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ABSTRACT
Objective: Population growth and climate change affect the sources of water. There are two Planning
strategies to provide the sources of urban water: The first one is to provide a clean and reliable sources and
the second one is the management of water demand. The second option΄s aim is to reduce water
consumption. Traditionally, urban planners have not been involved in the management of urban water.
While how to build cities, affects the supply and the use of water directly.
Methods: The goal of this article is to recognize the relation between built-environment indicators with
how to use water in the level of quarter for increasing water protection. Based on this matter, 9 indicators
in this field has been identified as effective urbanization΄s factors in the management of water consumption,
and then the average of water consumption in each category was extracted. Also categorized data in
different groups according to sightly indicator entered into SPSS software for statistical analysis. And in
the process of analysis of the ANOVA method and multiple comparisons to specify the level of the
indicators΄ importance and then the Friedman-Test to specify the level of the impact of indicators on AlGhadir Neighborhood has been used.
Results: Findings have shown that respectively perimeter ratio indicators on area and the rotation of block
with maximum impact on water consumption and the indicator of shape, continuity and area can have
minimum impact on water consumption in Al-Ghadir Neighborhood.
Conclusion: Therefore, Results have shown that urban planners have been able to promote the protection
of the urban water by using planning strategies and designing in the level of Neighborhood and shaping the
built-environment and adjusting land use. And they can affect on how to consume water in cities. A
comprehensive approach to all these categories and logical and reasonable connection between them and
their pervasive development that is the only reasonable way to manage water in cities.
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بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر مصرف آب به منظور جلوگیری از بحران آب شهری در
مقیاس محلّه (مطالعۀ موردی :محلۀ الغدیر شهر کرمان)
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d

 aدانشجوی دکتری گروه شهرسازی ،دانشکده هنر ،معماری و شهرسازی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
 bاستادیار گروه شهرسازی ،دانشکده هنر ،معماری و شهرسازی ،واحدکرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
 cاستادیار مهندسی آب ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فنّاوری پیشرفته ،کرمان ،ایران.
 dدانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.

چکیده
تبیین موضوع :رشد جمعیت و تغییر شرایط آب و هوایی بر منابع آب تأثیر می گذارد .دو راهبرد برنامه ریزی برای تأمین منابع
آب شهری وجود دارد :نخست تأمین منابع تمیز و قابل اطمینان و دوم ،مدیریت تقاضای آب .گزینة دوم به دنبال کاهش مصرف
آب است .به طور سنتی ،برنامه ریزان شهری در مدیریت آب شهرها دخیل نبوده اند .درحالیکه نحوة ساخت شهرها به طور
مستقیم بر استفاده و تامین آب تأثیر می گذارد.
روش :هدف این مقاله شناخت رابطه بین شاخص های محیط شهری با چگونگی بهره مندی از آب در سطح محله برای ارتقاء
حفاظت از آب شهری است ،بر این اساس 9 ،شاخص در این زمینه به عنوان عوامل شهرسازانه تأثیرگذار در میزان مدیریت
مصرف آب شناسایی گردید ،سپس متوسط مصرف آب در هر دسته استخراج شد .همچنین ،داده های دسته بندی شده در گروه
های مختلف بر حسب شاخص مورد نظر برای تحلیل آماری وارد نرمافزار  SPSSگردید .در فرایند تحلیل از روش ANOVA
و مقایسة چندگانه برای مشخص کردن میزان اهمیت شاخص ها و سپس آزمون فریدمن برای مشخص کردن میزان تأثیر
شاخص ها بر محلة الغدیر استفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد که به ترتیب شاخص های نسبت محیط بر مساحت و چرخش بلوک با بیشترین میزان تأثیر در
مصرف آب و شاخص شکل ،پیوستگی و م ساحت توانسته اند کمترین میزان تأثیر در مصرف آب را در محلة الغدیر داشته باشند.
نتایج :نتایج نشان می دهد برنامه ریزان شهری با استفاده از استراتژی های برنامه ریزی و طراحی در سطح محله و با شکل
دادن به محیط ساخته شده و تنظیم کاربری اراضی ،سبب ارتقای حفاظت از آب شهر بشوند و بر نحوة مصرف آب در شهرها
تأثیر گذار باشند .نگرش جامع و فراگیر به همة این مقولهها و ربط منطقی بین آنها و نیز توسعة فراگیر آنها ،تنها راه برخورد
معقول با مدیریت آب در شهرهاست.
کلیدواژهها :مصرف آب ،بحران آب ،محله ،محیط ساخته شده ،شهرسازی.
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مقدّمه
شهرنشینی از میان تحوالتی که در دو دهه اخیر در ایران روی داده ،پویشی برجسته تر ونمایان تر است .شهرهای
ایران در دو دهه اخیر ،به محور زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه معروف است ،و انچه به "مشکالت شهری" معروف
است ،هر روز بیشتر نمایان شده است .یکی از این چالش ها منابع آبی است ،چراکه رشد جمعیت ،گسترش شهرنشینی و
از سویی توسعه صنعت ،سبب افزایش تقاضای آب شده است .در حالی که منابع آبی کشور محدود است .منابع آبی در
عصر حاضر بر سه بعد فواید اقتصادی ،پایداری محیط زیست و نیازهای معیشتی بر حیات اجتماعی ما اثر گذار است.
امروزه کمبود منابع آب شیرین ،به عنوان یك مسئله جهانی است و دنیا شتابان و پر هراس به عمق فاجعه کمبود آب و
مسائل و مشکالت ناشی از آن نزدیك می شود (اصغری مقدم.)97 :1387 ،
در کشور ما نیز موضوع آب به عنوان یك مسئله اجتماعی مطرح است که اگر خوب تعریف و تبیین نشود و نتوان
این مسئله را شناخت و درمان کرد ،به یك آسیب اجتماعی تبدیل می شود که در آن صورت عواقب سنگینی برای کشور
و جامعه به دنبال خواهد داشت (یزدان داد و دیگران.)2 :1388 ،
محدودیت ذاتی منابع آب وقوع و حدوث خشکسالی و آثار تخریبی فعالیت انسان بر محیط زیست جملگی زمینه ساز
چالش های سنگین در امر بهره گیری از منابع آب شیرین می باشند .عدم توزیع مناسب بارندگی و عدم تطابق نیاز
مصرف با زمان نزوالت جوی و نیاز شدید به سرمایه گذاری در بخشهای ذخیره ،پایش و حفاظت از منابع آب ،ابعاد چالش
آب را سنگین تر و گسترد ه تر مینماید .اهمیت مدیریت آب ،همپای مدیریت توسعه است و این دولت ها هستند که می
توانند و قادرند این مدیریت را منسجم ،مستمر و هدفدار دنبال کنند (.)Wallis, 2011: 5
فشار عوامل مختلف و دگرگونی های جمعیتی موجب گردیده که سیاست های تخصیص آب خارج از چارچوب توسعه
پایدار و موزون عمل نماید و جایگاه بخش آب در شکل دهی آمایش سرزمین و برنامه های منطقه ای مفقود بماند
(رفیعیان و همکاران.)2 :1390 ،
بر اساس شاخص فالکن مارک ،سازمان ملل و مؤسسه بینالمللی مدیریت آب ،کشور ایران در وضعیت بحران شدید
آبی قرار دارد .اگر وضع فعلی مصرف آب ادامه داشته باشد در کمتر از 25سال دیگر شرق و جنوب کشور کامال خالی از
سکنه خواهد شد .همچنین تحلیل شرایط محیطی با هدف شناخت دقیق امکانات موجود و کارایی های نهفتة بومی و
منطقه ای،امکان بهره گیری از منابع در دسترس را تا حد مطلوب افزایش می دهد (پورصادقی.)7 :1393 ،
برنامه های عملی با اهداف کمی مشخص برای اعمال جنبه های مدیریت تقاضای آب و مدیریت کیفیت آب تدوین
نشده است .برنامه های مدون و سازمان یافته جهت مواجهه با شرایط اضطراری ،نظیر پیشگیری از وقوع طغیان ها و
کنترل سیالب ها با استفاده از شیوه های ساختمانی وغیرساختمانی و همچنین دوره های خشك و مدیریت بحران تدوین
نیافته و جزء حلقه های مفقوده محسوب می شود (قندی و همکاران.)88 :1389 ،
بسیاری از شهرها در مناطق خشك در معرض کاهش آب قرار دارند استان کرمان دارای استعدادها و توانهای طبیعی
و انسانی بالقوه و بالفعل است که جاذب جمعیت زیادی شده است .درکنار آن محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی و شکل
بارشهای سالیانه جامعه را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است .کاهش بارندگی و خشك شدن و یا کمبود منابع آبی سطح
االرضی در بوجود آمدن سختی های زندگی موثر اقع شده ،در این شرایط برنامه ریزی توسعه و آمایش منطقهای و برنامه
ریزی های خرد و ناحیه ای از نیازهای اساسی در سطح استان می باشند .به همین منظور در این مقاله به شناخت رابطه
بین شاخص های محیط ساخته شده با چگونگی بهره مندی از آب در سطح محله برای ارتقا حفاظت از آب شهری پرداخته
شده است.
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پیشینۀ نظری
ایران یکی از کشورهای خشك جهان است که متوسط بارندگی آن  250میلی متر می باشد و کمتر از یك سوم متوسط
بارش جهانی را دارد (مسعودیان.)1390 :122 ،
در این میان ،استان کرمان یکی از مناطق بسیار خشك ایران است که متوسط بارندگی درازمدت آن  138میلی متر
است .عالوه بر آن ،روند رو به رشد جمعیت ،نرخ رشد شهرنشینی باال و روند صنعتی شدن این استان ،نیازهای آبی جدیدی
را برای استان کرمان ایجاد کرده است که اقلیم خشك و کم باران این استان جوابگوی نیازهای فزایندة آن نیست .اضافه
برداشت از سفره های آب زیرزمینی استان برای تا مین نیازهای آبی خود باعث تنش آبی شدید و عدم تعادل شدید در بیالن
آب شده است که با این روند ،استان کرمان به یکی از بحرانی ترین مناطق ایران از نظر آب تبدیل خواهد شد و در صورت
عدم حل مساله عالوه بر تهدیدات امنیت آب استان کرمان ،می تواند چالش های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی فراوانی را
ایجاد کند .در تمدن ما ،حفظ و پایداری آب به عنوان یك چالش در آینده خواهد بود .چرا که جمعیت جهان با بیش از هفت
میلیارد و رو به رشد ،هنوز نیاز فراوان به آب پاک دارد .برخالف نمونه های تاریخی شهرهایی که در نزدیکی رودخانه ها
قرار دارند ،بسیاری از شهرها از جمله کرمان در مناطق خشك و در معرض کاهش آب موجود قرار دارند که نشان از آسیب
پذیری آنها در رابطه با دسترسی به آب می باشد و تضمین پایداری آنها با توجه به جمعیت رو به رشد و زیرساخت های
ایجاد شده را با برنامه ریزی می توان تضمین کرد (سالنامه آماری استان کرمان.)32 :1395 ،
بطور کلی چشم انداز اکولوژی بر پایة الگوهای زیست محیطی که قویا تحت تاثیرفرایندهای اکولوژیکی هستند پایه
گذاری شده است (.)Turner and Gardner, 1989
سکونتگاههای انسانی (زیستی) ،به لحاظ ساختار فضایی مقیاس های متفاوتی به خود میگیرند که این الگوها در تعامل
با ادراک ورفتار موجودات زنده قرار دارند که سازوکارهای جمعیتی و ساختار اجتماع را به سطحی باالتر ارتقا دهند
(.)Johnson et al, 1992: 63
فعالیت های انسانی (مانند توسعه  ،قطع درختان) می تواند ساختار یکپارچه سیمای سرزمین را مختل کند ،که این اتفاق
هم میتواند سبب ممانعت و یا بعضاً تسهیل جریان اکولوژیکی شود(مانند :جابه جایی موجودات زنده) .این از هم گسیختگی
در الگوهای سیمای سرزمین میتواند یکپارچگی عملکردی را با مداخله کردن در فرایندهای اکولوژیکی حیاتی ای که برای
پایداری جمعیت و ماندگاری ت نوع زیستی و سالمت اکوسیستم است را تحت الشعاع قرار دهد .به همین دالیل و دالیل
دیگر ،تأکید بسیاری بر تدوین روشهای کمی سازی الگوهای پهنة سرزمین شده است ،که یك پیش نیاز برای مطالعه روابط
الگو -فرایند محسوب می شود ( & O'Neill et al, 1988: 153; Turner and Gardner, 1989; Baker
.)Cai,1992: 291; McGarigal & McComb, 1995: 235

این روند با پیشرفت های اخیر در فرایندهای رایانه ای بسیار تسهیل گشته است مانند فناوری های پردازش رایانه و
سیستم اطالعات جغرافیایی ،متأسفانه براساس گفتههای گوستافسون ،تمایز قائل شدن میان آنچه که می توان ترسیم یا
اندازه گیر ی کرد با الگوهای اکولوژیکی مرتبط با موضو ع مورد بررسی کار مشکلی می باشد (.)Gustafson, 1998: 143
پیشینۀ عملی
تا کنون تحقیقات و مطالعات زیادی در خصوص مسائل کم آبی و بحران آب و پیامدهای آن در مقیاسهای مختلف
محلی ،منطقه ای ،ملی و مناط ق فراملی و حتی جهانی انجام شده است که پرداختن به همه آنها کاری بس دشوار و خارج
از انتظار یك مقاله است ،در اینجا به صورت اجمال به مرور برخی از آنها پرداخته میشود:
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بائو و فنگ ( )2007منابع آبی را به عنوان نیروهای محدود کننده شهرنشینی در مناطق دچار کمبود آب مطالعه کردند.
نتایج آنها نشان داد در زمانی که مقیاس های جمعیتی ،اقتصادی و شهری تجاوز کنند ،سیستم منابع آبی به طور معناداری
توسعه سیستم های اجتماعی  -اقتصادی از جمله فرایندهای شهرنشینی را کاهش می دهد .آنها بیان کردند مناطقی که
محدودیت های شدید دارند ،می بایست اقدامات فوری از جمله انتقال آب از دیگر حوضه های آبی ،محدود کردن توسعه
شهری و جمعیتی و توانمندسازی برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی برای حل مشکالت آب را به کار گیرند.
ضرغامی ( )2008رابطه می زان آب مصرفی با پراکنش جمعیت ،و بعد رابطه پراکندگی جمعیت و توسعه فیزیکی شهر
کرمانشاه بررسی شده اند و در نهایت ،میزان پراکنش آب مصرفی با توجه به توسعه فیزیکی شهر در آینده محاسبه گردیده
و با استفاده از روش الکتری شاخص ها فیلتر شده است و مدل شبیه سازی مونت کارلو با توجه به کاهش عدم اطمینان
شاخصها ،وزنشان را مشخص کرده و در نهایت شاخص ها همراه با وزن آنها به منظور پراکنش جمعیت ،داده با روش FIS
بررسی شدند.
مك دونالد و همکاران ( )2011رشد شهری ،تغییر اقلیم و آسیب پذیری آب را مطالعه کردند .آنها از مدل هیدرولوژیکی،
ارزیابی های جمعیتی و سناریوهای تغییر اقلیم برای پیش بینی آسیب پذیری آب در شهرهای عمده جهان در حال توسعه
که شهرنشینی بسیار سریع است ،استفاده کرده اند .نتایج مدل آنها نشان داد که حدود  150میلیون نفر از افراد در شهرهایی
با کمبود آب دائمی زندگی می کنند .در آینده نزدیك شهرهای در حال توسعه جهان برای تأمین آب مورد نیاز ساکنان
تالش و مبارزه خواهند کرد و به سرمایه گذاری های شایان توجهی برای تأمین آب نیاز خواهد بود.
پاناگوپلوس و باتلر ( )2012پژوهشی تحت عنوان نقشه تقاضای آب شهری ارائه داد که هدف آن اولویت بندی مناطق
شهری برای تقاضای آب مورد نیاز با استفاده از روش چند معیاره در شهری از کشور یونان بود .در این روش با استفاده از
معیارهای طبیعی و انسانی مانند شیب ،توپوگرافی ،ارتفاع ،فاصله از شبکه جاده و سیستم آب ،پتانسیل پراکنش آب مورد
نیاز شهر بررسی شده است.
سرینیواسان و همکاران ( )2013با به کارگیری رویکرد سیستم زوجی انسان  -محی ط اثرات شهرنشینی بر آسیب پذیری
آب را بررسی کردند .آنها بیان کردند که اگرچه ارتباط بین شهرنشینی و آسیب پذیری آب مشخص است ،اما نتایج نشان
داده است که برخی عوامل تعمیمی نیز وجود دارد و آسیب پذیری شهری به کمبود آب به ترکیبی از چندین عامل از جمله
زیرساختهای رسم ی آب و الگوی فضایی تغییرات کاربری زمین بستگی دارد .همچنین به منظور کاهش آسیب پذیری
کمبود آب به شکلی جدید از برنامه ریزی و حکمرانی شهری نیاز داریم.
سیستو و همکاران ( )2016به آسیب پذیری منابع آب در منطقه کالنشهری شمال شرقی مکزیك بر اثر تهدیدات
اقلیمی و طول دوره خشکسالی توجه کرده اند.
نارین ( )2016در پژوهشی در شمال هند به این نتیجه رسیده است که کمبود آب باعث افزایش تنش میان بخش
شهری و پیرامون شهری (روستائیان و کشاورزان و حتی بخش پیرامون شهری با دولت شده است.
هارلیمان و همکاران ( )2018به بررسی فرایندهای تاثیرگذار بر مدیریت پایدار آب شهری پرداختند و عالوه بر اقلیم و
رشد جمعیت ،مداخالت برنامه ریزان شهری را نیز در بهبود مدیریت پایدار آب موثر دانستند ،به منظور نشان دادن این مهم
اثرات سه حوزه رابررسی کردند و عنوان کردند برنامه ریز شهری می تواند در ایجاد تعادل پایدار بین خواسته های مناطق
شهری ،آبیاری و عملکردهای اکوسیستم مؤثر باشند.
نوری و همکاران ( )2019در پژوهشی یك پارک  10هکتاری در آدالید استرالیا را در رابطه با تاثیر فضای سبز شهری
با میزان مصرف آب بررسی کردند و دریافتند که تراکم پوشش گیاهی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار است،درحالیکه
حفظ پوشش گیاهی در شهرها غیر قابل انکار است برای این مهم نیاز به مدیریت یکپارچه میان متخصصین شهری و
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متخصصین منابع آب است که برنامه ریزان شهری با انتخاب نوع گیاهان بومی و سازگار با اقلیم خشك و نیمه خشك و
همچنین گیاهانی که ریشه ی آ نها مینواند از آبهای در عمق کم استفاده نمایند و همچنین ایجاد زیرساخت های مناسب
جذب آب مانند :باغ های باران گیر ،مناطق احتباس و ایجاد تالبهای مصنوعی می توانند جهت جمع آوری آب باران برای
آبیاری فضاهای سبزشهری استفاده کرد.
فرالنگ و همکاران ( )2019نیز به بررسی تاثیر نقش برنامه ریزان شهری در رسیدن به مدیریت یکپارچه آب و طراحی شهرهای
حساس به آب در ملبورن پرداختند و با شناسایی موانع اصلی دستیابی به این دیدگاه عنوان کردند با توجه به اینکه فرایندهای برنامه
ریزی شهری به ندرت در مقاالت آکادمیك جهت دستیابی همزمان به مد یریت یکپارچة آب و طراحی شهری حساس به آب میپردازند،
اما برای محافظت از منابع آب شهری نیاز به تدوین سیاست ها ،استراتژی ،برنامهریزی و اجرای رویکردها به طور همزمان میان ای
دو حزه می باشد و برنامه ریزان شهری میتوانند نقش مؤثری را ایجاد کنند.

مادونسال و همکاران ( ) 2019به ارزیابی فرایندهای مدیریت آب جهت گذار به سوی طراحی شهری حساس به آب در
شهر کیپ در آفریقای جنوبی پرداختند و با تمرکز ویژه روی موانع و فرصتها بر روی تصفیه فاضالب ،سیالب و مسئلة
کمبود آب با توجه به جدیدترین دورة خشکسالی ( ،)2018-2012رویکرد طراحی شهری حساس به آب را برای ارزیابی
شاخصها انتخاب کردند و تجزیه و تحلیل ها نشان داد که نظارت هوشمند و کنترل شده ،باال بردن دانش جامعه و همکاری
میان تیم های تخصصی مدیریت شهری و مدیریت آب از طریق مدیریت یکپارچه منابع آب سبب بهبود حفظ منابع آب
میشود.
موریا و همکاران ( )2020به شناسایی شاخص های برنامه ریزی توسعة آب شهری پایدار پرداختند و عنوان کردند شهرنشینی و
محیط ساخته شده بدون توجه به منابع آب موجود سبب استخراج بیش از حد از منابع آب شهری شده است و برای رسیدن به پایداری
مدیریت آب شهری شاخص های تاثیرگذار بر توسعة آب شهری پایدار را شناسایی و از میان آنها سرمایه گذاری ،کیفیت و کمیت آب،
زیرساخت ها ،استفاده مجدد از آبها را عنوان کردند و علت کمرنگ بودن بقیه موارد را کمبود داده ها و در دسترس نبودن آنها را
مطرح کردند که با در دسترس بودن آن داده ها دقت انجام کار بیشتر خواهد شد.

عابدین درکوش و نصیری ( )1389اندازه بهینه شهرهای ایران به روش تابع مازاد را برآورد کردند .همچنین آنها بیان
کردند که تحقیقات انجام گرفته مانند دکتر زبردست و دکتر درکوش و مقاله تحلیل توزیع اندازه شهر در سیستم شهرهای
ایران تألیف اکبری و همکاران ،بیشتر جنبه نظری داشته و در آنها به بحث قاعدة زیف (رتبه  -اندازه) و قاعدة جیبرات
(رابطه اندازه شهر و رشد شهر) توجه شده است.
حسینی و باقری ( )1391پژوهشی با عنوان مدل سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی
های توسعه پایدار انجام دادند .هدف آنها بیان چگونگی عملیاتی کردن ارزیابی یکپا رچه منابع آب ،ارزیابی سیستم منابع آب
دشت مشهد در نتیجه اقدامات و سیاست های اتخاذ شده در فرایند برنامه های توسعه اقتصادی کشور است .آنها بیان کردند
که استفاده فزاینده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی دشت مشهد در نتیجه توسعه کشاورزی ،صنایع وابسته و افزایش
شهرنشینی در این دشت به تشدید روند نزولی سطح آبخوان آن منجر شده است .همچنین نتایج نشان می دهد که تغییر
الگوی کشت و تمرکززدایی صنایع و جمعیت به عنوان سیاستهای برتر می توانند گامی اثربخش در راستای بهبود وضعیت
منابع آب دشت مشهد باشد.
رحمتی و همکاران ( )1393از روش های فازی ،فازی  -عصبی و رگرسیون برای پیش بینی آب شهری در تهران با
استفاده از پارامترهای اقلیمی پرداختند که نتایج پژوهش آنها حاکی از برتری مدل فازی  -عصبی بر دیگر مدل ها است.
شهرکی و همکاران ( )1393میزان آب مورد نیاز شهر زاهدان در کوتاه مدت را با استفاده از هوش مصنوعی بررسی
کردند و نتایج نشان داد مدل به کار رفته ظرفیت خوبی برای پیش بینی میزان آب زاهدان دارد.
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پژوهش های انجام شده نشان میدهد که مساله کمبود آب ،بحران آب و امنیت آبی یکی از مسائل مهم ناحیه ای،
منطقه ای ،ملی و جهانی است که روز به روز بر ابعاد و پی امدهای آن افزوده می شود .اگر چه موضوع بحران آب مساله ای
نسبتا فراگیر در جهان و به طور خاص در منطقه خاورمیانه است اما هر ناحیه یا سطحی از فضای جغرافیایی که یك واحد
سیاسی یا اکولوژیکی را ایجاد کرده است نیازمند مطالعه جداگانه در مساله پیرامون آب است .با توجه به موارد ذکر شده
برنامه ریزان با شکل دهی به محیط ساخته شده ،از طریق مقررات کاربری زمین ،بر چگونگی استفاده از آب از طریق منطقه
بندی ،مقررات ساخت و ساز و کدهای ساختمانی تاثیر میگذارند .آب سالم و تصفیه شده برای ایجاد فضاهای مطلوب حیاتی
است و این وظیفه برنامه ریز شهری است که فضای مطلوب را برای مردم ایجاد کند.
دادهها و روششناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق مورد استفاده از نوع روش همبستگی
میباشد .جامعة آماری این پژوهش ،بلوکهای شهرک الغدیر در شهر کرمان میباشد .که از مطالعات کتابخانهای ،در رابطه
با تجارب و یافته های علمی قابل دسترس محققان خارجی و داخلی در باب مدیریت پایدار آب شهری به منظور ارزیابی
ارتباط آن با شاخص های محیط ساخته شده ،جمعآوری میگردد .داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل پارامترهای
محیط ساخته شده و اطالعات میزان مصرف آب است .داده های مرتبط با متغیرهای کالبدی از «نتایج تفصیلی سرشماری
عمومی نفوس و مسکن» و شیپ فایل های موجود شهر کرمان در سال  1395از «سازمان برنامه و بودجه شهر کرمان»
می باشند .پارامترهای فرم کالبدی مؤثر در میزان مصرف آب شامل :شاخص مساحت ،محیط ،شکل ،فرکتال ،دایرة محاط،
هسته ای ،پیوستگی ،نسبت محیط به مساحت و چرخش بلوک در نظر گرفته شده اند (جدول .)1
مراحل تحقیق در این پژوهش در شکل ( )1نمایش داده شده است .همانگونه که در این شکل مشخص است ،به
منظور محاسبه دادههای کالبدی ابتدا پس از آنالیز در نرمافزار  ،ArcGISبا استفاده از فرمولهای مشخص شده در جدول
( ،)1دادههای بدست آمده را به همراه دادههای مصرف مشترکین از سازمان آب و فاضالب وارد نرمافزار  SPSSشده و
پس از آن به جهت تحلیل همبستگی و تاثیر دادهها به طریق روش  ANOVAمورد سنجش قرار گرفتهاند.

شکل  -1فلوچارت تحقیق (ترسیم :نگارندگان)
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بر این اساس  9شاخص که در جدول ( )1آورده شده ،به عنوان عوامل شهرسازانه تاثیرگذار در میزان مدیریت مصرف
آب شناسایی گردید.
جدول  -1شاخص های به کار رفته در پژوهش
شاخص
شاخص مساحت
شاخص محیط
شاخص فرکتال
شااااخص محیط به
مساحت
شاخص نسبت دایرة
محاط

فرمول

1
( 𝑗𝑖𝑎 = 𝐴𝐸𝑅𝐴
)
10,000
𝑗𝑖𝑃 = 𝑀𝐼𝑅𝐸𝑃

) 𝑗𝑖𝑃2 ln(. 25
= 𝐶𝐴𝑅𝐹
𝑗𝑖𝑎 ln
𝑗𝑖𝑝
= 𝐴𝑅𝐴𝑃
𝑗𝑖𝑎
𝑗𝑖𝑎
] 𝑠 [ 𝑆𝑄𝑈𝐴𝑅𝐸 = 1 −
𝑗𝑖𝑎

شاخص هسته ای

1
𝑐
𝑗𝑖𝑎 = 𝐸𝑅𝑂𝐶
(
)
10,000
𝑗𝑖𝑝. 25
= 𝐸𝑃𝐴𝐻𝑆
𝑗𝑖𝑎√

شاخص پیوستگی

[

شاخص شکل

شاخص چرخش بلوک

]−1

𝑟𝑗𝑖𝑐 ∑𝑧𝑟=1
∗
𝑗𝑖𝑎

= 𝐺𝐼𝑇𝑁𝑂𝐶

𝑣−1
𝑍
𝑟𝑗𝑖ℎ
∑ = 𝐸𝑇𝐴𝑅𝑌𝐺
𝑧

منبع
Robbins et al. 1989
Robbins et al. 1989
Gustafson 1998

Keitt et al. 1997
Baker, W. L., and Y. Cai.
1992
Jaeger 2000
Gustafson 1998
LaGro 1991

McGarigal et al. 2002

𝑟=1

که در ادامه ،روشهای سنجش متغیرهای تحقیق که در جدول  1تشریح گردید ،توضیح داده میشود:
رابطة ( )1نحوة محاسبة «مساحت بلوک ها ( »)AREAرا نشان میدهد که بر حسب «هکتار» میباشد و مقادیر آن
بزرگتر از صفر تغییر میکند (𝐴𝐸𝑅𝐴 < .)0
رابطه ()1

)

1

( 𝑗𝑖𝑎 = 𝐴𝐸𝑅𝐴

10,000

که در این رابطه 𝑎𝑖𝑗 ،برابر است با مساحت بلوک .ij
رابطة ( )2نحوة محاسبة « محیط بلوک ها (𝑀𝐼𝑅𝐸𝑃)» را نشان میدهد که بر حسب «متر» میباشد و مقادیر آن
بزرگتر از صفر تغییر میکند (𝑀𝐼𝑅𝐸𝑃 < .)0
رابطه ()2
که در این رابطه 𝑝𝑖𝑗 ،برابر است با محیط بلوک .ij

𝑗𝑖𝑃 = 𝑀𝐼𝑅𝐸𝑃
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ص بُعدِ فرکتا ِل بلوک ها ( 𝐶𝐴𝑅𝐹)» را نشان میدهد که «بدون واحد» میباشد
رابطة ( )3نحوة محاسبة «شاخ ِ
و مقادیر آن بین  1تا  2تغییر میکند (.)1 ≤ 𝐹𝑅𝐴𝐶 ≤ 2
) 𝑗𝑖𝑃2 ln(.25

رابطه ()3

𝑗𝑖𝑎 ln

= 𝐶𝐴𝑅𝐹

که در این رابطه 𝑎𝑖𝑗 ،برابر است با مساحت بلوک ij؛ 𝑗𝑖𝑝 برابر است با محیط بلوک .ij
رابطة ( )4نحوة محا سبة « ن سبتِ محیط به م ساحت بلوک ها ( »)PARAرا ن شان میدهد که «بدون واحد»
میباشد و مقادیر آن بزرگتر از صفر تغییر میکند (𝐴𝑅𝐴𝑃 < .)0
𝒋𝒊𝒑

رابطه ()4

𝒋𝒊

𝒂 = 𝐴𝑅𝐴𝑃

که در این رابطه 𝑎𝑖𝑗 ،برابر است با مساحت بلوک ij؛ 𝑗𝑖𝑝 برابر است با محیط بلوک .ij
رابطة  5نحوة محاســبة « شــاخص دایره محاط بلوک ها (𝐸𝑅𝐴𝑈𝑄𝑆)» را نشــان میدهد که «بدون واحد»
میباشد و مقادیر آن بین  0تا  1تغییر میکند (.)0 < CIRCLE < 1
𝒋𝒊𝒂

رابطه ()5

] 𝒔 [ 𝑆𝑄𝑈𝐴𝑅𝐸 = 1 −
𝒋𝒊𝒂

که در این رابطه 𝑎𝑖𝑗 ،برابر است با مساحت بلوک ij؛ 𝑠𝑗𝑖𝑎 مساحت کوچکترین دایره ی محاط به دور بلوک.
رابطة ( )6نحوة محاســبة « شــاخص هســته ای بلوک ها ( 𝐸𝑅𝑂𝐶)» را نشــان میدهد که بر حســب «متر مربع»
میباشد و مقادیر آن بزرگتر و مساوی با صفر تغییر میکند (𝐸𝑅𝑂𝐶 ≤ .)0
رابطه ()6

)

1

10,000

𝑐
𝑗𝑖𝑎 = 𝐸𝑅𝑂𝐶
(

𝑐
𝑗𝑖𝑎 برابر است با مساحت هسته ای که فاصله از لبه هر بلوک است.
که در این رابطه،

رابطة ( )7نحوة محاسبة « شاخصِ شکلِ بلوک ها ( »)SHAPEرا نشان میدهد که «بدون واحد» میباشد و مقادیر
آن بزرگتر و مساوی با یك تغییر میکند ( 𝐸𝑃𝐴𝐻𝑆 ≤ .)1
رابطه ()7

𝑗𝑖𝑝.25
𝑗𝑖𝑎√

= 𝐸𝑃𝐴𝐻𝑆

که در این رابطه 𝑎𝑖𝑗 ،برابر است با مساحت بلوک ij؛ 𝑗𝑖𝑝 برابر است با محیط بلوک .ij
رابطه ( )8نحوة محاسبه «شاخص پیوستگی بلوک ها ( 𝐺𝐼𝑇𝑁𝑂𝐶)»،را نشان می دهد که «بدون واحد» میباشد و مقادیر
آن بین  0تا  1تغییر میکند (.)0 ≤ 𝐶𝑂𝑁𝑇𝐼𝐺 ≤ 1
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رابطه ()8

𝑧∑
𝑟𝑗𝑖𝑐 𝑟=1
]−1
∗
𝑗𝑖𝑎

𝑣−1

[

= 𝐺𝐼𝑇𝑁𝑂𝐶

که در این رابطه 𝑐𝑖𝑗𝑟 ،برابر است با مقدار پیوستگی سلول  rدر لکة ij؛ 𝑣 برابر است با مجموع مقادیر در یك قالب سلولی
3×3؛ 𝑗𝑖𝑎 برابر است با مساحت بلوک  ijبه صورت سلولشمار.
رابطه ( )9نحوه محاسبه « شعاع چرخش بلوک (𝐸𝑇𝐴𝑅𝑌𝐺 )»،را نشان می دهد که برحسب متر می باشد و اندازه و
تراکم بلوک روی آن تاثیر میگذارد ،همچنین مقادیر آن بزرگتر و مساوی با صفر تغییر میکند ( 𝐸𝑇𝐴𝑅𝑌𝐺 ≤ .)0
رابطه ()9

𝑟𝑗𝑖ℎ
𝑧

𝐺𝑌𝑅𝐴𝑇𝐸 = ∑𝑍𝑟=1

که در این رابطه ℎ𝑖𝑗𝑟 ،برابر است با فاصلة سلول  ijrدر بلوک  ijاز مرکز بلوک  ijبر اساس فاصلة مرکزسلول-مرکزسلول؛
𝑧 برابر است با تعداد سلولها در بلوک .ij
در این مطالعه به منظور بررسی نقش شاخصها در میزان متوسط مصرف آب ،هر یك از شاخص ها با توجه به مقادیری
که در هر بلوک اتخاذ می کنند ،در سه گروه متوسط ،کم و زیاد دسته بندی شدند .بدین ترتیب دسته متوسط نشان دهنده
بازة «متوسط» مقادیر شاخص مورد نظر در محدوده مطالعاتی می باشد .از این رو هرچه مقدار شاخص بیشتر شود در دسته
با عنوان «زیاد» و هرچه شاخص مقدار کمتری را به خود اختصاص دهد ،در دسته با عنوان «کم» قرار می گیرد .سپس
متوسط مصرف آب در هر دسته با توجه به داده های جمع آوری شده از شرکت آب و فاضالب شهری کرمان برای هر
بلوک در هر دسته استخراج شد .همچنین ،داده های دسته بندی شده در گروه های مختلف بر حسب شاخص مورد نظر
برای تحلیل آماری وارد نرم افزار  SPSSشدند .نتایج تحلیل آماری هر یك از شاخص ها نشان دهنده نقش هر عامل بر
متوسط مصرف آب در هر بلوک می باشد .لذا در نظر گرفتن هر شاخص در طراحی فضاهای شهری به منظور کاهش
مصرف سرانه آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سپس آزمون تحلیل واریانس جهت شناسایی همبستگی و ارتباط شاخص ها با میزان مصرف آب صورت پذیرفت.
آزمون تحلیل واریانس تك عاملی به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین زمانیکه بیش از دو گروه وجود داشته
باشد استفاده میگردد .فرضهای آماری در آزمون تحلیل واریانس تك عاملی به این صورت تنظیم میشوند که فرض
صفر مبنی بر معنیدار نبودن تفاوت میانگینهای موردمطالعه ،زمانی رد میشود که حداقل برای یکی از میانگینها به
صورت  µi ≠ µjبر قرار باشد و  H1فرض مخالف آن است .بیان آماری این آزمون به صورت زیر است:
H0 : µ1 = µ2 = … = µn
H1 : µi ≠ µj
به عبارت دیگر برای آزمون برابری بیش از دو میانگین میتوان از تحلیل واریانس یا  ANOVAاستفاده نمود .هرگاه
هدف مقایسه برابری میانگین چندین گروه باشد میتوان از این روش استفاده نمود .بطور پیش فرض آزمون در سطح
خطای  %5انجام می شود .فرض خنثی آن است که میانگین همه گروهها باهم برابر است و یا اگر برابر نباشد اختالف
مشاهده شده معنادار نیست .در بررسی اختالف میانگین چند گروه برای تشخیص اینکه کدام گروه ها باهم متفاوت هستند
باید از آزمون های تعقیبی  ANOVAیا آزمونهای پس از تجربه استفاده کرد .در این پژوهش از آزمون حداقل تفاوت
معنی دار ) (LSDفیشر به منظور تعیین اختالف بین دسته ها استفاده شد .این آزمون یکی از قدیمی ترین و قوی ترین
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آزمون ها برای مقایسه پس از تجربه است .با توجه به اینکه تعداد دسته ها در هر شاخص سه عدد می باشد ،بهتر است از
این آزمون استفاده شود .چنانچه اختالف میانگین بین دو گروه (تیمار) بیش از مقدار ثابت  LSDباشد ،به معنی اختالف
معنی دار بین دو گروه است.
قلمرو پژوهش

شهر استان کرمان در جنوب شرقی فالت ایران بین  54درجه و  21دقیقه تا  59درجه و  34دقیقه طول شرقی و 26
درجه و 29درجه دقیقه تا  31درجه و  58دقیقه شمالی با مساحت  1832978کیلومتر مربع واقع شده و بیش از 11/15
درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است .قلمرو پژوهش به لحاظ مکانی ،محدودة شهر کرمان میباشد ،شهر
کرمان ،مرکز استان و شهرستان کرمان با مساحت  44630کیلومتر مربع بزرگترین شهرستان استان میباشد .استان کرمان
در منطقه خشك قرارگرفته که از لحاظ منابع آب ،به دلیل کمبود نزوالت جوی و باال بودن میزان تبخیر در ردیف استان
های خشك ایران قرار دارد که موقعیت و محدودة شهرستان و شهرِ کرمان از آخرین شیپفایل در دسترس در سال 1395
مستخرج گشته است (شکل .)2

شکل  -2موقعیت و محدودة شهرستان و شهر کرمان (ترسیم :نگارندگان)

شهرک الغدیر می باشد که در سمت شمالغرب شهر کرمان در مسیر راه ارتباطی فرودگاه )بلوار جمهوری (و دانشکده
تربیتبدنی و مجموعه ورزشی قرار گرفته است .محدوده ی سکونتی شهرک الغدیر از شمال و شرق به بلوار هوانیروز ،از
غرب به بلوار رضوان و از جنوب به بلوار جمهوری با وسعت  611هکتار و جمعیتی حدود  11720نفر منتهی میشود.
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شکل  -3موقعیت و محدودة شهر کرمان و محلة مورد مطالعه (ترسیم :نگارندگان)

یافتهها
آنگونه که از یافته ها مشخص شد از عوامل شهرسازانه اصلی با توجه به فرم بلوک های شهری که میزان مصرف آب
را تحت تاثیر قرار میدهند ،شاخص مساحت ،شاخص پیوستگی ،شاخص هسته ای ،شاخص فرکتال ،نسبت محیط بر
مساحت ،نسبت دایرة محاط ،شاخص چرخش بلوک ،شاخص شکل و شاخص محیط مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آنالیزها
در محله الغدیر طبق جداول  2و  ،3نشان داد که فرم بلوک های محیط ساخته شده بر میزان مصرف آب درون محله تاثیر
میگذارد .در جدول  2نشان داده شده که هر چه شاخص پیوستگی و شاخص هسته ای ( ردیف 2و  ،)3بیشتر باشد میزان
مصرف آب در سطح محله کاهش میابد ،که با توجه به آمار موجود در جدول شماره  ،3در محله الغدیر در  92درصد از
بلوکها شاهد حد زیاد شاخص پیوستگی (جدول ،3ردیف )2و  76درصد از بلوکها در حد متوسط شاخص هسته ای (جدول
،11ردیف  )3قرار دارند که انتظار میرود با میزان بیشتر این شاخص سبب کاهش میزان مصرف آب در سطح محله باشیم.
در حالیکه افزایش بقیة شاخص های فرم بلوک محیط ساخته شده که در جداول  2و  3ارئه شده است میزان مصرف آب
در سطح محله را افزایش می دهد.
جدول  -2میزان مصرف آب (برحسب لیتر)
ردیف

شاخص

تاثیر بر مصرف
آب

مقدار کم مصرف(لیتر در
روز)

مقدار متوسط مصرف(لیتر در
روز)

مقدار باالی مصرف(لیتر در
روز)

افزایشی

220

380

730

622

319

181

625

325

186

364

678
678

1

شاخص مساحت ()+

2

شاخص پیوستگی ( )-

کاهشی

3

شاخص هسته ای ( )-

کاهشی

4

شاخص فرکتال ()+

افزایشی

213

5

نسبت محیط بر مساحت ()+

افزایشی

186

345

6

نسبت دایره ی محاط ()+

افزایشی

213

364

678

7

شاخص چرخش بلوک ()+

افزایشی

213

344

622

8
9

شاخص شکل ()+
شاخص محیط ()+

افزایشی
افزایشی

213
186

365
357

682
720

منبع :نگارندگان
جدول  -3میزان تاثیرگذاری بلوکها در مصرف آب (برحسب درصد)
ردیف

شاخص

تاثیر بر مصرف
آب

مقدار کم شاخص(درصد
بلوک ها)

مقدار متوسط شاخص(درصد
بلوک ها)

مقدار باالی شاخص(درصد
بلوک ها)

1

شاخص مساحت ()+

افزایشی

78

16

6

2

شاخص پیوستگی ( )-

کاهشی

2

6

92

3

شاخص هسته ای ( )-

کاهشی

7

76

17
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شاخص فرکتال ()+

افزایشی

1

68

31

5

نسبت محیط بر مساحت
()+
نسبت دایره ی محاط
()+
شاخص چرخش بلوک
()+
شاخص شکل ()+

افزایشی

7

85

8

افزایشی

2

72

26

افزایشی

10

73

17

افزایشی

4

79

17

9

شاخص محیط ()+

افزایشی

3

84

13

6
7
8

منبع :نگارندگان

همچنین شکل( )4آزمون فریدمن در سطح محلة الغدیر شهر کرمان نشان داد ،شاخص هایی که به مقدار میانگین
نزدیکتر هستند تاثیر بیشتری در میزان مصرف آب در محله ی الغدیر را دارند .در این آزمون به ترتیب شاخص های نسبت
محیط بر مساحت و چرخش بلوک با بیشترین میزان تاثیر در مصرف آب و شاخص شکل ،پیوستگی و مساحت توانسته اند
کمترین میزان تاثیر در مصرف آب را در محله ی الغدیر داشته باشند .این آزمون هم ،مؤید نتایج قبلی است و نشان می
دهد برنامه ریزان شهری با استفاده از استراتژی های برنامه ریزی و طراحی در سطح محله می توانند سبب ارتقای حفاظت
از آب شهر بشوند.

3
21.562
9
.010

N
کای اسکوئر
درجة آزادی
سطح معناداری

آزمون فریدمن

شکل -4آنالیز آزمون فریدمن

شاخص مساحت

افزایش شاخص مساحت به معنای تخصیص فضای سرانه بیشتری می باشد .بنابراین نتایج موید این نکته می باشد
که افزایش سرانه م ساحت موجب افزایش میانگین م صرف آب می شود که این نکته با توجه به افزایش تقا ضای آب در
م ساحت های بزرگتر (از جمله ف ضای سبز ،سرمایش ساختمان و  )...قابل توجیه ا ست .شاخص م ساحت در سه د سته با
مقادیر  0.5 ،0.47و  0.55با هم مقای سه شدند .نتایج مربوط به تو صیف د سته ها ،آنالیز واریانس و مقای سه چند د سته ای
فی شر در جدول  ،4آورده شده ا ست .نتایج ن شان می دهد م صرف متو سط برای مقدار کم شاخص ( )0.47برابر با ،220
برای مقدار متو سط( )0.5برابر با  380و برای حد باالی شاخص ()0.55برابر با  730لیتر در روز می با شد .همچنین آنالیز
واریانس داده ها نشان می دهد تمام دسته ها در سطح معنی داری  5درصد با هم اختالف دارند .نتایج نشان می دهد که
هرچه شاخص م ساحت بی شتر می شود مقدار متو سط م صرف آب افزایش می یابد . .با توجه به اینکه متو سط م صرف به
صورت سرانه محاسبه می شود.
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جدول  -4مقایسه چند دسته ای شاخص مساحت
میانگین مصرف آب
LSD
فاصله اطمینان %95
کران باال

سطوح مقایسه

کران پایین سطح معنا داری

خطا

) (I-Jمیانگین تفاضالت مساحت ) (Jمساحت )(I

-220.7598 -99.1048

.000

30.69968

*-159.93230

0.5

0.47

مقایسه کم با متوسط

-423.0600 -277.2093

.000

36.80549

*-350.13463

0.55

0.5

مقایسه متوسط با زیاد

439.4325 580.7014

.000

35.64925

*510.06694

0.47

0.55

مقایسه زیاد با کم

منبع:یافته های تحقیق

شاخص پیوستگی

از آنجا که هرچه پیوستگی بلوک ها بیشتر باشد نیاز مصارف مشترک از جمله فضای سبز کاهش می یابد ،با افزایش
شاخص پیو ستگی ،متو سط م صرف آب نیز در بلوک کاهش می یابد .شاخص پیو ستگی در سه د سته با مقادیر ،0.967
 0.97و  0.974مورد مقایسه قرار گرفت .نت ایج مربوط به توصیف دسته ها ،آنالیز واریانس و مقایسه چند دسته ای فیشر در
جدول  ، 5آورده شده است .نتایج نشان می دهد مصرف متوسط برای مقدار کم شاخص ( )0.967برابر با  ، 622برای مقدار
متو سط( )0.97برابر با  319و برای حد باالی شاخص( )0.974برابر با  181لیتر در روز می با شد .همچنین آنالیز واریانس
داده ها ن شان می دهد تمام د سته ها در سطح معنی داری  5در صد با هم اختالف دارند .نتایج ن شان می دهد که هرچه
شاخص پیوستگی بیشتر می شود مقدار متوسط مصرف آب کاهش می یابد .نتایج حاصله صحت نتایج شاخص سطح را
تایید می نماید.
جدول  -5مقایسه چند دستهای شاخص پیوستگی
میانگین مصرف آب
LSD
فاصله اطمینان %95
کران باال

سطوح مقایسه

کران پایین سطح معنا داری

خطا

) (I-Jمیانگین تفاضالت پیوستگی) (Jپیوستگی )(I

236.7120 369.0430

.000

33.41233

*

302.87754

0.97

0.967

مقایسه کم با متوسط

63.6947 213.5188

.000

37.82917

*138.60675

0.974

0.97

مقایسه متوسط با زیاد

-517.0289 -365.9397

.000

38.14860

*-441.48429

0.967

0.974

مقایسه زیاد با کم

منبع:یافته های تحقیق

شاخص هستهای

شاخص هسته ای هم به مانند شاخص پیوستگی با افزایش تراکم ،نیازهای مشترک بلوک به مصرف آب را کاهش داده
و موجب کاهش متوسط مصرف بلوک می شود .شاخص هسته ای در سه دسته با مقادیر  0.5 ،0.44و  0.53با هم مقایسه
شدند .نتایج مربوط به توصیف دسته ها ،آنالیز واریانس و مقایسه چند دسته ای فیشر در جدول ،6آورده شده است .نتایج
نشان می دهد مصرف متوسط برای مقدار کم شاخص ( )0.44برابر با  ،625برای مقدار متوسط( )0.5برابر با  325و برای
حد باالی شاخص( )0.53برابر با  186لیتر در روز می باشد .همچنین آنالیز واریانس داده ها نشان می دهد تمام دسته ها
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در سطح معناداری  5درصد با هم اختالف دارند .نتایج نشان می دهد که هرچه شاخص هسته ای بیشتر می شود مقدار
متوسط مصرف آب کاهش می یابد .بنابر این هرچه تمرکز در مرکز بلوک بیشتر می شود ،مصرف سرانه آب کاهش می
یابد.
جدول  -6مقایسه چند دستهای شاخص هستهای
میانگین مصرف آب
LSD
سطوح مقایسه

فاصله اطمینان %95
کران باال کران پایین سطح معنا داری

خطا

) (I-Jمیانگین تفاضالت شاخص هسته ای) (Jشاخص هسته ای )(I
*300.67600

0.5

0.44

مقایسه کم با متوسط

64.6441 212.7423

.000

37.38671

*138.69318

0.53

0.5

مقایسه متوسط با زیاد

-513.7799 -364.9584

.000

37.56931

*-439.36919

0.44

0.53

مقایسه زیاد با کم

232.3300 369.0220

.000

34.50729

منبع:یافته های تحقیق

شاخص فرکتال

این عامل می تواند با افزایش کشــیدگی شــکل بلوک همراه بوده و موجب ایجاد فضــاهای غیر مفید شــود .در نتیجه
مصرف انرژی و همچنین مصرف آب را افزایش می دهد .شاخص فرکتال در سه دسته با مقادیر  1.1 ،1.09و  1.11با هم
مقای سه شدند .نتایج مربوط به تو صیف د سته ها ،آنالیز واریانس و مقای سه چند د سته ای فی شر در جدول  ،7آورده شده
ا ست .نتایج ن شان می دهد م صرف متو سط برای مقدار کم شاخص ( )1.09برابر با  ،213برای مقدار متو سط( )1.1برابر با
 364و برای حد باالی شاخص( )1.11برابر با  678لیتر در روز می با شد .همچنین آنالیز واریانس داده ها ن شان می دهد
تمام دسته ها در سطح معنی داری  5درصد با هم اختالف دارند .نتایج نشان می دهد که هرچه شاخص فرکتال بیشتر می
شــود مقدار متوســط مصــرف آب افزایش می یابد .با توجه به اینکه افزایش شــاخص فرکتال با افزایش پیچیدگی شــکل،
نسبت محیط یه مساحت بلوک را افزایش می دهد.
جدول  -7مقایسه چند دستهای شاخص فرکتال
میانگین مصرف آب
LSD
فاصله اطمینان %95
کران باال

سطوح مقایسه

کران پایین سطح معنا داری

خطا

) (I-Jمیانگین تفاضالت فرکتال) (Jفرکتال )(I

-214.4130 -88.3712

.000

31.82713

*

-151.39206

1.1

 1.09مقایسه کم با متوسط

-380.9935 -246.5399

.000

33.95122

*-313.76667

1.11

1.1

مقایسه متوسط با زیاد

398.9583 531.3591

.000

33.43285

*465.15873

1.09

1.11

مقایسه زیاد با کم

منبع:یافته های تحقیق
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نسبت محیط بر مساحت

نتایج مربوط به این شاخص موید نتایج شاخص فرکتال بوده و از آنجا که مفاهیم ا صولی دو شاخص هم ری شه می
باشند ،تحلیل های مشابهی از نتایج آنها می توان انتظار داشت .شاخص نسبت محیط بر مساحت در سه دسته با مقادیر
 1000 ،900و  1200با هم مقایسه شدند .نتایج مربوط به توصیف دسته ها ،آنالیز واریانس و مقایسه چند دسته ای فیشر
در جدول  ،8آورده شده است .نتایج نشان می دهد مصرف متوسط برای مقدار کم شاخص ( )900برابر با  ،186برای مقدار
متو سط( )1000برابر با  345و برای حد باالی شاخص( )1200برابر با  678لیتر در روز می با شد .همچنین آنالیز واریانس
داده ها ن شان می دهد تمام د سته ها در سطح معنی داری  5در صد با هم اختالف دارند .نتایج ن شان می دهد که هرچه
نسبت محیط بر مساحت بیشتر می شود مقدار متوسط مصرف آب افزایش می یابد.
جدول  -8مقایسه چند دسته ای شاخص نسبت محیط بر مساحت
میانگین مصرف آب
LSD
سطوح مقایسه

فاصله اطمینان %95
کران باال کران پایین سطح معنا داری

) (I-Jمیانگین تفاضالت محیط بر مساحت) (Jمحیط بر مساحت )(I

خطا

*-158.66274

1000

900

مقایسه کم با متوسط

-397.7067 -268.8464

.000

32.53312

*-333.27655

1200

1000

مقایسه متوسط با زیاد

419.5877 564.2909

.000

36.53295

*491.93929

900

1200

مقایسه زیاد با کم

-224.8869 -92.4386

.000

33.43897

منبع :یافتههای تحقیق

نسبت دایرة محاط

این شاخص نشان می دهد که در یك دایره ی فرضی محاط به دور بلوک چه میزان فضای خالی وجود دارد که بیشتر
بودن این میزان ف ضای خالی ن شان از پیچیدگی شکل بلوک دارد که سبب افزایش م صرف آب می شود .شاخص ن سبت
دایره محاط در سه د سته با مقادیر  0.55 ،0.52و  0.57مقای سه شدند .نتایج مربوط به تو صیف د سته ها ،آنالیز واریانس و
مقای سه چند د سته ای فی شر در جدول ، 9آورده شده ا ست .نتایج ن شان می دهد م صرف متو سط برای مقدار کم شاخص
( )0.52برابر با  ،213برای مقدار متو سط( )0.55برابر با  364و برای حد باالی شاخص( )0.57برابر با  678لیتر در روز می
با شد .همچنین آنالیز واریانس داده ها ن شان می دهد تمام د سته ها در سطح معنی داری  5در صد با هم اختالف دارند.
نتایج نشان می دهد که هرچه نسبت دایره ی محاط بیشتر می شود مقدار متوسط مصرف آب افزایش می یابد.
جدول  -9مقایسه چند دسته ای شاخص نسبت دایرة محاط
میانگین مصرف آب
LSD
فاصله اطمینان %95
کران باال

سطوح مقایسه

کران پایین سطح معنا داری

خطا

) (I-Jمیانگین تفاضالت نسبت دایره محاط) (Jنسبت دایره محاط )(I
*-151.39206

0.55

0.52

مقایسه کم با متوسط

-380.9935 -246.5399

.000

33.95122

*-313.76667

0.57

0.55

مقایسه متوسط با زیاد

398.9583 531.3591

.000

33.43285

*465.15873

0.52

0.57

مقایسه زیاد با کم

-214.4130 -88.3712

.000

31.82713

منبع :یافتههای تحقیق
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شاخص چرخش بلوک

نتایج مربوط به این شاخص مؤ ید نتایج شاخص مساحت بوده ولی به روش فواصل سلولی آنها را محاسبه میکند و از
آنجا که مفاهیم اصولی دو شاخص هم ریشه می باشند ،تحلیل های مشابهی از نتایج آنها می توان انتظار داشت .شاخص
چرخش بلوک در سـه دسـته با مقادیر  32 ،29و  40مقایسـه شـدند .نتایج مربوط به توصـیف دسـته ها ،آنالیز واریانس و
مقایسه چند دسته ای فیشر در جداول  ،10آورده شده است .نتایج نشان می دهد مصرف متوسط برای مقدار کم شاخص
( )29برابر با  ،213برای مقدار متو سط( )32برابر با  344و برای حد باالی شاخص( )40برابر با  622لیتر در روز می با شد.
همچنین آنالیز واریانس داده ها نشــان می دهد تمام دســته ها در ســطح معنی داری  5درصــد با هم اختالف دارند .نتایج
نشان می دهد که هرچه شاخص چرخش بلوک بیشتر میشود مقدار متوسط مصرف آب افزایش مییابد.
جدول  -10مقایسه چند دستهای شاخص چرخش بلوک
میانگین مصرف آب
LSD
فاصله اطمینان %95
کران باال

سطوح مقایسه

کران پایین سطح معنا داری

خطا

) (I-Jمیانگین تفاضالت چرخش بلوک) (Jچرخش بلوک)(I

-205.0192 -58.2947

.001

37.04977

*

-131.65694

32

29

مقایسه کم با متوسط

-351.1720 -204.4475

.000

37.04977

*-277.80972

40

32

مقایسه متوسط با زیاد

342.5834 476.3499

.000

33.77771

*409.46667

29

40

مقایسه زیاد با کم

منبع :یافتههای تحقیق

شاخص شکل

کاهش شاخص شکل با ایجاد تراکم در بلوک و استفاده از حداقل محیط برای مساحت دلخواه موجب کاهش متوسط
م صرف آب می شود .با توجه به اینکه مقادیر زیاد شاخص ن شان دهنده ک شیدگی شکل بلوک و فا صله گرفتن از شکل
مربع برای بلوک می باشد ،شاخص شکل در سه دسته با مقادیر  1.52 ،1.5و  1.55با هم مقایسه شدند .نتایج مربوط به
تو صیف د سته ها ،آنالیز واریانس و مقای سه چند د سته ای فی شر در جدول ( ،)11آورده شده ا ست .نتایج ن شان می دهد
مصــرف متوســط برای مقدار کم شــاخص ( )1.5برابر با  ،213برای مقدار متوســط( )1.52برابر با  365و برای حد باالی
شاخص( )1.55برابر با  682لیتر در روز می ب ا شد .همچنین آنالیز واریانس داده ها ن شان می دهد تمام د سته ها در سطح
معنی داری  5در صد با هم اختالف دارند .نتایج ن شان می دهد که هرچه شاخص شکل بی شتر می شود مقدار متو سط
مصرف آب افزایش می یابد.
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جدول  -11مقایسه چند دستهای شاخص شکل
میانگین مصرف آب
LSD
فاصله اطمینان %95
کران باال

سطوح مقایسه

کران پایین سطح معنا داری

) (I-Jمیانگین تفاضالت ضریب شکل) (Jضریب شکل)(I

خطا

-216.4411 -89.1990

.000

32.12456

*-152.82005

1.52

1.5

مقایسه کم با متوسط

-385.2584 -248.5551

.000

34.51321

*-316.90674

1.55

1.52

مقایسه متوسط با زیاد

402.7665 536.6871

.000

33.81069

*469.72680

1.5

1.55

مقایسه زیاد با کم

منبع :یافتههای تحقیق

شاخص محیط
نتایج نشان می دهد که هرچه شاخص محیط بیشتر می شود مقدار متوسط مصرف آب افزایش می یابد .شاخص محیط
در سه دسته با مقادیر  1100 ،1000و  1200با هم مقایسه شدند .نتایج مربوط به توصیف دسته ها ،آنالیز واریانس و مقایسه
چند دسته ای فیشر در جدول  ،12آورده شده است .نتایج نشان می دهد مصرف متوسط برای مقدار کم شاخص ()1000
برابر با  ،186برای مقدار متوسط( )1100برابر با  357و برای حد باالی شاخص( )1200برابر با  720لیتر در روز می باشد.
همچنین آنالیز واریانس داده ها نشان می دهد تمام دسته ها در سطح معنی داری  5درصد با هم اختالف دارند .بنابراین
موید این نکته می باشد که افزایش سرانه محیط موجب افزایش میانگین مصرف آب می شود که این نکته با توجه به
افزایش تقاضای آب در محیط های بزرگتر (از جمله فضای سبز ،سرمایش ساختمان و  )...قابل توجیه است.
جدول  -12مقایسه چند دستهای شاخص محیط
میانگین مصرف آب
LSD
سطوح مقایسه

فاصله اطمینان %95
کران باال کران پایین سطح معنا داری

خطا

) (I-Jمیانگین تفاضالت محیط) (Jمحیط)(I

-232.2363 -109.3743

.000

31.02419

*-170.80533

1100

 1000مقایسه کم با متوسط

-426.7144 -299.7525

.000

32.05947

*-363.23347

1200

 1100مقایسه متوسط با زیاد

461.8820 606.1955

.000

36.44097

*534.03879

1000

1200

مقایسه زیاد با کم

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری
همانطور که از آنالیز داده ها مشخص شد نحوة ساخت شهرها به طور مستقیم بر استفاده و تأمین آب تأثیر می گذارد،
نتایج شاخص محیط و مساحت نشان داد که ابعاد و اندازه بلوک و اندازه پیرامون بلوک ها موجب افزایش مصرف سرانه آب
می شود .همچنین آنالیز شاخص پیوستگی مؤید این نکته می باشد که در طراحی بلوک های شهری ،هرچه بلوک های
شهری پیوستگی بیشتری داشته باشند ،میانگین مصرف آب در آن بلوک کاهش می یابد که با توجه به نشتی شبکه آبرسانی
شهری ،نقش شاخص پیوستگی پررنگ تر هم می شود .در این پژوهش مشخص شد که قرار دادن ساختمان های با تراکم
باال در مرکز بلوک و ساختمان های با تراکم کم در اطراف بلوک ،متوسط مصرف آب در بلوک را کاهش می دهد .این
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نکته با توجه به نتایج شاخص نسبت دایره ی محاط و شاخص هسته ای قابل توجیه می باشد .هرچند نتایج با توجه به
تهویه بهتر بلوک و تقاضای کمتر آب برای سیستم های سرمایشی دور از ذهن نمی باشد .عالوه بر این نتایج شاخص های
فرکتال ،نسبت محیط به مساحت ،چرخش بلوک و شکل نشان داد که هرچه شکل بلوک پیچیده تر وکشیده تر باشد ،سرانه
مصرف آب افزایش می یابد .این تحقیق نشان می دهد که استفاده از آب از ویژگی های یك محله است و همچنین تحت
تاثیر ویژگی های فیزیکی یك ملك واحد قرار دارد .شواهد ارائه شده در این پژوهش ،همراه با شواهد تأیید شده از تحقیقات
دیگر ،نشان می دهد که محیط ساخته شده بر چگونگی استفاده از آب تاثیر به سزایی دارد .بر اساس نتایج قبلی و با توجه
به اینکه عالوه بر مشکال ت ناشی از تغییرات اقلیمی ،جمعیت در کشورهای خشك و نیمه خشك در حال افزایش است.
افزایش جمعیت و شهرنشینی باعث افزایش تقاضا برای تامین آب میشود .این چالش ها احتماال ادامه خواهد یافت و طیف
وسیعی از سناریوهای پیش بینی شده آب وهوا  ،رشد و شکاف بین عرضه و تقاضا را در شهرها پیش بینی می کنند درآینده
در دسترس بودن آب نامعلوم است و تحت تأثیر تغییرات جهانی و منطقه ای قرار دارد .شاخص های استفاده شده در این
مقاله اثرات فرم بلوک های شهری محیط ساخته شده بر استفاده از آب را نشان می دهد ،شواهد تاکید کرد که برنامه ریزان
شهر نقش مهمی در بازیابی آب های شهر دارند .در حالیکه افزایش عرضه ممکن است گزینه ی دیگری باشد ،مدیریت
تقاضای شهری و ارتقای حفاظت از آب های شهری برای حفظ منابع آب حیاتی خواهد بود .عالوه بر این ،مشکالت زمانی
وجود دارد که برنامه ریزی استفاده از زمین با مدیریت تقاضا هماهنگ نباشد ،چرا که تحوالت جدید بدون توجه به منابع
آب ،منابع آب را تحت فشار قرار می دهند .برنامه ریزان شهری می توانند مجموعه ای از ابزارهای موجود برای مدیران آب
را گسترش دهند و می توانند در تالش برای ارتقای حفاظت آب همکاری کنند.
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