایـی اسـت کـه بـا توجـه بـه نیازها
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تصویر  .3مقایسۀ سیستم سلسلهمراتبی در کشاورزی چندعملکردی با سیستم
همارز در کشاورزی پایدار .مأخذLovell & Taylor, 2013 :

فضاهای شهری چندعملکردی | عطیه غفوری و کریستین وبر
اقتصـادی و اکولوژیکـی بـر نقشهـای تاریخـی و فرهنگـی تمرکـز
کـرده اسـت و تصویـر  6جنبههـای زیباییشـناختی را نشـان
میدهـد.

••فواید استفادۀ چندمنظوره در کشاورزی ،منظر و
محیط زیست

تصویر  .4جادۀ شراب در آلزاس فرانسه .مأخذwww.alsace-wine-route.com :

اگرچـه بهنظـر میرسـد کـه مفهـوم کشـاورزی چندمنظـوره
براسـاس بهینهسـازی سیسـتمهای تولیـد شـکل گرفته اسـت ،اما
در ایـن تحـول ،عملکـرد مفهـوم اولیـۀ خـود را از «اسـتفاده» بـه
«نقـش»« ،هـدف» یا «مقصود» تغییر داده اسـت .بـه منظور ادغام
همـۀ ایـن جنبههـا ،یـک رویکـرد جامـع میانرشـتهای مـورد نیاز
اسـت .هـدف ایـن اسـت کـه نقشها بـه گونـهای هماهنگ شـوند
کـه رشـد یـک ویژگی باعـث بروز ضعـف دیگری نشـود (Mander
& et al., 2007; Naveh, 2001, 207; Tress, Tress, Décamps,
.)D’Hauteserre, 2001, 140

تصویر  .5بیش از  3000کبوترخانه در اطراف اصفهان به آثار تاریخی و بخشی از
منظر فرهنگی تبدیل شدهاند .مأخذwww.flickr.com :

نقشهـای مختلـف اجتماعـی ،اقتصادی و زیسـتمحیطی یک زمین
کشـاورزی در کنـار تحقـق اهدافـی ماننـد کشـت و تجاریکـردن
غذاهای سـنتی ،ارزشگذاری خدمات زیسـتمحیطی و اسـتفادههای
متنـوع از زمیـن در تصویر  7نشـان داده شـده اسـت.
مهمتریـن ارزش اجتماعـی مفهوم کشـاورزی چندمنظوره این اسـت
که به بقای اجتماعی مناطق روسـتایی منجر میشـود و با پیشـنهاد
«فعالیتهـای جایگزیـن» بـه «توسـعۀ روسـتایی» منتهـی میگردد
(& Karasavvoglou, Ongan, Polychronidou, Todorova,
 .)Ikova, 2014درنظرگرفتـن نقشهـا و ارزشهـای مختلـف یـک
مـکان ،منجـر بـه تنـوع فعالیتهایـی میشـود کـه گروههـای
مختلـف اجتماعـی بـا پیشـینههای مختلـف را جـذب میکند و به
یـک آمیختگی گسـتردۀ اجتماعـی منجر میشـود (;Gehl, 2010
.)McGlynn, Smith, Alcock, Murrain, & Bentley, 2013

الف

ب

تصویر  .6شالیزارهای شمال ایران در کنار تولید غذا به جاذبۀ گردشگری بدل شدهاند.
الف) شالیزارهای نپال .مأخذwww.isetnepal.org.np :
ب) شالیزارهای شمال ایران .مأخذwww.isna.ir :
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نکتـۀ مهـم این اسـت که کشـاورزی بـه موضوعی پیچیـده تبدیل
شـده کـه عناصـر بسـیاری را با نقشهـای مختلف در بـر میگیرد،
امـا هـدف همچنان تولیـد مواد غذایی اسـت.

بحث

••مقایسۀ مفهوم فضای چندعملکردی در کشاورزی و
معماری

تصویر  .7تعامل و پیوستگی

نقشها و کارکردهای مختلف کشاورزی

چندعملکردی .مأخذIAASTD, 2008, 1 :

دسـتاوردهای معنـوی ایـن فراینـد شـامل امنیت در دسترسـی به
مـواد غذایـی و کارآفرینـی بـه همـراه انتقـال میـراث فرهنگـی و
تاریخـی اسـت کـه میتوانـد بهعنـوان اثـرات اجتماعـی در نظـر
گرفته شـود.
از نظر اقتصادی چارچوب مناسـب برای کشاورزی چندمنظوره الگویی
اسـت که در آن بر ناهمگونی سیاسـتهای کاربری اراضی کشـاورزی و
متغیربودن سیاسـتهای تشـویقی برای کشـاورزان به دلیـل تغییر در
سـودآوری بین محصوالت زراعی تأکید شـده و سیاستهای جایگزین
تعریـف شـود ( .)Ollikainen & Lankoski, 2005سیاسـتهای هر
کشـور ممکـن اسـت منجر بـه پیامدهـای اجتماعی مختلفی شـود
کـه خـارج از محـدودۀ ایـن مطالعـه هسـتند .امـا در همـۀ مـوارد،

همانطـور کـه در بخشهـای قبلـی اشـاره شـد ،مفهـوم فضـای
چندعملکـردی در کشـاورزی و محیط زیسـت نسـبت بـه معماری
و طراحـی شـهری تفاوتهایـی دارد .ایـن تفاوتهـا در جـدول 1
خالصـه شـدهاند.
بـا توجـه بـه آنچـه ارائـه شـد ،بـه نظـر میرسـد که نـوع نـگاه به
موضـوع فضاهـای چندعملکـردی در کشـاورزی و محیـط زیسـت
میتوانـد الگویـی بـرای تدقیـق و تکمیـل ایـن مفهـوم در معماری
و شهرسـازی باشد.

••طراحی فضاهای شهری چندعملکردی-افزایش بازده
عملکردی فضای موجود

از آنجـاکـه هـدف اصلـی ایـن اسـت کـه در شـهرهای پرتراکـم
کیفیـت زندگـی افـراد را بـاال ببریم ،بایـد بتوانیم عالوه بـر افزایش
بـازده عملکردی فضا ،بـرای ایجاد کارکردهای جدیـد زمین را آزاد
کنیـم .هـر دوی ایـن راهکارهـا بـا ایجـاد فضاهـای چندعملکردی
محقـق میشـوند .در ادامـه توضیـح بیشـتری در ایـن خصـوص
آمده اسـت:
بـه لحـاظ زمانـی ،یـک فضـا در یـک دورۀ فعالیـت بهصورتهـای
مختلفـی میتوانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد کـه در تصویـر 8
نشـان داده شـده اسـت.

جدول  .1مقایسۀ مفهوم فضای چندعملکردی در کشاورزی و معماری .مأخذ :نگارندگان.
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کشاورزی و محیط زیست

معماری و شهرسازی

تاریخچه

پستمدرن (از )1992

کالسیک و سپس پستمدرن

نحوۀ نگاه به مفهوم عملکرد

چندبعدی شامل منظور ،هدف و نقش

تکبعدی شامل کارکرد

ارزش ایجادشده

اکولوژیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیباشناختی

اقتصادی

شفافیت تعریف

اجماع صاحبنظران

عدم اجماع ،عدم وجود تعریف یکسان

مفاهیم مشابه

ندارد

استفادۀ چندگانه یا ترکیبی

نسبت با مفهوم پایداری

مشخص

نامشخص

حمایت و پاداش قانونی برای اجرا

دارد

ندارد

میزان اثرگذاری

زیاد (اثباتشده)

بررسی نشده

نوع نگاه به موضوع

کلنگر و درازمدت

جزءنگر و کوتاهمدت

رویکرد

از پایین به باال

از باال به پایین
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فضاهای شهری چندعملکردی | عطیه غفوری و کریستین وبر
در تصویر  8حالتهای زیر قابل مشاهده هستند:
 -1فضـای تکعملکـردی :این فضا تنها یک عملکـرد دارد و فقط یک
فعالیـت و یـک گـروه از کاربـران را در بـر میگیرد .ایـن عمومیترین
روش بـرای طراحـی فضاسـت و اکثر فضاهـای موجود بر این اسـاس
طراحـی شـدهاند (بهعنوان مثـال :یک دفترکار یـا خانه).
 -2فضـای دورهای :فضایـی کـه کاربـران یـا فعالیـت آنهـا در طول
زمـان تغییـر میکنـد .فعالیـت جدید بالفاصلـه پـس از دورۀ قبلی
شـروع میشـود و فضـا برای مـدت کوتاهـی خالی اسـت .بهعنوان
مثـال ،یـک گالـری بیش از یک سـال میزبـان کارهـای هنرمندان
مختلـف در حوزههـای مختلـف هنـری اسـت .بیـن دو نمایشـگاه
متوالـی فاصلـۀ زمانـی کوتاه وجـود دارد.
 -3فضـای چندمنظـوره :فضایی کـه برای چندیـن فعالیت طراحی
شـده کـه بـه زیرسـاختها و تجهیـزات مشـابهی نیـاز دارد .بـا
چنـد تغییـر کوچـک ،میتوان فضـا را بـا عملکرد و شـرایط جدید
تطبیـق داد .بهعنـوان مثـال ،یـک سـالن ورزشـی چندمنظـوره
میتوانـد امکانـات مسـابقات مختلفـی را فراهـم کند امـا در خارج
از فصـل خالـی اسـت .بیـن دو فعالیـت متوالـی یک فاصلـۀ زمانی
قابـل توجه وجـود دارد.
 -4فضـا بـا کاربـری مختلـط :در ایـن نـوع فضـا زمـان شـروع یـا
پایـان فعالیتهـا بـا هـم مطابقـت دارد و همیشـه بیـش از یـک
فعالیـت در فضـا در حـال انجـام اسـت .اکثـر اوقـات هـر فعالیت با
حداقـل یـک فعالیت دیگر همپوشـانی دارد (بهعنـوان مثال :مراکز
تجاری-تفریحـی).
 -5فضـای مجموعـهای :فعالیتهـا در ایـن فضا بهصـورت متوالی
انجـام میشـوند ،امـا در آغـاز یـا در پایان بـا یکدیگر همپوشـانی
کوتاهـی دارنـد .ایـن فضاهـا معمـوالً دارای بخشهـای مختلـف
و توالـی اسـتفاده هسـتند کـه بـه گـروه جدیـد کاربـران اجـازه
ً
کاملا تخلیـه نشـدهاند ،وارد
میدهـد وقتـی گـروه قبلـی هنـوز
شـوند .اگرچـه هنـوز فضـای کل خالـی نیسـت ،امـا بعضـی از
قسـمتها بـرای سـایر گروههـا قابـل اسـتفاده اسـت (بهعنـوان
مثـال :یـک مجموعـه سـینما).
 -6فضـای مشـترک چندعملکـردی :فضا یـک کارکـرد اصلی دارد
امـا در بعضـی از قسـمتهای چرخـۀ فعالیت میتـوان آن را با یک
فعالیـت دیگـر جایگزیـن کرد یـا ایـن دو فعالیت را همزمـان انجام
داد .در مـواردی کـه فعالیـت اصلـی متوقف میشـود ،ایـن فعالیت
بعـد از اتمـام عملکـرد جایگزیـن دوبـاره از سـر گرفتـه میشـود.
بهعنـوان مثـال ،میتـوان بـه بازارهای هفتگـی کـه در پارکینگها
برگـزار میشـوند یـا کافههایـی کـه بخشـی از پیادهروهـا را در
بعضـی از سـاعات روز اشـغال میکننـد ،اشـاره کـرد .فضاهـای
تکعملکـردی کـه قابلیـت پذیـرش دو یـا چنـد فعالیـت همزمان
را دارنـد میتواننـد سـرعت عملکـرد خـود را بهینـه کـرده و بـه
عملکردهـای جدیـد پاسـخ دهنـد .در یـک تعریـف جامـع ،ایـن

فضاهـا همچنیـن میتوانـد بهعنـوان فضـای بالقـوۀ چندعملکردی
در نظـر گرفته شـود.
همانگونـه کـه در تصویـر  8مشـخص اسـت ،بـه جـز در مـواردی
کـه فضـا از ابتـدا بهصـورت اختالطـی طراحی شـده اسـت (که در
ایـن صـورت نیـاز بـه وسـعت بیشـتری دارد) ،فضاهـای مشـترک
چندعملکـردی بـه لحـاظ راندمان و کارایـی ،رفتار بهتـری از خود
نشـان میدهنـد.
یـک فضـای شـهری در مقیاسهـای مختلـف-از یـک واحـد
مسـکونی تـا یـک بلوک شـهری ،یک واحد همسـایگی یـا کل یک
شـهر -عملکردهـای تعریـف شـدهای دارد کـه بـه سـاعات خاصی
از روز ،روزهایـی از مـاه یـا ماههایـی از سـال محـدود شـده اسـت.
بهعنـوان مثـال ،پارکینگ یک مجتمع مسـکونی در سـاعات کاری

تصویر  .8روشهای مختلف استفاده از یک فضا (عملکرد) در طی یک چرخه
فعالیت آن (زمان) .مأخذ :نگارندگان.
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فضـای خالـی زیـادی دارد در حالیکـه پارکینـگ یـک مجموعـۀ
اداری در خـارج از سـاعات کاری و تعطیلات آخـر هفتـه تقریبـاً
خالـی اسـت .عملکـرد این فضاها در سـاعات اسـتراحت میتواند با
عملکردهـای دیگـری جایگزین شـود و حتی فضاهـای خصوصی یا
نیمهخصوصـی بـه فعالیتهـای عمومی اختصـاص یابنـد .بهعنوان
نمونـه میتـوان از حیـاط مـدارس نام برد کـه در خارج از سـاعات
کاری مدرسـه یـا در تعطیلات میتوانـد بهعنـوان یـک فضـای
جمعـی در مقیـاس محلـه مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و بهعنـوان
یـک «فضـای چندعملکـردی» مطرح شـود.

نتیجهگیری :طراحی فضاهای چندعملکردی،
آزادشدن زمین برای ایجاد کاربریهای جدید

در شـرایطی کـه یک مکان را بهعنوان مجموعـهای از فضا ،عملکرد
(یـا فعالیـت) و کاربر(هـا) در نظـر بگیریـم ،تفسـیر ریاضـی مفهوم
ترکیـب فضاهـا و فعالیتهـا (بـا اسـتفاده از نظریـۀ مجموعهها) به
تصویـر  9منجـر میشـود .فضـای بازیابـی شـده میتوانـد بـرای
فعالیتهـای اختیـاری مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و بـا افزایـش
سـطح فعالیتهـای اختیاری ،معمـوالً تعداد فعالیتهـای اجتماعی

بهطـور قابـل مالحظـهای افزایش مییابد کـه هر دوی اینهـا نهایتاً
بـه افزایـش کیفیـت زندگـی میانجامند.
الزم به ذکر اسـت در این مقیاس ،وقتی سـلولهای چندعملکردی
در کنـار یکدیگـر قـرار میگیرنـد ،بـا دیـدی جامـع ،از مجمـوع
مزایـای هـر سـلول میتـوان به مزایـای بسـیار قابلتوجهی دسـت
یافـت .بـا نگاهی بـه منطقه بهعنوان شـبکهای از فضاهـا و در عین
حـال ایجـاد مجموعـهای از چندین فضای چندعملکـردی (در یک
محلـه یـا ناحیـه) ،میتـوان بخش قابـل مالحظـهای از زمیـن را با
تنـوع فعالیـت قابـل توجه آزاد کرد کـه تعداد زیادی از شـهروندان
را بـه خـود جلب کرده و برگشـت آنهـا به فضا را تضمیـن میکند.
علاوه بـر این ،بهبـود عملکرد اقتصـادی این بخش باعث میشـود
کـه کل منطقـه از نظـر اقتصـادی کارایی بیشـتری داشـته باشـد.
ایـن مزایـا در تصاویـر  10و  11بهصـورت گرافیکـی نشـان داده
شـدهاند.
براسـاس آنچـه بیـان شـد میتـوان نتیجـه گرفـت کـه اسـتفادۀ
چندعملکـردی از فضـای شـهری میتوانـد نیـاز به ایجـاد فضاهای
جدیـد جهت پاسـخ بـه ضرورتهایی کـه در نتیجۀ رشـد جمعیت
شـهرها و افزایـش تراکـم شـهر بـه وجود میآیـد را کاهـش داده و

تصویر  .9ترکیبی از فعالیتها و به تبع آن رهاسازی اراضی برای کارهای جدید ،منجر به ایجاد فضای باکیفیت میشود .مأخذ :نگارندگان.
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کیفیـت زندگـی شـهروندان در شـهر را بـا توجه به افزایـش امکان
بـرای انجام فعالیتهـای اختیاری و اجتماعـی (در فضاهای موجود
کـه بهصـورت چندعملکـردی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد)
تضمیـن کند.
ایـن نـوع نـگاه مزایـای دیگـری نیـز دارد کـه میتـوان آنهـا را
بهصـورت جـدول  2خالصـه کـرد.

پینوشتها
* این مقاله مستخرج از بخشی از رسالۀ دکتری «عطیه غفوری» با عنوان
«فرم پایدار شهر :انطباق با نیازهای آینده از طریق ایجاد فضاهای شهری چند
عملکری» است که به راهنمایی دکتر «کریستین وبر» در البراتور الیو دانشگاه
استراسبورگ در سال  1395انجام شده است.
Compactness .1
 .2منظور از منظر در اینجا مناظر طبیعی در مقیاس سرزمینی است.
Multi-objective function optimization .3
 .4هرچند مفهوم چندمنظوره بهعنوان معادل واژههای دیگری چون �Multi-ob
 jective، Multi-purposeیا حتی  Multi-useو  Mixed-useاستفاده میشود،
در این پژوهش این واژه در کنار عبارت «چندعملکردی» بهعنوان معادل واژۀ
 Multifunctionalدر نظر گرفته شده است.
 .5این عبارت در فارسی بهصورت منظر چندمنظوره نیز بهکار رفته است.
Mixed-use .6
Multi-use .7
Zeidler .8
United Nations Conference on Environment and Development.9
تصویر  .10ترکیب فعالیتها در مقیاس یک واحد همسایگی .مأخذ :نگارندگان.

(UNCED) 1992, World Food Summit 1996, OECD 1998, 2001; World
Trade Organization, 1998

تصویر  .11یک شبکه از فضاهای چندعملکردی (بازنمایی گرافیکی ایده در مقیاس محلی) :شبکهای از فضاهای اختصاص یافته به فعالیتهای اختیاری یا اجتماعی
و یا چندمنظوره به افزایش کیفیت زندگی ساکنان منجر میشود .مأخذ :نگارندگان.
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