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  ديباچه

 "امروزه آموزش نيروي انساني بعنوان گامي موثر در جهت بهسازي و نوسازي توانمندي كاركنان مورد تاييد سازمان ها خصوصا

 حرفه اي به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان ها و ارتقاء آموزش به عنوان فعاليتي. سازمان هاي يادگيرنده و پوياست

كيفيت كار نيروي انساني و كسب مهارت هاي تخصصي به حساب مي آيد و از قلمرو هزينه ، به سرمايه گذاري براي توسعه سازماني 

 و روزافزون در حوزه هاي گوناگون با توجه به اينكه ما در عصري زندگي مي كنيم كه تغييرات و تحوالت سريع. وارد شده است

  . وضع موجود را در هم مي نوردند و موقعيتي جديد را به منصه ظهور مي نشانند"اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي  و سياسي، دائما

  .آموزش جوابگوي اين تغييرات  بوده و نياز سازمان ها را مرتفع خواهد ساخت

ها را فراهم  گردد و هم شرايط بهبود كيفيت اين سرمايه  ايجاد سرمايه انساني ميبدون شك سرمايه گذاري هاي آموزشي، هم سبب

نيروي  آموزشي اموربه ويژه كشورهاي در حال توسعه مقادير متنابهي از بودجه خود را به ن از اينجاست كه كشورهاي جها. آورد مي

  . دهند اختصاص ميانساني خود 

 شرح 16 و 12 بر اساس بند ربردي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردفتر آموزش و مطالعات كادر اين راستا 

وظايف خود كه برنامه ريزي براي ارتقاء دانش شهرداري ها و دهيار يها براي رسيدن به شاخص هاي مديريتي و انتشار يافته هاي 

 دهياري ها بر اساس نياز آموزشي ايشان علمي و پژوهشي مي باشد اقدام به تهيه، تدوين و انتخاب كتب آموزشي شهرداري ها و

 كتاب و جزوه آموزشي به صورت فايل ديجيتال  قابل جستجو با همكاري دانشگاه علم و صنعت 80نموده است كه اكنون تعداد 

  ايران تهيه گرديده است، 

دهياريها و ساير پژوهشگران اميد است كتب ديجيتال حاضر بتواند گامي موثر درجهت افزايش بهره وري كاركنان شهرداري ها و 

 "كتب ديجيتال خصوصادر پايان الزم است از تالش صميمانه همكاران دست اندر كار تهيه . علوم شهري  و روستايي داشته باشد

  .جناب آقاي دكتر مزيني و مهندس سيد عارف موسوي تقدير و تشكر به عمل آيد

 

 

 حسین رجب ص'حي

برديمدیر کل دفتر آموزش و مطالعات کار  
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  چهارمپيشگفتار ناشر چاپ 

نگـاهي نـوين،   ) شـهرداري هـا  ( گسترش روز افزون شهرها و واگذاري وظايف و فعاليت هاي جديد به مديريت هاي شـهري        

عالمانه، و جامع به اين مقوله را مي طلبد و بدون شك اين حوزه وسيع بدون استفاده از تجارب ديگران در زمينه هاي نظـري            

  . يت كامل دست نخواهد يافتو عملي به موفق

هدف اصلي مجموعه كتاب هاي سبز شهرداري، تدوين يك مرجع يك كامل شهرسازي بـراي شـهرداري هـا و مـديران، بـا           

نگاه كالن به مجموعه اهداف اين سازمان مي باشد كه اين خود حساسيت نظارت بـر چـاپ هـاي بعـدي كتـاب سـبز را دو                      

  . چندان مي نمايد

ها و مراكز ذي ربط از مجلدات چاپ شده اين سري كتاب ها، باعث شد تا انتشارات سازمان اقدام به چـاپ   استقبال شهرداري   

  . آنها نمايدو چهارم دوم و سوم 

بدون ترديد، چاپ تمامي اين مجموعه، منبعي غني در اختيار شهرسازان و مـديران شـهر قـرار خواهـد داد و راهنمـايي شـما                         

  .بودمشوق ما در اين مسير خواهد 

  انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريها كشور
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  پيش گفتار 

رسـمي از طـرف سـازمان هـاي      كه به طـور   كتاب سبز خوانده مي شوديدر بيشتر كشورهاي جهان، كتاب راهنماي شهردار  

هري است كـه   كتاب اصول ومباني برنامه ريزي ش و در اين ميان    برنامه ريزي و مديريت شهري آن كشورهاي تهيه مي شود         

  . اين گونه كتابها شهرتي جهاني داردبينللي مديران شهري آن را تهيه كرده، در المسسه بين ؤم

هر چنـد مباحـث عمـومي      . از ويژگيهاي كتاب سبز، انطباق با قوانين و مقررات شهرسازي و مديريت شهري كشور خود است               

 جنبه ضابطه و دسـتور داشـته و بـه طـور      اشمطالب اختصاصياين كتابها جنبه آموزشي دارد و در همه جا مشترك است، اما  

  .نداردمناسب را  كاربرد كشورهاي ديگرهاي  كامل براي شهرداري

اين نـشريات  . تاكنون نشريه ها  و گزارشهاي متعددي از طرف مركز مطالعات برنامه ريزي شهري اين دفتر انتشار يافته است       

يزي و مديريت شهري بـه تنهـايي جوابگـوي نيازهـاي گونـاگون شهرداران،اعـضاي           با توجه به تنوع و گستره حوزه برنامه ر        

 بنـابراين بـه منظـور طـرح مباحـث و مفـاهيم شهرسـازي و        ؛ها نيستند شوراي اسالمي شهر و مديران  شهرسازي شهرداري     

ـ               ن رشـته هـا را   مديريت شهري از منظر كاربردي، كتابي جامع كه به طور يك جا و هماهنگ مباحث و موضـوعات اصـلي اي

  .هدف دفتر اين بود كه اين كتاب به عنوان مرجع مورد استفاده مخاطبان قرار گيرد. مطرح سازد، تهيه شد

ضرورت وجود چنين كتابي در مباني شهرسازي و تدوين ديدگاه ها و موضوعات برنامه ريزي و مديريت شهري، بـا توجـه بـه       

هدف از نگـارش ايـن كتـاب، تهيـه يـك           .  برنامه ريزي شهري آشكار است     جديدترين پيشرفتها در اين رشته، براي نهادهاي      
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دستور كار يا كتاب درسي نيست؛ بلكه هدف اصلي آن طرح ديدگاه ها و موضـوعات برنامـه ريـزي، طـرح ريـزي و مـديريت         

  .شهري با توجه به نيازهاي واقعي شهرداران و شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور است

مختلف كتاب به گونه اي تنظيم شده است كـه در صـورت مطالعـه مـنظم و اصـولي، بـه اسـتفاده                     توالي فصلها و قسمتهاي     

در عـين  . كنندگان كمك مي كند تا به تدريج از مسائل عام و نظري شهرسازي با مسائل خاص و علمي شـهري آشـنا شـوند      

  . گوي خوانندگان استحال، هر يك از جلدهاي كتاب  نيز به تنهايي در مواقع ضروري به عنوان مرجع، پاسخ

  :را نشان مي دهدجدول زير مجموعه مباحث مورد بررسي در كتاب سبز 

  عنوان  جلد

  شهرسازي  1

  كاربري زمين شهري  2

  حمل و نقل شهري  3

  نظام مراكز شهري و فضاي مسكوني  4

  طرحهاي شهري  5

  ساخت و سازهاي شهري  6

  مواد زايد جامد شهري  7
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  تأسيسات خدمات شهري  8

  فضاي سبز شهري  9

  فضاهاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي  10

  مديريت شهري  11

  طراحي فضاها و مبلمان شهري  12

 سبز حاصل پروژه مطالعاتي تدوين كتاب سبز است كه مركـز مطالعـات برنامـه ريـزي شـهري آن را بـا               هاي مجموعه كتاب 

  .همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه تهران تهيه كرده است

 همچنـين از كارشناسـان مركـز     وآقاي مهندس احمد سـعيدنيا، اسـتاد دانـشگاه تهـران      اين پروژه مطالعاتي دير، از م  در پايان 

حميد جالليان، رجبعلي مختارپور و اسماعيل عاشري كه مسؤول نظارت و هـدايت ايـن         : مطالعات برنامه ريزي شهري، آقايان    

  .دوين نهايي آن را بر عهده داشته اند، سپاس گزاري مي شودپژوهش بوده اند و نيز آقاي ابراهيم جمشيدزاده كه ت

  علي نوذرپور

  مدير كل دفتر برنامه ريزي عمراني

  مقدمه 
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است كه در آن حدود علم شهرسازي بحث شده دامنـه  » شهرسازي«نشريه حاضر جلد نخست از مجموعه كتاب سبز با عنوان         

  .ي مطرح شده استفعاليت و چگونه بكارگيري فنون آن در بهبود حيات شهر

و حركتهاي جمعيتي ، پويش اجتماعي ، پـويش       . در فصل نخست جريانها و عوامل مؤثر در شهر وشهرسازي تبيين شده است            

اقتصادي ، فن آوري نوين سامانه حم و نقل ، ارزشهاي فرهنگي ، محيط طبيعـي و ، تغييـر وتحـول نظـام شـهري ، ازديگـر              

 هدف اين است تا در نهايـت  .و نقش و جايگاه آنها در شهر وشهر سازي بيان شده است موضوعاتي هستند كه به آنهاپرداخته     

شناختي مطلوب از ماهيت شهر و شهر سازي براي خواننده حاصل گردد تا زمينه بررسي عميق تر  مباحث  شهرسازي فـراهم         

  .شود

   قالب برنامه ريزي راهبردي ،3ياس آن در ريزي و مقومفهوم ولزوم برنامه مقوله برنامه ريزي در فصل دوم بحث شده است 

در ادامه انـواع برنامـه ريـزي شـامل     .  سطح برنامه ريزي بيان  شده استين رابطه ميان اين سه      تاكتيكي و عملياتي و همچن    

ي ، فضايي ، منطقه اي و محيطي معرفي و ويژگي هاي خاص هر يك ارايه شده است تا تـاثير و  برنامه ريزي معمولي ، كالبد    

  .تأثر متقابل انواع برنامه ريزي آشكار گردد 

شهرسـازي، اصـول ومبـاني آن بررسـي شـده         راينـد   بخـشي از ف   در فصل سوم ضمن معرفي برنامه ريزي شهري به عنـوان            

ومفاهيم پايه مورد استفاده د برنامه ريزي شهري چون انعطاف پذيري ، امكانات فـضا ، قابليـت دسترسـي ، منظـر مطلـوب ،            
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ي ، حريم انساني و عملي بودن ، مطرح ونقش و جايگاه آنها در برنامه ريزي شهري ومشخصه هـاي هـر يـك                    طبيعوضعيت  

  .تبين شده اند 

شهرسازي يعني طراحي شهري  در اين طراحي شهري در فصل چهارم گزارش بررسي شده تا مباني بخش اصلي ديگر 

در اين بخش بررسي و بيان مي شوند  هاي اصلي طراحي شهري مفهوم ، كاربرد ، دامنه فعاليت و مولفه. نشريه بيان گردد 

در ضميمه گزارش نيز مباحث تكميلي در باب .  اهميت وجايگاه طراحي شهري در فرايند توسعه شهري آشكار گردد كه.

  .شهرسازي براي مطاعه گسترده تر عالقه مدان ومحقان در خصوص شهرسازي فراهم آورده است 

ورد بهره برداري شهرداران ، اعضاي شوراهاي اسالمي شهر، پژوهشگران و كارشناسان عالقه مند به اميد است اين نشريه م

  .مباحث تخصصي شهري قرار گيرد 

                                                                 مركز مطالعات برنامه ريزي شهري

                                                                       1378  

  چكيده

هدفهاي اصلي كتاب سبز، تدوين بنيان هاي نظري و عملي برنامه ريزي و مديريت شهري به عنوان راهنماي شهرسازي 

شهرداريها است؛ بنابراين از تعاريف پايه شهرسازي و مباني و اصول شهرسازي آغاز شده و به ضوابط و معيارهاي مختلف در 
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اين .  گوناگون مي انجامد و به تناسب وظايف شهرداري ها، موضوعات و مباحث متعددي بحث و تحليل شده اندزمينه هاي

  . جلد دارد12كتاب 

تعاريف شهرسازي، پيدايش علم شهرسازي در عصر حاضر، عوامل موثر بر شهرسازي، رشته ها يا شاخه : جلد نخست شامل

 طراحي شهري، برنامه ريزي محيطي و برنامه ريزي منطقه اي است و ها اصلي شهرسازي؛ يعني، برنامه ريزي شهري،

فصل چهارم اين جلد به بحث در . رابطه اين رشته ها را با مباني علمي برنامه ريزي كالبدي و فضايي به بحث پرداخته است

  .مباني طراحي شهري اختصاص دارد

موضوعهاي چهارگانه اين جلدها عبارتند .  شهري مي پردازندجلدهاي دوم تا چهارم به تشريح نظام هاي بنيادي برنامه ريزي

كاربري زمين شهري به عنوان بنيان برنامه ريزي شهري، نظام ارتباطات و حمل و نقل شهري كه از ديدگاه برنامه ريزي : از

  .شهري و در رابطه با موضوع كاربري زمين شهري و مسايل انساني بحث و تحليل شده است

اكز شهري، يكي از اساسي ترين مسائل برنامه ريزي و طرح ريزي شهري است كه هويت و شخصيت برنامه ريزي مر

اين موضوع در بخش نخست جلد چهارم مطرح . آن ها مربوط مي شودشهرها به چگونگي و كيفيت كاركردي و كالبدي 

 فضاي مسكوني در بخش شده است و نظام تشكل محله هاي مسكوني و نظام كاربري مسكوني و مشخصات و معيارهاي

  .دوم اين جلد مورد بحث قرار گرفته است

  .چهار جلد اول كتاب، به عنوان اصول نظري و عملي شهرسازي، پايه و مبناي ساير بخش ها محسوب مي شود
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در اين جلد تاريخچه برنامه ريزي شهري در ايران، مشخصات تهيه انواع . طرحهاي شهري در ايران، موضوع جلد پنجم است

يكي از مباحث مهم اين بخش، چگونگي . طرح هاي شهري؛ مانند طرح جامع، طرح هادي و ساير طرح ها بررسي شده اند

فرايند تهيه طرح هاي شهري و مراحل ابالغ و اجراي طرح هاست كه به جنبه رسمي و كاربردي شهرسازي در ايران 

  .پرداخته است

مراحل، ضوابط، آيين نامه هاي كنترل ساختمان، معيارهاي حفاظت، : لدر جلد ششم، به نظام كنترل ساخت و ساز كه شام

  .ايمني، تراكم، ارتفاع و نقش آنها در كنترل سيماي شهر و سالمت محيط است، مي پردازد

روش : در اين جلد وظايف شهرداري ها در زمينه. جلد هفتم، شامل برنامه ريزي و مديريت بهداشت و نظافت شهري است

يكي از مباحث بسيار جديد در اين بخش، .  و مديريت جمع آوري، دفع و بازيافت مواد زايد مطرح شده استها، معيارها

  .پاكيزگي و نظافت شهري است كه نقش شهرداري ها را در چارچوب حفاظت محيط زيست شهري مشخص مي سازد

گورستان، : طرح شده است كه شاملتأسيسات خدمات شهري مدر جلد هشتم، مباني مكان يابي، برنامه ريزي و مديريت 

  .كشتارگاه، ميادين ميوه و تره بار و پايانه است و وظايف شهرداري در اين زمينه بيان شده است

در جلد نهم، مباني برنامه ريزي، مديريت فضاهاي سبز شهري، جايگاه قانوني شهرداري ها در توسعه، بهسازي و نگهداري 

مون شهري با توجه به گونه شناسي گياهان در رابطه با شرايط اقليمي بر اساس منابع فضاهاي سبز، پارك هاي شهر و پيرا

  .معتبر در اين زمينه مطرح و به روش هاي آبياري، كاشت و نگهداري نيز پرداخته است
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وظايف نوين شهرداري ها در برنامه ريزي و مديريت فضاهاي فرهنگي ـ تفريحي در زمينه كتابخانه هاي شهري، زمين 

هاي ورزشي و تفرجگاه هاي طبيعي پيرامون شهرها در جلد دهم به تفصيل بيان شده و ضوابط مكان يابي و معيارهاي 

  .برنامه ريزي آن ها بحث شده است

در بخش اول، اصول نظري و : جلد يازدهم درباره اصول و مباني مديريت شهري بحث مي كند و شامل دو بخش است

تصميم گيري و ابعاد اجرائي آن بحث شده است و در بخش دوم، مديريت مالي و اداري عملي مديريت شهري و فرايند 

يكي از مباحث مهم اين بخش طرح مسائل مديريت شهري براساس جديدترين پژوهش . شهرداري ها مطرح گرديده است

  . هاي علمي و ارايه پيشنهادهاي اصالحي در اين زمينه است

در اين مبحث با تأكيد بر طراحي فضاهاي . م و تجهيزات فضاهاي شهري مي پردازدجلد دوازدهم اين مجموعه به لواز

  .شهري و بهبود كيفيت محيطي، ويژگيها و معيارهاي زيباسازي شهري تبيين گرديده اند

  احمد سعيدنيا

  

  

    

  ـ شناخت جريانها و عوامل مؤثر در شهر و شهرسازي1ـ1

  انها و عواملشناخت جري● 

 مؤثر در شهر و شهرسازي
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شـهر در اسـاس، پديـده اي اجتمـاعي ـ      . گون شكل مي گيرند و توسعه مي يابنـد شهرها همواره در اثر نيروها و عواملي گونا

انسانها براي كار و زندگي و ارتباطات، در پهنه اي محدود و كمابيش متراكم گرد هم مي آيند و كم كم شـهر        . اقتصادي است 

 و نوآوريهاي فن شـناختي متحـول و   شهرها با تحوالت اجتماعي، جابه جاييهاي جمعيتي، تغييرات اقتصادي. را پديد مي آورند   

با افزايش جمعيت نيز، فعاليت و سرمايه گذاري به شدت توسعه مي يابد و نظام و سامان كالبـدي شـهرها          . دگرگون مي شوند  

  .دستخوش تغييرات اساسي مي گردد

 ايـن عوامـل و اثـرات    هشت عامل اثر بيشتر و بنيادي تري دارند كه به سبب درك و شناخت  در تغيير شكل و سامان شهرها،       

بر اين اساس مسائل شـهري      . را به خود گرفته است    ) Interdicipliary(آنها، شهرسازي جديد، چهره يك علم ميان رشته اي        

 team(با همكاري متخصصان در رشته هاي گوناگون و استفاده از دستاوردهاي علمي آن رشته هـا، در قالـب كـاري جمعـي    

work (و راههاي توسعه و عمران شهري به شكل طرحهاي جامع ارائه مي شودمورد بررسي قرار مي گيرد .  

  :اين هشت عامل عبارتند از

  ـ حركتهاي جمعيتي1ـ1ـ1

شهرهاي باسـتاني ـ در اوج شـهرت و شـكوفايي     بابل ـ يكي از بزرگترين  . بيشتر شهرها در جوامع سنتي، بسيار كوچك بودند

 خورشيدي كه به پايتختي انتخاب شد در همان حـدود      1164 تهران نيز در سال      شهر. جمعيتي بيش از پانزده هزار نفر نداشت      

  .جمعيت داشت) پانزده هزار نفر(
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در . بررسي و مطالعه تاريخچه شهرهاي امروز، نشان مي دهد كه اساسي ترين دگرگونيها بر اثر فزوني جمعيت پديد آمـده انـد    

ي كنند، پرجمعيت ترين شهرها نزديك به بيست ميليـون نفـر           كشورهاي صنعتي كه بخش عمده جمعيت در شهرها زندگي م         

  .سكنه دارند، جمعيت منظومه هاي شهري كه از به هم پيوستن مجتمعهاي زيستي متعدد پديد مي آيند، بسيار زيادتر است

ديـده  مهاجرت، پ. آنچه باعث گسترش شهرها شده، افزون بر جمعيت، مهاجرت از روستاها و شهرهاي  كوچك هم بوده است         

روستانشينان به سبب نداشتن امكانات مناسب در نواحي روستايي، مزايا و جذابيتهاي آشكار شـهرها را در    . اي بين المللي است   

كار، ثروت، انواع كاالها و خـدمات در شـهر فـراوان       (فكر خود مي پرورانند و مي پندارند كه در آنجا خيابانها با طالفرش شده             

در پي آن، سكونتگاههاي متعدد در حاشيه شهرها شكل مي گيرنـد و اشـكال           . مهاجرت مي كنند  و در نتيجه به شهرها      ) است

اين اشكال ناهنجار، شالوده بسياري از مـسائل شـهري، بـه ويـژه در شـهرهاي      . ناهنجاري از سكونت و كار را پديد مي آورند     

  .بزرگ است

. ناحيه اي را كـه شـهر در آن قـرار دارد، معـين مـي كنـد      شدت تغييرات و حركتهاي جمعيتي، قدرت جذابيت شهر، و احتماالً         

 درصد تقليل يافته، در حـالي كـه در ناحيـه    32/1 درصد به 2/5 سال گذشته رشد جمعيت از    20چنان كه در شهر تهران، طي       

در ناحيـه  يعني مهاجرين به كالن شهر تهران،  .  درصد فزوني يافته است    2/14پيراموني يا منطقه شهري تهران اين ميزان به         

  .پيرامون آن اسكان يافته اند
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تشكيل حومـه هـا و شـهركهاي مـسكوني اطـراف      . اين جريان در عين حال حاكي از حركتهاي مهاجرتي درون شهري است     

كالنشهرها و جريان تحرك و جابه جايي محل سكونت شهرنشينان روي هم رفته موضوعي شناخته شـده اسـت، در اروپـاي           

  . بار محل سكونت خود را در طول زندگي تعويض مي كند7غربي هر خانوار كمابيش 

جابه جايي درون شهري كه نزديكي به محل كار، گراني مسكن، تجارت زمين و ساختمان از جمله عوامل مؤثر برآنند، اثـرات           

) B.Berry(بـري . شهر گريزي ـ يـا بـه گفتـه ب    . مستقيم بر تحوالت بافت شهري در درون و برون شهر به جاي مي گذارد

نـشان  ) Council- Estates(تحقيقات اخير در بخش مـسكن شـهرداري لنـدن   . شهرزدايي ـ يك نمونه از چنين اثراتي است 

احتيـاج  به دليـل  (درصد از مستاجران براي انتقال به نواحي حاشيه شهري يا معاوضه واحد مسكوني      20مي دهد كه نزديك به      

در پاريس، گرايشهاي جديد، الگـويي ديگـر، خـالف رونـد            .  نويسي كرده اند   در شهرداري نام  ) خانواده ها به واحدهاي بزرگتر    

طبقات مرفه به سرعت مناطق داخلي را اشغال مي كنند و گروههاي پـايين را بـه سـوي اطـراف      . پيشين در يادآوري مي كند    

  .شهر عقب مي رانند

ز مهاجرت و جابه جايي جمعيت، به ويـژه  در شهر سازي امروز، بررسي وضع جمعيت، ساخت و تركيب سني، حركتهاي ناشي ا          

  .پيش بيني تحوالت جمعيتي براي آينده اهميت بسيار دارد

  ـ پويش اجتماعي 1ـ1ـ2
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تحليل سامان و ساختار اجتماعي شهرها، در آغاز قرن بيستم به وسيله رابرت پارك، ارنـست بـرجيس و لـوئيس ورث مفهـوم                

و ) Invasion(، تهـاجم )Competition( شـهري، فراينـدهايي چـون رقابـت    در بوم شناسـي . بوم شناسي شهري را پديد آورد     

سـامان مـي   ) Natural area(وجود دارند كه از طريق آنها، شهرها به صـورت ناحيـه هـاي طبيعـي    ) Succession(جانشيني

قـشه اي از  يك شهر را مـي تـوان بـه شـكل ن    . محالت شهري با تالش ساكنان آنها در تأمين معاش به وجود مي آيند   . يابند

  .با ويژگيهاي مشخص و متفاوت اجتماعي تصوير گردد) دواير متحدالمركزبه صورت ( مناطق

محالت فقيرنشين مركز، حاشـيه  . تحوالت اجتماعي بر اثر سازوكارهاي بوم شناسي شهري، چهره شهر را دگرگون مي سازند             

ي و نژادي از يكديگر، در شمار موضوعات بسيار مهـم         نشيني، جدايي گزيني اقشار اجتماعي فقير و ثروتمند و گروههاي مذهب          

  .اجتماعي است كه بدون شناسايي آنها، شهرسازي معني و مفهوم خود را از دست مي دهد

تأثيراتي كه شهرها بر زندگي اجتماعي انسان مي گذارند، زيادتر از آن است كه نسبت جمعيـت شـهري نـشان          » ورث«به نظر 

كونتگاه و كارگاه انسان امروزي است، بلكه مركز نوآوري و نظارت بر زندگي اقتصادي، سياسـي     مي دهد، زيرا شهر، نه تنها س      

  .و فرهنگي هم به شمار مي رود

روابط اجتماعي، بيگانگي توده ها، آزاديهاي فردي و جمعي و مشاركت شهروندان در مسائل سياسي، اداري و عمرانـي شـهر،                     

امروز، بدون درك اين مسائل، نمـي تـوان مـشاركت شـهروندان را در     . ي هستنداز موضوعات پايه اي در جامعه شناسي شهر       

   .اداره و بهبود محيط شهري جلب كرد
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عدالت اجتماعي از نظر شهرسازي، به معني تأمين نيازهاي گوناگون اجتماعي، خدماتي، رفاهي و فرهنگـي اسـت و مـديريت                      

  .ز حل مسائل اجتماعي به موفقيتي بزرگ دست خواهد يافتشهري با ارتقاي كيفيت و توزيع فراگير اين خدمات و ني

چند دهه اخير در كشورهاي صنعتي جهان نشان داده است كه عالوه بر مشاركت اجتماعي در اداره شهرها، مي تـوان               تجارب  

در بـسياري از شـهرهاي جهـان بـه دليـل عـدم اعتقـاد           . از مشاركت اجتماعي براي ساماندهي محيط شـهري بهـره گرفـت           

روندان به كارآيي شهرداريها، اغلب طرحها و سياستهاي شهري ـ كه با هزينه هاي گـزاف پديـد مـي آينـد ـ بـا شكـست         شه

بنابراين حضور جامعه شناسان در جمع يا گروه جمعي شهرسازي افزون بر آنكه بسياري از مسائل پنهـان       . مواجه گرديده است  

. ماهنگ كردن سازمان فضايي شهر يا جامعـه شـهري يـاري خواهـد كـرد     اجتماعي را آشكار مي سازد، شهرسازان را نيز در ه  

مسائل بيكاري و اشتغال، اوقات فراغت، جوانان، زنان و كهنساالن، فقر و ثروت، جـرم شناسـي و تـأمين نيازهـاي آموزشـي،                

 بيشتر شـهرهاي  بهداشت و خدمات اجتماعي و مراكز فرهنگي، از موضوعات اصلي مطالعات اجتماعي در شهرها هستند كه در 

  .جهان ـ بويژه شهرهاي بزرگ ـ از معضالت برنامه ريزي شهري و مديريت شهري به شمار مي روند

  ـ پويش اقتصادي1ـ1ـ3

وضع فعاليت، اشتغال، درآمد، مالكيت، ثروت و فقر از عوامل سازنده شهرها هستند و هر يك به نوبه خود محـرك پيـشرفت و        

  .يا عقب ماندگي محسوب مي شوند
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انـدازه هـر شـهر بـه انـدازه      . شهرها مركز فعاليتهاي تخصصي هستند. حيات شهرها به نيروهاي متعدد اقتصادي وابسته است 

توسعه شهر رابطه اي » اقتصاد پايه «بر اساس تئوري    . مقدار كاال و خدماتي كه به خارج شهر شهر صادر مي كند بستگي دارد             

پولي كه از بابت صادرات كسب مي شود، سرمايه اي را به وجود مي آورد تا توليـد  . مستقيم با ميزان صدور كاال و خدمات دارد 

شهرها مركز كار و سرمايه هستند و هدف ساكنان شهرها و مهاجراني كه به شهرها روي مي             . كاال و خدمات را فزوني بخشد     

ي سـرمايه، جمعيـت و سـامان اجتمـاعي و     با توسعه كار و فزون. آورند، اشتغال و پيدا كردن كار، و كسب درآمد و سرمايه است       

  .شهر دستخوش تغيير و دگرگوني مي شودشالوده فيزيكي 

زمينهاي كشاورزي و باغهاي پيرامون شهرهاي كوچك، منابع زيرزميني در شهرهاي معدني و صنعتي، مناظر و مناطق زيباي                   

حفـظ و حراسـت از   . هاي به شـمار مـي رونـد   طبيعي در شهرهاي سياحتي، و مراكز علمي و فني از سرمايه هاي بنيادي شهر        

سرمايه هاي طبيعي، منابع و مراكز فرهنگي و توسعه مراكز فعاليت صنعتي، بازرگـاني و خـدماتي، متغيرهـاي اساسـي توسـعه       

  .اقتصادي شهر و منطقه را تشكيل مي دهند

اين فرايند بـه  .  ساخت پيدا مي كنددر شهرنشيني امروزي، فضا يا محيط شهري همواره تحت تأثير نيروهاي اقتصادي تجديد           

وسيله مكاني كه شركتهاي بزرگ براي استقرار صنايع و مراكز تجاري و حمل و نقل و خدمات، انتخاب مي كنند صورت مـي          

براي مثال سرمايه گذاران خصوصي كه به خريد و فروش زمين و ساختمان مي پردازند و شركتهاي خـصوصي كـه بـه           . گيرد
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نسبي محلهاي جديد را براي كسب و كار مورد سنجش قرار مي دهند، باعـث توسـعه در بخـشي از شـهر و           طور دائم مزاياي    

  .ركورد در بخشي ديگر مي شوند

براي نمونه آسمان خراشها در شهرهاي بزرگ بـراي  . محيطهاي شهري نمايانگر تجليات نمادين اجتماعي ـ اقتصادي هستند 

نماد قدرت و سلطه پول بـر شـهر از طريـق    «ما اين ساختمانهاي عظيم در عين حال ا. اين ساخته مي شوند كه سودآور باشند      

  .»كاربرد تكنولوژي هستند و كاتدرال هاي دوره سرمايه داري انحصاري رو به رشد محسوب مي شوند

ننـد و هـر   در شهرهاي امروزي شركتهاي مالي و تجاري همواره سعي مي كنند استفاده از زمين را در نواحي معـين تـشديد ك           

چه بيشتر بتوانند اين كار را انجام دهند، فرصتهاي بيشتري براي بورس بـازي زمـين و سـودآوري سـاختمان سـازي فـراهم                    

براي نمونـه اهميتـي نمـي       . اين شركتها به اثرات اجتماعي و كالبدي فعاليتهايشان بر ناحيه اي معين توجه ندارند             . خواهد شد 

  .ابود شوند، زيرا مي خواهند جا براي ساختمانهاي بزرگ جديد فراهم شوددهند كه ساختمانهاي جالب قديمي ن

فرآيندهاي رشد كه مؤسسات بساز و بفروش ساختماني آن را سبب مي شوند، اغلب مغاير با منافع عمـومي و منـافع سـاكنان               

 اعظـم درآمـد شـهرداريها از    بخـش . محلي است، با اين حال، منابع درآمد شهرداريها را براي كارهاي عمراني تأمين مي كنند         

تقابل منافع اجتماعي، منافع شـهرداري  . صدور جواز ساختمان و تراكم ساختماني و فعاليت ساختماني در شهرها فراهم مي آيد        

  .يكي از معضالت برنامه ريزي شهري و مديريت آن محسوب مي شودو منافع سرمايه گذاران ساختماني، 
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شد و توسعه شهري، بويژه راهيابي براي مسائل اقتـصادي شـهرها، ضـرورت مـشاركت      شناخت نيروهاي اقتصادي و عوامل ر     

كارشناسان اقتصادي را در برنامه ريزي شـهري و مـديريت آن آشـكار مـي سـازد و بـدون مطالعـه و تحليلهـاي اقتـصادي،                         

  .شهرسازي مفهوم اجتماعي و انساني خود را از دست مي دهد

  ـ فن آوري هاي نوين1ـ1ـ4

ن شناختي و تغيير در سامانه هاي انرژي، ارتباطات و نوآوريهاي صنعتي و مانند آن اثـري شـگفت آور در تحـوالت         تحوالت ف 

شهرنشيني، شيوه زندگي، الگوي رفتاري و به ويژه الگوي فضايي و توسعه كالبدي شهرها داشته اسـت و يكـي از موضـوعات         

  .مهم  در پيش بيني آينده شهرها و ساختارهاي شهري است

طي صد سال گذشته با فرا رسيدن عصر خودرو، دگرگوني در سرعت باعث دگرگوني در رفتار انـسانها و بـويژه توسـعه هـاي                 

در اين زمان، شهرها در امتدادها شبكه هاي ارتباطي توسـعه يافتنـد، پراكنـدگي و بـي         . شهري در پهنه سرزمين گرديده است     

ت و عامل گرايش لجام گسيخته شهرها به توسـعه در منـاطق، بـه وسـيله     قوارگي در فضاي پيرامون شهرها دامنه وسيعي ياف 

  .اختراع و تكامل سريع خودرو رخ داده است

استفاده از خودرو، شرايط كار و زندگي را دگرگون ساخت و ضربه اي مهلك بر پيكر شهرها، بويژه بافتهاي كهن شـهرها وارد         

چنان كه مي توان گفت نظـام شـهري قـرن بيـستم را هنـري          .  جمعيت كرد  خودرو، مزارع را خالي و شهرها را آكنده از        . آورد

  .فورد، مخترع توليد انبوه خودرو، ساخته است
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دير زماني است كه تأثيرات مخرب پيشرفتهاي علمي و فني بويژه در صنايع و خودرو بر زندگي شهر، توجه صاحبان نظر را به               

حقيقت اين است كه پيشرفتهاي علمي و فني و نتـايج  . يده ترديد بدان بنگرندخود جلب كرده و بسياري را بر آن داشته تا با د        

ناشي از آن، همان گونه كه در رفاه و سالمت انسان مؤثر بوده اند، پيچيدگيها و مشكالت فـراوان نيـز بـراي زنـدگي فـراهم           

  .آورده اند، كه حل يا رفع آنها نياز به روشهايي نو دارد كه چندان هم ساده نيست

آوريهاي فني و علمي در همه اشكال زندگي و به سرعت رخ مي دهند، سامانه هاي زيربنايي شهرها، آب، فاضـالب، بـرق،                 نو

گاز، شبكه هاي ارتباطي بزرگراهها، فرودگاهها و سامانه هاي حمل و نقل جمعي مترو زيرزميني و روزميني، تلويزيـون، راديـو          

. گرگون ساخته و الگوهاي جديد توسعه و گـسترش را پـي ريـزي كـرده اسـت     و صدها اختراع ديگر نظام شهري عصر ما را د 

مقايسه اي ساده ميان زندگي شهرنشيني در پنجاه سال گذشته تاكنون، عمق و وسعت تحوالت شهري را تحت تأثير انقـالب           

هري و مقياسـهاي  اين تحوالت در آينده به طوري فراگيرتر و بـا آهنگـي سـريعتر، نظامهـاي شـ     . تكنولوژيكي نشان مي دهد   

خانـه  «البته خوش بينان پيش بيني كرده اند تحت تأثير اين تحـوالت و بـا پيـدا شـدن             . شهرنشيني را متحول خواهد ساخت    

در آن . در موج سوم تمدن شهري، ديگر نيازي به تمركز شهري و تجمع اجتماعي در محيطهاي شـهري نيـست     » الكترونيكي

  .ي فرهنگي و اجتماعي تداوم خواهد يافتصورت زندگي شهري فقط بر اساس نيازها

  ـ سامانه حمل و نقل1ـ1ـ5

  .بررسي تاريخ شهرها از يك قرن پيش بدن تحقيق درباره حمل و نقل امكان پذير نيست
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باعـث  ) تراموا، راه آهن، اتوبـوس ( حمل و نقل با سرعتهاي بيشتر و افزايش وسايل رفت و آمد همگاني      به كار افتادن خدمات     

  :اكنون اثرات زير را مي توان در اين زمينه مالحظه كرد. تدريجي اتصال و به هم فشردگي شهري شدبرهم زدن 

  ـ گسترش فضايي شهر در نواحي پيرامون و قدرت مديريت مركز1

بـراي نمونـه بيـشتر    . مي دانيم كه اين قدرت بيشتر با كيفيت استثنايي تجهيزات شـهر ارتبـاط دارد تـا تعـداد سـاكنان شـهر              

يي كه جمعيت ثابت دارند، گسترش سريع مناطق اطراف خود را فقط مديون شـرايطي هـستند كـه از تالقـي برخـورد               شهرها

  .اتوبانها حاصل مي شود

  ـ اثرات يك شبكه حمل و نقل خاص روي بافت شهر2

اثرات شـبكه  . احداث خطوط راه آهن و مترو در سالهاي گذشته و اثرات غيرمترقبه و مطلوب آن به اندازه كافي مشخص است        

حمل و نقل در قيمت زمين، جابه جايي محل سكونت جمعيتها، و تغيير محـل مراكـز تجـاري و سـامانه هـاي حمـل و نقـل           

  .شخصي، بافت كالبدي و شيوه توسعه شهري را دگرگون مي سازد

  ـ نقش اتوبانها در جوامع شهري3

اما بالفاصله چگونگي عبور و ارتباط ايـن اتوبانهـا در   . اد شده بودنداتوبانها در ابتدا به منظور برقراري ارتباط بين ناحيه اي ايج      

. ساختار شهرها را به كلي دگرگون ساختند و شهرها را در فضاي اطراف گـسيخته و پراكنـده كردنـد       . شهرها مسأله ساز شدند   
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بيـشترين درجـه   قبل از هر چيز گسستگي و انقطاع فيزيكي شهر، به سـست شـدن تعـادل اجتمـاعي ـ اقتـصادي محـل بـا         

  .نااستواري منتهي مي شود

  ـ ارزشهاي فرهنگي 1ـ1ـ6

خصوصيات مردم شناسي، مذهبي، دفـاع نظـامي،   . در طول تاريخ عواملي مشخص، ويژگي يا هويت شهري را تعيين كرده اند            

يي و نظـام  شيوه هاي حكومتي، توسعه تدريجي اكتشافات علمي به طور كلي فرهنگ مادي و معنوي جامعه در سـاختار فـضا          

  .كالبدي شهر مؤثر بوده اند

آنچـه از تـاريخ در شـهر بازمانـده اسـت، رشـته ارتبـاط دهنـده          . تاريخ هر شهر در نقشه آن و معيماريهايش نوشته شده است          

گـاهي اوقـات   . محركهايي كه باعث پيدايش و گـسترش شـهرها شـده انـد ماهيتهـايي متفـاوت دارنـد         . فرهنگ جامعه است  

مذهب نيز به صور . نظامي در شكل قلعه و برج و بارو و حصار تجلي يافته و بقاياي آن به جاي مانده است          ارزشهاي دفاعي و    

مبادالت تجاري با سازمانهاي اجتماعي به شـكل   . در معماري ابنيه، بافت شهري و عناصر مهم آن تجلي يافته است           گوناگون  

  .هاي حياتي شهرها را پديد آورده اندبازارها، هسته اوليه آباديها را تشكيل داده اند و كانون

هنوز هسته هاي اوليه آباديها و ميراثهاي فرهنگي به صورت ارگ، قلعه، بازار، مسجد، ميـدان و فـضاهايي ماننـد آن در مـتن            

  .شهرهاي قديمي هويت اصلي شهرها را رقم مي زنند و نماد درجه تمدن و ويژگي فرهنگي شهرها به شمار مي روند
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در برخي  از شـهرها ايـن   . از ميراثهاي فرهنگي و هويتهاي تاريخي، يكي از هدفهاي اساسي شهرسازي است   حفظ و حراست    

ميراثها بخشي از جاذبه هاي گردشگري گرديده اند و مانند منابع و سرمايه هاي اقتصادي عمل مي كنند و منبع اصلي درآمـد           

بـسياري  . ميليون نفر زائر از شهر مقدس مشهد ديدن مي كنند        7/9براي نمونه، ساالنه    . و اشتغال در شهر محسوب مي شوند      

 تعـداد زائـرين   1395از  مشاغل، و سامانه ها شهري براي رفع نياز زائرين به وجود آمده اند و پيش بيني مي شود كه تا سـال    

 بايد شيوه توسـعه  در اين صورت برنامه ريزي شهري و طراحي شهري مشهد تحت تأثير اين عوامل،         .  ميليون نفر برسد   42به  

  .و ساختار فضائي شهر را ساماندهي كند

  ـ محيط طبيعي1ـ1ـ7

شهرهايي كه در پاي كوهها پديد مي آيند يا در دشتها گسترده مـي  . مكان طبيعي هر شهر هويت و سيماي آن را رقم مي زند    

 اقليمي منطقه خود شكل مي   طبيعت شوند، شهرهاي رودخانه اي و شهرهاي ساحلي، يا شهرهاي كويري هر يك تحت تأثير             

  .گيرند

محيط جغرافيايي كه شهر در اشكال و ابعاد متفاوت با عملكردهاي گوناگون بر پهنه آن جاي گرفته اسـت، عرصـه و فـضاي                  

ويژگيهاي طبيعي مانند شكل زمين، ساختمان زمين شناسي، خـصوصيات زلزلـه خيـزي، جهـت        . توسعه و پويش شهري است    

 خصوصيات آب و هوايي، منابع آب و خاك، پوشش گياهي و فضاهاي زيستي مجاور آن، نه در شـكل       گسلها، منابع كانساري،  

  .توصيفي اش، بلكه در مجموعه اي آميخته و مرتبط با هم در حيطه عمل مطالعات جغرافيايي قرار مي گيرند
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اه جغرافيايي شـهر، نقـش اقتـصادي،    جايگ. شرايط طبيعي و اقليمي، زمينه ها و محدوديتهاي توسعه شهرها را تعيين مي كنند        

بندرگاهها و شـهرهايي كـه در انتهـاي خليجهـا مـستقر شـده انـد، همچنـين            . سياسي يا دفاعي خاصي به شهرها مي بخشد       

شهرهايي كه در محل تالقي جاده هاي منطقه اي يا بين المللي قرار مي گيرنـد، نقـش بازرگـاني و مبـادالتي مـي يابنـد، و                     

موقعيـت  شـناخت  . هستاني برخي از شهرها در شرايط اقليمي خاص بدانها موقعيت سياحتي مـي بخـشد     موقعيت ساحلي يا كو   

جغرافيايي و شرايط طبيعي توپوگرافي و منابع آن و ذخاير طبيعي بخشي از مطالعات پايه در توسـعه شـهري و نظـام كالبـدي             

  .ي شودمشهر محسوب 

ن بر مصرف اراضي وسيع و گسترش پراكنده و گـسيخته شـهري، انـواع     توسعه صنايع، فزوني خودروها و تراكم جمعيت، افزو       

توليد زباله، نخاله،  فضوالت، سروصدا، دود و گـرد و غبـار، عناصـر      . آالينده هاي محيطي را به گونه اي وسيع توليد مي كنند          

  .زمين، آب، خاك و هوا را از آلودگي آكنده مي كند و فضاي حياتي در شهرها را ناسالم مي سازد

» توسـعه پايـدار  «. ، حفاظت از محيط زيست طبيعي، براي توسعه و بهبود كيفيت زندگي اسـت   »توسعه پايدار «موضوع كليدي   

در واقع منشور اساسي توسعه شهري همراه با حفظ مزارع، باغها، رودخانه ها، سواحل، جنگلها و مناظر طبيعـي و حتـي شـكل     

  .زمين است
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ـ   كه مجموعه اي بسيار پيچيده از انواع كاربريهاسـت ـ در شـمار يكـي از وسـيعترين و      از ديدگاه زيست محيطي، شهرسازي 

شهرسازي مي تواند به گونه اي احـسن صـورت پـذيرد، و در    . عميقترين دخالتهاي انساني در محيط زيست به حساب مي آيد      

  .عين حال فاقد آثار سوء زيست محيطي باشد

. ار زيست محيطي ناشي از استقرار و يا توسعه شهري در محيط مـورد نظـر اسـت   ، شناخت آث )IPA(در ارزيابي اثرات محيطي     

بـه  . تاسيس صنايع، احداث بزرگراهها و مانند آن، ضوابط مهم و اساسي در سنجش پيامدهاي توسعه و عمران شـهري اسـت                  

هـدايت و نظـارت   كار بستن اين ضوابط سرنوشت آينده شهرها و اقدامات شهرسازي را مشخص مي كند و نقـش مهمـي در             

  .توسعه هاي كالبدي خواهد داشت

  ـ تغيير و تحول نظام شهري1ـ1ـ8

و ) بـرون زا (تمام تغييرات و تحوالت جوامع انساني، ناشـي از مجموعـه اي از عوامـل خـارجي       . هيچ شهر مستقلي وجود ندارد    

در واقع، اين سـامانه هـا هـستند         . ودگفته مي ش  ) System(به اين مجموعه عوامل اصطالحاً سامانه     . هستند) درون زا (داخلي  

بـرون  «اين نيروها كه محركهـاي  . كه محركهايي مانند پويش اقتصادي يا اجتماعي و جمعيتي را بر شهرها تحميل مي كنند              

ماننـد جريانهـاي   ( ناميده مي شوند، سطوح متفاوتي دارند و گاهي تأثير آنهـا در فـضاي منطقـه  اي پراهميـت تـر اسـت               » زا

مانند نـوآوري تكنولـوژي در قلمـرو سـاختمان سـازي يـا حمـل و نقـل         ( گاه دايره عمل آنها بسيار پردامنه است    و  ) مهاجرتي

  ).ارتباطات در سطح جهاني
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نيروهـا و محركهـاي   . روشن است كه شهرها يا هر مجتمع زيستي ديگر در مقابل اين نيروهاي خارجي كامالً منفعل نيـستند            

ماننـد آنچـه كـه    .  اجتماعي و اقتصادي موجود محلي، تصفيه و تعديل و انتخاب مـي شـوند   بروني، معموالً به وسيله نهادهاي    

  .بويژه در جريانهاي مهاجرتي در شهرها ديده مي شود

نيست، بلكـه بـر حـسب تركيبـات، اسـتعدادها و محتـواي       » برون زا«بافت شهري يك صحنه عمل كامالً باز براي نيروهاي    

تحول دروني شهرها از منطقي تبعيت مي كند كه تنها از محركهـاي خـارجي ناشـي                . شودكالبدي خود، پذيراي تحوالت مي      

  .در حقيقت از سر جمع محركهاي خارجي و داخلي پيروي مي كند. نمي شود، بلكه تابع شرايط و ارزشهاي داخلي نيز هست

و اصالح و تقسيم فضايي زمين، قبـل  در يك جامعه انساني، جابه جايي سكونتي طبقات اجتماعي، شيوه توزيع محلي فعاليتها              

از هر چيز از عوامل فرهنگي و طبيعي داخلي ناشي مي شود، ولي در عين حال چگـونگي گـسترش شـهرها و سـازمان يـابي               

براي مثال، سياست صنعتي كردن يك منطقه و يا ايجـاد بزرگراههـا ـ    . فضاها تحت تأثير محركهاي خارجي صورت مي گيرد

ت بيروني مانند سياستهاي دولت يا مؤسسات سرمايه گذاري، ناشـي مـي شودــ شـهرها را بـه شـدت                   اصل از تصميما  كه در   

  .متحول مي سازد

شّكي نيست كه باز كردن كالف پيچيده زمينه هاي داخلي و محركهاي خارجي، و شناخت روابـط متقابـل آنهـا در تحـوالت                  

  .استشهري بسيار مشكل است و تنها در پرتو نگرش سامانه اي ميسر 
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چرا شـهر در ايـن مكـان    . بررسي تاريخي شيوه گسترش كالبدي شهر، عوامل مؤثر در تغيير ساختار شهرها را آشكار مي سازد          

  ايجاد شده؟ چگونه رشد كرده و علل پيشرفت آن چه بوده است؟

شـناختن ايـن   . پيدايش شهر در مكان كنوني آن و توسعه در بستر مكاني و شيوه گـسترش هـر شـهر داليـل گونـاگوني دارد      

كاربرد مهم ايـن  . داليل، در شناسايي الگوي شكل گيري و ساختار كالبدي شهر در گذر زمان و بستر مكان حائز اهميت است         

  .شناسايي به تشخيص درست نحوه توسعه شهر كمك مي كند

ول شـده اسـت و كيفيـت    هر شهر همچنان كه از نظر اندازه در طول تاريخ رشد كرده، به همان نسبت نيز در درون خود متح              

چنان كه روابط اجتماعي در يك شهر كوچك با افـزايش  . زندگي جامعه شهري و ارتباطات اجتماعي نيز در حال تغيير مي يابد 

  . مي گذاردلجمعيت رو به سردي مي گرايد، در يك كالنشهر رو به زوا

رشـد و پيـشرفت در   . ها در شهرهاي بـزرگ ديـد  تغيير در ويژگيهاي شهر را به طور روشن مي توان در تحول اجتماعي محله  

در روند رشـد و توسـعه   . زمينه هاي گوناگون جامعه شهري كمتر به خواست مردمي كه بنيان آن شهر را گذاشته اند اعتنا دارد      

ز شـهر  بي توجهي مردم به اين موضوع با فرار ا. مردم نيز به آن توجهي ندارند. عموماً به خواسته هاي مردم توجهي نمي شود      

  .بدين ترتيب توسعه شهر ويژگيهاي بومي آن را متحول مي كند. و پناه بردن به حومه هاي شهري آشكار مي شود
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تحول اقتصادي، خدماتي و عملكردي با توجه به خواسته هاي مـردم در  . تغيير در ساختار كالبد شهر، زمينه هاي گوناگون دارد   

ايـن تحـول و تـداوم آن بايـد سـرانجام      . ين، حمل و نقل و ارتباطات مي شود      زمانهاي متفاوت منجر به تحول در كاربري زم       

  .محيط مناسب براي كار و زندگي جامعه شهري به وجود آورد

هدف اين كتاب، در درجه اول شناسايي نيروهاي اساسي مؤثر بر تحوالت شهري بود كه منشاء خـارجي يـا داخلـي، مـادي و             

بديهي است براي اطالعات بيـشتر و گـسترده تـر بايـد كتابهـا و             . طور خالصه اشاره شد   به اين عوامل فقط به      . معنوي دارند 

  .پژوهشهاي متعدد خوانده شوند

اين نيروها، ارتباط مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در سطوح گوناگون ملي و محلـي مـشخص مـي كننـد و           

اهميت دادن به سازوكار اين نيروهـا بـه   . ز زمان و مكان نشان مي دهندتأثيرات آن را در نوع زندگي، كار، سكونت و استفاده ا 

  .ارزشي بسيار دارد) يعني شهرسازان و شهرداران(وسيله اشخاصي كه تصميم مي گيرند و يا كساني كه طرح تهيه مي كنند

كهـاي فنـي   ، محر)نـرخ رشـد صـفر   (اكنون كامالً مشخص شده است كه حتي در صورت ثابت بودن رشد جمعيـت شـهرها،              

شناختي و انگيزه هاي اجتماعي ـ اقتصادي، به علت نياز به عمران و توسعه شهري و منطقه اي، تعادل داخلـي يـك شـهر را     

  .به مخاطره مي اندازند

معتقد است كه آنچه سبب مي شود كشورهاي در حال توسعه، منابعي گزاف از كشورهاي توسعه يافته قـرض                    ) 1977(ديويس

يعنـي در  . او يادآور مي شود كه همين الگو در نيمه قرن نـوزدهم وجـود داشـت        . ي شدن آنهاست، نه فقر    بگيرند، آهنگ شهر  
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وامهـايي  ) كه در آن زمان به گونه اي شـتابان شـهري مـي شـدند    ( زماني كه اياالت متحده آمريكا، كانادا، استراليا و آرژانتين     

ورهاي وام گيرنده قرن نوزدهم در واقع ثروتمندتر از كشورهاي وام   گزاف از فرانسه، انگلستان و آلمان دريافت كردند، اين كش         

  .دهنده بودند

كنترل و هدايت توسعه هاي كالبـدي تحـت تـأثير ايـن عوامـل،          . درك اين مسائل مهمترين بخش از دانش شهرسازي است        

نيروهاي خارجي صورت مـي  تفاوت بين تحول شهري بدون قاعده ـ كه تحت تأثير  . بسيار پيچيده و كاري بسيار دشوار است

 ـ بـسيار   گيرد ـ و تحول شهري با قاعده، پيش انديشيده و منظم ـ كه برآيند نيروهاي خارجي و داخلي را در نظـر مـي گيـرد     

  .زياد است

دانش شهرسازي با شناخت سازوكارهاي تحول، و آينده نگري، تالش مي كند، تا نظام كالبدي شهرها را آگاهانـه سـاماندهي         

راي رسيدن به اين هـدف، شهرسـازي چـاره اي نـدارد جـز كـه از دسـتاوردهاي علـوم گونـاگون اسـتفاده كنـد و از                     ب. نمايد

به همين جهت شهرسازي جديد حرفه اي است كه در كانون يك كار جمعي قرار مي گيـرد             . تخصصهاي ديگر بهره مند شود    

. نامه ريزي و طراحي شهرها و مناطق را انجـام دهـد  صص رشته ها و حرفه هاي همبسته خود برخوردار مي شود تا بر    و از تخ  

هـر  . زيرا از نظر حرفه اي، يك فرد نمي تواند همه دانش و فنوني را كه در شهرسازي به خـدمت گرفتـه مـي شـود، بيـاموزد        

، شهرساز به تناسب موضوع طرحها، به همكاراني با تخصص در رشته هاي ديگر نياز دارد و در هر طرح جامع و كامل شـهري    

مجموعه اي مرتبط و هماهنگ از كارشناسان علوم و فنون بايد دست به دست هم دهند و هر كـدام از اعـضاي آن، يكـي از                      
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شهرسـاز  . بدين طريق هر عضوي از گروه، بخش يا جزيي از كل كار را انجام مـي دهـد        . دانشها و فنون الزم را به كار گيرند       

دارد و از نتايج مطالعات و  تحليلهاي متفـاوت، برنامـه و طـرح مناسـبي بـراي      نيز نقش هماهنگ كننده اين گروه را به عهده    

  .شهر ارائه مي كند

و (رشته هاي همكار شهرسازي عبارتند از جمعيت شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، جغرافيـا، محـيط زيـست، مهندسـي سـويل          

  .ندسي معماري و مديريت، مهندسي تأسيسات زيربناي، مهندسي ترافيك و حمل و نقل، مه)نقشه برداري

  

  

  مقياس و انواع) Planning(ـ برنامه ريزي؛ 1ـ2

  ـ تعريف برنامه ريزي1ـ2ـ1

با استفاده از آراي فـالودي، برنامـه ريـزي       . مفهوم كلي برنامه ريزي، داشتن طرح براي نيل به هدفهاي پيش بيني شده است             

اين فعاليت به مفهـوم انجـام تـالش آگاهانـه بـراي      . سياستگذارياستفاده از روش علمي ـ هر چند ابتدايي ـ براي   : عبارت از

  .افزايش ارزش سياستها در وضع كنوني و آتي محيط زيست است

   

  برنامه ريزي، مقياس و انواع●
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برنامه ريزي فرايندي است خردمندانه، يعني قبل از اينكه فعاليتي را انجام دهيم، تصميم مي گيـريم كـه آن را چگونـه و چـه           

جام دهيم؟ بنابراين برنامه ريزي تصوير روشني از هدف، ابـزار و روشـهاي مناسـب بـراي            ان) ابزارهايي(زماني و با چه منابعي      

  .رسيدن به هدف است

  ـ مقياس برنامه ريزي1ـ2ـ2

امروزه بيشتر تصميمات بر اسـاس طرحهـا و برنامـه    . در تشكيالت و سازمانهاي نوين، برنامه ريزي جايگاه و مفهوم ويژه دارد      

در مقياس تصيم گيـري، انـواع برنامـه ريـزي     .  بياني ديگر بر اساس برنامه ريزي اتخاذ مي گردد      ي از پيش انديشيده يا به     اه

  .برنامه ريزي راهبردي، برنامه ريزي تاكتيكي و برنامه ريزي عملياتي: اصلي عبارتند از

  )Strategical planning(ـ برنامه ريزي راهبردي1ـ2ـ2ـ1

را ترسيم مي كند و ابزارهـاي     ) goal(هاي اصلي و اساسي براي رسيدن به هدف       برنامه ريزي راهبردي، فرايندي است كه راه      

برنامه ريزي استراتژيك را مي توان تالشي منظم و سازمان يافته در جهت اتخـاذ  «. الزم را براي اين مأموريت فراهم مي كند  

  .»تصميمها و مبادرت به اقدامات بنيادي تعريف كرد

اف و اقدامات اساسي بلند مدت مورد نظر قرار مي گيرد و زمينه و چارچوب همـه برنـاه هـاي        در برنامه ريزي استراتژيك، اهد    

  .ديگر در تمام سطوح محسوب مي شود

  )Tactical planning(ـ برنامه ريزي تاكتيكي1ـ2ـ2ـ2
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رتبط تعريـف  برنامه ريزي تاكتيكي، فرايندي است كه به وسيله آن براي تحقق يك راهبرد مشخص دسته اي از فعاليتهاي مـ      

جهـت  ) Objectives(به عبارت ديگر برنامه ريزي تاكتيكي وسايلي است براي دست يافتن بـه هـدفهاي مـشخص       . مي شود 

بنـابراين برنامـه ريـزي تـاكتيكي عبـارت اسـت از مـشخص كـردن         . يا اسـتراتژيك ) goals(رسيدن به هدف اصلي يا نهايي     

  .هدفهاي ميانكار و انتخاب وسايل براي تحقق آنها

  .چارچوب زماني برنامه ريزي تاكتيكي ميان مدت است و معموالً پنج سال انتخاب مي شود

  )Operational planning(ـ برنامه ريزي عملياتي1ـ2ـ2ـ3

برنامه ريزي عملياتي فرايندي است براي رسيدن به اهداف مشخص با ابزارهاي مشخص با ابزارهـاي مـشخص بـه عبـارت                 

برداشتن گامهاي ويژه يا انجام اقدامات مشخصي است براي انجـام كارهـايي كـه بـه هـدفهاي                   ديگر، برنامه ريزي عملياتي     

اگر چـه ممكـن   . در برنامه ريزي عملياتي، زمان كوتاه مدت، از يك تا دو سال در نظر گرفته مي شود  . مشخص نايل مي شود   

  . طول بكشداست بعضي اقدامات عمراني مثل ساختن ابنيه يا راهها و پلها تا پنج سال نيز

  ـ رابطه ميان سطوح برنامه ريزي1ـ2ـ3

از سـوي ديگـر برنامـه هـاي عمليـاتي و          . برنامه ريزي راهبردي بدون برنامه ريزيهاي تاكتيكي و عملياتي، غيرقابل اجراست          

بـين  . تاكتيكي نيز بدون هماهنگي گسترده و بدون درك اهداف برنامه ريزي راهبـردي مفهـوم خـود را از دسـت مـي دهنـد         



 33 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها 

به عبارت ديگـر  . سطوح سه گانه برنامه ريزي يك رابطه متقابل و موزون حاكم است و هر سه سطح، الزم و ملزوم يكديگرند    

  .به وجود آوردن يكپارچگي و همبستگي بين آنها از ضروريات نيل به اهداف است

 جريان اقـدامات، قـدرت پاسـخگويي    در. رابطه متقابل بين سطوح برنامه ريزي، مستلزم انطباق پذيري و انعطاف پذيري است  

به اطالعات جديد و درك شرايط، موجب اصالح روشها و برنامه ها در سطوح باالتر مي شود و همه برنامه هـا در فراينـد بـه               

  .تعديل گرديده، از بروز مشكالت در ميان مدت و بلند مدت پيش گيري مي شود) Updated(روز شدن

  ـ انواع برنامه ريزي1ـ2ـ4

برنامه ريـزي اقتـصادي، اجتمـاعي، آموزشـي،     :  ريزي از نظر محتوايي يا موضوعي، بسيار متنوع و گوناگون است؛ مانند        برنامه

به طور كلي بر حسب موضوع مي تـوان برنامـه ريـزي را بـه دو     . بهداشتي، فرهنگي، مسكن، انرژي، راه و ترابري و مانند آن      

ايـن  . عي ـ اقتصادي يا برنامه ريزي عمومي و ديگري برنامه ريزي كالبدي يكي برنامه ريزي اجتما: نوع كلي دسته بندي كرد

  .تقسيم بندي به معني جدايي محتوايي دو موضوع از همديگر نيست

  )General planning(ـ برنامه ريزي عمومي1ـ2ـ4ـ1

قصد اصـلي برنامـه   .  مي شودبرنامه ريزي اجتماعي ـ اقتصادي، كليه امور و فعاليتهاي جامعه را در زمينه هاي گوناگون شامل 

هـر سـازمان   . ريزي اجتماعي ـ اقتصادي، رسيدن به اهداف توسعه، رشد، رفاه و عدالت اجتماعي يا قدرت ملي و سياسي است 

برنامه ريزي اجتمـاعي  . و نهاد، يا به بياني ديگر هر بخش از امور نيز با اهداف مشخص خود اين اهداف را پي گيري مي كنند  
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بـراي نمونـه، برنامـه ريـزي اقتـصادي از توسـعه اقتـصادي، صـنعتي،         . صوالً جنبه اي از فرايند مـديريت اسـت    ـ اقتصادي، ا  

و كاهش بيكاري يا افزايش درآمد ملي سخن مي گويد و برنامه ريزي اجتمـاعي بـه تـأمين             ) توريسم(كشاورزي يا گردشگري  

اعي ـ اقتصادي روابط متقابل و همبسته اي بـا يكـديگر    مجموع برنامه هاي اجتم. رفاه، مسكن، ارتقاي سطح سواد و بهداشت

در اين برنامه ها، مجموع منابع و روشها و ابزارهاي ملي براي رسيدن بـه اهـداف توسـعه و رفـاه، طـي برنامـه ريـزي                 . دارند

  .رانبرنامه توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسالمي اي: مانند. بلندمدت و كوتاه مدت، تدوين مي گردد

  )Physical planning(ـ برنامه ريزي كالبدي1ـ2ـ4ـ2

توسعه و ساماندهي شهرها، روسـتاها، منـاطق و يـا      . برنامه ريزي براي برخي از امور به طرحها و نقشه هاي كالبدي نياز دارد             

ا در آن مـشخص شـده   بنادر و سامانه آبياري، سدسازي، ساختمان و راه به طرحهايي نياز دارد كه تركيب و ترتيب منظم كاره            

به عنوان مثال، تهيه . در اين زمينه ها با استفاده از اصطالح برنامه ريزي كالبدي، فرايند پديد آمدن آنها روشن مي شود                . باشد

ايـن سـد بـه    . ، به علت اهداف اجتماعي ـ اقتصادي بايد در چارچوب برنامه ريزي عمومي صورت گيرد »سد«طرح براي يك 

  .ت كشاورزي و توليد برق صنعتي در بلند مدت، در نقطه جغرافيايي خاصي احداث مي شودمنظور افزايش محصوال

ــي    ــرح يعن ــت ط ــشه لغ ــدي، ري ــزي كالب ــه ري ــراي روشــن شــدن مفهــوم برنام ــيم Planب ــي كن ــي م ــگ .  را معن در فرهن

و » نقـشه «،  »مـه برنا«،  »طـرح «به صورت اسم به معني      ) Plan(واژه پالن » وبستر«و فرهنگ آمريكايي  » آكسفورد«انگليسي

  .يا به عبارتي ديگر، ارائه كالبدي موضوع، همچون نقشه يا روش براي انجام كاري معني شده است» روش«
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ايـن واژه  . تعريف مـي شـود  » برنامه«ترتيب دادن و منظم كردن قسمتهاي يك كار، يعني    : از سوي ديگر همين واژه به معني      

برنامه اي براي سـاختن يـك خانـه داريـم، در     : اگر بگوييم. عني قرار مي گيردمفهوم ديگري هم دارد كه تقريباً بين اين دو م      

انجـام  » روش«رسم شده و هم به معنـي  » طرح«اي است كه روي كاغذ و به عنوان » نقشه«اين جمله، برنامه هم به معني       

يزيكـي روي كاغـذ نيـست،    بنابراين در مفهوم دوم به معني داشتن نقشه اي به عنـوان طـرح ف  . كارهايي است كه مرتب شده  

  .به كار برده مي شود» عزم كردن«بلكه به معني ترتيب و راهنمايي براي دستيابي به هدف خاص و حتي 

به هر دو وجه برنامه نياز دارد، هم برنامه ريزي به معني عام و هم برنامـه  ) از جمله برنامه ريزي شهري    ( برنامه ريزي كالبدي  

مانند برنامه هاي آموزشي، اقتـصادي،  ( ونه، در برنامه ريزي براي بسياري از فعاليتهاي انساني    براي نم . ريزي به معني كالبدي   

ليكن هنگـامي كـه دربـاره جـا و     . نيازي نيست كه برنامه ها به دقت روي نقشه ها رسم شوند) تفريحي، بهداشتي و اجتماعي  

صر مانند راهها و تأسيسات زيربنايي روي زمـين تـصميم     مكان و شيوه استقرار و قرارگيري آنها نسبت به همديگر يا ساير عنا            

  .گيري مي شود، برنامه جنبه كالبدي پيدا مي كند و بايد روي نقشه هايي ترسيم يا مشخص شود

طرحهـايي ماننـد   . مهم اينجاست كه برنامه ريزي شهري داراي هر دو جنبه برنامه ريـزي كالبـدي و غيركالبـدي اسـت       نكته  

دمات، جمعيت و نيازهاي اجتماعي بيشتر برنامه هايي هستند كه به كمـك جـداول، ارقـام، اشـكال و                 برنامه ريزي مسكن، خ   

در اين مواقع، برنامه ريزي عبارت است از ترتيب منظم مراحـل دسـتيابي بـه هـدف پـيش        . مطالب تنظيم و تكميل مي شوند     

مانهاي گونـاگون بـر روي نقـشه هـاي دقيـق، جنبـه       در زاما نشان دادن همين فعاليتها و عملكردها و مراحل آن  .  بيني شده 
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اين نقـشه هـا نيـز تركيـب و ترتيـب مـنظم       . كالبدي برنامه را از لحاظ محل قرار گيري، تراكم و ارتباطات مشخص مي كند       

  .كارها را برحسب زمان براي نيل به اهداف نشان مي دهند

  .ل دادن به عناصر كالبدي محيط زيست انسان استبنابراين آنچه گفته شده، برنامه ريزي كالبدي، ساماندهي و شك

  )Spatial planning(ـ برنامه ريزي فضايي1ـ2ـ4ـ3

برنامـه  . تالش براي توزيع مكاني فعاليتها و عملكردهاي انساني در پهنه زمين، برنامه ريزي مكاني يا فضايي خوانده مي شود           

 سـاماندهي و مكـان يـابي عملكردهـا و توزيـع كالبـدي       .تريزي فضايي وجه خاصي از برنامه ريزي فيزيكي يا كالبـدي اسـ   

محلهاي ايجاد تأسيسات و تسهيالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مانند آن در پهنه يك سرزمين اعم از پهنـه يـك كـشور        

  .يا منطقه يا شهر، برنامه ريزي فضايي ناميده مي شود

 سرزمين، در مفهوم كلي برنامه ريـزي فـضايي و فيزيكـي مـي     مفاهيم برنامه ريزي شهري، برنامه ريزي منطقه اي و آمايش   

زيرا هر فعاليت اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي سـرانجام بـه صـورت تأسيـسات و            . گنجند و در چارچوب آن معني مي دهند       

ت بـراي  چگونگي توزيع اين تأسيسات و روابط بين آنها، مستلزم طرحـي اسـ   . ساختمانها و شبكه هاي ارتباطي تبلور مي يابند       

هدف همه اينها نيز بهبود بيشتر فـضاي كالبـدي زنـدگي انـسان،           . آينده و دستيابي به اهدافي كه آگاهانه پيش بيني شده اند          

  .يعني ده، شهر و منطقه است
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از همين رو بايد گفت كه برنامه ريزي فضايي، ساماندهي و مكان يابي و شيوه توزيع عناصر كالبدي فعاليتهـا و عملكردهـاي                 

  .اني در پهنه سرزمين استانس

زيـرا انـواع   اين دو وجـه مـرتبط بـا هـم مـشخص مـي شـوند،          . برنامه ريزي فضايي همچنين چند بعدي و چند هدفي است         

ماننـد توزيـع   .  موضوع به ساماندهي فضايي بر سطح زمـين منجـر مـي شـوند    گوناگوني از برنامه ريزي وجود دارد كه از نظر        

هنگـامي  . واقع نوعي ساماندهي فضايي است، اما تك بعدي و يك هدفي به شـمار مـي رود  فرودگاهها در سطح كشور كه در   

كه تعدادي فعاليت يا عملكرد وابسته به همديگر در مقياسهاي خرد يا كالن، با اهداف گوناگون در سطح يك سرزمين احداث              

يافتن وابستگيهاي ميان ايـن عملكردهـا،   . شدمي شوند، اين فعاليتها عمالً تبديل به فرايندي چند بعدي و چند هدفي خواهند    

  .هماهنگي اهداف آنها با يكديگر، و ساماندهي يكپارچه آنها، محتواي برنامه ريزي فضايي را تشكيل مي دهد

  )Regional planning(ـ برنامه ريزي منطقه اي1ـ2ـ4ـ4

لف اجتمـاعي ـ اقتـصادي و محيطـي بـا      برنامه ريزي منطقه اي تالشي است براي تنظيم و هماهنگ كردن برنامه هاي مخت

  ).سرزمين خاص(امكانات محلي در يك منطقه 

در اين حالـت همـه زيـر سـاختهاي اقتـصادي، اجتمـاعي و               . گرايش اصلي در برنامه ريزي منطقه اي، توسعه اقتصادي است         

نقـل، گردشـگري و تجـارت    كالبدي در جهت ايجاد تسهيالت به منظور توسعه و بهبود فعاليتهاي صنعتي، كشاورزي، حمل و     

  .سازماندهي مي شوند
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از ديـدگاه او برنامـه ريـزي    . رامشو ميسرا، فضا و نيروهاي مؤثر در تغييرات فضايي را موضوع برنامه ريزي منطقه اي مي داند   

منطقه اي به معني تعيين و تدوين نظام فضايي و چگونگي توسعه مطلوب يك منطقه در چهارچوب اهداف آمـايش سـرزمين              

  . ستا

دانـست كـه در فـضاي آن، تمـام فعاليتهـاي      منطقه را به طور كلي مي توان همچون شبكه به هم پيوسـته اي از فعاليتهـاي     

عمراني براي ايجاد هماهنگي و كارآيي در سياستهاي محيطي و عمراني انجام مـي شـود، امـا از آن مهمتـر، منطقـه را بايـد                   

ن كه نهادها و سازمانهاي گوناگون هماهنگ با يكـديگر در تـأمين خـدمات و    مفهومي دانست سياسي ـ اداري، مانند شهرستا 

  .پيشرفت عمراني آن اقدام مي كنند

در شـهرهاي  . و نيز منـاطق جغرافيـايي مطابقـت كامـل ندارنـد     ) شهرستان(مناطق شهري، اغلب با تقسيمات اداري ـ سياسي 

را فراگرفته و ) دشت و كوه(  كرده و مناطق گوناگون جغرافيايي      كيلومتر تجاوز  100بزرگ مانند تهران، دامنه منطقه شهري از        

چنين عدم تطابقي، برنامه ريـزي شـهري و منطقـه اي را          . در پهنه چند شهرستان و حتي استان همجوار گسترش يافته است          

 مجموعه شـهري را  زيرا تعدد حوزه ها يا محدوده هاي اداري ـ كه . دشوار مي كند و به همكاري و هماهنگي وسيعي نياز دارد

  .تقسيم بندي مي كنند ـ از نظر برنامه ريزي فلج كننده هستند
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شيوه توزيع همه اين عملكردها در پهنه يك سرزمين و چگونگي ارتباط بين آنها، موضوع برنامه ريـزي شـهري و منطقـه اي        

آگاهانه كاربري زمـين در يـك      ) تركيب و تنظيم  ( پس مي توان گفت برنامه ريزي منطقه اي عبارت است از ساماندهي           . است

  .سرزمين براي رسيدن به توسعه پايدار

) برنامـه يـا طـرح شـهري    (بنابراين، توسعه چه در محدوده معين شهر و چه در پهنه سرزمين منطقه شهري، در مرحله عمـل               

رفته باشد، در عمـل  تهيه و تنظيم چنين برنامه اي به هر صورتي كه شكل گ. بدون داشتن نقشه اي از منطقه غيرممكن است     

  .شامل انواع طرحهاي كلي است، كه نهايتاً به صورت ساختمانها و فضاهاي طبيعي و مصنوعي ساماندهي مي شوند

برنامه ريزي منطقه اي يعني برنامه ريزي براي سرزميني بزرگتر از يك شهر، به عبارت ديگر، ساماندهي كالبدي و فضايي يـا       

  .  ريزي منطقه اي خوانده مي شودحوزه كاركردي يك منطقه، برنامه

اين تعريف از ديدگاه برنامه ريزي شهري است و منطقه عملكردي يك يا چند شهر و شهرك وابسته به همـديگر را در برمـي      

حوزه و حـد و مـرز منـاطق    . برنامه ريزي منطقه اي از ديدگاههاي توسعه اجتماعي ـ اقتصادي تعاريف ديگري نيز دارد  . گيرد

تمايز بين برنامه ريزي كالبدي منطقـه و برنامـه ريـزي اقتـصادي     .  به اهداف آن، به شيوه ديگري تعيين مي شود  هم با توجه  

  . پديد آورده است"منطقه"، تفاوتهايي را در مفهوم )عمران منطقه اي(منطقه

  )Urban regions(ـ مفهوم منطقه شهري1ـ2ـ4ـ4ـ1
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امروزه مناطق اطراف شهرها نيـز  . حدود و معين در مكان يا زميني خاصاز نظر سنتي به معني جامعه اي است م        » شهر«واژه  

شـهركها، روسـتاها، حومـه هـا، پاركهـا و      ( شده اند و طرحهاي منطقه اي، افزون بر شـهر، عناصـر همجـوار آنهـا            » شهري«

 شهري و تعـدادي  همه شهرها به طور كلي يك هسته. را نيز در بر مي گيرد    ) تأسيسات بزرگ و تفرجگاههاي طبيعي پيرامون     

هر قدر كه شهر بزرگتر شود، دامنه ايـن       . مراكز فرعي مانند حومه ها، شهركها، محوطه هاي صنعتي و تأسيسات وابسته دارند            

مجموعه اين عملكردها و محوطه هـا، بـه رغـم    . نواحي گسترش بيشتري مي يابد و در منطقه پيرامون شهر پراكنده مي شود     

فـضايي كـه مجموعـه    . از آنها، با يكديگر وحدت و همبـستگي كـاركردي و سـاختاري دارنـد       پراكندگي و حتي بزرگي برخي      

  .كاركردهاي همبسته شهري در آن فعال است، منطقه شهري خوانده مي شود

هنگامي كه در منطقه پيرامون شهر، حومه ها و شهركهاي مسكوني پديد مي آيند و مراكز كار و اشـتغال شـكل مـي گيرنـد؛               

يـا  (كنان اين مجتمعها با استفاده از سيستم حمل و نقل و شبكه ارتباطي وسيع روزانه، بين مراكز كار و سـكونت           ساكنان و كار  

  .سفر مي كنند) به عبارتي بين شهر و پيرامون شهر

متعـارف شـهر را بـه عنـوان يـك مكـان        سفرهاي آونگي يا رفت و برگشتي منـاطق مفهـوم   ) Commutey(سفرهاي روزانه 

جابه جايي روزانه جمعيت شـهر و حومـه آن بـراي        . را جايگزين آن كرده است    » منطقه شهري « ه و مفهوم  مشخص تغيير داد  

. رسيدن به محل كار يا زندگي، آستانه يا دامنه خاصي دارد، كه به تناسب بزرگي شهر اصلي يا مـادر شـهر، وسـعت مـي يابـد         
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شعاع ايـن   . شهري را منطقه شهري مي نامند     ) Commuter(شهرسازان، محدوده سفرهاي روزانه و رفت و برگشت مسافرين        

  . كيلومتر است40 تا 20سفرها به طور متوسط بين 

  ـ عوامل برنامه ريزي منطقه اي1ـ2ـ4ـ4ـ2

در برنامه ريزي شهري و منطقه اي نمي توان همه مسايل يك منطقه را از نظر اقتصادي، اداري و خدماتي مد نظر قـرار داد،                 

مانند ايجـاد حومـه   ( آن بخش از برنامه ريزي منطقه اي. نامه ريزيهاي گوناگون يك منطقه بهره مند شد     بلكه بايد از نتايج بر    

ها، شهرهاي جديد اقماري، شبكه هاي مواصالتي، مراكز و محوطـه هـاي صـنعتي و حـوزه هـاي گردشـگاهي و مكانهـاي                 

  .امه ريزي منطقه اي قرار داردكه جنبه اي كالبدي دارد، در حيطه برن) استقرار تجهيزات و تأسيسات شهري

  :عوامل منطقه اي مؤثر در برنامه ريزي شهري و منطقه اي عبارتند از

  .ـ جمعيت و چگونگي توزيع سكونتگاهها در  منطقه

  .ـ اشتغال و چگونگي توزيع مراكز كار در منطقه

  .ـ شبكه راهها و سامانه حمل و نقل

  .طقهـ فضاهاي طبيعي و تفرجگاههاي شهروندان در من

  .ـ جابه جايي روزانه جمعيت بين مراكز كار، زندگي و تفريح در منطقه

  .ـ تسهيالت شهري و چگونگي توزيع خدمات شهري در منطقه
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هدف برنامه ريزي منطقه اي پيشگيري از وضعيت هرج و مرج اشكال شهرنشيني در پيرامون مادر شـهر و توسـعه بـي رويـه              

ف و اصول برنامه ريزي و ساماندهي كالبدي منطقه همانند اصول و اهداف برنامه ريزي          اهدا. مراكز كار و حاشيه نشيني است     

  .شهري هستند

  ـ برنامه ريزي محيطي1ـ2ـ4ـ5

موضوع برنامه ريزي محيطي، حفاظت از مناظر و منابع طبيعي آب، خاك و شـكل زمـين و نيـز بهبـود و گـسترش فـضاها و            

  .مناظر طبيعي است

چنان كـه مـي دانـيم، شـهر و     . ظر مقياس، هم در سطح شهر و هم در سطح منطقه اي كاربرد دارد            برنامه ريزي محيطي از ن    

به همـين دليـل   . منطقه از يكديگر جدا نيستند، بنابراين برنامه ريزي شهري و منطقه اي نيز نمي توانند از همديگر جدا باشند        

نظر گرفته مي شوند، زيرا عناصر طبيعي و محيطي از نظـر  در برنامه ريزي محيطي نيز، شهر و منطقه به گونه اي يكپارچه در   

  .ساختاري پيوسته هستند

ويژگيهـاي  . شهر خوانده مي شود، براي شهر جنبـه ي حيـاتي دارد  ) Hinterland(فضايي كه اصطالحاً حوزه شهر يا پسكرانه    

 با توسعه شهرها و گـسترش ارتباطـات    به ويژه اكنون كهطبيعي شهر با اوضاع محيطي پسكرانه آنها رابطه اي تنگاتنگ دارد،  

  .و شبكه حمل و نقل، ارتباط ميان شهر و پيرامون آن پيوستگي عميقتري يافته است
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از سوي ديگر فضاهاي طبيعي پيرامون شهرها مانند سواحل، رودخانه ها، جنگلها و به ويژه كوهستانها كه افزون بـر منـاظر و        

هر محسوب مي شوند و شهروندان در آن جاها اوقات فراغت خـود را سـپري     چشم اندازهاي شهري، تفريجگاههاي طبيعي ش     

  .مي كنند، مناطق طبيعي شهري را پديد مي آورند

در شهر و روستا و منطقه با برنامه ريزي محيطـي ـ كـه    ) Landus Planning(امروزه ارتباط بين برنامه ريزي كاربري زمين 

 را در نظر مي گيردـ از نظر حفاظـت محـيط زيـست و مفهـوم توسـعه پايـدار                تمام عناصر طبيعي يعني زمين، آب، خاك، هوا       

يـا برنامـه   ) Scape Land(وجه مشترك بين برنامه ريزي كاربري زمين و برنامه ريزي محيطـي، زمـين آرائـي   . بديهي است

  .ريزي منظر زمني يا منظر سازي است

« بدانيم، برنامه ريـزي محيطـي از ديـد زمـين آرايـي          » كاراتخصيص زمين به كاربريهاي     «اگر برنامه ريزي كاربري زمين را       

  .است» روش نيل به كاربريهاي بهينه و مطلوب

  ـ معيارهاي برنامه ريزي محيطي1ـ2ـ4ـ5ـ1

نخستين معيار برنامه ريزي محيطي توجه به ساخت توپوگرافيك پهنه طبيعي يا چگونگي جاي دادن شـهر در بـستر محيطـي     

شود و شهر و طبيعـت بـه سـازگاري    » حل«طي قصد آن است كه شهر در چشم انداز بستر طبيعي   در برنامه ريزي محي   . است

مهمترين عامل در اين كار توجه به ساختار توپوگرافيك و اشكال پستي و بلندي و خطوط انحناي موجـود       . يكپارچه اي برسند  
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 خطـوط اصـلي آن بـا خطـوط انحنـاي      انطباق شكل عمومي شهر با ساخت توپوگرافيـك طبيعـت و تنظـيم    . در طبيعت است  

  .طبيعت، به انطباق شهر و جاده ها با محيط كمك مي كند

دومين معيار برنامه ريزي محيطي، توجه به جريان هوا و باد در مكان يابي و استقرار عملكردهاي گوناگون شهري در منطقـه               

دگي هـوا در محيطهـاي شـهري ارتبـاطي بنيـادي       و آلو ) كلماتيك(تهويه هوا در شهرها با تغييرات زيست اقليم شناسي        . است

در برنامه ريزي محيطي اين مسأله با توسعه منابع طبيعي آب و گياه و بهره مندي از رطوبت و اكـسيژن آن انجـام مـي                   . دارد

  .پذيرد

. اسـت سومين معيار در برنامه ريزي محيطي، ايجاد فضاهاي شبه طبيعي به منظور كمال بخشيدن به محيط و جبران كمبوده            

مانند فضاهاي سبز منطقه اي، جنگلهاي مصنوعي، درياچه هـاي مـصنوعي و ماننـد    (گاهي احداث فضاهاي شبه طبيعي وسيع 

ماننـد تلطيـف هـوا و    (در ايجاد اين فضاها بر جنبه زيـست محيطـي        . به منظور ايجاد موازنه اكولوژيكي صورت مي گيرد       ) آن

ايجاد مناظر و چشم اندازهاي مطلوب با پديد آوردن فـضاهاي      .  مي شوند  اهداف مهم ديگري نيز پيگيري    ) سالم سازي محيط  

  .از جمله مهمترين آن اهداف هستند) براي گذران اوقات فراغت شهروندان( تفريحي و تفرجگاههاي طبيعي

  

  

  

   

   شهريبرنامه ريزيمباني ●
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  )Urban Planning(ـ مباني برنامه ريزي شهري1ـ3

  ـ تعريف1ـ3ـ1

گوني تعريف شده است اما به طور خالصه مي توان گفت كه برنامه ريزي شـهري  برنامه ريزي شهري تاكنون با جمالت گونا      

اين گونه از برنامه ريزي در واقع همان شهرسازي است كه مي توان آن را چنين  نيز . يعني ساماندهي كالبدي ـ فضايي شهر 

برخي هـم آن را تالشـي   . »المساماندهي كاربري زمين براي تأمين يك محيط كالبدي شايسته زندگي مدني س     « :تعريف كرد 

دانسته اند كه انسان را براي تدوين اصولي در جهت پديد آوردن يك محيط كالبدي مدني بـراي زنـدگي وي راهنمـايي مـي              

كند؛ اين تعريفي متعارف و گويا از برنامه ريزي شهري به مفهوم شهرسازي اسـت؛ امـا چنـان كـه در تعريـف برنامـه ريـزي                   

. شد، برنامه ريزي كالبدي وجه كالبدي برنامه ريزي عمومي يا برنامه ريزي اجتماعي ـ اقتصادي است  كالبدي و فضايي گفته 

  .بنابراين، نقشه شهرها با توجه به اهداف و معيارهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي تبيين مي شود

پس گفته اند هـدف از برنامـه ريـزي    . ي داردامروزه معلوم شده كه بهبود محيط كالبدي شهرها، با بهبود وضعيت جامعه بستگ 

كالبدي شهرها، بهبود بخشيدن به وضعيت محيط زندگي جامعه است كـه شـرط آن آگـاهي داشـتن از وضـعيت اجتمـاعي ـ        

  .اقتصادي شهر است



 46 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها 

  ـ اصول اساسي برنامه ريزي شهري1ـ3ـ2

اصـول يـا معيارهـاي    . ذاري به شمار مي روداصول بنيادي شهرسازي كه در مثلث زير ترسيم شده است، پايه هر نوع هدف گ         

خالصـه مـي    » سـرزندگي «و  » ، كيفيت محيطـي   »كارآيي«،  »عدالت« اصلي در ساماندهي شهري در چارچوب مقوله اساسي       

  .شوند كه با يكديگر يك مثلث نظري را پديد مي آورند

راكز خدمات دهـي و فعـاليتي، بـدون     به معني توزيع متناسب عملكردها و خدمات، دسترسي مناسب به م          ) Equity(عدالت  �

ميزان برآورد اين اصل، با معيارهاي زير، مـشخص مـي   . تبعيض و تفاوت گذاري بين ساكنان يك شهر و منطقه شهري است       

  : شود

  .ـ انصاف در تسهيم و تقسيم منابع شهري

  .براي همه اجتماعات شهري) فرصت(ـ تأمين امكانات

  .هيالت آموزشي، بهداشتي، تفريحي و فرهنگي براي همه ساكنان شهرـ تأمين دسترسي كافي به خدمات و تس

  .ـ تأمين اشتغال و مسكن به طور  منصفانه براي افراد و ساكنان بخشهاي گوناگون شهر

به معني ايجاد سازمان فضايي، و عملكردي مناسـب در مكـان گيـري فعاليتهـا و همچنـين تـأمين                     ) Efficiency( كارايي �

اين اصـل براسـاس   . ن عملكردها و استفاده كنندگان، براي باال بردن ميزان كارآمدي در كاركردهاي شهري        ارتباطات الزم بي  

  :معيارهاي زير تحقق مي يابد
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  ).compatitive(و رقابت طلب) adaptable(، انطباق پذير)dynamic(ـ مركزيتي پويا

  .، تفريح و خدمات انسانيكارا؛ بين فعاليتها، اشتغال)مكاني(ـ ساختار منسجم از روابط فضايي

  .ـ مديريت كارآمد براي اجراي طرحها

يكي ديگر از اصـول برنامـه ريـزي شـهري اسـت كـه هـدف آن        ) Environment Quality( كيفيت محيطي يا كالبدي�

 منظـور .افزايش ميزان مطلوبيت فضاهاي كالبدي براي كار، زندگي، تفريح و عملكردهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است         

از كيفيت محيطي آن است كه  مجموعه شهري نه تنها به هويت فضايي و كالبدي مطلوب برسد بلكه از شـهريت، ويژگـي و         

و هـم در بردارنـده   ) محـيط انـسان سـاخت   (كيفيت محيطي هم شـامل وضـعيت خـوب كالبـدي         . مركزيت نيز برخوردار شود   

  :ميزان اين اصل با معيارهاي زير سنجيده مي شود. تمطلوبيت محيط طبيعي و تلفيق متناسب آنها در محيط كالبدي اس

  ـ حفاظت از كيفيت منابع طبيعي، ديد و منظر فضاي جغرافيايي

  ).هوا، صدا و منظر(ـ بهبود شرايط بهداشتي و پيشگيري از آلودگيهاي محيطي

  .ـ تلفيق مناسب كاربري با حمل و نقل

  .ـ ايجاد فضاهاي شهري با مقياس انسان پياده

  ).آب، فاضالب، روشنايي، نيرو(ن زيرساختهاي شالوده اي شهريـ تأمي

  .ـ دسترسي مناسب پياده ـ سواره در مراكز شهري
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به ويژه در فضاهاي شهري، از چگونگي شكل گيري، زيبـايي شـناختي و فـضاي حيـاتي      ) Livability( حيات و سرزندگي   �

اصل سـرزندگي بـا معيارهـاي    . عي و كار و كسب پديد مي آيدبراي كار، تفريح، رفتار، حركت، توقف و تجمع در زندگي اجتما    

  :زير تحقق مي يابد

  .م تاريخي.ـ فرم شهري مطلوب، حفظ هويت فرهنگي و تدا

  .ـ تنظيم كالبدي فضاهاي شهري متناسب با الگوي رفتاري جامعه

  .ـ تنوع، انتخاب و توانايي در تأمين عملكردهاي گوناگون شهري

  .براي شادماني، سرخوشي در گذران اوقات فراغت) افرصته(ـ تأمين امكانات

  .ـ تأمين فضاها و مكانهاي مناسب براي كسب و كار، فعاليتهاي توأم اجتماعي و اقتصادي

  ـ جهت گيريهاي اصلي 1ـ3ـ3

تحقق اصول كلي و معيارهاي اصلي در برنامه ريزي شهري، سه جهت گيري كليدي يا به بيان ديگـر سـه راهبـرد اصـلي را                   

  : جاد مي كنداي

  .ـ جهت گيري براي تأمين فعاليت، اشتغال و خدمات مورد نياز در هر شهر

  .ـ جهت گيري براي تحقق عدالت از طريق تأمين خدمات و تسهيالت اجتماعي ـ اقتصادي

  .ـ جهت گيري به سوي ايجاد يك مركز سرزنده شهري از نظر فعاليتهاي اجتماعي ـ اقتصادي
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به كـاربردن معيارهـاي   . صلي در اين جهت گيريها، بايد اصول و معيارهاي شهرسازي را به كار بست          براي رسيدن به اهداف ا    

  . ه ريزي شهري از لحاظ كالبدي، زيربناي الزم را براي رسيدن به هدفهاي بلند مدت تشكلهاي شهري آماده مي سازدمبرنا

محـل اسـتقرار   . ملكردهـا و فعاليتهـا وابـسته اسـت       محيط مصنوع زيست انساني تا حدود زيادي به مكانيابي درسـت ع           بهبود  

اما اين عمل همه فرآينـده  . صنايع، تجارتخانه ها، مراكز حمل و نقل و ارتباطات و مانند اينها بايد در محلي مناسب قرار گيرند       

ني، اهـداف  برنامه ريزي شهري را شامل نمي شود، بلكه بخش مهم برنامه ريزي شهري، عبارت است از توزيع فضايي يا مكا             

و سياستهاي اجتماعي و اقتصادي در سطح شهر و منطقه شهري؛ تا از اين طريق، بافتهاي شهري بهبـود يابنـد و از محوطـه              

و در چنـين شـرايطي   . ها و ابنيه تاريخي حفاظت شود و به ويژه تسهيالت و خدمات شهري به گونه اي عادالنه توزيـع شـود         

  .ي انساني بهبود مي يابداست كه كيفيت محيط كالبدي زيستگاهها

براي تكميل مفهوم برنامه ريزي شهري، مي توان تعريف ديگري را براساس منشور آتن مطرح كرد و گفت كه برنامـه ريـزي     

سازماندهي مكانها و محيطهاي متفاوتي كه مي بايد شرايط رشد و توسعه زنـدگي جامعـه را در تمـام             «شهري عبارت است از     

  .رهنگي در همه شكل بنديهاي فردي و اجتماعي فراهم آوردابعاد مادي، معنوي و ف

  ـ مفاهيم پايه1ـ3ـ4
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از آنجـا كـه بحـث دربـاره مفـاهيم برخـي از ايـن            . در برنامه ريزي برهي مفاهيم عام هستند و كاربردي اساسـي يافتـه انـد              

ر را كـه از مهمتـرين مفـاهيم    اصطالحات ما را در اين شناخت معناي برنامه ريزي شهري ياري مي كند، هفت مفهوم كلي زي      

  :ـ توضيح مي دهيم اند

  )Flexibility(ـ انعطاف پذيري1ـ3ـ4ـ1

قابليت انطباق طرحهاي شهري با شرايط جديدي كه به علل گوناگون به وجود مي آيـد، انعطـاف پـذيري مـي گوينـد؛ زيـرا                    

  .شهرها مانند سلولهاي زنده در حال رشد و تغيير هستند

برخي فرهنگها تعابيري بيش از آنچه گفتـه شـد   در برنامه ريزي شهري، كاربرد بسيار دارد و حتي در    اصطالح انعطاف پذيري    

چنان كه اين اصطالح اغلب بدون توجه به مفهوم تخصصي آن و به صورت كلمـه اي كليـشه اي بـه              . براي آن قائل هستند   

  .درك ويژگيهاي تحول شهري استكاربرده مي شود، كاربرد عملي و نظري اين اصطالح در شهرسازي منوط به 

ايـن عناصـر صـرفاً    . شهر چيزي بيش از ساختمانها، خيابانها، تأسيسات شهري و خالصه بُتن و آهن و شيشه و مانند آن است       

ساختار كالبدي شهر را شكل مي دهند كه به علت خواص فيزيكي و شيميايي خاص خـود، تقريبـاً ثابـت هـستند و در مقابـل        

به عبارتي ديگر، عناصر فيزيكي ساختار شـهر ماننـد سـاختمانها و اجـزاي     . انعطاف پذيري بسيار كمي دارندتغييرات، نرمش و    

آن، شبكه خيابانها و زيرساختها تا حد زيادي ايستا و اليتغيرند و نمي توان در برابر شرايط جديد همانند سـلول زنـده انعطـاف                

  ).ي كوتاه بر اثر افزايش حجم ترافيك اضافه شده و تعريض گرددمثالً عرض خيابان نمي تواند در زمان.( پذير باشند
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شهر را نمي توان به حال خود رها كرد تا به هر شكل كه مي خواهد درآيد، بلكه بايد فضاي كافي بـراي توسـعه و گـسترش                 

ـ               بنـابراين،  . شودشهر را در نظر داشت تا توسعه و رشد، باعث تراكم جمعيت، فعاليتها و ساختمانها در يـك منطقـه مـشخص ن

انعطاف پذيري در برنامه ريزي شهري يعني در نظر گرفتن فضاي الزم براي ورود صنايع، خدمات و تسهيالت جديد، به گونه              

در برخي از شهرها، جمعيت و فـضاهاي خـدماتي   . اي كه در شرايط جديد نيز نيازهاي گوناگون جامعه شهري را برآورده سازد        

در چنان حالتي مي . شده اند كه فضاي ديگري براي ايجاد كاربريهاي ياد شده جديد وجود ندارد        و ساختماني به حدي متراكم      

استانداردها و ضوابط، زمان رسـيدن بـه تـراكم تثبـت شـده را عقـب مـي              . توان گفت كه شهر در اين تراكم تثبت شده است         

 و انعطاف پذيري در شهرسـازي بـا بـه كـاربردن     آنها راهنماي چگونگي تغيير و تحول در ساختار كالبدي شهر هستند      . اندازند

اين استانداردها نيز، براساس تجزيه و تحليل وضع موجود، آينده نگري، در نظـر     . استانداردها و ضوابط مناسب، امكانپذير است     

  .گرفتن اهداف برنامه ريزي و خواست مردم تدوين مي شوند

افزايش نيازهاي جديـد شـهروندان    پيشرفتهاي علمي و اجتماعي سبب روند فزاينده تغيير و تحول در شهرها و همگامي آن با        

اين تغييرات را نبايد با تغييراتي كـه مـشوق بـي نظمـي و     . مي شود كه در حد خود از عوامل مهم توسعه و تداوم شهري است   

  .آشفتگي در شيوه استفاده از زمين و استقرار كاربريها و ساختمانهاي پراكنده است، اشتباه گرفت

  )Space(ـ امكانات فضا1ـ3ـ4ـ2
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زيـرا مقـصود آن   . در طراحي معماري يك ساختمان، يكي از استانداردها، استفاده و بهره وري حداكثر از فضاي محـدود اسـت   

و وسيع باشد، كه راحتي و رفاه ساكنان آن را به خـوبي تـأمين         ) adequicyبسنده(است كه اين فضاي محدود، آن قدر كافي         

يم فضاي شهري را بدون توجه به معيارهاي زيبايي شناختي تعريف كنيم، نـاگريزيم كليـه انـواع فـضاي بـين      اگر بخواه . كند

 در حالي كه از ديدگاه طراحي شهري، ايـن فـضا از لحـاظ     .ساختمان ها در شهرها و ساير مكانها را فضاي شهري تلقي كنيم           

 و كييفيتهاي زيبايي شناختي آن است كه به مـا اجـازه           فقط ويژگيهاي هندسي  . هندسي با نماهاي گوناگون محصور مي شود      

  .تلقي كنيم) Urban space(» فضاي شهري«مي دهد آگاهانه فضاي باز بيرون را 

مفهـوم فـضا در     . براساس استانداردهاي برنامه ريزي شهري، كاربري هر مكاني بايد با فضاهاي مناسب و كافي طراحي شود               

سطح براي ساختمان و اسكان جمعيت در آن است، در ساختمانهاي بلند مرتبه و برجهـا،           برنامه ريزي شهري به معني حداقل       

  .تسهيالت شهري مي شودنه تنها موجب بي ثباتي در ارزش زمين، بلكه موجب بروز مشكالتي در ارائه خدمات و 

جـود مـي آورد و بركـارآيي    فشار ناشي از تراكم جمعيت بر واحد سطح براي خدمات و تسهيالت شهري نيازي روز افزون به و    

شبكه آب، سامانه فاضالب، شبكه توزيع گاز، تلفن، خيابان پياده رو و تـسهيالت آموزشـي ـ بهداشـتي اثـرات منفـي خواهـد        

 مـسلماً  .با افزايش تراكم بايد تسهيالت و تأسيسات شهري را نيز افزايش داد تا مـشكلي در ايـن زمينـه پديـد نيايـد               . گذاشت

  .وجب افزايش هزينه تأمين تسهيالت تأسيسات شهري خواهد شدافزايش تراكم هم م
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فضاي شهري جنبه هاي گوناگوني دارد فضاي مناسب براي وسايل نقليه در محيط شهري فضايي است كه سـهولت حركـت          

ين فـضاي الزم  تأم. اين فضا افزون بر سواره رو و پياده رو، مترو زيرزميني و ايستگاهها را نيز شامل مي شود      . را پديد مي آورد   

پاركهاي بازي، باغچه ها و مسيرهاي پياده     . حركتي در شهر مستلزم ايجاد نظم در چگونگي استقرار كاربريها و ساختمانهاست           

در سطح داخلي ساختمانها هم بخشي از ساختمان جهت  ايجاد پاركينگ، محوطه سـازي و حتـي مكانهـايي               . نيز فضا هستند  

  .اكنان مجتمعهاي مسكوني، در نظر گرفته مي شودبراي فعاليت عمومي و اجتماعي س

مفهوم فضاي شهري مستلزم وجود مكانهاي مناسب بر ويژگيهاي زيبايي شناختي براي استراحت، قدم زدن و تجمـع اسـت و           

گاهي مفهوم فضا در شهر، فقط به نوع   . هر شهر به فضاهاي مناسبي براي گسترش تواناييهاي فكري و روحي مردم نياز دارد             

اصي از فضاهاي شهر مانند ميدانها و پالزاها گفته مي شود و برخي گمان مي كنند كه فضا در حيطه طراحي شهري اسـت                    خ

برنامه ريزي شهري به جاي پرداختن به موضوع فـضا، بايـد   : و كاري به برنامه ريزي شهري ندارد پيروان اين پندار مي گويند 

درست است كه هدف برنامـه ريـزي شـهري حـل     : سخ به اين افراد بايد گفتدر پا! به حل مسائل و مشكالت شهرها بپردازد    

مشكالت شهري است، ولي مهمترين مشكالت شهري از نظر برنامه ريزي شـهري عبارتنـد از رفـع كمبودهـاي فـضا بـراي         

  .پيشگيري از تراكم و زشتيهاي حاصل از تخريب آن

  ـ قابليت دسترسي1ـ3ـ4ـ3
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مفهوم كلي دسترسي به سـادگي قابـل     . ري، منطقه اي، ملي و فراملي اهميت بسيار دارد        اين اصل در همه سطوح محلي، شه      

عامل فاصـله بـه صـورت هزينـه سـفر، مـصرف       . فهم است، قابليت دسترسي در شهرسازي به فاصله و زمان مربوط مي شود   

ن به مقصد بيشتر است و در نتيجـه  هر چه فاصله بيشتر باشد، زمان رسيد. سوخت و يا انرژي بدني و مانند آن بازتاب مي يابد       

به معني دسترسي نامناسب و كاهش آن دو به معني    ) فاصله و زمان  (افزايش هر دو عامل يعني      . هزينه ها نيز بيشتر مي شوند     

از اين رو، افزايش قابليت دسترسي و كاهش فاصله و زمان، يكي ديگر از اصـول اساسـي شهرسـازي                  . دسترسي مناسب است  

  .محسوب مي شود

  ـ منظر مطلوب1ـ3ـ4ـ4

در شهر و پيرامون شهر هر چيزي كه به نظر مطلوب و خوشـايند  . است» منظر« مشخص ترين جنبه زيبايي شناسي يك شهر    

از تركيب بناها و سيماي ساختمانها و شـكل فـضاها تـا    . منظر از عوامل متعددي تشكيل مي شود. برسد منظر ناميده مي شود   

) Land scape(و منظـر طبيعـي  ) Town) (scape( در كالبد شهرها، در حيطه منظر شهريچگونگي تركيب عناصري طبيعي

اصل زيبايي در شهرسازي با ايجـاد منـاظر   . نتيجه نهايي منظر خوب، خوشايندي و منظر بد، تنفر از محيط زندگي است         . است

  .مطلوب و خوشايند تجلي مي كند

  ـ وضعيت طبيعي1ـ3ـ4ـ5
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همگـي از عوامـل مـؤثر در شهرسـازي هـستند       ت سيل خيزي و زلزله خيزي، و توپـوگرافي      شكل زمين و جنس خاك، ظرفي     

  .واثرات اكولوژيكي، اقتصادي، منظر و چشم انداز مطلوب در سيما و ساختار شهري دارند

لـه  زلز. برخي از اين عوامل مانند بازدهي و حاصلخيزي زمينهاي كشاورزي مانع استفاده از زمين بـراي توسـعه شـهر هـستند               

خيزي و سيل خيزي نيز مانع ساخت و ساز ابنيه است و زمينهايي كه در مسير زلزله يا سيل هستند بايد به مصارف ورزشـي و                  

  ).مشخص است كه زمينهاي شيبدار براي كاربري ورزشي مناسب نيست(مانند آن اختصاص داده شوند

اي طراحي و عمران شهري محدوديتهاي زيادي بـه  عوامل طبيعي، اغلب شكل خاصي را به شهر تحميل مي كنند و گاهي بر       

  .وجود مي آورند، گاهي هم كار طراحي را آسان كرده، به مناظر و چشم اندازهاي زيباي شهري مي افزايند

  ـ حريم انساني1ـ3ـ4ـ6

ـ . حريم هنوز حوزه اي بالنسبه مبهم در مطالعات شهري است و معيارها و ابعاد آن ناشناخته مانده است     ساني، شـناخت  حريم ان

فاصله پنجره هاي اتاقهاي دو واحد    . نيازهاي رواني و عقالني انسان براي فراهم كردن آسودگي خاطر در زندگي جمعي است             

مسكوني مشرف بر هم و يا نرده مشترك ميان باغچه ها يا اندازه حياط خلـوت خانـه هـا بايـد در برنامـه ريزيهـاي شـهري                      

از . س نامطلوب و ناامني نكنند و در  حريم خصوصي خود آسودگي خاطر داشته باشـند   مشخص شوند تا ساكنان خانه ها احسا      

  .همين رو، رعايت حداقل معيارهاي حريم انساني و اشراف، يكي ديگر از اصول اساسي در شهرسازي است

  ()ـ عملي بودن1ـ3ـ4ـ7
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  .ي نفع وجود داشته باشدهيچ هدفي قابل حصول نيست، مگر آنكه در اصل موضوع توافق الزم بين گروههاي ذ

مـسائل  ) بـراي نيـل بـه يـك هـدف     ( براي حل هر مسأله راههاي گوناگوني پيشنهاد مي شود، اما معموالً تحقق هر راه حلي   

ترافيك بيـشتر را بـه دنبـال دارد كـه راه حـل آن       ) براي از بين بردن كمبود فضا     ( مثالً تراكم بيشتر  . ديگري را پديد مي آورد    

هر راه حل مانند يك روي سـكه اسـت كـه ممكـن اسـت روي      .  براي تردد و نيز توقف در پاركينگ است    ايجاد فضاي بيشتر  

  .ديگر سكه، آن را به كلي رد كند

پيشنهادها و راه حلهايي كه همسو با اهداف برنامه نباشـد، هرگـز بـه سـطح        . فرآيند برنامه ريزي در شهر ظرافت خاصي دارد       

براي نمونه هم كارشناسـان  . تحقق يك فكر يا عقيده، قابليت اجرايي و سودمندي آن استآزمون نمي رسند؛ زيرا اولين شرط   

در بيشتر جوامع مي پرسند كه آيا صحيح است هزينه هاي زيادي براي تهيه طرحهاي جامع شهري بپـردازيم و سـپس همـه               

هدفشان تنها حفظ ارزشهاي ثابـت در محـيط   آنها را به فراموشي بسپاريم؟ آيا الزم است به اجراي استانداردهايي بپردازيم كه    

شهري است اما در عمل، كاري ناشدني هستند؟ اين كارشناسان مي گويند بـراي حفـظ خـصوصيات بافتهـاي قـديمي درون               

شهرها، انواع ضوابط و حتي طرحها تهيه مي شوند اما هيچ كدام كاربردي عملي نمي يابند بلكه تنها هزينـه اي صـرف تهيـه           

  .آنها شده است

  

  
   

   شهريطراحيمباني ●
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  ـ مفهوم طراحي شهري1ـ4

  ـ تعريف 1ـ4ـ1

و بـا  . توجه اصلي طراحي شهري به شكل كالبـدي شـهر اسـت   . طراحي شهري پلي است بين برنامه ريزي شهري و معماري    

در هـر  . تبيين طراحي شهري با استفاده از يك تعريف مشخص، عملـي نيـست            . كيفيت كالبدي و فضايي محيط سروكار دارد      

يك جا به معنـي طراحـي   . ي بر اساس انتظارت و امكانات، طراحي شهري به گونه اي خاص تعريف شده است        عصر و فرهنگ  

امـا وجـه   . نماي ساختمانها و طرح يك ميدان يا خيابان آمده و در جاي ديگر براي طرح يك شهر كامل به كـار رفتـه اسـت                   

. يـا شـكل كالبـدي نـواحي شـهري سـروكار دارد      » فـرم «مشترك همه اين تعارف و انتظارات آن است كه طراحي شهري با   

  .بنابراين مي توان گفت كه طراحي شهري، روند منطقي شكل دادن به فرم كالبدي شهري است

در طراحي شهري مي توان گفت كه به عوامل اداركي محيط شهري، بيشتر توجه مي شود و اساساً درك بصري آن دسـته از                    

 هستند الزم است، با اين حال، ممكن است در نظر گرفتن عناصر متحرك نيز كـار          عناصر شهري كه عمدتاً سه بعدي و ثابت       

  .باشدساز 
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كار طراح شهري، معموالً با كار معمار متفاوت است، زيرا مقياس پروژه هاي طراحي شهري به مراتب بزرگتر و پيچيـده تـر از          

فاوت دارد، زيرا برنامه ريزي شهري همه جنبـه  طراحي شهري با برنامه ريزي شهري نيز ت       . مقياس ساخته هاي معماري است    

اما طراحي شـهري بـر شـكل كالبـدي     . هاي گوناگون شهري را در زمينه هاي اجتماعي ـ اقتصادي و كالبدي در برمي گيرد 

  .شهر و فضاهاي شهر تأكيد مي كند

دهي عناصر كالبدي شـهر بـا توجـه    اگر خواسته باشيم تعريف كاملي را در نظر بگيريم، بايد بگوييم كه طراحي شهري، سازمان  

به تصميمات برنامه ريزي شهري است، و قصد آن به وجود آوردن چـارچوبي بـراي شـبكه هـاي ارتبـاطي، فـضاهاي بـاز و                      

  .ساختمانها، همچنين حصول به اهداف اجتماعي ـ اقتصادي جامعه و سهولت در زيباسازي محيط است

كـه افـزون   ) interdiscipliary(ي شهري حوزه اي است پيچيده و ميان رشته ايبا توجه به اين تعريف، امروزه معتقدند طراح 

بر معماري و برنامه ريزي شهري با شاخه هاي ديگر علمي و هنري، مانند منظر سازي، مهندسي فني، مهندسي حمل و نقل،                

  .روان شناسي و حقوق نيز سروكار دارد

  ـ كاربرد طراحي شهري1ـ4ـ2

. ديگر اشكال شهرسازي متمايزي مي كند، به طور مشخص، كيفيت و شـكل كالبـدي شـهر اسـت            آنچه طراحي شهري را از      

از همين رو، سـاماندهي تـوده و فـضا، و    . شكل كالبدي شهر، توده ساختمانها و شكل فضاي بين ساختمانها را در بر مي گيرد        

افيـايي زمـين و محـل اسـتقرار آن     اين شكل، به شـكل كالبـدي و جغر  . ايجاد محيط مطبوع، اساس كار طراحي شهري است 
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چگونگي هماهنگي كالبد شهري با پهنه زمين نيز يكي از مهمترين زمينه هاي عمومي شهرسازي است كـه               . بستگي تام دارد  

  .كار طراح شهري در اين زمينه بهره مندي از شكل و فرم طبيعي مكان شهر است. سيماي شهر را پديد مي آورد

ماننـد عوامـل   ( قش مؤثري در كيفيت محيط شهري داشته باشد كه با ساير زمينه هـاي شـري       طرح شهري زماني مي تواند ن     

  .تركيب و هماهنگ  شود) طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي

. و نمونه هاي ممتازي در ساماندهي توده ساختمانها و فضاي كالبـدي شـهر براسـاس طراحـي شـهري وجـود دارد                   تجربيات  

 سرپوشيده خريد و تفريح، خيابانها و پياده روهايي كه در شهرها طراحـي مـي شـوند تـا افـزون بـر       ميدانهاي زيبا، مجتمعهاي 

ايفادي نقش اصلي  خود، محيط شهر را دلپذيرتر كنند؛ از نمونه هايي به شمار مي روند كه طراح شهر بـراي ارتقـاي كيفيـت            

زي بافتهاي كهن شهري صـورت گرفتـه اسـت، نقـش        اقداماتي كه در نمونه هاي موفق بهسا      . كالبدي شهر پديد آورده است    

  .طراحي شهري را در باال بردن كيفيت محيط شهري نشان مي دهد

برخي براي بررسي حوزه طراحي شهري، آن را برحسب مطالعات متفاوتي ـ كـه طراحـان شـهري بـا آنهـا سـروكار دارنـد ـ          

 فضاهاي باز، شكل و توده ساختماني، فعاليتهـا، عالئـم و   اين مطالعات، كاربري زمين، دسترسي و پاركينگ،   . تفكيك كرده اند  

 چنين شيوه اي گرچه حوزه طراحي شهري را به ظاهر مشخص مي كند، ا ما مسائل      .نمونه هايي مانند اينها را در بر مي گيرد        

ننـد  ما(ديگري به وجود مي آورد كه از آن جمله است ميزان دخالت طراح شـهري در كارهـاي تخصـصي حـوزه هـاي ديگـر              

كاربري زمين كه اساساً در حوزه برنامه ريزي شهري قرار دارد؛ يا مقياسي از دسترسي كه در حوزه مهندسي ترافيك قرار مـي              
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ترديدي نيست كه طراح شهري نه تنها بايد با مسائلي چون اصول بررسي كاربري زمـين و يـا شـبكه دسترسـي آشـنا            ). گيرد

منظور از تـوده سـاختماني و فـضا     ( توده ساختماني و فضا نيز تسلط كامل داشته باشد        باشد، بلكه بايد بر اموري مانند شكل و         

پيداست كه كاربريها و فعاليتها به طور عمده در توده سـاختماني و فـضا   ). مفاهيمي است كه تمامي موارد باال را در برمي گيرد    

 محصور كردن فـضا نـدارد ـ بلكـه تركيبـي      شكل مي گيرند و منظور از توده تنها صورت ظاهر حجمي نيست ـ كه كاري جز 

عالئـم نيـز اجزايـي از كـل     . رو به فضا دارد. است از ساختمانها و اشياء كه با شكل ظاهري خود ـ كه جزء الينفك توده است 

 توده اند و دسترسي به صورت خيابان و گذرگاه، اعم از سواره رو يا پياده رو، اگر واجد ارزشهاي فضايي باشد، فـضاي شـهري               

  .محسوب مي شود

  ـ هدف طراحي شهري1ـ4ـ3

طراحي شهري بايـد بتوانـد بـه    . به طور كلي هدف بنيادي طراحي شهري فراهم كردن زمينه هاي رفاهي زندگي و كار است              

  .طور مؤثر و مستقيم و آگاهانه، ياور اين هدف اساسي باشد

 و چگونگي عملكرد شهر براي تأمين رفـاه شـهري   يكي مسائل مربوط به كيفيت: طراحي شهري به دو مسأله مهم مي پردازد 

  .و ديگري توجه به خوشايندي يا كيفيت زيبايي شناسي است

طراحي خوب اين روابط مي تواند شهر را به مكاني خوشـايند   . كاركرد و فرم شهر با همديگر رابطه اي ظرف و مظروفي دارند           

هايي از شهر اين كيفيت و زيبايي را دارند، در حالي كـه بـسياري        در بسياري از شهرها، بخش      . و زيبا براي زندگي تبديل كند     
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اما شهروندان همگي عالقه مندند در اماكن مطبوعي كه بـه فـضاها و منـاظر خوشـايند             . از بخشها نيز كيفيتي بسيار بد دارند      

افزون بر .  اي داشته باشد   البته، اين محل استقرار موقعيت طبيعي شهر است كه بايد چنان ويژگي           . دسترسي دارد، زندگي كنند   

دارد كه تركيب كلـي و چگـونگي پيونـد آنهـا،     ) مانند ساختمان ها، خيابانها، ميدانها و مناظر طبيعي(اين، شهر اجزايي كالبدي   

  .اين كيفيت مطبوع و خوشايند را پديد مي آورد

چنـان كـه اگـر يـك     .  اجزاء بـا يكـديگر  طراحي خواه آگاهانه و خواه ناخود آگاه، ابزاري است براي مرتبط كردن مطلوب اين            

بوستان عمومي با اجزاي ديگري از قبيل آب، تپه، دره و درخت اطراف آن تركيب شده باشد، فضا و منظري زيبا پديد مي آيـد       

يا اگر هنگامي طراحي، يك مركز اداري ـ تجاري شهر با پياده روهـا،   . كه از عوامل خوشايندي و رفاه شهري به شمار مي رود

تورانها، مراكز خريد و اماكن استراحت به گونه اي مطلوب و متناسب با همديگر تركيب شده باشند، افزون بر رفاه شـهري،            رس

چه بسا دليل اينكه شهرهاي معاصر بيشتر خشك و بـي  . فضايي خوشايند براي گذران اوقات و انجام فعاليتها به وجود مي آيد      

ما در جامعـه اي  » اي زندگي به شهرها نمي آيند، بلكه هدف آنها امرار معاش استمردم امروزه بر « روح هستند اين است كه      

به سر مي بريم كه مردمش از نشستن در ميداني عمومي احساس ناراحتي مي كنند، زيرا رفت و آمد خودروهـا و بـي نظمـي،              

به هر حال، فضاي عمـومي را مـي   ! و گاهي حتي اصالً جايي براي نشستن هم وجود ندارد  . ازدحام و سروصدا مزاحم آنهاست    

زيرا نزديـك بـه نيمـي از    . توان به گونه اي طراحي كرد كه اين نيازها را برآورده كند و سبب راحتي و خوشايندي محيط شود       

مراكز اصلي تجاري، اداري، آموزشـي  و  . سطح شهرها اعم از خيابانها، معابر، ميدانها و پاركها در تملك فضاي عمومي هستند          
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 هم فضاهاي عمومي و نيمه عمومي دارند كه بالقوه مورد استفاده عموم قرار مي گيرند و براي رفاه بيشتر همگـان در     تفريحي

  .نظر گرفته شده اند

  ـ موضوع طراحي شهري1ـ4ـ4

اگـر بخـواهيم جـوهر و اسـاس     . تعيين حوزه طراحي شهري با چگونگي نگاه به مفاهيم و معناي طراحي شهري مرتبط است              

فـضاهايي كـه بـه صـورت     . عبارات و تركيبات مرتبط با فضا را مد نظر قرار دهـيم و » فضا«هري را بيان كنيم، بايدطراحي ش 

دلپذير و مطلوب با عملكردهاي منطقي و كاربريهاي مناسب تركيب شده اند، به غناي محـيط شـهر مـي افزاينـد، مقـصود از               

در اينجـا همـاهنگي   . يي است كه فضاها را محصور مي كننـد تركيب مطلوب، سيماي بصري دلنشين توده و شكل ساختمانها       

جزء و كل مورد نظر است؛ مجموعه اي از ساختمانها و عالئم مرتبط با هم در شمار كليات هـستند و هـر سـاختمان و عنـصر      

  .ديگري مانند درخت، تابلو، باجه تلفن، در و پنجره و مانند آن در حكم جزئياتند

  ـ ايجاد فضاي شهري1ـ4ـ4ـ1

امـا هـيچ فـرد يـا نهـادي بـه       . خلق مطلوبيت فضاي شهري، با آگاهي از عوامل تشكيل دهنده آن، چندان هم دشوار نيـست       

طراحي شهري يك اقدام عمومي مشخص است كـه شـهرداري آن را بـه عمـوم          . تنهايي مسؤول ايجاد فضاي شهري نيست     

مانند واگذاري فضا براي مراسـم و شـعائر مـذهبي،         ( يعي است در جوامع سنتي، اين اقدام، كاري كامالً طب       . مردم اهدا مي كند   
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مانند خياباني كـه تفكيـك و   (اما در جوامع معاصر، واگذاري زمين، منحصر به مواردي محدود است         ) بازار و مراكز عالم المنفعه    

  ).تعريض شده، يا حياط جلوي خانه ها كه بخشي از فضاي باز به شمار مي رود، و ميدانهاي عمومي

در برخـي از شـهرها، فـضاهاي بـاز بـا ارزشـي،         . ه به عنوان فضاي شهري پديدار مي شود تقريباً اتفاقي به وجود مي آيد             آنچ

همچنان دست نخورده باقي مانده اند، فقط به اين دليل كه مناسب ساختمان سازي نبوده اند؛ دره ها، تپـه هـا، تنـد شـيبها و            

 غيرقابل سـاختمان سـازي هـستند، امـا امـروزه در توسـعه شـهري بـه مـدد          دشتهاي سيالبي در شمار اين دسته از فضاهاي    

تكنولوژي مدرن اين گونه اراضي نيز در معرض ساخت و ساز قرار مي گيرند زيرا چنانچه مكاني مقرون به صـرفه باشـد، هـر             

  .چند به داليلي مناسب يا نامناسب پنداشته شود، در آنجا نيز ساختمان سازي مي شود

نهـضت  . ن گرايش مخرب، نمونه هاي قابل توجهي از اعتقاد عمومي به ضرورت تأمين فضاي شهري وجـود دارد         در مقابل اي  

افزون بـر گرايـشي كـه بـر حفاظـت از      . بوستان سازي پس از انقالب اسالمي در شهرهاي ايران، يكي از اين نمونه ها است             

  .  عمومي وجود داردمحيط زيست مبتني است، پشتيباني عموم نيز براي ايجاد بوستانهاي

يكـي از ايـن ذخـاير كـه بتـازگي در      . در هر دوراني ذخايري خاص از امكانات رفاهي در اختيـار شـهرداريها قـرار مـي گيـرد                 

شهرسازي مطرح شده، ايجاد  احداث پاركهاي محلي در اراضي قناس پيرامون بزرگراهها و داخـل تقاطعهـاي غيـر همـسطح            

  .ند كه احداث چنين فضاهاي كوچكي در تأمين آرامش مردم محل تأثير خوبي داردزيرا كارشناسان گمان مي كن. است
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از اين الگوهاي طراحي كه چندي پيش نيز در تهران انجام گرفت، برداشتن ديوار و نرده بوستانها به منظور تداخل               ر  يكي ديگ 

وستانهاي ملت و الله تهـران انجـام گرفتـه    مانند كاري كه در ب. (و مرتبط كردن خيابان و پياده رو شهري با فضاي پارك بود      

  ).است

الگوي جسورانه در ايجاد فضاهاي شهري، تداخل خيابان و ميدان با فضاي باز و حياط هتلهـا، بيمارسـتانها و دانـشگاههاست               

يـا  تبـديل قـسمتهايي از شـهر بـه پيـاده روهـا       . كه نمونه هايي از آن را در جهان مي توان به عنوان شاهد مثـال ذكـر كـرد       

پياده روي در مراكز تجاري و تفريحي، بويژه در مركز شهرها از ديگـر كارهـايي اسـت كـه در ايجـاد فـضاي         مسيرهاي ويژه   

ويژگي مشترك همه نمونه هاي ياد شده اين است كـه در آنهـا از خـصلت خـصوصي فـضاها چـشم            . شهري انجام مي گيرد   

براي ايجاد رفاه شهري چنين فراينـدي بايـد بـا    . ي به دست آيدپوشي شده تا با افزايش فضاهاي عمومي، رفاه شهري بيشتر         

  .شدت بيشتر طي شود

  ـ تعيين كننده هاي معماري در طراحي شهري1ـ4ـ4ـ2

شهر مانند ساختمان از اجزاء و عناصري ساخته شـده اسـت   . رابطه ساختمانها با شهر مانند رابطه سنگ و آجر با معماري است           

  .ر به چگونگي تركيب اجزاء، و به همان نسبت به كيفيت اجزاء، بستگي داردو ميزان هنري بودن سيماي شه

يا بسيار متحـرك  ) مانند كار در يك انبار  ( فعاليت ممكن است به صورت ساكن باشد      . ساختمان ها مكان انجام فعاليتها هستند     

بنـابراين  ).  ايـستگاههاي متـرو  مانند انتقال مردم از يك شكل حمل و نقل به شكل ديگـري از حمـل و نقـل در               (قلمداد شود 
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چنـان كـه هـر    . پويايي شهر در حركت ميان ساختمانهايي كه هر يك فعاليت معيني را در خود جـاي داده انـد، نهفتـه اسـت               

 طبقه اداري هـر روز جمعيـت زيـادي    20در يك ساختمان . ساختمان داراي حيات به نظر آيد و پويايي خود را به شهر بيفزايد           

اندازه، شكل و حتي ظاهر اين دو ساختمان ممكن است كامالً مشابه هم باشند، اما عوامل پويـايي در   .  است مشغول به فعاليت  

  ).كنش متقابل و كاهش و افزايش جريان بين ساختمانها نيز مهم است(آنها متفاوت است

 سـاختمانهاي زمينـه اي هـستند    از اينها گذشته، منحصر به فرد بودن ساختمانها نيز مهم است زيرا اين ساختمانهاي عادي يا             

ساختمانهاي كاهگلي زرد رنگ ماسوله، بلوك هـاي  . كه شهر را شكل مي دهند و شهري را از شهري ديگر متفاوت مي سازند 

مانند آن، هر يك همچون جامه اي بـراي هـر   ... سفيد و شيرواني سفالي خانه هاي الهيجان، ساختمانهاي آجري اصفهان و       

تعداد كمي از طراحان شهري كه به دنبال ايجاد ساختمانهاي برجسته و فضاهاي مطلوب هستند، بـه               . دشهر پنداشته مي شون   

  .درك اين ويژگي و برازندگي جامعه شهري رسيده اند و بر اهميت اين زمينه واقفند

  

  

  

  پيوست

  مباحثي در زمينه شهرسازي

   

  پيوست●
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 طرح خيابانها، استقرار سـاختمانها، بوسـتانها و فـضاهاي    تعريف عاميانه و متعارف شهرسازي در اذهان عمومي عبارت است از         

  .عمومي

اين اصـطالح بـه   . تعريف شده است» علم و نظريه اسكان بشر   « يا   Urbanismeشهرسازي به مفهوم    » الروس«در فرهنگ   

وسـعه  كنتـرل رشـد و ت  «به معنـي » آكسفورد«اين مفهوم در فرهنگ . »علم آمايش يا ترتيب دادن كالبدي شهرهاست   «معني  

 City Planningدر زبـان انگليـسي،  . آمـده اسـت  » يك شهر و ترتيب راهها، ساختمانها و غيره به وسيله يك قـدرت محلـي  

، »دايـرة المعـارف شهرسـازي   «بنـا بـه تعريـف    . فرانسوي و به معني شهرسـازي فارسـي اسـت    » اوربانيسم«معادل اصطالح   

نظـيم الگـوي خيابانهـاي اصـلي و محـل سـاختمانهاي عمـومي و                و ت ) محوطه(شهرسازي عبارت است از تهيه نقشه زمينها        

با مفهوم اخير، شهرسـازي بـه اقـداماتي اطـالق مـي شـود كـه جـدا از                  . فضاهاي همگاني و حريم و اندازه قطعات مسكوني       

بـه  شهرهاي موجود و يا كنار آنها با ساخت خيابانهاي منظم و ساختمانهايي كه براساس يك نظم خاص در تقسيم اراضـي و                 

  .گونه اي مرتب قرار گرفته اند، شكل مي گيرد

علـم و هنـر نظـم دادن بـه     « :اين مفهوم را چنين تعريف كرده اسـت » اصول نظري و عملي شهرسازي    «لوئيزكبيل، در كتاب  

ته كاربري زمين و استقرار ساختمانها و جاده هاي ارتباطي، آن چنان كه حداكثر قابليت عملي بودن از لحاظ اقتـصادي را داشـ       

  .»و آسودگي و زيبايي را تأمين كند
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اگرچه شهرسازي پديده اي تازه نيست و از آغاز شهرنشيني بـشر و روي آوردن او بـه تمـدن وجـود داشـته اسـت، اصـطالح                    

كلمـه  .  مـيالدي رايـج شـد   1876به قلم رينهارد بومستر در تاريخ » شهرسازي«شهرسازي نخستين بار با انتشار كتاب آلماني   

امـا در زبـان انگليـسي كلمـه     .  ميالدي به بعد به كـار رفتـه اسـت   1910به مفهوم شهرسازي در فرانسه از سال  » اوربانيسم«

 بـا تـشكيل شـوراي عـالي شهرسـازي و      1346در ايران هم از سال .  متداول شد1909شهرسازي به مفهوم جديد آن از سال   

  . به دست داده شدمعماري ايران، شهرسازي وارد دايرة لغات شد و براي آن تعريفي

حرفـه  . شهرسازي به مفهوم ساختن شهر و هدايت و كنترل توسعه هاي كالبدي شـهري ابعـاد و جنبـه هـاي گونـاگوني دارد       

به شهرسازي مي پردازند قـرار گرفتـه   ) tean Work(جديد شهرسازي، در مركز و كانون رشته هايي كه به صورت كار جمعي

  .است

، جامعـه شناسـي، جغرافيـا، اقتـصاد،         )راه و سـاختمان   ( مهندسي تأسيسات، مهندسي سـويل    مهندسي معماري، معماري منظر،     

  .اكولوژيك و مديريت از جمله رشته هاي مرتبط با شهرسازي اند

  الف ـ گرايش هاي شهرسازي

ريـزي  جنبـه علمـي برنامـه    . كه از لوئيز كيبل درباره شهرسازي ذكر شد، شهرسازي هم علم است و هـم هنـر             بنا به تعريفي    

شهري تالش منظم و سامانمند است كه براي پيش بيني گرايشهاي اجتمـاعي و اقتـصادي يـك جامعـه و هماهنـگ كـردن        

جنبه هنري برنامه ريزي شهري نيز تركيب كردن متناسب اجـزاي گونـاگون شـهر بـه     . محيط كالبدي با آن صورت مي گيرد  
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چنين است كه علم و هنـر بـه طـور مـشترك در سـاماندهي      . دطريقي است كه فرم و شكلي مطلوب با زندگي جامعه پديد آي       

  .كالبدي فضايي شهر براي خلق يك محيط شهري سازمان يافته و متشكل، همكاري مي كنند

دو گرايش جـدائي ناپـذير در شهرسـازي پديـد آورده     ) علمي و هنري( با توجه به تعاريف ذكر شده، سرشت دوگانه شهرسازي      

  ).Urban Design(و ديگري طراحي شهري) Urban Planning(ييكي برنامه ريزي شهر: است

موضوع اصلي برنامه ريزي شهري، ساماندهي كالبدي شهر با هدف كارآيي و آسودگي محيط زيست مـصنوع انـسان اسـت و          

  .دادن به ساختار كالبدي شهر با هدف زيبايي و مطلوبيت است) فرم(موضوع اصلي طراحي شهري، شكل

ين دليل از همديگر جدا نيستند كه كارآيي و آسودگي محيط كالبدي شهر نمـي توانـد از شـكل و فـرم آن     اين دو گرايش به ا  

از ايـن  . زيبايي و مطلوبيت محيط كالبدي شهر نيز از كاركرد و سامان كالبدي آن غيرقابل تفكيك به شمار مي رود          . جدا باشد 

  .محيطي مطلوب و شايسته براي زندگي انسان فراهم آورندرو، هر دو گرايش، با همكاري و هماهنگي يكديگر مي توانند 

  ب ـ پيشينه شهرسازي

شهر، نه تنها از آغاز شهرنشيني بشر تاكنون به اشكا گوناگون وجود داشـته  » پديد آمدن«و نه » ساختن«شهرسازي به مفهوم  

  :بلكه به طور كلي به سه گونه نيز انجام گرفته است

  .ه ـ كاهن هاي باستاني به عنوان مراكز مذهبي ـ حكومتي بنياد گذاشته شدندشهرهايي كه به دستور شا: نخست
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شهرهايي كه پادشاهان و حكام، به عنوان قرارگاه حكومتي يا نظامي، و يا به قصد تسلط بر مـستعره اي در سـرزمينهاي           : دوم

  .اشغالي، احداث مي كردند

 مراكز فعاليـت صـنعتي، معـدني و تجـاري از سـوي دولتهـا و              سكونتگاههاي جديد كه براي اسكان جمعيتها يا تأسيس       : سوم

  .شركتها براي فعاليت اقتصادي سودبخش يا اسكان اجتماعي ساخته مي شدند

چنـان  . اين سه نوع شهرسازي در طول سده ها تداوم يافته و از دل تاريخ مي توان براي هر يك نمونه هاي فراواني بركـشيد     

 سلطنتي تمدنهاي باستاني مصر، اكد و سومر در بين النهرين، چين و ژاپن را مـي تـوان   كه از نوع نخست، شهرهاي مذهبي ـ 

در عصر ساسانيان و بغـداد در  ) تخت سليمان(در عصر هخامنشي و شيز) تخت جمشيد( ليسودر ايران، شهرهاي پرسپ   . نام برد 

در عهـد  ) فيـروز آبـاد  (، شهرهاي شوش و گور از نوع شهرهاي سلطنتي ـ حكومتي در ايران .عصر عباسيان نيز از اين گونه اند

باستان، و سلطانيه در عصر ايلخانيان، و در فرانسه شهر سلطنتي ورساي، در آمريكـا پايتخـت آن واشـينگتن، در آلمـان شـهر           

ـ           وان كارلسروهه، و در زمان معاصر پايتختهاي جديد برازيليا در برزيل، شانديگار در هنـد، و اسـالم آبـاد در پاكـستان را مـي ت

از نوع شهرهاي مستعمره اي هم، شهرهاي اسكندريه ـ كـه اسـكندر مقـدوني در مـصر، ايـران و هنـد سـاخت ـ          . نمونه آورد

 در .در اروپا، انگليس و سواحل درياي مديترانه نمونه اي مناسب به شمار مي رونـد     ) Castra(شهرهاي رومي مشهور به كاستر    

گليس، هلند، اسپانيا، فرانسه و پرتغال در كشورهاي آمريكاي جنـوبي، آفريقـا و     دوره جديد شهرهاي متعدد استعماري توسط ان      

 از نوع سوم، شهرهايي را كه براي اسكان جمعيتها از زمان باستان تاكنون به صـورت سـكونتگاههاي            .هند تأسيس شده است   
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يشابور در نزديكـي كـازرون و شـهرهاي    در ايران باستان، شهر ب. جديد و به اشكال گوناگون پديد آمده است، مي توان نام برد 

در نزديكي تيسفون، كه به ترتيب به دستور اردشير و انوشيروان در زمان ساسانيان سـاخته        » وه آنتيوخ خسرو  «و  » وه اردشير «

 در دوره جديد، شهرهاي آبادان، آغاجاري، فوالدشهر، ماهشهر و زاهدان نيز با هدف اسكان جمعيـت و         . شدند، از اين دسته اند    

  .فراهم كردن زمينه فعاليت بيشتر پديد آمدند

نوع اخير شهرسازي در خالل قرنهاي نوزدهم و بيستم به اوج خود رسيد، چنان كه در قرن نوزدهم ميالدي همزمـان بـا دوره    

  .توسعه راه آهن، در اياالت متحده آمريكا صدها شهر ساخته شد

  ج ـ زمينه هاي شهرسازي جديد

با توسعه انقالب صنعتي، ميليونها روستايي مزارع خود را رها كردند و براي يافتن كار در كارخانه هـا          در قرن نوزدهم همزمان     

به زودي شهرهاي صـنعتي، مكانهـاي آلـوده اي شـدند و حومـه       .به شهرها روي آوردند و در جوار كارخانه ها اسكان گزيدند        

ين گونه، تمدن صنعتي بحران شديدي در اسكان بـشري پديـد   بد. شهرها، مغشوش و پرازدحام از وسايل نقليه اشباع گرديدند        

  .بود» شهرسازي«چاره مشكل، روي آوردن به علم . آورد كه مي بايست هر چه زودتر جلوي آن گرفته مي شد

. محتواي شهرسازي جديد در حل مشكالت تازه شهري با ساختن شهرها در عصر قديم تفاوتهـاي زيـادي پيـدا كـرده اسـت                 

گفته شد، اسكندر تعداد زيادي شهر بنياد نهاد و پادشاهان ساساني دهها شـهر سـاختند كـه مقاصـد نظـامي و                    همان طور كه    

 53طـي بيـست سـال،    ) 1633Vaubanــ  1707(همزمان با قرن هفدهم، وبـان در فرانسه . حكومتي در ساخت آنها مؤثر بود   
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طرحهـاي  « اين نقشه ها در تـاريخ شهرسـازي بـه     ( . شهر را نيز براساس نقشه اي خاص نوسازي كرد   300 او   .شهر بنا نهاد  

، اما وبان در شهرسازيهايش مقاصد نظامي داشت و جنبه مردمي و حل مسأله سكونت بشر مورد نظـر          )شهرت يافته اند  » وبان

  .او نبود

د بودنـد كـه   برخـي معتقـ  . در قرن نوزدهم كوششهاي اوليه در راه اصالح نابسامانيهاي شهر صنعتي در دو حالت بيان مي شد       

. بايد شهرهايي جديد پديد آورد و شكل هايي از همزيستي اجتماعي ارائه مي دادند كه بيشتر جنبه آرمـانگرايي انـسان داشـت           

برخي ديگر نيز مي كوشيدند مسائل شهري را جدا از يكديگر حـل كننـد و بـي توجـه بـه وابـستگي مـسائل بـه همـديگر و                    

  .اي هر يك از مسائل، جوابي جداگانه مي يافتندبر) Organism(يكپارچگي اندامهاي شهري

به گـروه اول تعلـق داشـتند و اصـطالح     ) Fourier(، فوريه)Saint- Simon(، سن سيمون)Owan(اصالح طلباني مانند اوون

يتهـا نيـز   اما آنها فقط به توصيف شهر آرماني خود قناعت نكرده اند بلكه به واقع        . درباره آنان به كار رفته است     () آرمان گرايان 

قسمت عمده اين نظرات، زمينه ايدئولوژيك قابل تشخيصي دارد كه اغلب با سـرآغازهاي سوسـياليزم مـدرن           . توجه داشته اند  

  .منطبق است

در همان زمان گروه دومي هم بودند كه به عنوان متخصـصان و مـسؤوالن، بـراي اولـين بـار مقـررات بهداشـتي و سـاخت                  

 كردند آنها كه به مستمسكهاي حقوقي و فنـي ضـروري در ايـن زمينـه نيـاز داشـتند، در             تأسيسات جديد را براي شهر مطرح     

  .حقيقت بانيان اولين مقررات نو شهرسازي به شمار مي روند
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 در پارلمان انگليس به تصويب رسيد و طرز فكري نو از كنترل همگـاني  1848اولين قانون بهبود وضع بهداشت شهر، به سال  

اين طرز فكر، بهينه كردن شرايط بهداشـتي شـهر بـا تـأمين آب     . آن زمان تابع نظمي نبودند، مطرح كردرا در زمينه هاي كه   

  .آشاميدني، دفع فاضالب، رفتگري و نظافت و كف سازي سطح شهر بود كه بايد زير نظر شوراي تندرستي اجرا مي شد

عمليات وسـيع  . ترده شهرسازانه در اروپا انجام گرفت  در فرانسه، در زمان ناپلئون سوم اولين اقدامات گس         1848پس از انقالب    

در بروكسل و ژوزف بازالخـت  ) Anspach(و آنسپاش) 1853ـ 1869طي سالهاي ( در شهر پاريس   ) Housman(هاوسمان. ژ

، همگـي حاصـل كـار طبقـه اي جديـد از        )1863در سـال    ( و آغاز ساختن متـرو لنـدن      ) 1848ـ  1865طي سالهاي   ( در لندن 

هندسان، متخصصان و كارگزاراني عالي رتبه بود كه با تسلط بر كار خود، مسؤوليتهاي شهرسـازي نـو را عمـالً بـه      طراحان، م 

  .عهده گرفتند

با اين حال، واكنش مصلحين و مسؤولين اجتماعي در اين دوره در برابر زشتي شهرها و محله هاي كارگرنـشين، و اغتـشاش                  

يكي آنكه شهرسازان آينـده نگـر، علـل    :  فكر متفاوت را در شهرسازي پديد آورددر حومه هاي صنعتي نزديك معادن، دو طرز    

بيماري شهرهاي صنعتي را مورد پژوهش قرار مي دادند و احداث شهرهايي نو را كـه بـا نيازهـاي جديـد انـسانها همـاهنگي              

  . دفاع مي كردندداشته باشد، پيشنهاد مي كردند و ديگري، شهرسازان گذشته گرا كه از ميراث معماري گذشته

تقـسيم شـدند   » مترفـي «و » محافظه كار«به دو دسته   ) طرفداران شهرسازي : يا به عبارتي درست تر    ( بدين گونه، شهرسازان  

  .كه به شدت با يكديگر در تعارض بودند
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ي قرار گرفـت   در ايتاليا بهبود شرايط بهداشتي، شبكه ارتباطي، و سيماي شهري مورد تصويب قانون1865بار در سال   نخستين  

  .و كمي بعد، اين قوانين تا اوايل قرن بيستم در همه اروپا به رسميت شناخته شد

بود و مسائل شهرهاي موجـود كمتـر مـدنظر قـرار     » ساختن شهرها« در اين اقدامات، مفهوم شهرسازي همواره همان تعريف      

، 1889در سـال  » هنر بنـاكردن شـهر  «تاب معمار اتريشي، با نوشتن ك) 1843ـ Camilo Sitte1903(كاميلوسيت. مي گرفت

معمـاران  اعالم كرد كه مناسب است كار شهرسازي ديگر به اشخاص اداري همچون هوسمان واگذار نـشود بلكـه بـه عهـده          

. او معتقد بود كه شايسته است انديشه احياي ارزشهاي گذشته با انديـشه فرمهـاي آينـده در هـم آميختـه شـود             . گذاشته شود 

از پيشروان شهرسازي محافظه كار به شمار مي رود، بيش از هر چيـز بـه حفـظ و نجـات بافتهـا و فـضاهاي                كاميلوسيت كه   

  .شهري گذشته به عنوان ميراث معماري مي انديشيد

حل باغشهر، يا شهرهاي باغ مانند بـود كـه   در آستانه قرن بيستم يكي از راههايي كه براي حل مسائل شهرها مطرح شد، راه  

فـردا، راهـي   «هوراد نظريه خود را در كتاب . در انگليس مطرح شد) 1928ـ Ebenezer Howard 1850( هوارداز سوي ابنزر

در اين كتاب وي براي رهايي از مشكالت شـهر صـنعتي و از    . منتشر كرد1898در سال » مسالمت آميز براي اصالحي واقعي   

ه جامعه صنعتي بود، پيـشنهاد كـرد شـهرهاي كـوچكي       ميان بردن محالت فقرنشين و پرجمعيت كه زاييد نظام لجام گسيخت          

طرح باغشهر در . متشكل از كارخانه و مزرعه ايجاد شود و بخش عمده آن به فضاي سبز و جنگل و كشاورزي اختصاص يابد                

  .حقيقت پيوندي بين شهر و روستا بود
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ا براسـاس شـركتهاي تعـاوني پايـه     اما فكر باغشهر عمالً به صورت محالت يا شهركهاي كوچكي درآد كه در اطراف شـهره          

گذاري شد و عمالً از واقعيت تلخ شهرهاي بزرگ به دور و از حل مسائل بنيادي شهرهاي صنعتي و شـهرهاي بـزرگ عـاجز                  

  .ماند

منتشر كـرد  » شهرها در تحول«كتابي تحت عنوان ) 1854ـ Patrick Geddes 1932( ميالدي پاتريك گدس1915سال در 

  . آينده شهرها سخن گفت و رشد طبيعي شهرها را مورد تحقيق قرار دادو از مسائل و مشكالت

  د ـ انجمنهاي شهرسازي

حفـظ بافتهـاي   . با توجه به اين نظرات و جريانها، حفاظت از شهرها، ضرورتي اجتماعي مانند درمان انسانها قلمداد مـي شـود          

له مراكز شهري و گسترش سيـستمهاي ارتبـاطي   قديمي، اصالح بافتهاي حاشيه اي، پيش بيني توسعه هاي شهري، حل مسا    

و تأسيسات زيربنايي، تسهيالت عمومي، زيباسازي و بهبود سيماي شهري و دهها مـسأله ديگـر، شهرسـازي را متوجـه حـل                        

حل اين مسائل كالبدي با دهها مساله اجتمـاعي، اقتـصادي، تـاريخي و قـانوني همـراه           . مسائل پيچيده شهرهاي موجود كرد    

  .ن شناخت و تحليل آنها نمي توان طرحهايي بنيادي براي شهرها ارائه كرداست كه بدو

براي اولين بار قانون شهرسازي . اين عوامل در آستانه قرن بيستم شهرسازي را به عنوان يك رشته و حرفه مستقل پديد آورد             

زي از معماري مورد تأكيـد   به تصويب رسيد كه براساس آن، ضرورت جدا شدن حرفه شهرسا   1909و مسكن انگليس در سال      
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به عنوان حرفه اي ضميمه حرفه معماري با عزمـي راسـخ، از معمـاري مـستقل     ) Town Planning(قرار گرفت و شهرسازي

  .شد

مباحـث شهرسـازي را در ميـان حرفـه هـاي مـرتبط بـا        ) Thomas Adams(، تومـاس آدامـز  1909پس از تصويب قـانون  

تـالش او در تعلـيم و تـرويج هنـر و علـم       . تـرويج مـي كـرد     ) بـرداري و حقـوق    معماري، مهندس عمران،نقشه    ( شهرسازي،

ايـن  .  ميالدي در انگلـيس شـد  1913در سال ) Town Planning institute(شهرسازي منجر به تأسيس انجمن شهرسازان

حرفـه  نخـستين آزمـون خـود را برگـزار كـرد و بـدين گونـه         1920انجمن براي پذيرش داوطلبان حرفه شهرسازي در سـال          

  .شهرسازي به طور رسمي كادرهاي خود را انتخاب نمود

در اياالت متحده آمريكا نيز مانند اروپا، در قرن نوزدهم، شهرسازي يك كار ضميمه معماري به شـمار مـي رفـت و هـر چنـد           

 نـسبت بـه شهرسـازي مالحظـه    ) Landscape Architecture(هوشياري و آگاهي بيشتري در تصويب قانون معماري منظر

، يك حركت جنبشي بزرگ در شهرسـازي  1893جهاني كلمبيا در شيكاگو در سال      شده بود، با اين حال طي برپايي نمايشگاه         

در سـال  ) AIP يـا  American Institure of Planner(اما تا تأسيس انجمن شهرسازان آمريكـايي . اين كشور محسوب شد

در اين سال انجمن شهرسازان آمريكا با انتـشار اساسـنامه        . ي شد  در كنزاس سيتي، شهرسازي حرفه مستقلي قلمداد نم        1917

  .تازه خود، تجديد سازمان يافت
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اولين اقدامات با تشكيل اداره احسائيه در زمان ناصرالدين شـاه و نگهـداري امـالك و            . در ايران، شهرسازي با تاخير پديد آمد      

در زمان قاجاريه بـا تـصويب قـانون    .  خان اعتماد السطنه بوددايره ميرزا حسناولين رئيس اين   . روشن كردن معابر شروع شد    

نخـستين عمليـات   . اولين اقدامات شهرسازي در ايران با احداث خيابـان در شـهرها آغـاز شـد    . بلديه، شهرداري رسميت يافت  

 1312در سـال   خورشيدي آغاز گرديد كه اين قانون 1320خيابان كشي در تهران بر اساس قانون جديد توسعه معابر در سال             

  .به تصويب رسيد

 شوراي عالي شهرسازي ايران تشكيل شد و از اين سال به بعد شهرسازي ايران بـه طـور رسـمي آغـاز شـد و                     1346در سال   

قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي نيز بـه فعاليـت         . اقدام به تهيه طرحهاي شهرسازي كرد     

  .رسازي جنبه قانوني بخشيدنهادها و مؤسسات شه

با وجود توسعه شهرسازي در ايران طي يك قرن گذشته و تصويب قوانين شهرسازي و تأسيس گروههاي آموزش شهرسـازي    

در دانشگاههاي كشور، هنوز حرفه شهرسازي ضميمه حرفه معماري محسوب مي شود و استقالل حرفه اي خـود را بـه طـور         

ائل بسيار حاد و پيچيده، شهرسازي كشور موقعيت ضعيفي در نظام مهندسي كـشور دارد        با وجود مس  . كامل كسب نكرده است   

 جامعه مهندسان شهرساز در چارچوب قوانين تشكيل جوامع و انجمنهاي وزارت كشور پايـه              18/5/1376هر چند كه در تاريخ      

 جامعـه مهندسـان شهرسـاز ايـران     اما اميدواريم در سالهاي آينده با همكاري مؤسـسات ذي ربـط در شهرسـازي،   . گذاري شد 

  .بتوانند وظايف شهرسازي خود را به گونه اي احسن انجام دهد و حقوق شهرسازان را تأمين كند
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