
 

 

 

 

 

 

 

  تی ریو مد یزیربانمه ر   مبانی 

شت و نظافت شهر  یبهدا
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   قانون پايانه هاي مسافربري ـ2  ـ2

 روز افزون سفر، گاراژها هر روز پذيراي مراجعين بيشتري شدند و به با افزايش جمعيت شهرها و در نتيجه تقاضاي

از همين رو مسؤولين امور به فكر ساماندهي . تدريج به صورت يك معضل شهري بويژه براي شهرهاي بزرگ، در آمدند

از تردد اتومبيل حمل و نقل مسافر در شهرا افتادند و در نتيجه اليحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و جلوگيري 

  . در مجلس شوراي انقالب اسالمي ايران به تصويب رسيد1359هاي بين شهري در ارديبهشت ماه سال 

داراي سه آيين نامه است كه آيين نامه اول آن درباره تشكيل شركت هاي تعاوني ) ترمينال(قانون احداث پايانه ها 

مؤسسات مسافربري در سطح شهر مي : انه آن آمده استدر اين آيين نامه و برحسب مواد هفت گ. مسافربري است

اين شركتها از نظر درون سازماني . بايستي به دنبا اعالم شهرداري تهران مبادرت به تشكيل شهركتهاي تعاوني نمايند

داراي اساسنامه و هيأت مديره، مدير عامل، رئيس هيأت مديره و بازرسان بوده، تحت نظارت مستقيم سازمان مركزي 

به موجب ) ارايه خدمات مسافربري(امور برون شركتي آنها . عاون كشور تشكيل مي شوند و به كار خود ادامه مي دهندت

  . قانون ياد شده به عهده شهرداري گذاشته شده است3ماده 

ندگي نحوه واگذاري غرفه ها و ميزان  اجاره بهاي آنهاست؛ كه از طرف شهرداري به صورت نماي: آيين نامه دوم شامل

  .به شركتهاي تشكيل شده تحت نظارت سازمان مركزي تعاون كشور واگذار مي گردد
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 و تبصره ذيل آن، نظارت بر كميت و كيفيت برنامه ريزي مسافربري 2، ماده 4، ماده)3ماده (به موجب همين ماده

  .همچنين مالكيت و مديريت تأسيسات ترمينال ها به عهده شهرداري است

غرفه ها، با تشخيص كارشناس دادگستري و با درنظر گرفتن ارزش عرصه واعيان، متناسب با فضاي ميزان اجاره بهاي 

  .مورد استفاده براي توقف وسايط نقليه آن شركت، تعيين مي شود

  .اين اليحه قانوني، براي شهرداري تهران و شهرهايي كه جمعيت آنها بيش از يكصد هزار نفر است، وضع شده است

   و اندازه پايانه ها ظرفيت ـ2  ـ3

اين مشخصات به ويزه ظرفيت پايانه، . درباره ظرفيت، مساحت و ساير ويژگي هاي پايانه ها، استاندارد معيني وجود ندارد

تعييين مي شود؛ بدين ترتيب كه، براي تعيين ظرفيت پايانه، تعداد ... بر اساس مطالعات ترافيكي، جمعيتي، زير ساختي و 

براي آنكه پايانه . اين برآورد مبناي طراحي پايانه قرار مي گيرد. مقصد پايانه مورد نظر، برآورد مي گرددسفرها از مبدأ تا 

به تناسب (بتواند پاسخگوي نيازهاي آينده شهر باشد، بايد طراحي ساختمان آن مبتني بر نيازهاي ده تا بيست سال آينده 

  .ز براي توسعه آتي در نظر گرفته شودانجام پذيرد و فضاي ذخيره اي ني) منابع قابل تخصيص

در شهرهاي متوسط، احداث پايانه درمكاني كه از زير ساخت ها و دسترسي هاي مناسب به داخل و پيرامون شهر 

برخوردار باش، كافي به نظر مي رسد؛ اما در مورد كالن شهرها، براي تمركززدايي از پايانه ها، استقرار دو يا چند پايانه 

  .روجي هاي اصلي شهر در جهات مختلف جغرافيايي ضروري استقرار يابنددر ابتداي خ
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پايانه هاي بار و كاال، نوع ديگري از پايانه هاي شهري هستند كه حمل و نقل بار و كاالها از طريق انها به عهده 

ساس طرح هايي اگر چه احداث اين پايانه هابا هماهنگي شهرداري وبر ا. سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور است

  .اما شهرداريهاددر زمينه ايجاد وبهره برداري از اين پايانه ها مسووليت قانوني ندارند. مصوب انجام مي شود

   معياره هاي برنامه ريزي پايانه ـ2  ـ4

  عناصر سازماني فضايي پايانه●

لي پايانه رادر جابهجايي مسافر عناصر اصلي يا عناصري كه عملكرد اص: عناصر تشكيل دهنده فضايي پايانه عبارتند از

امكان پذير مي سازد،عناصر پشتيباني كننده ،عناصر تفريحي وآرامش بخش ،عناصر خدماتي،عناصر ارتباطي و تأسيسات 

اما شريح ويژگيهاي هريك از اين عناصر در حوصه اين نوشتار . كه در زيراجزاي هركدام از اين عناصر مشخص شده اند

  .ر ادامه ضمن برشمردن اين عناصر اصول كلي برنامه ريزي پايانه بيان مي شودبنابزاين د.نمي گنجد

  عناصر اصلي

  )فضاي اصلي( سالن پعيانه ـ

   قسمت فروش بليط ـ

   قسمت مربوط به تعاوني ها ـ

   سكوهاي سوار شدن ـ
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  )كنترل ورود وخروج( قسمت اداري ـ

  عناصر پشتيباني

  يريتعميرگاه،تعويض روغن، تنظيم باد وپنچرگ -

 )كارواش(شست وشوي ماشين  -

 فروشگاه لوازميدكي -

  عناصر تفريحي وآرامش بخش

 آب نما -

 فضاههاي سبز وقلمستان -

 فضاي بازي كودكان -

  عناصر خدماتي ورفاهي

  ...)مواد غذايي،صنايع دستي ،پوشاگ،مطبوعات،كادو و(فروشگاه -

 ...)س وغرفه هاي خدماتي،بانك ،بيمهريا،پست،مخابرات،راهنماي مسافران ،اورژان -

 كافه تريا ومحل استراحت مسافران از راه رسيده -

 چاي خانه،رستوران -
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 آب خوري ،سرويس بهداشتي،حمام،رختشوي خانه -

 هتل وخوابگاه رانندگان -

  عناصرارتباطي

  راههاي ارتباطي -

 پاركينگ هاي اتوبوس هاي متوقف -

 پاركينگ اداري  -

 پاركينگ تاكسي -

 پاركينگ اتومبيل هاي مراجعان -

 هاي از راه رسيدهمحل اتوبوس  -

  تأسيسات

  ) برق، آب،تهويه ، مطبوع،گاز،فاضالب_تأسيسات -

 پست آتش نشاني -

   اصول برنامه ريزي پايانه ـ2 ـ5
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تمام اصول پذيرفته شده در برنامه ريزي عناصر مهم شهري در برنامه ريزي پايانه نيز بايد مد نظر قرار گرفته 

  . ها اهميت ويژه اي دارددراينجا تأكيد براصولي است كه در پايانه.شود

در شهرهاي .مهيا باشدمنظور از اصل جامعيت اين است كه تمامي امكانت مورد نظر مراجعان در پايانه :  اصل جامعيت●

كوچك،شهروند، معموال بعد از تهيه بليت به محل اقامت خود مراجعه مي كند وچند دقيقه قب از حركت به بنگاه 

د . رو نيازي به تداركات امكانات رفاهي گسترده در بنگاه مسافربري احساس نمي شوداز اين. مسافربري باز مي گردد

رشهرهاي بزرگ وكالن شهرها به داليي چند بايدامكانت يا اقامت موقت در پايانه مهيا باشد ؛زيرا،اوال پايانه هاي بزرگ 

 عزيمت به مشهد رادارد ، ممكن است به عنوان مثال مسافري كه از خرمشهر قصد.دارند)ترانزيتي(اغلب نقش انتقالي 

امكان حركت مستقيم از خرمشهر به مشهد را نداشته باشد ومجبورباشد از خرمشهر به تهران حركت كند و چند ساعتي 

ثلنيا به ديل بعد مسافت اغلب مسافران بعد از تهيه بليت ترجيح مي دهند تا زمان .را د رترمينال جنوب تهران سپري كند

همچنين رانندگان وساير نيروهاي فعال در زمينه مسافربري در اين شهرها  به ذليل ذوري . يانه بمانندحركت ، د رپا

بنابراين، پايانه ها به ويژه در كالن شهرها بهيا . دارند...وعدم دسترسي به منزل،نياز بيشتري به امكانات بهداشتي،حمام و

و خدمات فرهنگي وبهداشتي و رفاهي در آنها پيش .ي شوندبه عنوان محل زندگي موقت بخشي از شهروندان ،سامانده

  .ظرفيت، تنوع ونحوه طراحي اين امكانات بستگي به شرايط محلي دارد. بيني گردد
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سازمان فضايي پايانه مانند ديگر فضاه ها به طور كلي مركب ازدو نوع : اصل سازگاري فضاهها وفعاليت هاي همجوار●

براي مثال  محل انتظار واستراحت مسافران جزء فضاه هاي .فضاه هاي شلوغ و پرتحركفضاه هاي ارام و: فضا مي باشد

بنابراين؛دو فضا بايد به گونه ي . آرام سكوه هاي سوارشدن به اتوبوس در زمره فضاه هاي پرتحرك به شمار مي رود

  .ندمناسبي از همتفكيكشوند وبه عكس،فضاه هاثي متجانس بايد در جوار يكديگرمكان ابي گرد

ايمني پايانه ها در گرو جدايي مسيرهاي سواره رو وپياده رو و عدم تداخل اتومبيل ها وانسان : اصل ايمني●

 .همچنين توجه به ايمني در اختالف سطوح اين كاربري ها،امنيت دارد.هاست

 درآن ، مستعد بروز پايانه ها به دليل پذيرا بودن مهاجران،تازه دآمدگان به شهر و نوع مشاغل موجود:  فصل امنيت●

تإمين امنيت درگرو قابليت نظارت فضاي پايانه ونبودن فضاههاي گم، دنج وغير قابل دفاع . آسيبهاي اجتماعي است

  .است

تإمين دسترسي آسان به بخش هاي مختف پايانه اعم از عناصر اصلي،ارتباطي،رفاهي، خدماتي، :  اصل دسترسي آسان●

در بعضي از پايانه ها به رغم توجه به اصول ديگر وتدارك امكانات . حي پايانه استيكي از مهمترين اصو در طرا...و

  .كافي، به اين اصول كم توجهي شده واز اين مشكالتي براي شهروندان پديد آمده است

حظه اي براي رعايت استانداردها و تأمين فضاهها ي مورد نياز پايانه ، معموال پايانه ها از وسعت قابل ما:  اصل تمركز●

برخهوردار هستند به همين منظور فضاهها بايد به صورت متمركز طراحي شود تا مسافران براي دستري به 
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به عنوان مثال در شكل . شكل پايانه از اين جهت حايزاهميت است. خدنمات،مجبور به طي مسافت هاي طوالني نشوند

  . ران امكانپذير شده استتمركز خدمات مورد نياز مساف)مانند پايانه جنوب تهران(مدور 

منظور از خوانايي، مشخص بودن ورودي هاي اصلي،ورودي سكوههاي سوار شدن به :  خوانايي فضاههاي پايانه●

  .اتوبوس ،باجه هاي فروش وديگر عناصر است

رفت وآمد پايانه ها نبايد در جوار مناطق مسكوني قرار گيرند؛زيرا، :  سازگاري فعايت پايانه با كاربري هاي اطراف●

  .ماشين هاي سنگين، ترافيك آلودگي وسرو صداي زياد موجب مزاحمت براي ساكنان مناطق مسكوني اطراف مي شود

   انتباق ظرفيت شبكه ارتباطي اطراف پايانه با سفرهاي جذ ب شده توسط پايانه●

ازاين جهت بامشكل مواجه پيش بيني فضاي ذيره ، براي گسترش پايانه در آينده است تا سيمابي شهر : "زيادگي" ●

  .نگردد

   اصول مديريت پايانه ـ2  ـ6

  :اصل هاي زير از مهم ترين اصول مديريت پايانه به شمار مي آيند

   اص هماهنگي●

طبق مصوبات قانوني ،ماكيت .هم اكنون درزمينه نظارت بر امور مسافربري،به عدم تمركز مديريت مواجه هستيم

ي پايانه ها وارايه خدما رفاهي ،بهداشتي واجتماعي به مراجعان، بر عهده شهرداري ومديريت تأسيات و مستحدثات داخ
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نحوه فروش بليط ونرخگذاري،تهيه وساي نقليه وبرنامه ريزي حمل ونقل بين شهري را وزارت راه وترابري . است

كنترل بر . رار داردهمچنين مجتمع هاي خدماتي بين راهي، زير نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي ق.نظارت مي كند

به همين غلت، مسأله هماهنگي د ر نحوه عمل، سازمانهي ذي ربط . امر راهنمايي ورانندگي د جاده ها با پليس راه است

بديهي است كه در صورت عدم هماهنگي افزون بر ايجاد نارضليتي ،از مانبع استفاده بهينه اي نمي . اهميت خاصي دارد

  .شود

  هره برداران ومراجعان اصل حمايا از حقوق ب●

مسافران مراجعه كننده به پايانه ها معموال از حقوق خود به عنوان بهره بردار يكي از تأسيسات خدمات شهري، اطاع 

كافي ندارند،بنابراين مديريت بايد از طرفي مراجعه كتننده راازحقوق خود آگاه واز سوي ديگر ،از حقوق وي حمايت 

  .نمايد

   اصل نظارت عمومي●

يعني؛تسهيالتي را فراهم . كند تاموانع احتمالي را مرتفع سازد5ديريت پايانه بايد نظارت و مشاركت عمومي را تشويقم

  .وازآنهابراي اصالح وبهبود امور استفاده گردد.كند كه به انتقادها ،پيشنهادها، مشكالت وشكايات مراجعان،رسيدگي شود

   اصل اطالع رساني موثر●
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درصورت عدم شبكه هاي اطالع رساني . در كالن شهرها نيازمند سيستم اطاع رساني كاراهستندپايانه ها به ويژه 

مناسب،مسافران وشهروندان مجبورند براي تهيه بليت مسافرت، به شيوه سنتي به تك تك بنگا هاي مسافربري مراجعه 

است كه مديريت پايانه مي تواند سيستم اطالع رساني تلفني ازديگر سرويس هايي . كنند و اصطالح سرگردان باشند 

  .جهت آگاهي رساني موثر به مراجعه كنندگان از آن بهره گيرد

  كشتارگاه●

   مشخصات كلي عملكرد كشتارگاههاي كشور ـ3  ـ1

   معيارهاي مكان يابي كشتارگاه ـ3  ـ2

   معيارهاي برنامه ريزي كشتارگاه ـ3  ـ3

  كشتارگاه

  اي كشور مشخصات كلي عملكرد كشتارگاهه ـ3 ـ1

در گذشته مسوولين دولتي يا شهرداري در كار كشتاردام دخالتي نداشتند ويااينكه دخالت آنها فقط در حد دادن تذكرات 

بنابراين، هر قصابي دام خودرا بدون رعايت موازين بهداشتي ذبح مي كرد وگوشت ان را به فروش مي . بهداشتي بود

به همين . ا به خطر مي انداخت ،هم موجب نابساماني فضاي شهر مي شداين شيوه كشتار، هم سالمت مردم ر. رساند 
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دليل شهرداريها به تدريج محدوديت هايي براي كشتار دام اعما نمودند وسعي كردند ،مزاحمت هاي ناشي از كشتار 

  .پراكنده را به حداقل برسانند

ن كشتارگاهها از چند تير چوبي و متعلقات اي.اوين كشتارگاه هي ساماندهي شده به وسيله شهرداري بسيار ساده بود

به مرور زمان كشتارگاه ها ضابطه مند .ومحوطه اي محصور اما رو باز را به وجود مي آورند. ديگري تشكيل شده اند

در حال حاضر براساس .ومجهزتر شدند ودرنتيجه ايجاد و اداره آنها به صورت يكي از وظايف اصلي شهرداريها درآمد

براسا مطاعه اي كه . وزارت جهادسازندگي وسازمان ملل، كشتارگاه ها در ايران در حد مطلوب نيستند مطاعه مشترك 

 كشتارگاه 20به شكل سنتي و %)4/95( كشتارگاه411 كشتارگاه فعال كشور انجام شده است ،431درباره 1374در سال 

ث مبين روش فرآوري مورد استفاده در البته طبقه بندي سنتي وغير سنتي.به شكل غير سنتي فعايت دارند%)6/4(

كشتارگاه است؛نه استاندارد كشتارگاه ؛ بدين ترتيب كه كشتارگاههايي كه به عنوان سنتي طبقه بندي مي شنود ،ازروش 

كشتارسنتي پيروي كرده ودرنتيجه تمام عميات كشتاري از جمله ذبح شرعي،خونگيري،جداكردن كله وپاچه وپوست 

مين ينجام مي شود وبه طور معمو يك سالخ ، عمليات كشتاري راروي اشه تاآخر انجام مي ودرآوردن احشا،روي ز

تنها وسيله اي كه در اين روش استفاده مي شود ،قالب آويز كوتاهي است كه با قالب كردن الشه ، پوست كني .دهد

 ظرفيت اسمي با شرايط به علت همين عميات تك نفره سالخان است كه محاسبه.وبازرسي گوشت راآسان تر مي كند

كشتارگاههيي سنتي قابل انتباق نيست ومحاسبه مقدار اين ظرفيت ،منحصرا به تعداد سالخ به كار گرفته شده بستگي 
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ومعموال تا حد .داردو به طور كلي در كشتارگاههاي سنتي متعلق به شهرداريها،نهادهاي مديريتي بسيار كم است

  .آوري عوارض شهرداري محدود مي شوندنگهداري استاندارهاي بهداشتي وجمع 

در تمام موارد مسووليت استفاده از امكانات به عهده قصاب مي باشد كه ساخ ا را به صورت انفرادي يا گروهي استخدام 

مي كنند ، به عبارت ديگر،شهرداري امكانات خدماتي را فراهم كرده؛قصاب عميات تجاري تأمين گوشت راهدايت مي 

  .كند

كشتارگاه سنتي ساختماني محصورو ساده اي است براي كشتار دام وبه : شتارگاه هي سنتي مي توان گفت در تعريف ك

  .منظور منظور گوشت تازه مورد نياز جمعيت محلي ، به كار مي رود

ماهيت وجودي وعملياتي اين كشتارگاهها به گونه اي است كه بسياري از  تجهيزات وتأسيسات الزم براي استاندارد 

  .در آنها وجود ندارند)مثل اغل دام،چيلر، سردخانه الشه وفريزر(وب عملياتيمطل

  

كشتارگاه هايي به عنوان غير سنتي طبقعه بندي مي شوند كه درآنها از تكنيكهاي كشتاري روي ريل استفاده مي 

راي انجام سالخ در طول ريل ب.شه روي ريل قالب شده،بيشترين عمليات كشتاري روي ريل انجام مي شودال.شود

  .عمليات خاص برروي هرالشه در نقاط معين قرار مي گيرد
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سيستم وسيع ريل آويز به صورت مكانيكي يا اتومكانيك ،الكترو شوك،تله :كشتارگاههاي غير سنتي از تجهيزاتي مانند

  .كشتار،سكوي كشتار وتشتهاي مخصوص بازرسي  احشا بهره مي برند

ين شده در اين كشتارگاهها ،ميزان ظرفيت اسمي از طريق نوع تجهيزات به به علت وجود وسايل مشخص وازپيش تعي

بيشتر كشتارگاههي غير رسمي در مالكي وتحت مديريت سازمان .كار رفته ونحوه استفاده از آنها قابل محاسبه است

ف مديريت به به علت وجود وسايل سازمان يافته فراوري،سالخان مستقيما از طر. گوشت ووزارتخانه هاي دولتي است

  .كار گرفته مي شوند

سطح تكنولوژي ، مورد استفاده براي عميات كشتاري وبه كارگيري مستقيم سالخان به اين معني است كه نهادهاي 

بيشتر كشتارهاي انجام شده توسط اين كشتارگاهها .مديريتي در مقايسه باكشتارگاههاي سنتي در سطحي باالتراست

البته بعضي از كشتارگاهها عمليات فرآوري تجاري گوشت رادرمورد بخش اندكي از . تواجد ماهيت خدمات كشتاري اس

  .كشتار روزانه به عمل مي آورند

   معيارهاي مكان يابي كشتارگاه ـ3  ـ2

انتخاب محل مناسب براي . اولين اقدام اجرايي براي احداث كشتارگاه،انتخاب محل مناسب براي ايجاد آن است

چراكه كشتازگاهها ازجمله كاربريهايي هستند كه اگر جانمايي آنها نادرست صورت .ويژه اي داردكشتارگاه ، حساسيت 

  :در مكان يابي كشتارگاه بايد شرايط زير رادر نظر گرفت. گيرد،آسيب هايي فراواني به محيط زيست وارد مي كند 
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ر باشد،همچنين نبايد كشتارگاه رادر محل زمين كشتارگاه بايد درخارج ازمحدوده قانوني شه: موقعيت نسبت به شهر -1

  .جهت توسعه شهر مكانيابي كرد

كيلومتر، براي 6فاصله محل كشتارگاه تالبه محدوده قانوني شهر براي كشتارگا ههاي بزرگ حداكثر: فاصله تاشهر -2

 . كيومتردرنظرگرفته شده است2كيلومتر وبراي كشتارگاههي كوچك3كشتارگاههاي متوسط 

زمين كشتارگاه بايد كنار يكي از جاده هاي اصلي منتهي به شهر قرر : اط با شبكه هاي ارتباطيموقعيت زمين درارتب -3

درشهرهاي كه درمسير راه آهن واقع .يا اينكه به وسيله جاده فرعي اختصاصي كوتاه به جاده اصي مرتبط گزدد.گيرد

ت امكان ،ايجاد خط فرعي رعايت شده اند،بهتر است محل كشتارگاه نزديك به خط راه آهن انتخاب شود ودر صور

 .شود

بدين ترتيب . كشتارگاه بايد در مكاني احداث شود كه ارتفاع آن پايين تر از ارتفاع ساير نقاط شهر باشد: شيب -4

 .آلودگيهاي ايچاد شده به وسيله كشتارگاه به ساير نقاط سرايت نمي كند

 .كشتارگاه نبايد در مسير باد قرار گيرند -5

زمين كشتارگاه بايددر جايي انتخاب شود كه امكانتأمين آب مورد احتياج در آن موجود باشد : ارگاهآب مورد نياز كشت -6

بهتر است به حفر چاه .در كشتارگاهها به دليل مصرف زياد آب،استفاده از آب لوله كشي شهرها توصيه نمي شود.

 .عميق يا نيمه عميق آب مورد نياز تأمين شود
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رگاه بايد حتي االمكان به شك مستطيل باشد؛زيرا تاسيسات كشتارگاه در جهت زمين كشتا: شكل هندسي زمين -7

 .طولي قرار مي گيرد

موئقعيت زمين بايد به گونه اي باشد كه تصفيه فاضالب وتخليه فاضالب كشتارگاه به سهولت : تصفيه فاضالب -8

 :براي اين موضوع بايد نكات زير رعايت شود.لنجام پذيرد

سيسات فاضالب است ،زمين كشتارگاه بايد در مكاني انتخاب شود كه فاضاب كشتارگاه وارد اگر شهرداراي تأ) الف

  .شهر قرار گيرد)فوضالب رو(اگو

درصورتي كه شهر داراي اگو نباشد وكشتارگاه در كتنار رودخانه قرار گيرد ،مي توان پس از تصفيه فاضالب ) ب

انچه رودخانه هم نباشد،بايد باوساي مخصوص، فاضالب كشتارگاه چن. كشتارگاه ، مازادآب بي ضرر را به رودخانه ريخت

را تصفيه وپس از حصول اطمينان ،آب اضافي را در زمينهاي مجاور براي استفاده كشاورزي قرار داد ويا در زمينهاي 

  .اطراف به صورت آزاد رها كرد

 ناشي از فعايت صنايع، گرد و خاك، دود كشتارگاه نبايد در معرض آلودگي هاي:  موقعيت نسبت به صنايع آالينده ـ9

  .باشد...وخاكستر و

  .بايددور از مسيل ها باشد وقابليت پي ريزي و ستون بندي خوب راداشته باشد:  زمين كشتارگاه ـ10
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ابته اين معياردرنقاطي اهميت .بايددرمكاني جانمايي شود كه محل عبور دامداران وبه تبع آن احشام باشد: كشتارگاه ـ11

  .رد كه رفت وآمد دام به صورت پياده انجام پذيرددا

   معيارهاي برنامه ريزي وساماندهي فضايي كشتارگاه ـ3  ـ3

  :كشتارگاه به دو بخش آلوده وغيرآلوده تقسيم ميشود

  :شامل قسمتهاي زير است:  بخش آلوده ـ1

  :دام زنده شامل: الف

   بازار خريد وفروش دام ـ

   اصطبل انتظار ـ

   واياب وذهاب حمل ونقل ـ

   تخليه فضوالت محتويات شكمبه وقسمتهاي غير قابل خوراكي  ـب 

   تأسيسات بهداشتي ـپ 

  :قسمتهاي زير رادربر ميگيرد:  بخش غير آلوده  ـ2

   تأسيسات سرد خانه ـ

   خروج گوشت واعضاي خوراكي ـ
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   قسمت اداري ـ

  ..)ق، سان و ماشين آالت وتهيه آب، توليد آب گرم، توليد بر( سرويسهاي عمومي وصنعتي ـ

  : با توضيح زير درحد فاص بين قسمتهاي تميز وآلوده قرار دارد"سالن كشتار": توضيح

  قسمت كثيف:  ورود دام زنده به سالن كشتارگاه  ـ1

  قسمت تميز:  خروج گوشت ـ2

اصطبل : سعه سه قسمتتركيب وترتيب قسمتهاي گوناگون واصوال طراحي نقشه كشتارگاه، بايد به گونه اي باشد كه و

  .انتظار، سالن كشتار وسرد خانه، به سهولت امكانپذير باشد

  .براي توسعه كشتارگاه در نظرگرفتن فضاي ذيره ضروري است

  :جزءيات ساختمانها وتأسيسات كشتارگاه به شرح يزير است

  :ساختمان اداري: الف

   اتاق سرايدار ـ

   دفتر دام پزشكي ـ

   آزمايشگاه ـ

  زرسي كشتارگاه دفتر با ـ
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   رختكن و قسمتهاي بهداشي كاركنان كشتارگاه ـ

  )براي كشتارگاههاي بزرگ( قهوهخانه ورستوران ـ

   محل بازرسي ومعاينه دامها هنگام ورود با كشتارگاهها ـ

   محل بازرسي وكنترل خروج گوشت ـ

  قسمتهاي عمومي: ب 

   بازار خريد وفروش دام ـ

   اصطب انتظار دامها ـ

  اي كشتار سالنه ـ

   تأسيسات سردخانه ـ

  ...)سيرابي، كله وپاچه، زهتاب خانه، محل شست وشوي پوستها و( محل جداسازي اعضا واحشا ـ

  ساختمانهاي بهداشتي: پ 

   اصطبل براي نگهداري دامهاي بيمار ويا مظنون به بيماري ـ

   قسمت كشتارگاه دامهاي بيمار ويا مظنون به بيماري ـ

  ا واعضاي دامهاي بيمار يا مشكوك محل ضبط گوشت ه ـ
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   محل تبدي يا ازبين بردن الشه ها وگوش هاي بمار ـ

  ...)كوزه مخصوص سوزاندن الشه بيمار، چاه براي دفن كردن و(

   محل تخليه محتويات شكمبه ـ

   محل صفيه فاضالب وفضوالت كشتارگاه ـ

  سرويسهاي عمومي وصنعتي: ت 

   تهيه آب  ـ

   توليد آب گرم ـ

  وليد برق ت ـ

   سالن ماشين االت ـ

   كارگاه تعمير وگهداري  ـ

  محل براي گندزدايي كشتارگاه ـ

  محل براي جمع آوري شاخ وسم واستخوان ـ

  مساحت مورد نياز راي تأسيس كشتارگاه

  :اندازه سطوح الزم براي زير بناي كشتارگاه برحسب جمعيت شهر به طور تقريبي در جداول زير ذكر گرديده است



 

 

 

 

 

 

 

 معياراهي وضوابط سبز شهري 
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ليكن از آنجا كه اين نوع . ين ترتيب، فضا مي تواند چنان نازك و وسيع به نظر آيد كه احساس وجود بعد از بين برودبد

فضا در صورتي كه فضاي سبز باشد، نسبت به فضاهاي سبز سه بعدي انبوه، داراي بازدهي اكولوژيكي نسبتاً كمتري 

  .اع كاربري زمين از لحاظ پوشش هاي گياهي قابل شويمخواهد بود؛ بنابراين الزم است، اين تمايز را در انو

 سطوح "اختصاص دارد، مثل چمن و مراتع به عنوان ) نازك و كم حجم(زمين هايي كه به پوشش هاي گياهي كوتاه 

 فضاي "با عنوان ...  و زمينهايي كه به پوششهاي گياهي بلند يا نسبتاً بلند اختصاص دارند، نظير جنگل، باغ و "سبز

 تعبير مي كنيم، كه توسط درختان داراي بعد و حجم " فضاي سبز"در واقع سطوحي را .  دسته بندي مي شوند"زسب

در مقابل سطوحي كه عاري از درخت بوده و گياهان آن منحصر به سطوح .  گرديده اند" فضاي مثبت"شده و تبديل به 

  . تعريف مي شوند" سطح سبز"ارت بهتر  يا به عب" فضاي منفي"چمن و انواع گياهان پوششي باشند، يك 

   انواع فضاهاي سبز ـ2  ـ2

به عنوان مثال يك ( از نظر اكولوژيكي، از اين نظر اهميت دارد كه سطوح سبز " سطوح سبز" و " فضاي سبز"تمايز 

صوتي نقش نمي تواند عمل غبارگيري را مانند فضاي سبز شبه جنگلي انجام دهد و يا در كاهش آلودگي ) پارك تزئيني

  .مؤثري داشته باشد و يا به نحو مطلوبي موجبات كاهش دما گردد

  : در دياگرام زير، انواع فضاي سبز، از اين ديدگاه طبقه بندي شده اند

   فضاهاي سبزشهري ـ2  ـ2  ـ1
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  . تقسيم كرد" فضاههاي سبز غير شهري" و " فضاههاي سبز شهري"فضاههاي سبز را مي توان هر دو دسته 

  : بر آن فضاههاي سبز شهري، به سه دسته زير نيز تقسيم مي شودافزون

   فضاههاي سبز خياباني ـ3 فضاههاي سبز نيمه عمومي      ـ2 فضاههاي سبزعمومي     ـ1

اين فضاهها براي عموم . فضاههاي سبز شهري هستند كه واحد بازدهي اجتماعي مي باشند:  فضاههاي سبز عمومي ـ1

.  فراغت ، تفريح ومصاحبت با دوستان وگردهمايي اجتماعي و فرهنگي استفاده مي گرددمردم در گذران اوقات

وجود نيمت، وشنايي، آبخوري، دستشويي، كف . فضاههاي ياد شده اساسا براي اين منظور طراحي يا تجهيز شده اند 

از اين فضاههاي سبز، . به شمار مي رود) عمومي( سازي معابر و دسترسي ، از مولفه هاي فضاههاي سبز اجتماعي 

در واقع فضاههاي سبز اجتماعي شامل همه فضاههاي سبز عمومي مجهز .  نام برده مي شود" پارك"معموالً به عنوان 

  . به خدمات وتسهيالت مي شود

فضاههاي سبزي كه بازدهي اكووژيكي دارند ، ليكن استفاده كنندگان آنها ، نسبت به :  فضاههاي سبز نيمه عمومي ـ2

محوطه هاي باز بيمارستانها، پادگانها، . ضاههاي عمومي معدودتر هستند؛ بنابراين، واجد بازدهي تام اجتماعي نيستندف

  .در اين دسته قرار مي گيرند... وادارات دولتي و



 24 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

نوعي از فضاههاي سبز شهري هستند كه به طور معمول درختكاري حاشيه باريكي از حد :  فضاههاي سبز خياباني ـ3

ل مسيرهاي پياده رو وسواره رو را تشكي مي دهند ويا به صورت متمركز در فضاههاي نسبتا كوچك ميدانها و يا در فاص

  .زمينهاي پيرامون بزرگراهها وخيابانها شكل گرفته اند

   فضاههاي سبز غير شهري ـ2 ـ2 ـ2

ت توسعه هاي شهري در بافت هر چند به عل.  فضاههاي سبز غير شهري، فضاههاي هستند كه كاركرد شهري ندارند

هاي شهري قرار گرفته باشند؛ ليكن از آنجا كه كاركرد آنها خاص مراكر شهري نيست، در دسته بندي فضاههاي سبز 

اين فضاهها يا طبيعي هستند، نظير جنگلهاي طبيعي ويا مصنوعي هستند مانند باغها . غير شهري قرار مي گيرند

  .جنگلهاي مصنوعي.و

  طوح سبز س ـ2  ـ2  ـ3

سطوح سبز داراي كاركردهاي شهري را سطوح سبز . سطوح سبز نيز به دو دسته شهري وغير شهري تقسيم مي شوند

رمپ ها، لوپ ها و ( زمينهاي باز ورزشي چمن كاري شده، جزيره ها و لچكي هاي كوجك:  نظير. شهري مي ناميم

آن بخش از سطوح سبز . چمن يا گل پوشاننده مي شود: نظيركنار خيابانها و پلها كه با انواع گياهان پوششي، ) رفوژها

  ... بدون كاركردهاي شهري را سطوح سبز غير شهري مي نامند؛ مانند مراتع اطراف شهر و

   نقش واهميت فضاي سبز در زنذگي شهري ـ2  ـ3
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 و سازها به مسا اين ساخت. رشد صنعت وافزايش جمعيت در شهرها، به ساخت وساز هاس سودگرايانه منجر شده است

از سوي ديگر، ايجاد كاربري هاي . بهداشتي و تأمين حداقل نور وهوا در مناطق متراكم شهري توجهي نداشته است

جديد شهري ، براي پاسخگويي  به نيازهاي روز افزون و امكان جمعيت به تدريج باعث كاهش  سهم فضاههاي سبز و 

شايان ذكر است كه با افزايش روند . ودگي محيط زيست شده استباغهاي شهري گرديده است ودر نتيجه باعث آل

انهدام طبيعت ، توجه انسان به منابع طبيعي نيز فزوني يافته است، بهره وري از آن جايگزين احترام به طبيعت گرديده 

 افزايش تعريف طبيعت تا آنجا گسترش يافت كه حجم فضاي ساخته شده در مقايسه با فضاي آزاد در اين دوره. است

آنچه كه در اين باره مي تواند مطرح شود، همان مفهوم فضاي سبز يعني، رعايت تراكم هاي . چشمگيري  داشته است

 هر چند در محوطه هاي كوچكفضاي  ـتشويق مردم به درختكاري . ساختماني در قطعات مختلف زمينهاي شهري است

 از فضاههاي آزاد براي توسعه پاركهاي كوچك از جمله اقدامات 9 ، كاشتن نهال در كناره خيابانها، استفاده ـخانه ها 

  .مؤثر در توسعه فضاي سبز است

 در اهميت فضاي سبز شهري مي توان گفت كه امروزه اقليم شهري تحت تأثير فرايندهاي را كم و تمركز فعاليتها در "

رت مشخص وجداي از اقليم ناحيه اي شهرها، آن چنان دگرگون شده است كه در مطالعات ناحيه اي شهرها ، به صو

آثاري كه از طريق كاهش فضاي سبز شهري بر اكولوژي شهري به ويژه در زمينه ها يا اقليم ، هوا . بررسي مي شود
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خاك، ، آب هاي زيرزميني و جامعه حيواني گذاشته مي شود، آن چنان شديد است كه عناصر سازنده آن را در محيط 

  ".دشهري به كي دگرگون مي كن

 كه با آشكار شدن آثار سوء   ـدر بررسي روند تاريخي ضرورت يافتن فضاي سبز در شهرها ، به طور قطع قرن نوزدهم 

به طور كلي ، .  نقطه عطفي به شمار مي رود ـانقالب صنعتي، ضرورت تالش براي نجات شهرها را محسوس ساخت 

در .  بازسازي شهري بود در نيمه قرن نوزدهم افزايش يافت استفاده از گياهان در فضاههاي شهري كه نتيجه مستقيم"

اين باغها تا .  يا فضاههاي سبز ايجادد شدند" باغهاي كاربردي" ،19 و 18قرن بيستم بر خالف باغهاي تفريحي قرن 

   ".حدي به احتياجات جديد شهروندان ، ناشي از كثرت شهرنشيني، پاسخ مي دادند

   ضرورت فضاي سبز ـ2  ـ3 ـ 1

مهمترين اثر فضاي سبز در شهرها ، كاركردهاي زيست محيطي آنها ست كه شهرها را به عنوان محيط زيست جامعه 

انساني معني دار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربردي نادرست تكنولوژي مقابله نموده، سبب افزايش 

  .زيستي شهرها مي شوند

فضاي سبز مناسب . نظام زيستي شهرها را به شيوه هاي گوناگون مختل كنندمؤلفه هاي آثار توسعه شهري مي توانند 

در شهرها يكي از عوامل مؤثر در كاهش اين اثرها هستند و به ويژه دار ارتباط با گرد وغبار و آلنودگي هاي هوا، فضاي 

ا تعديل دما ، افزايش مهمترين تاثير فضاي سبز در شهره. سبز شبه جنگي، ريه هاي تنفسي شهرها به شمار مي روند
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به طور كلي . ديگر تاثيرات فضاي سبز، در شهرها نقش نسبي دارند. رطوبت نسبي ، لطافت هوا و جذب گرد وغبار است

به طوري كه بدون آن ممكن نيست شهرها پايدار باقي . وجود فضاههاي سبز و تاثير آنها در شهرها اجتناب ناپذير است

  .بمانند

سبز به عنوان جزيي از بافت شهرها و نيز بخشي از خدمات شهري ضرورت يافته باشد ، نمي تواند بنابراين، اگر فضاي 

 "جدا از نيازهاي جامعه شهري باشد؛ از اين رو؛ فضاي شبز بايد از نظر كمي وكيفي متناسب با حجم فيزيكي شهر 

با توجه به ) وقات فراغت و نيازهاي بهداشتياز حاظ رواني، گذران ا(  و نيازهاي جامعه "ساختمانها، خيابانها وجاده ها

شرايط اكولوژيكي شهر و روند گسترش آني آن ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضاي سبز فعال ، بازدهي زيست 

  .محيطي مستمري داشته باشد

   آثار فضاي سبز در بيو كيماي شهري  ـ2  ـ3  ـ2

  : اين آثار را به دو گروه كلي مي توان تقسيم كرد"

   اثراتي كه صرفاً ناشي از وجود گياه است؛ مانند غبار گيري وپااليش هوا ـالف 

 دراين مورد  ـگياهان .  اثراتي كه ناشي از فعاليت حياتي گياه است ومحيط از حاصل اين فعاليتها منتفع مي شود ـب 

شهري موجبات بهبود  از دوطريق يكي كاهش آلودگي هوا و ديگري لطافت هواي  ـخاص درختان و درختچه ها

  ".بيوكليماي شهر را فراهم مي آورند
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   اهميت ونقش فضاي سبز از بعد شهرسازي و تكنيكي ـ2  ـ3  ـ 3

امروزه فضاي سبز واصوالً معماري و . كيفيت محيطزيست شهري با امكانات وتأسيسات فضاي سبز ارتباط مستقيم دارد

از همين ديدگاه اين گونه فضاهها جاي خود را در .  استطراحي فضاي سبز، به عنوان بخشي از شهرسازي مطرح

  .طراحي بزرگراهها و تفكيك كاربري ها وساير موارد طراحي شهري باز كرده است

شهر ، سيستم زنده پويايي است كه پاركها جزءي از آن هستند و به جهت نقش مؤثر آنها در كاهش تراكم شهري، 

 كاركرد تأسيسات آموزشي ، فرهنگي، مسكوني و ذخيره زمين براي گسترش ايجاد مسيرهاتي هدايتي ، تكميل وبهبود

  .آينده شهر با ارزش هستند

   نحوه تأثير گذاري فضاي سبز بر اقليم شهري ـ2 ـ3 ـ 4

اين امر سبب افزايش . در طي روز ، برگ درختان ودرختچه ها، موجب تبخير بخار آب هواي مجاور خود مي شود

براي تبديل آب به بخار .  از سوي ديگر، باعث خنك شدن هواي اطراف فضاي سبز مي شودرطوبت نسبي هوا شده و

به همين دليل به هنگام تابش .  كالري حرارت نياز است ك از انرژي خورشيدي كسب مي شود580  ـ 600آب بين 

  .آفتاب ، هواي اطراف فضاي درختكاري شده ، خنك تر از فضاي بدون درخت است
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بدين ترتيب ، .  درصد صرف عمل تراسپيراسيون مي گردد75 تا 60ي كه جذب وتبديل به گرما مي شود،از مقدار انرژ

مي توان مطمءن بود، در منطقه اي كه فاقد پوشش گياهي است و سطح خاك پوشيده از انواع ساختمانهاست ، بخش 

  .ا فراهممي اوردوسيعي از انرژي خورشيدي انعكاس مي يابد وبه طريق متف موجبات گرماي محيط ر

   عملكردهاي فضاي سبز ـ2  ـ 4

فضاهاي سبز شهري، افزون بر عملكردهاي زيبايي شناختي و اجتماعي ، داراي عملكردهاي اساسي تري به شرح زير 

  :هستند

   عملكردهاي فضاي سبز در ساخت كالبدي شهر ـ2  ـ4  ـ 1

البدي شهري تقي مي شود ودر هماهنگي با بخش از اين ديدگاه، فضاي سبز شهري به عنوان بخش جاندار ساخت ك

در اين حالت فضاي سبز مي تواند نقش لبه . بي جان كالبد شهر ، ساختار يا بافت و سيماي شهر راتشكيل مي دهد

  .شهر، تفكيك فضاههاي شهري وآرايش شبكه راهها را به عهده گيرد

   عملكردهاي زيست محيطي ـ2  ـ4  ـ 2

به طوري كه مي .  به بهبود شرايط اكولوژيكي و كاهش ميزان بار آلودگي آنها كمك مي كننداين نوع عملكردها عمدتاً

توان گفت ايجاد فضاي سبز يكي از راههايي است كه به شكل مؤثرآلودگي هاي محيط يست ، اعم از آلودگي هاي 

 آب وخاك را كنترل كرده ، گازي، ذره اي، صوتي، تشعشعي، بوههاي نامطبوع و ديگر آالينده هاي موجود در هوا و
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 واز اين روست كه پوششهاي گياهي انبوه، از مناسبترين و مؤثرترين شيوه ".محي سامتري براي انسان فراهم مي كند

افزون بر اين عملكردهاي زيست محيطي فضاي سبز، . هاي مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي محسوب مي شوند

  . با آلودگي هاي زيست محيطي نمي گردددامنه متنوع دارد ومحدود به مقابله

 از ديدگاه زيست محيطي، فضاي سبز شهري، بتيد ارايه دهنده بازدهي هاي اكولوژيك زيست محيطي زير "به طور كلي

  :باشد

   بهبود شرايط بيوكيماتيك درشهر ـ1

   كاهش آلودگي هوا ـ2

  آبهاي زيرزميني تأ ثير مثبت بر چاخه آب در محيط زيست شهري و افزايش كيفيت  ـ3

   افزايش نفوذ پذيري خاك ، كاهش سطح ايستايي ـ4

   كاهش آلودگي صوتي ـ 5

فضاههاي سبز داخ شهر از آنچه گفته شد ، به نقش واهميت گياهان در فضاي شهر مي توان پي برد؛ به عنوان نمونه،

اندازه گيري است؛ بنابراين، در اين پديده حتي براي فضاههاي كوچك قابل . مي توانند درجه حرارت را كاهش دهند

محيط شهري هر يك از فضاهاي سبز نماينگر فضاههاي خنك وبهترين شيوه برخورد با جزاير حرارتي در شهرها 
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  . درصد سطح جهت كاربري ورزشي درفضاي باز20ت حداكثر  رعاي ـ2بند

  :ضوابط احداث ساختمان در كاربري فضاي سبز نيز در طرح جامع تهران به صورت زير پيش بيني شده است

  . فقط احداث كاركردهاي فهرست زير در كاربري پارك ها و فضاي سبز مجاز مي باشد ـ14ماده 

، كتابخانه و كتاب فروشي، موزه، نمايشگاه، رستوران و چاپ خانه و مشابه، گل  مكان هاي فرهنگي و اجتماعي ـ1بند

خانه، ساختمان اداري و نگهباني پارك، مسجد، سرويس هاي بهداشتي، ساختمان تأسيسات و تجهيزات فني، فضاهاي 

  .تفريحي كودكان، فضاهاي ورزشي تئاتر و سينماي كودكان و آتليه هاي هنري

  . درصد مي باشد10 درصد سطح زمين با تراكم ساختماني 10ضريب اشغال،  حداكثر  ـ15ماده 

مگر به عنوان دسترسي فرعي به خيابن هاي .  دسترسي ساختمان هايي كه داخل پارك ها مجاز نمي باشد ـ16ماده 

  .درجه سه و دسترسي

ها اختصاص دارد، تأمين حداقل  عالوه بر اينكه پاركينگ هاي پيرامون پارك ها به استفاده كنندگان آن  ـ17ماده 

  . متر مربع يك پاركينگ، الزم مي باشند1000فضاي سبز پاركينگ اضافي، در اراضي پارك به ازاي هر 

  . احداث ديوار و حصار به دور اراضي پارك ها و فضاي سبز عمومي ممنوع است ـ18ماده 

   عناصر و عوامل فضاي سبز عمومي ـ7

  مومي تجهيزات فضاهاي سبز ع ـ7 ـ1
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   آبرساني و آبياري ـ7  ـ2

   اصول كاشت و نظام گياهي ـ7  ـ3

   عناصر و عوامل فضاي سبز عمومي ـ7

   تجهيزات فضاهاي سبز عمومي  ـ7 ـ1

  .قبل از پرداختن به تجهيزات فضاهاي سبز عمومي، ضروري است مفهوم تجهيزات شهري را مورد بررسي قرار دهيم

وسايل متحرك يا نيمه متحرك و كاربردي يا تزييني اطالق مي شود كه با اجازه  تجهيزات شهري به مجموعه اي از "

  ."يا اطالع مقامات دولتي به طور دايم يا فصلي در فضاي عمومي شهر در اختيار ساكنان آن قرار گرفته است

ر مي تجهيزات شهري جزء جدانشدني محيط زيست يك شهر است و هويت و شناخت كامل شهر را امكان پذي... "

  :افزون بر اين، تجهيزات شهري وظايف ديگري نيز دارند كه عبارتند از. سازند

تابلوهاي راهنما، پالك، نام معابر، اطالعات، ساعت، تابلوي تبليغات و ( تعيين جهت و ارايه اطالعات به شهروندان ـ

  )غيره

  ...)تابلوهاي توقف، ممنوعيت توقف، مقررات الزامي( ارائه مقررات  ـ

  .مراقبت از تجهيزات مخصوص به خدمات زاهداري  ـ

  ...).نرده، حصار( حفاظت ـ
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  ...)نيمكت،( استراحت يا پناهگاه ـ

  ...)مجسمه و ( بازي كودكان، روشنايي، وسايل فرهنگي ـ

  "...تصويري كه نحوه استقرار تجهيزات به دست مي دهد، بايد چيزي غير از انبوه اشيا و وسايل درهم و برهم باشد ...  ـ

تعريف مزبور به صورت خاص در محدوده فضاهاي سبز شهري نيز مصداق مي يابد، ليكن در طراحي و جانمايي اين 

 در پارك هاي "تأسيسات و تجهيزات بايد آن را متناسب با شرايط خاص فضاهاي سبز در نظر گرفت؛ به عنوان نمونه؛

به شمار مي روند، با ايجاد برخي تجهيزات براي تفريجاتي محلي كه مكاني براي استراحت و انجام فعاليتهاي تفريحي 

پارك هاي مركزي فضاهاي بسياز . و درياچه اي با ابعاد كوچك، ايجاد كرد) گياه(گسترده تر از قبيل تئاتر، باغ گل

 از در اين پارك ها تأسيسات مخصوص، حداكثر نيمي. كه ويژگي گياهي بارزي دارند)  هكتار20حداقل ( بزرگتر هستند

رستوران، مزرعه كودكان، فضاي پيك : هم چنين مي توان در آنها تجهيزاتي مانند. زمين موجود را اشغال مي كنند

  ."نيك، قلمستان، زمين هاي ورزشي، باغ گياهان، تئاتر رو باز و پيست دو چرخه سواري را يافت

  .دهد فهرست برخي از نيازهاي عمده يك پارك شهري را ارايه مي 1جدول شماره 

   فهرست نيازهاي يك پارك شهري بزرگ1:جدول شماره 

  مالحظات  نيازها

نميكت، زباله دان، تابلوهاي راهنمايي، تابلوهاي اعالنات، پايه هاي مخصوص روشنايي،   مبلمان پارك
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 خروجي،حصار، مكان پيك نيك،فضا هاي خصوصي وخلوت،سايبان  ـدروازه هاي ورودي

                        ...      

  ...كتابخانه، نمايشگاه،گالري امفي تئاتر، آب نما، كيوست هاي فروش مجالت و  ابنيه پارك

   توالت ، دستشويي، كافه تريا، ورستوران ، خدمات درماني وكمكهاي اوليه ، آبخوري  تأسيسات رفاهي

ه كود و انبار نگهداري وسايل، گلخانه، نهالستان، محل تهي) آب وبرق(  موتور خانه  تجهيزات

  كمپوست ، استراحتگاه مستخدمان پارك

تغير مي ) كودكان ونوجوانان(  اين نوع وسايل تنوع زيادي داشته ومتناسب با طبقات سني   وسايل بازي

  .كنند وبا توجه به فرهنگ وسنن هر جامعه اين نوع وسايل متفاوت است

  ...نيس روي ميز و زمين بازي واليبال، بسكتبال، تنيس ، بدمينتون، ت  زمين بازي

  نشانه هاي تجسمي

  )و زيباشناسي(

اساطير، مشاهير ، بزرگان وشخصيتهاي مورد عالقه جوامع، كتيبه ) تنديس(  مجسمه هاي

  ...ها ، نقشهاي برجسته ، يادبود احداث پارك، سردرهاي ويژه و

  

مان پارك ها و فضا ي سبز شهر  ساز"مباحثي پيرامون پارك ها و فضا هاي سبز تفرجگاهها"هنريك مجونيان،:ماخذ

  .31،ص1374تهران،
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  Ĥبرساني و آبياري ـ7 ـ2

چون آب وسيله اساسي ايجاد ... ".منظور از آبرساني، تامين منابع آبي مطمئن و كافي براي آبياريوشش هاي گياهي است

 36 مقدار باران در سال ازدر برخي نقاط فالت ايران.باغ در ايران است، منبع آن در اين زمينه حائر اهميت حياتي است

  "...سانتي متر نيز كمتر است لذا ايرانيان براي رفع احتياج خود از كاريز يا قنات استفاده مي كردند

منابع آب يك سايت ". امروزه نيز در طراحي فضاي سبز شهري،تامين منابع آب بيش از طراحي آن حائز اهميت است

در صورتي كه سايت انتخاب شده براي پارك از . بهاي زير زميني باشدمي تواند شامل آب هاي سطحي و سفره هاي آ

امكانات عبور آبهاي سطحي برخوردار باشد، به طور طبيعي استفاده از مسير و موقعيت آن در طراحي مي تواند خود 

راهم ضمن اين كه چنين امكاني،پتانسيل چشم گيري را نيز براي طراحي كاشت ف. امتيازي براي طرح محسوب شود

  .مي آورد

افزون بر اين، مطالعه و بررسي روي امكانات سفره هاي آبدار زير زميني، به منظور تامين آب مورد نياز فضاي سبز و 

در اين راستا،مطالعات طرح در عين حال الزم است .همچنين تعيين فضا هاي مختلف در طرح پارك سازي الزامي است

  "...،جهت جريان آنها و كيفيت آبĤنها نيز پاسخگو باشدكه در ارتباط با ميزان آبد هي سفره ها

نياز به آبياري در ماه هايي از سال ".منظور از آبياري تامين رطوبت كافي در اطراف ريشه درخت يا درختچه مي باشد

اغلب نقاط  در  ـبا توجه به اينكه نزوالت آسماني. بيشتر ميشود كه نزوالت آسماني كافي در اختيار ريشه قرار نمي گيرد
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فقط بخشي از نياز آبي بسياري از درختان و درختچه هاي فضاي سبز را تامين مي نمايد از اين روآبياري با ... ـايران

  .يكي از روش هاي معمول اجتناب ناپذير است

  :روش مختلف آبيري عبارتنداز

  Ĥبياري كرتي و طشتكي ـ

  Ĥبياري نشتي ـ

  Ĥبياري قطره اي ـ

   آبياري باراني ـ

ام آبياري و شيوه فني آن بر حسب انواع پوشش گياهي و گونه هاي مختلف متفاوت است در هنگام طراحي سيستم نظ

عالوه .آبياري و آبرساني ضروري است،الگو هاي ارايه شده،متناسب با نوع پوشش گياهي و گونه شناسي آنها باشد

اطراف گودال كاشت درخت . امري ضروري استپس از كاشت گياهان جوان،پيش بيني نحوه نگه داري آنها ..."برآن

نبايد مسدود شود بنا براين توصيه مي شود كه در اطراف كنده درخت دايره اي به  قطر سه متر آزاد بماند و با پنجره 

  "...جهت جذب آب پوشانده شود) آهني،فوالدي يا بتني(اي

  ر پاي گياهان ريخت به سن درخت،ميزان آبي كه بايد د... "به طور كلي كارشناسان اعتقاد دارند كه
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چينها حكم ديواررادارند ، چمنحكمسطح سبز را از آن استفاد مي كنند گر چه براي توسعه معماري از آن بهره مي برند پر

كه در . ودرختان اجرام تزئيني ثابت هستند آنها در واقع گياهان را خيلي مهار شدني تر از اسفنج سبز بريده شده مي دانند

  . مدل سازي از آن استفاده مي شود

ن طور كه طرح اصلي احتياج دارد ، آ. اما گياهان به اشكال معماري رشد نمي كنند وبا دقت ترتيب داده نمي شوند

سطوح صاف ، . گياهان شكل هندسي ندارند ، بلكه به طور ظريفي متفاوت هستند و ساختارچند بعدي در فضا دارند

اشكال متقارن وتقاطع هاي يكسان براي گياهان به همان اندازه، غير طبيعي هستند كه براي معماري طبيعي به نظر 

در ... ت لبه ها ودرختچه هاي به سختي هرس شده و قطع دوره اي درختان فراهم مي شوندمي آيند وتنها با برش سخ

چرا كه . چنين طرحي مبتني بر روشهاي معماري هيچگونه احساسي براي گياهان به عنوان واحدهاي زنده وجود ندارد

  ـها ، فضاهها، الگوهها وبافت ها در محيط سبز هاچي ايستا نيست ، توده ... يكگياه قواعد ذاتي خود را براي رشد دارد

طراحي منظر يك برنامه ريزي روان با مصالح زنده همراه با زمان به .  در يك دگرگوني پيوسته است ـتمامي تركيب 

   "...عنوان بعد چهارم است

  .دبنابراين، هر عمل در اصول كاشت ونظام گياهي، بايد مبتين بر توجه به مؤلفه هاي گفته شده ، انجام گير

   معيارهاي منظر سازي فضاههاي سبز وباز شهري ـ 8

   انسجام فضايي ـ8  ـ1
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   فضاسازي ـ8  ـ2

   نظم وتنوع ـ8  ـ3

   تكرار ـ8  ـ4

   سازگاري ـ8  ـ5

   مردم داري  ـ8  ـ6

   حداقل دخالت وتجاوز به شرايط طبيعي ـ8  ـ7

   راحتي دسترسي و حركت ـ8  ـ8

   اصول زيبا شناسي ـ8  ـ9

   معيارهاي منظر سازي فضاههاي سبز وباز شهري ـ 8          

... ". پيش از هر اقدامي در طراحي و معماري  فضاي سبز بايد معيارهاي عمل را بدرستي مشخص كرد وارايه داد 

گياهان به خاطر اندازه، رنگ، وتغييرات فصلي از مهمترين عوامل مرئي زنده وطبيعي بافت شهرها به شمار مي آيد كه 

   "...حياتي آنها درفضا سازي و معماري شهرها غير قابل ترديد استنقش 
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 عبارت لست از كاربرد گياهان در طراحي به نحو و " زمين آرايي"يا به عبارت بهتر ) Iand scape( منظر سازي 

رايي در از اين ديدگاه برخي از مهمترين معيارهاي زمين آ. صورتي كه موجبات ارتقاي جلوه هاي ديداري محيط گردد

  .عرصه هاي شهري را به شرح زير معرفي مي نماييم

  انسجام فضايي  ـ8  ـ 1

 انسجام "سازماندهي موزون محيط ازراه زمين آرايي با پوشش هاي گياهي ، يكي از مناسب ترين شيوه هاي ايجاد 

  . تعبير مي شود"فضايي

اي جدا افتاده ، شامل فضاههاي باز تكه شده ، به صورت بخش ه... آشفتگي ديداري گيج كننده در اغلب شهرها ... "

رديفهاي درختان خزان پذير سايه وار مي تواند اين انسجام را از راه برقراري نظم مداوم با . نياز به ساماندهي دوباره دارد

خش درختان ، شاخص ترين عنصر طراحي هستند كه قادرند تمام ب. فضا سازي تنه ها و بافت شاخه ها به وجود آورند

   "هاي يك شهر را به هم پيوسته سازند

   فضاسازي ـ8  ـ2

. وقتي ما در طراحي منظر از فضا صحبت مي كنيم ، منظور ما دو گونه ي مختلف فضاههاي باز و فضاههاي بسته است

 اين دونوع مختلف فضا از نظر طرح منظر ... "كاربرد درست اين دو نوع فضا در منظر سازي اهميت دارد؛ چرا كه، 

... فضاي باز نشاط بخش است، به ويژه اگر بالفاصله از ميان يك زمين محدود باريك باز بشود: وظايف متفاوتي دارند
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در آن جا ] شخص[خلوتگاهي است براي پناه بردن در تنهايي،براي اين كه.فضاي بسته براي روحيه هاي مختلف است

در چنين فضا هاي بسته اي، هيجاني مثل كمي . رار كندرهايي پيدا كند و يا معمولي تر آن كه براحتي از باد ف

گر چه اين مسأله مهم است كه مشخص كنيم ، . گياهان،تركيب و كمي حركت برگ ها در درختان تشديد مي شود

طرح مااز چه نوعي ) بدون هيچ منظوري وساده تر از آنكه به نظر بيايد( جهنوع فضاههي مورد نظر ماست و همجنين

در نظر گرفته ايم كه ) تپه ها، ساختمانهاي بند( آيا ما يك فضا را بدون در نظر گرفتن توده مرتفع فعلي تويد مي شود 

تناسبشان تغيير خواهد كرد؟ آيا به اندازه كافي آنرا بزرگساخته ايم، تا اجازه به افزايش ارتفاع گياه داده باشيم؟ يا با رشد 

؟ يا در واقع فضاي  دنج ما ، بارشد بيش از حد گياهان محو خواهد شد؟ گياهان مفهوم فراخي محيط از بين خواهد رفت 

وآيا فضا بسته را در وضعيت زمستاني در نظر گرفته ايم ؟ يا مفهوم سر پناه بودن از بين خواهد رفت، هنگامي كه شاخه 

   "... ها بزرگ مي شند، درست وقتي احتياج مبرم به آن داريم ؟

ور كردن فضاهها ومكانها و تأثيرويژگي ها و حالتها مي توان فضاههاي مطلوب انساني را به با اصول محص ... "در واقع 

وجود آورد در حالي كه اين تأثيرات ساخته طبيعت هستند بايد با دست ساختهاي انساني در تناسب و توافق كامل قرار 

  .گيرد

ي باغ ايراني ، عناصر فيزيكي بايد نوعي بنابراين، در فضاههاي كه طبيعت نقش مسلط پيدا مي كند ، مانند فضا

و به صورت خطوط و بافتها با سطوح سبز درختان و . سازگاري ايجاد كنند گذرها و حوضها به اندازه كافي ساخته شوند
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زمين هماهنگ گردد به ويژه با فرم زمين در جاههاي گود استخرها آمفي تئاترها ، در زمينهاي مسطح راهها و برفراز 

   "...، درختان اين نوع سازگاري وهماهنگي را به وجود مي آورندبلندي ها

   نظم وتنوع ـ8  ـ3

هردو كانر هم ، معرف يك تعادل ظريف وتركيبي متناسب در طراحي ) شباهت ها و بي شباهت ها (  نظموتنوع "

نظم وتنوع در حالت محسوب مي شوند در طراحي منظر نيز الزم است كه به منظور تجلي زيبايي بصري آن ، توجه به 

  .تعادل خود معطوف گردد

به طور كي ، از نظر زيبا شناسي نظم بيش از اندازه در هر طرحي باعث يكنواختي و تنوع افراط آميز نيز موجب 

پس در اين زمينه الزم است كه به ايجاد يكحالت تعادل بين حداكثرهعا وحداقل ها در تنوع ونظم . سردرگمي مي شود

   ".ههي مختلف طرح توجه شود تا امكان احياي يك وحدت حسي فراهم آيدالمان هاي فضا

    تكرار ـ8 ـ 4

 معني ومقصود مي بخشد وبين المان ها و فضاههاي مختلف ايجاد وحدت " نظم وتنوع "تكرار در طراحي، به عنصر 

وانند به ايجاد چنين وحدتي در طرح پاركها نيز تكرار برخي از المانهاي طبيعي يا مصنوعي و فضاهها، مي ت. مي كند

  .منجر شود واز نظر جنبه هاي بصري ، زيبا يي طرح را فزوني بخشد

   سازگاري ـ8  ـ5
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همچنين . منظر سازي در هر مكاني كه انجام مي گيرد، بايد با شرايط اقليمي و جغرافيايي آن نقطه سازگاري داشته باشد

  .كيفيت هاي ديداري مي گرددسازگاري با كاربري هاي مجاور نيز موجبات افزايش 

   مردم مداري ـ8  ـ6

به . منظور، پرهيز از منظر سازي هاي وسيع دكوراتيو و كاربردي كردن و تلفيق كاركردهاي عمومي در طراحي هاست

 پاسخ گويي به نيازهاي مثبت انساني براي گروههاي مختف استفاده كننده در طراحي پارك، يكي از "عنوان نمونه 

هر چند اين هدف به طور كلي در مضمون هر طرحي وجوددارد، يكن به موارد حساس آن . صول بنيادي استاهداف و ا

  .بايد توجه داشت

تأمين نيازهاي جسمي، مانند حركت ، جست وخيز ورزشي ، بازي، هواخوري،ا ستراحت وتمدد اعصاب، احتياج به فضاي 

در حالي كه فضاههاي قدم زدن . پياده روي ودويدن داردمناسب خود، مانند زمينهاي ورزشي ، بازي  ، مسيرهاي 

  .وتفريح نيز به همان اندازه حائز اهميت است

   حداقل دخالت وتجاوز به شرايط طبيعي ـ8  ـ7

با شرايط تپوگرافي، هيدور گرافي، پوشش گياهي و اقليم محل در انطباق بوده و با آن  ... "هر نوع فعاليت طراحان بايد 

  ".. .هماهنگ باشد

   راحتي دسترسي و حركت ـ8  ـ8
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ضمن اينكه طراحي فضاههاي سبز عمومي بايد به شيوه اي عملي گردد كه دسترسي به آن به راحتي صورت گيرد، در 

حركت آزاد ، رفتار راحت، نشستن و برخاستن آزاد ، انتخاب آزاد فضاهها ومسيرها ، نيازمند ... "داخل محوطه ها نيز 

پيروي از . طرحهاي هندسي و سيمتريك مغاير با حس آزادي ات .  طراحي آزاد برآورد مي شودفضاههاي است كه با

   "...خطوط زمين وجريان طبيعي آب اين حس را ارضا مي كند

   اصول زيباشناسي ـ8  ـ9

افت، خط، فرم،ب(به رغم آنكه به زحمت مي توان زيبايي را تعريف كرد، ولي قطعا تركيب هنرمندانه ي عناصر طراحي 

  . براي نيل به زيبايي در متظر ، نقش غير قابل انكاري دارد) رنگ

نود درجه ( مثال ، خطوط عمودي.  انواع خطوط از لحاظ تأثيرات بصري، نتايج حسي گوناگوني به بار مي آورند  ـخط 

خاطررادر بيننده خطوط قطري و زيگزاگي ، نرمي ووآرامش . و حركت را قويتر بيان مي كند. كيفيت ديناميكي دارد)

اين ويژگي ها از عوامل عمده ي طراحي هستند و در طرح يك پارك استفاده مطلوب از آن ، به ... سبب مي گردد و

  . طبيعت را به گونه اي دلپذير آشكار سازد الزامي است.نحوي كه آميختگي معماري و

د، فرم ناميده مي شود؛ به طور مثال ، توده  شكل خارجي اشياء كه يالها ي آن از خطوط متعددي تشكيل مي گرد ـفرم 

فرم در طراحي منظر از پتانسيل ها و محدوديت . ي كلي يك درخت مانند شاخه ها برگهاي آن فرم درخت مي آورند

  .سايت تأثير مي پذيرد و تابعي از شكل سايت است
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به طور . ن ناميده مي شود رابطه و همبستگي بين مجموعه بخش هاي مختلف هر شي ء و جسمي، بافت آ ـبافت 

تقسيم مي شود كه هر ) مصالح و كف سازي(و مصنوعي) گياهان(كلي، در طراحي منظر، بافت به دو دسته بافت طبيعي 

اصوالً بافت نرم، بيانگر سر زندگي و كمي آشفتگي . يك از آنها نيز سه نوع بافت نرم، متوسط و خش را در بر مي گيرد

در حالي كه بافت خشن با خشونت و تحكم خود به ايجاد  . در بيننده ايجاد مي نمايداست و تأثير غير جدي تري 

با استفاده از چنين كنتراستي، طراح مي تواند تغيير فضا و موقعيت آن را بيان . تأثيرات جدي  تر در بيننده مي انجامد

  .رك ايجاد نمايددارد و يا با بهره گيري از بافت هاي مختلف گياهي، تنوع دلپذيري در طرح پا

 رنگ حاصل بازتاب فيزيگي نور از سطح اشيا است كه توسط چشم دريافت مي شود و تأثيرات حسي گوناگوني  ـرنگ 

چنان كه رنگهاي روشن و پررنگ، نشاط آور، سرزنده و روح بخش هستند؛ اما رنگ هاي . را در افراد به وجود مي آورد

  . قلمداد مي شوندتيره و كم رنگ، عاري از نشاط و سرزندگي

مانند فتلتره شدن نور خورشيد به ياري ( كيفيت بازتابي رنگ را در روشنايي طبيعي، مي توان با تغيير شدت منبع نور

  .و تغيير نوع سطح نورگير و همچنين بهره گيري از تضاد رنگ ها تنظيم كرد) برگ ها

مي كنند؛ چرا كه، تنوع گسترده اي در برگ ها و گل درباره فضاي سبز، رنگ ها هيجانات روحي و آرامش دروني ايجاد 

با بهره گيري از اين تنوع گسترده در طراحي پارك ها، ضمن ايجاد جلوه هاي ديداري خوشايند، . هاي آن نهفته است

در عين حال، طراح بايد توجه داشته باشد كه  تفكيك . مي توان تفكيك فضاها و نوع كاركرد آنها را نيز مشخص ساخت
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در عين حال، طراح بايد توجه داشته باشد كه تفكيك فضاها و مشخص . اها و نوع كاركرد آنها را نيز مشخص سازدفض

  .ساختن كاركرد آن ها در ارتباط با فضاهاي سازه اي، از طريق تنوع رنگ هاي مصالح انتخاب شده نيز مقدور خواهد بود

   اصول مديريت حفظ و بهسازي فضاهاي سبز عمومي ـ9

   ارتقاي نقش مردم ـ9  ـ1

   ارتقاي بهره وري اكولوژيكي فضاي سبز شهري ـ9  ـ2

   ارتقاي بهره وري اجتماعي فضاهاي سبز شهري ـ9  ـ3

   معيارهاي مديريت پارك ها ـ9  ـ4

   معيارهاي حفاظت ـ9  ـ5

   اصول مديريت حفظ و بهسازي فضاهاي سبز عمومي ـ9

الزمه حفظ و توسعه مطلوب . ي امري بسيار ظريف، مهم و حياتي استامروزه ساز و كار مديريت فضاهاي سبز شهر

  .فضاهاي سبز شهري، داشتن برنامه ها و خط مشي هاي صحيح است

استمرار . فرايند حفظ و نگه داري درختان در شهر بايد به گونه اي مستمر باشد و مشاركت همه شهروندان را مي طلبد

فصل زمستان مشكالت گوناگوني براي درختان و  ... " نمي شود؛ زيرا،اين مهم حتي در طول زمستان نيز گسسته
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اغلب تصور مي كنند كه گياهان در فصل زمستان به رسيدگي نياز ندارند، در صورتي كه . درختچه ها به وجود مي آورد

  ."...پيشگيري و مبارزه با آسيب هاي زمستاني كاري دقيق و دشوار است

ايجاد فضاي سبز در شهرها را نبايد درچارچوب ... " آن، سبب مي گردد كه تأكيد شود، لزوم استمرار حفاظت و اهميت

مشاركت مردم و اقدامات انفرادي و جمعي آنها، ضروري و . مسئوليتهاي شهرداري و يا مديريت هاي شهري محدود كرد

ه مشاركت مردم در زمينه ايجاد آثاري كه در نتيج. مردم هر شهر در اين زمينه سهم بزرگي بر عهده دارند. الزم است

  ."...فضاي سبز به وجود مي آيد، به مراتب مي تواند گسترده تر از اقدامات رسمي و دولتي باشد

عدم توجه و مراقبت موجب . درختان به عنوان بخش جاندار ساخت كالبدي شهر، همواره نياز به مراقبت دائم دارند

  .رف هزينه و زمان خواهد بودزيانهاي خواهد شد كه جبران آنها مستلزم ص

  :به طور كلي موفقيت ساز و كار مديريت فضاهاي سبز شهري مستلزم رعايت اصول معيارهاي زير است

  . ارتقاي نقش مردم ـ

  . ارتقاي بهره وري اكولوژيكي فضاي سبز شهري ـ

  . ارتقاي بهره وري اجتماعي فضاهاي سبز شهري ـ

   ارتقاي نقش مردم ـ9 ـ1
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اساساً هدف از ايجاد فضاهاي سبز عمومي، . فضاهاي سبز عمومي آن شهر هستند) Users(، كاربرانمردم هر شهر

بنا به اظهار نظر يكي از صاحب نظران و دست اندركاران مديريت . ارتقاي شرايط سالمت جسمي و روحي مردم است

زماني امكان پذير خواهد رشد و گسترش فضاي سبز به طور مطلوب ... "، )UNEP("يونپ"زيست محيطي سازمان 

  ."بود كه سطح زندگي و آموزش عمومي به نحو چشم  گيري ارتقا پيدا كند

  :بنابراين، مديران شهري بايد به منظور حفظ دستاوردها از دو طريق نقش مردم را ارتقا دهند

نسي و سني در  ارايه آموزش غيررسمي به كاربران فضاي سبز بر حسب شرايط خاص هر يك از گروه هاي ج ـالف 

  .خصوص اهميت فضاي سبز و توقعات مسئولين از مردم

بازنشستگان، زنان خانه دار، :  تقويت احساس مسئولت در مردم، با مشاركت دادن گروه هاي مختلف مردم نظير ـب 

  .در حفظ و نگهداري فضاي سبز... دانش آموزان و 

   ارتقاي بهره وري اكولوژيكي فضاي سبز شهري ـ9 ـ2

از تبيين بهره وري اكولوژيكي فضاي سبز، ضروري است توضيحي پيرامون مفهوم بهره وري  ارايه شود؛ بهره وري قبل 

نسبت ستاده به داده، در واقع بهره وري، نوعي نگرش و فرهنگ برنامه ريزي، : در يك مفهوم ساده عبارت است از

از اين رو مفهوم بهره وري دو جزء . انات به عمل آيدسياست گذاري و اجراست كه در آن حداكثر استفاده از حداقل امك

  : شاخص دارد
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   كارايي ـ1

   اثربخشي ـ2

  . مي باشد" انجام كارهاي درست" و  اثر بخشي" انجام درست كارها":كارايي عبارت است از

ل استفاده از نيروي  بنابراين، مديران و دست انداركاران فضاي سبز شهري بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه با حداق

  .به وجود آورند) ستاده(، حداكثر استفاده را در ايجاد بازدهي اكولوژيكي)داده...(انساني، هزينه و 

  :براي اين منظور، برخي از اقدامات را مي توان در اين راستا انجام داد، به صورت نمونه پيشنهاد مي شود

ر به منظور حفظ و توسعه فضاهاي سبز خصوصي و نيمه خصوصي  مديران و دست اندركاران شهري به اتخاذ تدابي ـ1

اقدام كنند و از تخريب آنها با جديت جلوگيري كنند و مردم و نهادهاي اداري شهر را در حفظ و نگه داري فضاهاي سبز 

 حال چرا كه اين دسته از فضاهاي سبز هزينه هاي عمومي را دارد و در عين. خصوصي شان راهنمايي و ياري نمايند

  .توزيع آن  در سطح شهر معموالً يكنواخت و بازدهي اكولوژيكي آن مطلوب است

 مديران و سياست گذاران فضاي سبز شهري بايد از كاربرد بي رويه گونه هاي گياهي كم بازده به ويژه گلهاي  ـ2

يكي باالتر، هزينه نگاهداري چرا كه درختان با طول عمر نسبتاً پايدار با بازدهي اكولوژ. فصلي و چمن خودداري كنند

  .كمتري بر جامعه تحميل مي نمايند
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آشنايي با . يك درخت معموالً دهها سال عمر مي كند...  عمر يك درخت به نوع آن بستگي دارد"گفتني است كه 

 " سطوح سبز"در واقع، با تبديل. "...چگونگي رشد طولي و عرضي درخت، انتخاب نوع مناسب درخت را سبب مي شود

  . از طريق كاربرد بيشتر درختان مي توان به ارتقاي بهره وري اكولوژيكي دست يافت" فضاي سبز"به 

  :افزون بر اينها، توجه به چند موضوع ديگر در افزايش ارتقاي بهره وري اكولوژيكي فضاهاي سبز حايز اهميت است

  . انتخاب گونه هاي مناسب و سازگار با شرايط اقليمي و جغرافيايي ـ

مهمترين بخش پارك ها و ... " انبوه سازي درختان و حتي المقدور پرهيز از تك درخت سازي محوطه ها؛ چرا كه ـ 

و بيشترين اثر بخشي پارك ها در آب و هواي شهر، مربوطه به بخش ... محيطهاي سبز، بخش درختان آن مي باشد

) سطح سبز(تر شود و بر عكس وسعت چمنزاربيش) فضاي سبز(هر چقدر وسعت درختزار. درختزار هر يك از آنهاست

 Bernatzk ؛ Sperber 1974؛ Brache 1975 كاهش يابد، اثرات مفيد اكولوژيكي پارك ها، افزايش مي يابد

1970   

اثر درختان در كاهش آلودگي ... " اختصاص مساحت كافي براي هر يك از پروژه هاي توسعه فضاي سبز؛ چرا كه،  ـ

كارخانجات براي اينكه آثار ناگواري در منطقه نگذارند، بايد به . ه از وسعت كافي برخوردار باشندفقط زماني مؤثر است ك

 درصد از 70 متر قادر است 500برآوردها نشان مي دهد كه فضاي سبز به عرض . وسيله فضاي سبز محصور شوند

  )Kaluzhniyietal.(را كاهش دهد ... SO2گاز
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و هوا و ساير شرايط ويژه شهرها، از پارك هاي كوچك با وسعت كمتر ثمر بخشي  پارك هاي وسيع در آب "در واقع 

 1  ـ2/1حداقل وسعتي را كه يك پارك مي تواند اثرات ملموس خود را در آب و هواي يك منطقه بگذارد، . بيشتر دارند

  "...هكتار مي باشد

Sperber 1974  

ر محله هاي پرتراكم و خالي از مناطق سبز واقع شده باشند، فضاهاي سبز  كوچكي كه د ... ":صاحب نظران معتقدند كه

اين فضاها نه تنها در بهبود وضعيت هوا بدون تأثيرند، بلكه با مكيدن غبار از محيط . فضاهاي آلوده محسوب مي شوند

 توده هاي در واقع، اين فضا در مقابل جريان نزولي به صورت قيفي در آمده و با جذب. اطراف خود آلوده تر مي شوند

. هواي مجاور، اگر جاي اين فضاهاي سبز كوچك را چمن و درختچه هاي كوچك بگيرند، وضع وخيم تر خواهد شد

براي زدودن غبار به طور مؤثر، به يك حداقل مساحت و يك ميزان خاص از فضاهاي سبز در قبال فضاهاي ساخته 

  ."...اهاي سبز مشخص گردندپس الزم است كه حدود كاربرد زيست محيطي فض. شده نياز است

از سوي ديگر، .  در اينجا كامالً مصداق مي يابد" انجام كارهاي درست" كه عبارت بود از "اثر بخشي"بنابراين ، بحث 

يكي از (اين را نيز بايد در نظر داشت كه توزيع فضاهاي سبز در قطعات كوچك و پراكنده، هزينه هاي حفظ و نگهداري 

  .را افزايش مي دهد)  وري فضاي سبز در بهره"داده"اقالم
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البته ناگفته نماند، اثربخشي درختان در شهرها منوط به استفاده صحيح، مراقبت و نگهداري و رسيدگي به موقع  ... "

در غيراين صورت نيازي به گفتن نيست كه ممكن است حتي نارسايي هايي را براي شهروندان فراهم كند؛ . آنها دارد

براي حفظ هدفهاي تفرجي . ن نور به منازل شود و يا در فصل خزان محيط خود را انباشته از برگ نمايدمثالً مانع رسيد

به اين دليل و به داليل بسيار ديگري حفظ . پارك ها در داخل شهرها، نظارت و كنترل مداوم و شديد آنها الزامي است

شهري به عنوان يك واحد خدماتي بيش از حد و نگه داري يك مجموعه از درختان شاداب و سودمند در يك ناحيه 

  ."...تصور هزينه در بر دارد

   ارتقاي بهره وري اجتماعي فضاهاي سبز شهري ـ9  ـ3

آنچه  كه از ديدگاه محيط اجتماعي در ارتباط با فضاي سبز شهري ... "همان گونه كه پيش از اين مطرح شد، اساساً 

است؛ يعني فضاي سبزي كه رفت و آمد عموم در آنها ) سبز اجتماعيفضاي (اهميت دارد، ميزان فضاي سبز عمومي

  ."...بدون مانع باشد

بنابراين، هر چه فضاي سبز عمومي درجذب جمعيت و خدمات رساني به مردم موفق تر باشد، بهره وري اجتماعي 

  .فضاهاي سبز نيز ارتقا بيشتري خواهد يافت

انند از طريق اتخاذ تمهيدات مختلف،  اطمينان مردم را براي گذران در صورتي كه مديران و فضاهاي سبز شهري، بتو

اوقات فراغت در پارك ها جلب نمايند و مردم در ساعات مختلف مردم اجتماعي، نظير ورزش، مصاحبت و معاشرت 
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سبز بهره وري اجتماعي فضاهاي . به محوطه فضاهاي سبز عمومي جذب نمايند... دوستان و خانواده، امور فرهنگي و

  .براي اين منظور ضروري است اين مكانها، واجد شرايط و معيارهاي مديريت پارك ها باشند. شهري ارتقا مي يابد

   معيارهاي مديريت پارك ها ـ9  ـ4

   ايمني ـ

تأسيسات برق و . بايد نكات ايمني در پارك ها و تجهيزات و خدمات عرضه شده در آنها به طور كامل ملحوظ شود

 برق با تير چراغ هاي روشنايي دراثر آبياري ، ورود غير مجاز موتور سواران امكان خطرات احتمالي وسايل امكان اتصال

تفريحي چون انواع چرخ وفلك هاي برقي ، تابها و سرسره هاي كودكان وجود اختالف سطهاي خطرناك در مسيرهاي 

ه بايد از سوي مديران فضاههاي سبز عمومي با هموار... پياده پارك، كيفيت بهداشتي مواد غذايي بوفه هاي پارك و

  .دقت و وسواس بسيار مورد نظارت وكنترل قرار بگيرد

   امنيت ـ

.  در پاركها جلوگيري كرد" فضاههاي غير قابل دفاع"با اتخاذ تدابير مختلف طراحي ويا مديريتي بايد از ايجاد

مكانيابي صحيح . ت محيط پاركها كمكخواهد كردسيستمرونايي در شهر واتخاذ سيستماي نظارتي و انتظامي وامني

فضاي سبز عمومي به گونه اي از چهار سو براي رهگذران امكان چشم انداز به پارك راتإمين مي نمايد وهمجنين 
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مي تواند از جمله اقداماتي باشد تا از بزهكاري اجتماعي در پاركها جوگيري ... ممانعت از احداث فضاهاي سبز بيكران و

  .و محيط امن براي گذران اوقات فراغت خانواده ها بوجود اوردنموده 

   تجهيزات ـ

با كيفيت مناسب ايجاد و در .. در پاركهاي شهر الزم است تأسيسات وتجهيزات ضروري از جمله آبخوري، دستشويي و

  . اختيار  كاربران فضاي سبز قرار گيرد 

   تسهيالت ـ

در جذب ... يل ، ورزش ، كتابخواني، نمايش و فيلم ، آموزشهاي هنري و عرضه خدمات متنوع اجتماعي وفرهنگي از قب

اساسا هر چه قدر فضاههاي . مردم و ارتقائ بهره بري اجتماعي فضاههاي سبز عمومي نقش ارزنده اي خواهد داشت

اين امر  خدماتي كوچك تلفيق وتركيب گردد ، ـسبز عمومي با عرضه خدمات فرهنگي واجتماعي حتي واحدهاي اداري 

  .با موفقيت بيشتري توام خواهد شد

   دسترسي راحت ـ

 10برخي زمان دسترسي را . آساني صورت گيرد توزيع مكاني فضصاي سبز بايد با گونه اي باشد كه دستيابي به آن به "

تاندارد  متر از نواحي مسكوني است، مي دانند البته اين را نمي توان به عناون يك اس500 تا 400دقيقه كه معادل 

پذيرفت، ليكن اصل بر اين است كه مكان يابي و توزيع فضايي فضاي سبز عمومي بر حسب سلسله مراتب متناسب با 
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ساختار فضايي شهر باشد در آن صورت مي توان اميدوار بود كه شعاع دسترسي هر يك از فضاههاي سبز متناسب و 

  .مطلوب است

   سازگاري وهماهنگي ـ

يد متناسب با محيط و هماهنگ با محله ، ناحيه و منطقه اي كه در آن مستقر ميشوند،طراحي  كانونهاي تفريحي با"

به طور كي برنامه ريزي خدمات تفريحي بايد بر اساس نيازه ها،عاليق،امكانات و نظام ارزش ها و گرايش هاي . شوند

  "...مشترك مردم صورت گيرد

  )پويايي اداره امور(مديريت فعال ـ

با باال رفتن تعداد افراد استفاده كننده، به موازات آن تفرجگاهها نيز "ها، اين موضوع را بايد در نظر گرفت كهافزون بر اين

طبيعتا اين گونه مناطق نياز به مديريت فعالي دارند تا هماهنگي الزم بين خواسته هاي مردم و . گسترش مي يابند

افزايش ميزان تقاضا، يك مديريت فعال مي تواند از از سوي ديگر براي .امكانات تفريحگاهي را فراهم آورد

ويژه اي جهت جذب بيشتر مردم استفاده كند و به طور كلي مديريت پارك ها بايد در انتخاب نوع }ابتكاري{روشهاي

  ".عرضه و امكانات،خواسته مردم را در نظر بگيرد

  معيارهاي حفاظت ـ9 ـ5
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ي فضا هاي سبز عمومي، توجه و رعايت معيارهاي حفاظت فني زير نيز افزون بر لزوم رعايت اصول مديريت بهره بردار

  .حايز اهميت خواهد بود

بررسي شرايط اقليمي و جغرافيايي فالت ايران حاكي از حاكم بودن خشكي و كمبود ريزشهاي جوي است از اين رو،  ـ1

. ر اولويت همه اقدامات خود قرار دهدساز و كار مديريت فضاهاي سبز شهري بايد ارتقاي بهره وري از منابع آب را د

از جمه ... اتخاذ تدابير مختلف از جمله دقت در انتخاب گونه هاي گياهي، بهره مندي از سيستم هاي مناسب آبياري و

  .مواردي است كه در اين زمينه مورد تاكيد قرار دارد

 متر از 2 الي1ب و اكسيژن حداقل به شعاع خاك پيرامون بن درختان بايد به منظور فراهم شدن امكان مناسب نفوذآ ـ2

هر نوع پوششهاي سخت،نظيرآسفالت،سيمان،سنگفروش و فشردگي خاك آزاد باشد و در بهسازي شبكه هاي معابر 

  .شهري نيز به دقت از سوي مسوالن فضاي سبز بر اين امر نظارت گردد

شي،آب،گاز،مخابرات وفاضالبها صورت در حفاري شهري كه براي تاسيسات و تجهيزات شهري از قبيل لوله ك ـ3

  .ميگيرد، بايد حداكثر تالش در جهت جلواگيري از آسيب رساني به ريشه درختان از مسوالن فضاي سبز، انجام گيرد

 با اتخاذ تدابير تشويقي، هر يك از واحد هاي مسكوني حاشيه خيا بان ها را به حفظ و نگهداري فضا هاي سبز  ـ4

  .دمقابلشان كوشا نماين



 117 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

اگر افرادي كه با درختان زندگي مي كنند،آنها را به عنوان بخشي از محيط مطلوب خود ندانند،درختان مورد بي ..."

  "...توجهي واقع شده و قطعا در اثر اين غفلت آسيب مي بينند و بدترين حالت آن زماني خواهد بود كه عمدتا نابود شوند

عاينه كنند و هر اينگونه آسيب ديدگي ساقه هاي درختان ، به منظور درختان شهري را همواره گروه هاي سيار م ـ5

، توسط مواد مخصوص التيام و ترميم شود وهر گونه خطر احتماي تاج ...جلوگيري از آفت زدگي ويا گسترش جراحت 

  .پس از شناسايي ، رفع خطر گردد... وشاخ هاي درختان از قبيل آفات، سيمهاي برق و خطر آتش سوزي و

افرادي كه به اين .  هرس درختان به كارگران غير ماهر سپرده نشود، زيرا هرس عملي بسيار مهم وفني مي باشدـ  6

به طوري كه به درختان آسيبي وارد نكنند و در . كار گمارده مي شوند، بايد به اصول هرس درختان آشنايي داشته باشند

  . ضمن درختان را از حالت تعادل طبيعي خارج نسازند

  :  همواره به چهار نياز اساسي درختان بايد توجه نمود ـ 7

   استوار ماندن در محل ـ تأمين مواد غذايي   پ  ـ تأمين اكسيژن ج  ـ تأمين آب   ب  ـالف 

 در انتخاب گياهان براي كاشت در فضاههاي شهري و پاركها نهايت دقت انجام گرديده، از انتخاب و كاشت گونه  ـ 8

از سوي كارشناسان فضا سبز سمي و خطرناك ... ند جرء آن از جمله ميوه، جوانه، برگ، شيره وهاي كه يك يا چ

  .تشخيص داده مي شود، خودداري گردد

  .و پاركها خودداري شود) خيابانها وميدانها( از كاشت درختان ميوه در فضاههاي سبز  ـ 9



 

 

 

 

 

 

 

  یفضااه یزیضوابط ربانمه ر 

 یشهر یو فرهنگ   یح ی تفر
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همچنين بايد ارتباط كتابخانه با ساير مؤسسه هاي فرهنگي و آموزشي نظير دانشگاهها و مدرسه ها و از همه مهمتر، اهداف 

  .ه و خدماتي كه ارائه مي دهد؛ مشخص باشدبلند مدت و كوتاه مدت كتابخان

اكنون رشد جميعت و افزايش سطح تحصيالت عمومي باعث شده، نوع و سطح خدمات كتابخانه ها گسترش چشمگيري 

گاهي، . به همين دليل كتابخانه هاي عمومي كه در نزديكي مدرسه ها و دانشگاهها واقع هستند، مراجعان بسيار دارند. يابد

انوان خانه دار و برخي از صاحبان حرف و مشاغل تخصصي نيز به كتابخانه ها مراجعه مي كنند كه برنامه ريزان تعدادي از ب

بايد درباره گروه مراجعان به كتابخانه ها تحقيق كنند تا بتوانند تصميمهاي آگاهانه اي در مورد مكان يابي اين مؤسسه مهم 

  .اجتماعي بگيرند

  حداث كتابخانهانتخاب مكان مناسب براي ا

كتابخانه بايد در جايي قرار گيرد كه تعداد زيادي از استفاده كنندگان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند، زيرا محل كتابخانه 

كتابخانه عمومي بايد در محلي باشد كه اكثر مردم براحتي بتوانند آن . ميزان استفاده از خدمات ار تحت تأثير قرار خواهد داد

مثالً . اگر اين امكان در جايي باشد كه مردم به طور عادي بيشتر از مكانهاي ديگر به آن جا مي روند؛ بهتر است. كنندرا پيدا 

اگر كتابخانه در مكاني باشد كه دفترها، بانكها، مدرسه . نزديك مركزهاي خريد براي احداث كتابخانه جاي مناسبتري است

  . مومي در اطراف آن مستقر شده اند، عملكرد قويتري خواهد داشتها، پاركينگها و ايستگاههاي حمل و نقل ع
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محل مناسب براي ساخت هر يك از انواع كتابخانه ها تفاوتهايي دارد؛ مثالً كتابخانه دانشگاهي بايد نزديك مركزهاي 

تهاي مشاوره نظير مركزهايي كه شرك(كتابخانه تخصصي نيز بايد نزديك مركزهاي انجام فعاليت تخصصي . آموزشي باشد

  .احداث شود) اي در آن جا مستقر شده اند

به هر حال، بر اساس اطالعات به دست آمده، كتابخانه بايد در جايي احداث شود كه جمعيت بيشتري بتوانند به آساني از آن 

  .استفاده كنند

د؛ يا براي دسترسي به آنها بايد از استقرار كتابخانه در مكانهاي آرام، كم رفت و آمد و پرت كه مردم كمتر به آن جا مي رون

كتابخانه موزه نيست كه سالي يك بار مورد بازديد مردم قرار گيرد؛ . وسائط حمل و نقل شخصي استفاده كنند؛ نامناسب است

مركزهاي اداري و تجاري شهر كه . بلكه مركز آموزشي پويايي است كه بايد خدمات و منابع آن به آساني در دسترس باشد

در . شان در ساعتهايي از روز يا در روزهاي تعطيل كمتر مي شود نيز براي احداث كتابخانه عمومي مناسب نيستندفعاليت

  .مقابل، مركزهاي مناطق و محالت شهري كه به طور مستمر فعال هستند، مناسبترين مكان براي ايجاد كتابخانه هستند

  انتخاب موقعيت كتابخانه در محل مورد نظر

كتابخانه مي بايست در جايي ساخته . محل استقرار كتابخانه انتخاب شد، بايد موقعيت دقيق آن مشخص شودپس از آن كه 

اين . به عنوان مثال، كنج يك تقاطع پر رفت و آمد، موقعيت مناسبي است. شود كه كامالً در ديد عموم قرار داشته باشد

حتي المقدور بايد پاركينگي با . هم به چشم انداز آن توجه شودموقعيت بايد فضاي كافي براي تردد داشته باشد و تا حدودي 
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در شرايط خاص مي توان به جاي گسترش . فضاي كافي براي پارك وسائط نقليه كارمندان و مراجعان در جوار كتابخانه باشد

  .افقي، گسترش عمودي كتابخانه را مدنظر قرار داد و پاركينگي در طبقات زيرين كتابخانه تعبيه كرد

  همجواري مناسب براي انواع كتابخانه ها

  .پارك محلي، مركز محله و بنيادهاي آموزشي محله: همجواري مناسب براي كتابخانه محله

  .پارك، مركز خريد، مركز خدمات دولتي، عناصر فرهنگي و آموزشي: همجواري مناسب براي كتابخانه ناحيه

اي، مركز منطقه، عناصر فرهنگي و آموزشي مانند دانشگاه و مركز پارك منطقه : همجواري مناسب براي كتابخانه منطقه

  .اداري

  .مركز تجمع و مراجعه اكثريت جمعيت شهر: همجواري مناسب براي كتابخانه مركز شهر

   معيارهاي برنامه ريزي كتابخانه هاي شهري ـ2 ـ4

   توصيه هاي برنامه ريزي ـ2 ـ4 ـ1

  :معيارهاي متعددي را مورد توجه قرار داد كه از آن جمله انددر برنامه ريزي كتابخانه هاي شهر بايد 

 صندلي 5/1 نفر جمعيت بايد1000براي هر ) ايفال(بنا به توصيه انجمن بين المللي كتابداران:  استانداردهاي جهاني و ملي ـ1

 نفر جمعيت، 100000ري با بنابراين، ظرفيت كتابخانه يا كتابخانه هاي شه.  متر مربع فضا در نظر گرفت5/2كتابخانه در 

اين استاندارد، بين المللي است و تا آنجا كه مي دانيم استاندارد جداگانه اي در سطح ملي، .  صندلي باشد150بايد حداقل 
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بديهي است، كه در صورت وضع و ابالغ چنين استانداردي از سوي سازمانهاي مسؤول، شهرداريها و ساير . وضع نشده است

  . و عمومي موظف به رعايت آن هستندسازمانهاي دولتي

بنابراين براي برنامه ريزي . احداث كتابخانه معموالً در برنامه اي ميان مدت تحقق مي يابد:  جمعيت شهر و رشد آتي آن ـ2

 كرد و  سال آينده را نيز برآورد10 تا 5كتابخانه ها نبايد تنها احتياجهاي كنوني را در نظر گرفت، بلكه بايد نيازهاي جمعيت 

  .بر  اساس آن درباره ظرفيت و تعداد كتابخانه ها تصميم گرفت

در بحث مربوط به مشخصات انواع كتابخانه هاي شهري بر حسب مقياس، سلسله :  سلسله مراتب عملكرد كتابخانه ها ـ3

 دقت كافي ضروري در برنامه ريزي براي احداث كتابخانه ها، رعايت سلسله مراتب. مراتب كتابخانه هاي شهر، بيان شد

فرض كنيد، در يك شهر يك ميليون نفري بر اساس . است و گرنه استافده بهينه اي از ظرفيت كتابخانه ها نخواهد شد

استاندارد رعايت شده، اما به دليل آن كه فقط يك كتابخانه احداث شده و اين مركز فرهنگي توزيع مناسبي در شهر ندارد، 

تصور كنيد يك (آساني از آن استفاده كنند و در نتيجه، ظرفيتهاي كتابخانه بي استفاده مي ماندهمه شهروندان نمي توانند به 

اما ). كودك دبستاني براي خواندن كتاب داستان، مجبور باشد مسافت زيادي را از حاشيه شهر تا كتابخانه مركزي طي كند

ات رساني به كل شهر، يك كتابخانه منطقه اگر به جاي احداث يك كتابخانه عظيم، يك كتابخانه مركزي براي خدم

و دو يا چند كتابخانه ناحيه اي و محله اي احداث مي شد، شعاع دسترسي به كتابخانه ها براي ) كتابخانه درجه يك(اي

  .شهروندان كاهش مي يافت و از اين مركزهاي فرهنگي شهر به گونه اي مؤثرتر بهره برداري مي شد
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قرار ) همثل مدخل كتابخان(در محلي مناسب) مثالً با عنوان تازه هاي كتاب( مجموعه اي خاص از كتابها گزينش شوند و  ـ5

  .داده شوند

  كتابخانه، سازماني رو به رشد است:  اصل پنجم ـ2 ـ5 ـ5

رشد كتابخانه با توجه . كتابخانه، مؤسسه اي اجتماعي است كه بايد همچون يك سازمان، به رشد و پيشرفت خود ادامه دهد

نظم و مبتني بر برنامه باشد، بايد براي اين كه رشد كتابخانه م. به ميزان مدرك خوانندگان و كاركنان آن صورت مي گيرد

  :توصيه هاي زير را به كار گرفت

  . طرح رده بندي كتابها بايد به گونه اي انتخاب شود كه به شكلي منطقي، گسترش دانش را پاسخگو باشد ـ1

  . قفسه بايد با توجه به رشد كتابخانه بر حسب مدركهاي كنوني و آتي تنظيم شود ـ2

  .فهرست نويسي بايد براي انواع مواد موجود و جديد احتمالي مناسب باشد قاعده انتخاب شده  ـ3

 در كتابخانه هاي عمومي بزرگ و رو به رشد استفاده از ميكروفيلم و  ميكروفيش براي ذخيره سازي اطالعات توصيه مي  ـ4

  .شود

3  

  زمينهاي ورزشي
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ه معني عمل كردن، انجام كار پياپي، به كارگماري ورزش در لغت فارسي، اسم مصدر از فعل ورزيدن است و به طور كلي ب

  .فكري و جسمي و يا به معني اجراي مرتب تمرينهاي بدني به منظور تكميل قواي جسماني و روحاني است

تقسيم مي شود، از لحاظ انطباق ) جديد(و ورزشهاي مدرن يا) كهن(از ديدگاه تاريخي، ورزش به دو قسمت ورزش باستاني يا

اق حركتهاي آن با زندگي روزانه به ورزش طبيعي مانند حركتهاي يك آهنگر در حين كار و ورزش صنفي؛ يعني يا عدم انطب

ورزش برنامه ريزي شده و ضابطه مند، از لحاظ امكان اجراي آن در فصول سال به ورزش زمستاني و ورزش تابستاني؛ از 

آن به ورزش سبك و ورزش سنگين و از ديدگاه علوم اجتماعي نظر مقدار فشاري كه به بدن وارد مي آيد و كيفيت و اثرهاي 

ورزش اگر براي اصالح نقايص بدن باشد، ورزش . تقسيم مي شود) يا گروهي و تيمي(به ورزش انفرادي و ورزش اجتماعي

  .اصالحي و يا ورزش نوتواني ناميده مي شود

  :ه شهرداريها به شرح زير استاهداف اصلي ترويج و تعميم ورزش از سوي نهادهاي  عمومي و از جمل

شامل تقويت قواي عمومي بدن و ايجاد ورزيدگي و هماهنگي در بين اعضا و اندامها براي برخورداري :  اهداف جسماني ـ1

از قدرت، سرعت، مهارت، ايجاد استقامت در برابر فشارهاي جسمي و كارهاي طوالني و دراز مدت، افزايش قدرت تخيل، 

  . ناتواني بدن و توان بخشي به منظور رفع نقصها و نارساييهاي فيزيكي و ايجاد بهره ورياصالح و بازسازي و
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شامل كشف استعدادهاي نهفته و شناخت استعدادهاي رواني و حركتي، پرورش و شكوفايي ديگر :  اهداف رواني ـ2

اي رواني، انزوا جوييها، يأسها و قابليتهاي ذاتي و خدادادي، انگيختن فرد براي تحرك و جلوگيري از خمودگي، نگرانيه

  .ترسها

شامل پرورش و پذيرش و احترام به قوانين گروهي و مقررات اجتماعي، پرورش توان مديريت و حس :  اهداف اجتماعي ـ3

  .مسؤوليت پذيري، جلوگيري از اشاعه آسيبهاي اجتماعي و تقويت همبستگي اجتماعي مي شود

   مشخصات انواع زمينهاي ورزشي ـ3 ـ1

اما مشخصات برخي از زمينهاي ورزشي كه . زمينهاي ورزشي، تنوعي چشمگير دارند كه بررسي تمام آنها امكان پذير نيست

ذكر مشخصات انواع . بيشتر در پاركها و فضاهاي باز شهري توسط شهرداريها احداث مي گردد، در پيوست ذكر مي شود

  .فيد خواهد بودزمينهاي ورزشي نيز بر اساس سلسله مراتب كالبدي، م

   مركز ورزشي واحد همسايگي ـ

در مركز ورزشي واحد همسايگي، امكاناتي براي ورزشهاي پر طرفدار مانند فوتبالِ گل كوچك، واليبال، بسكتبال، و تنيس 

 2000 متر است و جمعيتي بين 300شعاع كاربري مركز ورزشي واحد همسايگي . روي ميز در فضاي باز پيش بيني مي شود

 متر در نظر گرفته مي شود و پاسخگوي نيازهاي 500حداقل مساحت اين مركز .  نفر را تحت پوشش قرار مي دهد4000تا 

  .ورزشي اوليه جوانان و نوجواناني است كه محل زندگي و سكونت آنها در اطراف اين مركزها باشد
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   همسايگيعناصر ورزشي پيشنهادي براي واحد: 7                        جدول شماره 

  فضاي باز  فضاي بسته  نوع ورزشي  رديف

  +   ـ  واليبال  1

  +   ـ  بسكتبال  2

  +   ـ  تنيس روي ميز  3

  +   ـ  فوتبال گل كوچك  4

   مركز ورزشي محله ـ

در مركز ورزشي محله، افزون بر ورزشهايي كه در فضاي آزاد مركز ورزشي واحد همسايگي عملي مي شوند، سالنهاي 

به عبارت ديگر، مركز ورزشي محله، فضاي ورزشي . ستيك و شطرنج نيز طراحي مي شوندورزشي مخصوص ژيمنا

  .سرپوشيده اي دارد كه از سالنهاي چندمنظوره آن براي انجام چند ورزش در يك سالن استفاده مي شود

  فضاهاي ورزشي و تأسيسات جانبي پيشنهادي براي محله: 8      جدول شماره

  فضاي باز  ضاي بستهف  نوع فضاهاي ورزشي  رديف

  +   ـ  )گل كوچك(فوتبال   1

  +   ـ  واليبال  2
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اين روش هم اكنون نيز . استفاده نوبتي شود و در يك نوبت خاص زنان و در نوبت بعد مردان از امكانات ورزشي بهره گيرند

  .سالنهاي ورزش و استخرهاي برخي شهرها اجرا مي شوددر بسياري از ورزشگاهها، 

با استفاده نوبتي از ورزشگاهها، در فضاهاي ورزشي صرفه جويي مي شود و امكانات ورزشي به طور مساوي در اختيار زنان و 

له يا بدين طريق مي توان از احداث ورزشگاههاي تكراري براي زنان و مردان در يك مح. مردان يك شهر قرار مي گيرد

  .ناحيه دوري كرد

4  

  فضاهاي بازي

برخالف نظريات گذشتگان . بازي در ساده ترين تعريف، فعاليتي است كه توسط كودكان به منظور تفريح و تفنن انجام گيرد

كه بازي را وسيله اي براي صرف انرژي مازاد بدن مي دانستند، كودكان به هنگام بازي بخشي از نيروي فكري و بدني خود 

 مبدع  ـ)1852  ـ1782(فردريك فروبل. ه كار مي گيرند و بازي را قسمتي از زندگي عادي خويش به حساب مي آورندرا ب

بازي با ) 1980  ـ1896(از نظر پياژه . " كودكان بيش از هر چيز از بازيهاي خود مطالبي مي آموزند": معتقد بود ـكودكستان 

  : به نظر وي، بازي آثار مثبت زير را در پي دارد. لگي ادامه مي يابدتولد كودك آغاز مي گردد و تا حدود يازده سا

   رشد مهارتهاي حركتي ـ1

   حركتي و هماهنگي آنها ـ رشد مهارتهاي حسي  ـ2
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   تقويت حس تعاون و مشاركت و مسؤوليت پذيري ـ3

   رشد منطقي در پذيرش واقعيتها هنگام شكست يا پيروزي ـ4

   بردباري و رعايت نوبت ـ5

   درك و رعايت نوبت ـ6

   تمرين نقشهاي متفاوت ـ7

   بسط تخيالت سازنده و تقويت خالقيتها ـ8

افزون بر اينها، بررسيهاي منظم تجربي نشان داده است، بازي از لحاظ جسماني به تسريع گردش خون، تنظيم عمل دفع 

ازي موجب مي شود، كودك از پديده از لحاظ عقالني ب. مواد زايد بدن و سرعت و  كشش صحيح عقالني منجر مي شود

از بعد اجتماعي و . هاي محيط خود شناخت صحيحتري كسب كند، بهتر استدالل كند و مشكالت و مسائل را زودتر حل كند

  .عاطفي نيز، قدرت سازماندهي و مديريت را تقويت كرده، لزوم رعايت سلسله مراتب را به كودك مي آموزد

  ي بازي مشخصات انواع فضاها ـ4  ـ1

بدين سبب زمينهاي بازي براساس گروههاي سني كودكان و به . كودكان در هر گروه سني، نيازهاي تفريحي متفاوتي دارند

  :شرح زير تقسيم بندي مي شود

   ساله3 ـ0مشخصات محل بازي گروه سني : الف
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   اصول طراحي و مديريت فضاهاي بازي ـ4 ـ5

معمار وسوسه . معماران، طراحان منظر و كارشناسان آموزشي بايد در فرآيند طراحي زمينهاي بازي با يكديگر همكاري كنند

 كه در طراحي زمين بازي، فقط جنبه هنري طراحي را در نظر گيرد و زمين بازي را چنان طراحي كند كه در نگاه مي شود

چون در چنين طراحي، به جنبه آموزشي و فعال بازيها توجه نشده، ممكن است براي استفاده . بزرگساالن، چشم نواز باشد

  .كندگان از فضا، كسالت آور و نامتناسب به نظر آيد

مين بازي نبايد مملو از سرگرميهاي غيرفعا مانند آب، سرسره و چرخ و فلك باشد؛ بلكه بايد به نوعي طراحي و برنامه ريزي ز

قطعات مجزا و مواد نيمه ساخته براي بازي، از وسايل . شود كه بازيهاي فعال، خودانگيختگي و آفرينندگي را تشويق كند

ك درخت براي باال رفتن، يا يك گودال شني براي بازي، ارزشمندتر از يك چرخ و ي. مكانيكي زمين بازي ارزشمندتر هستند

البته اين نكته به مفهوم منفي كامل سرگرميهاي غيرفعال نيست؛ بلكه هدف، ايجاد تناسب بين اين . فلك و يا تاب است

  .سرگرميها و سرگرميهاي فعال است

نوع و شيوه بازي كودك .  با نيازهاي گروههاي سني خاص باشدطراحي و تجهيز زمينهاي بازي بايد بر اساس و منطبق

خردسالي كه كمتر از هفت سال دارد با بازي كودكي كه به مدرسه مي رود؛ متفاوت است، چنان كه نوع و شيوه بازي 

  .دختران نيز معموالً متفاوت با بازي پسران هم سن و سال آنهاست



 68 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

همان طور كه ما در اتاق نشيمن . ركتهاي بازيهاي گوناگون توجه بسيار شوددر طراحي زمين بازي بايد به كاركردها و ح

منزلمان، اسباب و اثاثيه را برحسب كاركرد آنها مرتب مي كنيم، طراح زمين بازي نيز بايد با در نظر گرفتن كل فضاي 

 و نوع استفاده از آنها، موجود، فضاي بازي مناسبي ايجاد كند كه با توزيع مناسب تجهيزات گوناگون، برحسب كاركرد

مثالً فضايي كه خاص بازي با توپ است، نبايد جنب گودالهاي شني . قسمتهاي گوناگون زمين بازي با يكديگر تركيب شوند

و محل بازي بچه هاي كوچك باشد؛ زيرا ممكن است برخورد توپ به بچه هاي كوچك آسيب برساند؛ مگر آن كه محل 

زيهاي خيالي خود را به تنهايي انجام مي دهند، به وسيله موانع طبيعي از محل بازي بچه  كه با ـبازي بچه هاي كوچكتر

  . جدا شود ـ كه بازيهاي پرتحرك تري دارند ـهاي بزرگتر

گاهي بچه مي خواهد در دنياي . زمين بازي نبايد فقط به بازيهايي اختصاص يابد كه افراد متعددي در آن حضور مي يابند

دختراني را در نظر بگيريد كه هنگام بازي با عروسكها، خود را به . د ولي حضور افراد ديگر نمي گذاردخيال خود غرق شو

حجره هاي بازي، بوته ها و گياهان مي توانند يك اتاق بازي صميمي در هواي آزاد ايجاد . جاي افراد بزرگتر مي گذارند

  .كنند

والدين بايد .  مي بايست همكاري والدين و افراد محل را جلب كردبراي ساختمان، تجهيزات و وسايل نگهداري زمين بازي،

اين محل، نبايد توقفگاه جديدي براي جدا . بدانند زمين بازي عنصري است كه نگهداري از آن به عهده آنها نيز هست

  .دور هم جمع شوندساختن كودك از خانواده محسوب شود، بلكه بر عكس بايد طوري باشد كه تمام خانواده از طريق بازيها، 
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با شروع عصر صنعتي شدن دامنه ي مشكالت و مسائل شهر 
ها تمام طيف ها ، طبقات و اقشار اجتماعي را دربر گرفته است. 
ــكالتي از نوع انواع آلودگي ها در سرزمين ، مشكالت توليد  مش
شده ناشي از تراكم جمعيتي ، فعاليت هاي اجتماعي، دشوارهايها 
دسترسي و ارتباطات شهري و غيره، دولت هاي ملي و محلي را 
به چالش طلبيده وموضوع بحث روشنفكران ،فيلسوفان ،جامعه 
ــان و شهرسازان و معماران قرار گرفته است. زمان زيادي  شناس
ــپري شد تا مسئوالن و شهرسازان دريافته اند كه ديگر شكل  س
ــهري  ــئوالن و يا برنامه ريزان ش ــهر ها صرفا تابع اراده مس ش
ــهر ها انعكاس بلوغ و رشد اجتماعي ، فرايند  ــت . شكل ش نيس
ــتراك منافع نيروها و كانون هاي قدرت سياسي و اجتماعي  اش
ــد عرصه هاي عمومي  ــهر به ميزان رش ــت. شكل خوب ش اس

ــاركت مردم با مسئوالن  ــي، عدالت اجتماعي و مش ، دموكراس
ــكالتي كه امروزه شهرها را  ــتگي دارد.  مش و برنامه ريزان بس
ــيج عمومي نيروها و فعاليت ها نيازمند  دربر گرفته،عالوه بر بس
تقويت دانش فني و روش هاي اجرايي در بهبود شرايط زيست 
ــت كه از  ــتا موثرترين روش آن اس ــت . در اين راس ــان اس انس
 آخرين تجربيات داخلي و خارجي مطلع گرديده و ضمن انتخاب 
روش هاي اصلح ، آنرا با شرايط و امكانات داخلي هماهنگ كنيم 
. بدين طريق ايده شهر سالم به عنوان يك پديده فكري كه به 
ــتردگي در سطح بين المللي و بهره مندي از بنيادهاي  دليل گس
ــگاهي از  پايه هاي منطقي كافي برخوردار است،  علمي و دانش
ــهرها ايجاب  ــائل امروزي ش ابزار مفيدي تلقي مي گردد. و مس
ــالم را به عنوان وسيله اي موثر و  ــهرهاي س مي كند كه ايده ش

 ديدگاهها 
و نظريات شهر سالم

انديشه و پژوهش

دكتر كرامت اله زياري
عضو هيات علمي دانشگاه تهران
محمد حسين جانبابا نژاد
كارشناس ارشد جغرافي
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جامع مورد توجه قرار داد . و كليه سازمان هاي زيربط به صورت 
ــت تالش نمايند.  ــت تحقق اهداف اين نهض هماهنگ در جه
ــالم هرگز  ــهري،از جمله شهرس ــا هيچ كيفيت مطلوب ش  اساس
ــالم تنها  ــهر س ــد. ش نمي تواند محصول يك پيامد و اتفاق باش
ــي تواند محصول زنجيره اي از اقدامات منطقي ، هماهنگ و  م
ــتن  ــد ، از اين رو تامين آن در گرو جريان داش برنامه محور باش
اين انديشه در كليه سلسله مراتب طرح ها و برنامه هاي شهري 

است.

بررسي نظريه هاي شهر سالم 
ــهري جهان افزايش يافت  ــد از انقالب صنعتي جمعيت ش بع
ــهرهاي ميليوني در گستره  ــكل گيري ش اين باعث ظهور و ش
ــتر اين جمعيت را روستائيان مهاجر و فقيري  جهان گرديد بيش
تشكيل مي دادند كه در جستجوي كار به سمت شهرها حركت 
ــهرها كه  ــيه اي ش كردند. عموم اين جمعيت ها در مناطق حاش
به دور از هرگونه خدمات شهري بودند، ساكن شدند. اين عامل 
باعث مشكالت بيشماري از جمله مشكالت تراكم رشد فزاينده 
شهرها،كمبود مسكن،مشكالت فقر، گسستگي رابطه بين شهر 
و طبيعت ، آلودگي هوا و صدا و ترافيك در تردد وسايل موتوري 
شده است. و مسائل اين پديده نه تنها سياست هاي شهرسازي 
ــعاع قرار داده ، بلكه تبعات حاصل  ــيعي تحت الش را به طور وس
ــديد مسائل اقتصادي ،اجتماعي و سياسي،مديريتي  از آن در تش
ــي داشته است . دغدغه ها  ــتي جوامع نقش اساس و محيط زيس
ــي از اين پديده موجب گرديد تا كشور هاي  و نگراني هاي ناش
ــي دوم اقدام به اتخاذ  ــعه يافته، به ويژه بعد از جنگ جهان توس

تمهيداتي جهت حل يا مهار اين بحران كنند.
ــكالت نظريه هايي در مورد حفظ محيط  با توجه به اين مش
ــد كه باعث ظهور شهرهاي گوناگون در  زيست شهري ارائه ش
ــطح كشورهاي صنعتي و سپس در كشورهاي در حال توسعه  س

شده است.

نظريه ي باغشهر
عنوان باغ شهر براي اولين بار به وسيله "ابنزر هاوارد" مطرح 
ــد. با توجه به ويژگي هايي كه هاوارد براي باغشهر خود بيان  ش
ــتيابي  ــت مي توان آن را به عنوان اولين نظريه در دس كرده اس
ــهر سالم با داشتن طبيعت پاك و به دور از آلودگي زيست  به ش
ــالم عنوان كرد. تشديد مشكالت شهري و هجوم  محيطي و س
ــهر پيامد انقالب صنعتي بود كه باعث  ــتايي به ش جمعيت روس
رشد سريع و بي قواره شهرها ، مهاجرت شديد روستايي، ازدحام، 
ــالم اجتماعي شد.  ــالم و كاهش سطح زندگي س زاغه هاي ناس
ــهرهاي  ــهر معتقد بود كه به جاي ش هاوارد با ارائه نظريه باغش
شلوغ، زندگي سالم را در شهرهاي كوچك بايد جستجو كرد . او 
در اين باره تلفيقي از شهر و روستا را در نظر داشت . هاوارد در 

نظريه خود سه مغناطيس شهر، روستا و روستا شهر را ارائه مي 
ــتا را ضامن زندگي مرفه انسان  دهد. وي مغناطيس شهر-روس
مي داند. وي با بررسي جاذبه ها و دافعه هاي شهر و روستا ، با 
جمع كردن جاذبه هاي شهر و روستا باغشهر خود را همانند يك 
روستاشهر ايجاد كرد. خود اتكايي،خود اشتغالي،استقالل،تعادل 
ــه اي متعادل،مالكيت عمومي  اجتماعي- اقتصادي،ايجاد جامع
ــهرداريها ،برخوردار از مزاياي شهر  زمين،تملك زمين توسط ش
ــكن،كار ،اوقات فراغت ،از وجه مشخصه نظريه  ــتا ،مس و روس
ــع نوعي بازتاب  ــت(زياري: 1383 ،23-21). در واق ــاوارد اس ه
ــت از قبيل ، دلواپسي  ترقي گرايانه در نزد هاوارد قابل لمس اس
ــرفت كه براي او هميشه با انگاره مجتمع هاي  بهداشت و پيش
ــد . كه روحيه اي محله اي (اشتراكي)  محدود در فضا همراه ش
ــك مكاني را به  ــي آن بود تا ي ــت.  هاوارد در پ ــانگر اس را نش
ــد و هم از  ــهري برخوردار باش وجود آورد كه هم از امكانات ش
ــلوغي شهرها به دور باشد. در واقع و آن گونه كه  سروصدا و ش
اغلب گفته مي شود. تنها دو امكان وجود دارد . زندگي در شهر 
ــود دارد كه در آن  ــومي نيز وج ــتا . راه حل س و زندگي در روس
ــهري بسيار فعال و همه زيبايي دلنشين  همه مزاياي زندگي ش
ــهر و  ــتايي را مي توان به گونه اي كامل تركيب كرد . ش روس
روستا را مي توان چون دو قطب جاذبه در نظر گرفت ، هر يك 
برآنند كه جمعيت را به سوي خود جذب كنند . رقابتي كه در ان 
ــكل جديدي از زندگي ، و با اشتراكي از هر دو خود را مطرح   ش

مي كند(شواي:1384، 28). 

 اصول تشكيل دهنده ي اين طرح به شرح زير است:
سعي شود شهر در حوزه هاي كشاورزي به وجود آيد و حالت 
ــتايي خود را حفظ كند . فضاي سبز پروسعت به  ــهري و روس ش
صورت كمربند اطراف شهر را احاطه كند. اصوال باغشهر شهري 
است كه جهت زندگي مطلوب و سالم جوامع انساني و همچنين 
ــتقرار صنعت طرح ريزي مي شود . اطراف آن را روستا  براي اس
ــهري  ــه مي كند. و در اغلب موارد همه زمين هاي ش ها احاط
ــهري قرار  ــت عمومي پيدا مي نمايد و در اختيار جامعه ش مالكي
ــتي قبال  ــان مي دهد كه راهها بايس مي گيرد . طرح هاوارد نش
ــاخته شوند ولي در رنگ آميزي ساختمانها و مساكن ، آزادي  س
عمل صاحبان آنها كامال رعايت گردد. براي ايجاد هماهنگي در 
مسائل مختلف بهتر است گروهي از مهندسين ، آرشيتكت ها ، 
هنرمندان، كارشناسان بهداشتي و پزشكي ، طراحان نقشه هاي 
ــركت ها و موسسات  ــهري، صاحبان صنايع ، بازرگانان و ش ش
ــته  ــهر با هم همكاري نزديك داش مختلف در طرح ايجاد باغش
باشند. در هر صورت وحدت و هماهنگي در طرح هاوارد اساس 
ــكوئي:1350، 58-56 ). بعد از ارائه  ــي رود.(ش ــمار م كار به ش
ــائل ومشكالت شهري توجه  ــهر تا حدودي به مس نظريه باغش
ــهرهاي زيادي  ــد ولي با وقوع دو جنگ جهاني و تخريب ش ش

15سال نهم/شماره95



ــد كه  ــازي بعد از جنگ نظريات گوناگوني مطرح ش براي بازس
باعث تخريب هر چه بيشتر محيط زيست شد.و توسعه بي رويه 
ــد كه شاخص هاي مهم زيست محيطي با تهديد هاي  باعث ش
جدي رو به رو شد اين عوامل باعث شد تا متفكرين به خصوص 
طرفداران محيط زيست نظريه توسعه پايدار را مطرح كنند. اين 

نظريه طي چند دهه اخير مقبوليت جهاني پيدا كرده است .  
   

نظريه ي توسعه پايدار 
ــعه پايدار از اوايل دهه 1980 كه طي دهها سال  مفهوم توس
رشد لجام گسيخته به نام توسعه در قالب كيفيت زيست محيطي 
ــتاي حمايت از  ــاس جهاني بروز كرد.اين نظريه در راس در مقي
ــده است.اهداف كلي و وسيع توسعه پايدار  منابع طبيعي ارائه ش
ــد .  ــال 1987 تعريف ش ــط برانت لند در س براي اولين بار توس
ــعه اي است كه نيازهاي عصر  ــاس توسعه پايدار توس بر اين اس
ــي كند بي آنكه تامين نيازهاي آينده را تحت  حاضر را تامين م
ــعه پايدار توسعه اي است كه محور آن  تاثير منفي قرار دهد.توس
ــان مي شود.بنابراين  ــان است و موجب سعادت و رشد انس انس
چنين توسعه اي رشد پايدار را تضمين مي كند وتوسعه را درتمام 
ــه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايجاد مي كند(نيك  زمين

نياز:1382، 47).
ــتاندارد زندگي  ــطح اس ــعه پايدار بهبود س منطق اصلي توس
ــتي كساني است كه از كمترين مزيت  مردم و بخصوص بهزيس
ــاب از هزينه هاي غير  ــه برخوردارند، در عين اجتن ــا در جامع ه
ــت مبني بر آنكه  قابل جبران آينده . بحث هايي در اين بين اس
ــعه پايدار تنها در صورتي عملي مي شود كه ميزان مصرف  توس
ــان از حدي كه ظرفيت محيط حكم مي كند فراتر  ــط انس توس

نرود(توفيق و همكاران:1384، 166). 
ــت كه چگونه  ــعه پايدار اين اس ــن موضوع اصلي توس  بنابراي
ــت يافت ، بدون وهني بر  ــتمر دس ــعه اي مس مي توان به توس
ــان ، بدون نابرابري هاي ناعادالنه  طبيعت ، بدون وهني بر انس
ــو در برنامه  ــري . اين نگرش ن ــل هاي بش ــراي همه نس ، و ب
ــهري نيز ضروري  ــعه ش ــت هاي توس ــهري و سياس ريزي ش
ــعه پايدار جامع و مانع  ــت(عزيزي:1383، 105). نظريه توس اس
ــعه شهري ، روستايي و منطقه اي و  بوده ، لذا در تمام ابعاد توس
ــت. اين نظريه ، داللت بر جلوگيري از آلودگي  ملي مد نظر اس
ــهري و منطقه اي ،كاهش ظرفيت هاي توليدي  هاي محيط ش
ــط محلي، منطقه اي و ملي و حمايت از بازيافت ها ، عدم  محي
حمايت از توسعه هاي زيان آور و شكاف ميان فقر و غني دارد و 
راه رسيدن به اين الگو ها را از طريق برنامه ريزي هاي شهري 
ــش قانون ، كنترل  ــتاي نق ــتايي،منطقه اي و ملي در راس ،روس
ــتر در شهر و روستا مي داند . اين نظريه  كاربريها و كنترل بيش
ــت در اين برنامه  ــتراتژيك به نقش دول به عنوان ديدگاهي اس
ــت، دولت ها بايد  ــت و معتقد اس ريزي ها زياد اهميت قايل اس

ــت شهري حمايت گسترده اي نمايند. اين نظريه  از محيط زيس
ــهر را در ابعاد منطقه شهري به صورت منطقه شهر اجتماعي  ش
ــعه مي تواند فقط پايدار  نگاه مي كند (زياري :1383، 230).توس
باشد اگر دو بعد اقتصادي و اجتماعي آن در همه سطح ها و گام 
ها در نظر گرفته شود. سالمتي يكي از اهداف اصلي و مهمترين 
پيامد هاي توسعه است . بنابراين توسعه پايدار هميشه در عبارت 
ــاخص هاي اجتماعي (اساسا سالمت ) ، كاهش فقر مطلق و  ش

توسعه كيفيت زندگي سنجيده مي شود. 
 اما اينكه چگونه مي توانيم به پايداري دست يابيم .فاكتورهاي 

زير براي پايداري توسعه محلي اساسي هستند.
 تقاضا و مالكيت از جامعه 

 امكان پذيري ،برنامه ريزي بر پايه نيازها 
 عدم تمركز و انتقال مسئوليت ها و منابع 

 ساخت و ساز در سطح محلي و ارتقاء مهارت هاي فني
 تعهدهاي سياسي و حمايت هاي اداري 

 محيط مساعد و فاكتور هاي فرهنگي – اجتماعي 
ــطح محلي پايدار  ــب كه در س ــتفاده از تكنولوژي مناس  اس

باشد
 مديريت مالي شفاف و كارا 

 پردازش هاي موثر و ارزيابي هاي دوره اي 
.(World Health Organizatin:2003,7)پايداري سياسي 

بنابراين توسعه پايدار بابد در سطح محلي مقدس شمرده شود. 
ــاركت مستقيم  امكانات همكاري نزديك مردم ، مالكيت و مش
ــود. اين باور بايستي توسعه يابد كه شهرهاي كه  آنان فراهم ش
ــيني كه رو به  ــم و روش و نحوه شهرنش ــروز بنيان مي نهي ام
سويش مي آوريم در شكل  بخشيدن به شيوه زندگي نسل هاي 
ــيار موثر خواهد بود . شهرها به عنوان ساختارهايي كه  آينده بس
در يك منظر طبيعي تثبيت مي شوند براي زماني طوالني برجا 
خواهند ماند. ساخت آنها بايستي با توجه به اين عمر طوالني كه 
در پيش دارند صورت گيرد و نحوه زندگي ساكنين آنها نبايد به 
صورت موقتي و بدون آينده نگري الزم برنامه ريزي گردد..پس 
ــتا عالوه بر يافتن تكنيكها و سياست هاي پايداري  در اين راس
ــهري را بنيان گذاريم فرهنگي كه نسل  بايد فرهنگ زندگي ش

به نسل به آيندگان منتقل خواهد شد.

نظريه ي شهر پايدار 
ــر سازمان ملل با  ــال 1990، مركز اسكان بش در ماه اوت س
ــتور كارهاي اسكان بشر در تدوين مفاهيم و  در نظر گرفتن دس
رهيافت هاي توسعه،“ برنامه شهر هاي پايدار“ را به طور رسمي 
ــتور كار آمده است وظيفه  ــمي اين دس ــناد رس آغاز كرد. در اس
ــبرد و حمايت از توسعه پايدار در  اصلي جامعه بين المللي ، پيش
ــهرهاي كوچك و بزرگ دنيا است. برنامه شهر هاي پايدار با  ش
ــهرها و نيز با مشاركت  كمك به نهادهاي تصميم گيرنده در ش
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ــكل ها در افزايش ظرفيت هايشان  بخش هاي خصوصي و تش
ــت شهري به اين امر  براي مديريت و برنامه ريزي محيط زيس
كمك مي كند.به عالوه برنامه شهرهاي پايدار، به عنوان بازوي 
اجرايي مديريت و برنامه ريزي شهري در پروژه مشترك برنامه 
ــكان بشر سازمان ملل،  ــت سازمان ملل و مركز اس محيط زيس
ــد. كه يك فرايند مديريت و  ــوب كاربردي را ارائه مي كن چارچ
ــهري به شمار مي رود. و به بسيج منابع الزم و  برنامه ريزي ش
ــي پردازد كه اين  ــهري م ــاد انگيزه در نهادهاي مختلف ش ايج
ــت. ــهرهاي دنيا صورت پذيرفته اس ــه اي از ش كار در مجموع

ــهر هاي پايدار بر مشكالت مربوط به توسعه پايدار در  برنامه ش
ــر دنيا تمركز دارد . مشكالتي از قبيل استفاده  ــهرهاي سراس ش
ــاز ، آلودگي هاي آب و خاك ، تهي  از تكنولوژي هاي آلوده س
ــازي منابع طبيعي و غيره در كشورهاي صنعتي و مشكالتي  س
ــهري ،صنعتي شدن سريع و  ــد بيش از حد جمعيت ش چون رش
بدون زيرساخت هاي كافي و مناسب ، محدوديت ظرفيت هاي 
ــورهاي  ــي ، فني و مدني و توانايي مالي محدود در كش مديريت
ــهر هاي پايدار تخريب محيط زيست  در حال توسعه. برنامه ش
ــهري مي داند اما آن را اجتناب  ــعه ش را يك نتيجه محتوم توس
ــي  ــر و بديهي تلقي نمي كند . بلكه داليلي چون خط مش ناپذي
ــب توسعه شهري ، برنامه ريزي ناكارآمد و عدم توجه به  نامناس
فرصت ها وتهديدها، محيط زيست طبيعي را منشا اين تخريب 

مي داند(پاگ:267-2000،268).  

ويژگي هاي شهر پايدار ، توسعه پايدار و شهر سازي 
ــهري پايدار ويژگي هايي را  براي محيط  زندگي يا محيط ش
ــمرد كه اهم آنهاعبارتند از : تامين شرايط مناسب  مي توان برش
ــي به نور  ــهر ،فراهم بودن امكان دسترس ــي براي اهل ش زندگ
ــهروندان،ايجاد امكانات حمل ونقل  و هواي الزم براي كليه ش
ــب و با قيمت  ــات مورد نياز در زمان مناس ــي به خدم و دسترس
ــب،حفظ و تقويت هويت ملي ،حفظ منابع طبيعي،امنيت  متناس
انسان،حفظ رابطه انسان و طبيعت و از همه مهمتر فراهم آوردن 
ــد.بايد توجه داشت  ــد و كمال معنوي انسان مي باش امكان رش
ــن ويژگي ها عالوه بر ظاهر در خويش واجد وجهي  كه همه اي
ــول مانده و تنها وجه  ــد كه همين وجه مغف معنوي نيز مي باش
اول مد نظر قرار مي گيرند. پس از روشن شدن تعريف و ويژگي 
ــعه پايدار شهر يا شهر پايداري، شناسايي  هاي ملي و بومي توس
ــث نظري در قالب  ــيدن مباح ــرايط براي به منصه ظهور رس ش
ــهر پايدار به طريقي سازمان  ــهر پايدار ضروري است. يك ش ش
ــهروندان آن ضمن رفع احتياجات  داده شده است كه تمامي ش
خود و بهبود بخشيدن به شرايط زيستي خويش، هيچ آسيبي به 
طبيعت وارد نياورده و شرايط زيستي ساير انسانها را چه در زمان 
ــال و آينده به خطر نيندازند (ژيرارده:1383، مقدمه).  بنابراين  ح
ــهر پايدار  ، توسعه و رفاه و ارتقاي كيفيت زيست اجتماعي ،  ش

اقتصادي و محيطي را برا ي همگان فراهم مي سازد. بااين حال 
ــهر پايدار ، مفهومي پيچيده است و راههاي دستيابي  مفهوم ش
ــت . درك اين پيچيدگي و همبستگي  ــاده و آسان نيس به آن س
ــهر  ــهري ، از عوامل موثر در ايجاد ش ــل عملكردهاي ش متقاب
ــهر پايدار ، توسعه اي  ــمار مي آيند . بدين ترتيب ش پايدار به ش
ــادي ، اجتماعي و  ــه را در زمينه هاي اقتص ــجم و يكپارچ منس

زيست محيطي مي طلبد(نقي زاده:1380، 8-16).    
ــا مهمترين راهكارهاي مورد توافق اكثريت صاحب نظران  ام
ــهر پايدار را  ــوي ش ــهري به س ــه ريزي و مديريت ش  در برنام

مي توان موارد زير دانست:
كاهش اتـكا به خودرو( به ويژه خودروهاي شـخصي) در 

جابجايي
ــه ريزي حمل و  ــزي كاربري زمين با برنام ــق برنامه ري تلفي
ــاختن زماني و مكاني تردد خودروهاي شخصي،  نقل، محدود س
ــه و اتوبوس (به  ــاي پياده و دوچرخ ــير ه ــت دادن به مس اولوي
ــه و ارتباطات راه دور،  ــتفاده از رايان ترتيب)، ارائه خدمات با اس

قيمت گذاري توقفگاهها و راه ها و جز اينها.

افزايش فشردگي كالبدي و توسعه شهري
ــاختماني، هدايت توسعه كالبدي  افزايش تراكم جمعيتي و س
ــيرهاي خطوط سريع حمل و  ــهربه صورتي متراكم و در مس ش
ــهري در منطقه كالنشهري  نقل همگاني، ايجاد مراكز متعدد ش
با تناسبي بين جمعيت و فرصت هاي اشتغال در هر يك ، روي 
ــهري(Urban Village) براي  ــه الگوي دهكده ش آوردن ب
ــكوني و جلوگيري از خزش(Sprawl) توسعه  محله هاي مس

به حومه و مانند اينها.

حفاظـت و احيـاي نظـام هاي طبيعـي در شـهر و منطقه 
پيرامون آن     

ــبكه اي فضاي سبز براي  ــري و ش ايجاد داالن هاي سراس
زيستگاه حيوانات ، حفظ زمين هاي كشاورزي و با ارزش طبيعي 
 ، ( Land Trust )ــدوق و هيئت متوليان زمين از طريق صن
ــهر ، ممنوع  ــبز دور واحد هاي فضايي ش ايجاد كمربندهاي س
ــعه روي اراضي آبخيز و حريم  ــروط كردن هر گونه توس و مش

رودخانه ها و نهر ها و نظاير اينها.    
                                                    

كاهـش مصرف منابـع و توليد آلودگي در شـهر و منطقه 
مربوط به آن

ــد جامد به نصف در يك دهه ،  ــدف گذاري تقليل مواد زائ ه
وضع مقررات حفاظت انرژي براي ساختمان ها و كارخانجات ، 
پژوهش و ترويج تامين انرژي هاي تجديد پذير و بومي ، وضع 
مقررات براي بسته بندي و جعبه هاي مواد مصرفي عرضه شده 
در شهر، تعيين استاندارد هاي پاكيزگي براي سوخت خودروها ، 

17سال نهم/شماره95



آموزش و تبليغ بازيافت زباله ها و جز اينها.

بهبود زيست پذيري اجتماعات شهري 
ــور محلي ،  ــهروندان در اداره ام ــاركت فراگير ش ــب مش جل
استفاده از توافق هاي مديريتي بين بخش عمومي و خصوصي، 
ــتيباني از سازمان هاي غير دولتي و واگذاري مسئوليت ها و  پش
منابع بيشتربه آنها، ايجاد گروه هاي محلي داوطلب براي مقابله 
ــكن در حيطه  ــوانح طبيعي ، تامين خدمات اجتماعي و مس با س
ــتطاعت همگان ، حفاظت از ميراث تاريخي و تنوع فرهنگي  اس

و هويت محلي و ابتكاراتي از اين دست.
 

پايندگي و تقويت اقتصاد شهري 
 جاي گزيني اهداف ((انسان – پايه )) به جاي ((توليد – پايه))

ــه ريزي براي  ــي محلي، برنام ــخگويي به نيازهاي اساس و پاس
كاهش فقر و بيكاري و توزيع عادالنه مواهب رشد بين گروههاي 

شهري ، ايجاد فرصت هاي برابر شغلي و نظاير اينها.  

اصالح نظام اداري و حكمراني شهري
ــز زدايي و اتكا به جامعه مدني و اجتماعات محلي براي  تمرك
ــهرو منطقه ،  ــهر، ايجاد نهاد مديريت يكپارچه ش ــور ش اداره ام
برقراري پاسخگويي منظم در نظام اداري همراه با به كارگيري 
ــاخص هاي اجتماعي- اقتصادي و زيست محيطي، اقدامات  ش
ــار مانده از  ــار كن ــيه كردن اقش ــاركت طلبانه براي از حاش مش
ــاعدت هاي غير  ــتيباني از مس تصميم گيري هاي محوري، پش
ــاالرانه نهادهاي اداره امور شهر و روستاها با  متمركز و مردم س

هم(صرافي:1379، 10-12).

نظريه ي بوم شهر 
ــار بر  ــت كه به كاهش فش ــهر ، راهبردي اس مفهوم بوم ش
ــتم كمك  ــا ميزان يك بيس ــع طبيعي ت ــت و مناب  محيط زيس
ــازي  ــيك شهرس ــد. اين راهبرد متفاوت از الگوي كالس مي كن
ــنهاد مي كند اين است كه  ــهر پيش ــت. راه حلي كه بوم ش اس
تهيه طرح و برنامه اي براي شكل زمين بصورت نظام قانونمند 
ــت ها و دره  ــان دهنده موقعيت جديد تپه ها، دش يا غير آن نش
ــد. در محيط زيست مفهوم يك شهر پايدار عبارت است  ها باش
ــادي از منابع ، اجتناب از  ــتفاده اقتص ــهري كه به دليل اس از ش
ــد بيش از حد ضايعات و بازيافت آن تا حد امكان و پذيرش  تولي
ــه حيات خود  ــدت قادر به ادام ــاي مفيد  در دراز م ــت ه سياس
باشد(نوريان: 1376، 179).  اكوسيتي به معني بوم شهر داللت 
ــت و خردمندي كه در  ــه با همان كيفي ــر اين واقعيت دارد ك ب
ــي گيرد ، تمام  ــاي خصوصي خانه ها صورت م ــداري فض نگه
ــهر را مراقبت كرد. از مشخصات شهرهاي نوگرا،  محيط يك ش
ــت.  ــاد ورودي در مقابل حجم زياد خروجي اس ــم زي ورود حج

ــان بر مبناي ايجاد شهر هايي با  برنامه ريزان بوم شهر تالشش
ورودي كمتر انرژي مصالح ، و خروجي كمتر ضايعات و آلودگي 
ــد. اين شهرها بايد داراي خصوصياتي چون راحتي ،  ها مي باش
آسايش ، و قابليت دسترسي باشند.با توجه به آن كه شهرسازي 
ــيدن و دست يابي  ــت براي رس نوين در حال تغيير و تحول اس
ــهر پايدار مراحلي الزم است كه به اين مراحل اشاره  به  بوم ش
ــهر ، بايد كاركردهاي درست را به مكان  ــود. در سطح ش مي ش
ــب داد؛ تراكم باال در پيرامون مراكز شهري و حمل  هاي مناس
ــه وجود آيند و تراكم كم براي  ــريع و فراوان) ب و نقل كارآمد(س
ــد. طراحي سيستم هاي نزديك به هم، براي  خارج از شهر باش
ــتور كار قرار  ــي به آب ، انرژي و مواد غذايي بايد در دس دسترس
ــهر سبز ضروري است،  گيرد.به كارگيري مفاهيم جديد براي ش
ــبز در طبقات و پشت بام ها  اين مفاهيم با يكپارچگي فضاي س

در ارتباط است.

به كارگيري دانش و تجربه سـاكنان و ايجاد و حمايت از 
طرح هاي مختلف و جديد 

ــع الهام  ــه عنوان منب ــت محيطي ب ــائل زيس  مفاهيم و مس
فرم هاي طرحي به كار گرفته شوند(ارجمند نيا: 1379، 33). 

نظريه ي شهر اكولوژيكي 
ــي دقيق مفهوم يك شهر اكولوژيكي يعني شهرها كه   بررس
توجه به از بين بردن منابع حياتي را كه بستر ان بوده و به شدت 
ــهر اكولوژيكي، شهري است  ــت را مي طلبد. ش به ان متكي اس
پايدار و شهري است كه مي تواند به ساكنين يك زندگي معني 
ــه بر روي آن اتكا  ــدون اينكه پايگاه اكولوژيكي ك ــد، ب دار بده
دارد تخريب كند(Crombie:1992, 18). شهر اكولوژيكي كه 
توسط گروههاي متعددي پيشنهاد شده ، شهري است كه داراي 

چهار خصوصيت زير باشد.
 حداقل دخالت در محيط طبيعي

 حداكثرتنوع( از نظر كاربري زمين و فعاليت ها)
 حتي المقدور به عنوان يك نظام بسته 

ــادل بهينه بين جمعيت و منابع( بحريني:  1378 ،277-  تع
. (276

اهداف و خصوصياتي كه يك شهر اكولوژيك بايستي داشته 
ــالم نيز آمده است چرا كه هر دو مي كوشند تا  ــد در شهر س باش
ــالمتي نظام شهري و سالمتي ساكنين آن ارتباط برقرار  بين س
ــهر اكولوژيكي آن طور كه "آدريان اتكينسون1"بيان   كنند.در ش
ــت. در حقيقت مالحظات  مي كند هر منطقه تا حدي خودكفا س
ــن كننده اي خواهد  ــت محيطي در ادامه حيات نقش تعيي زيس
ــت . زيرا جامعه در شرايط جامعه ارگانيك قرار مي گيرد كه  داش
ــرايط محدود كننده خود را به گونه اي بر  در ان طبيعت كال ش
رفتارهاي انساني تحميل مي كند كه محدوديت هاي اجتماعي 
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ــان قرار مي گيرد. لذا شهر براي لذت شهرنشينان  در مقابل انس
مورد بهره برداري قرار مي گيرد . در اين شهر منطقه جغرافيايي 
ــاس مرز هاي طبيعي تعيين مي شود و هر منطقه در  تنها براس
ــت . در شهر اكولوژيك كل كاركرد شهري  مجموع خود كفا اس
ــازگار و بهينه پياده قرار مي گيرد. بنابراين وسايل  در فواصل س
نقليه موتوري محدود مي گردد(Harvey: 1998,15). در واقع 
ــهر اكولوژيك مبتني بر طراحي اكولوژيك يعني ادغام فرايند  ش
ــت محيطي قرار دارد . اين  هاي زنده و كاهش آثار تخريب زيس
ــت، عوارض فرهنگي  ــايش، امني ــالمت ، زيبائي ،آس الگو به س
ــرده و متنوع احترام خاصي قائل است.  ــنتها در توسعه فش و س
ــرده2،دهكده هاي شهري3و طراحي شهري  ايده هاي شهر فش
زيرزميني جزء مباني نظري شهر اكولوژيك است. تا مردم پياده 
به سركار يا محل خدمت يا توسط حمل و نقل عمومي بروند.                                       

نظريه ي رشد هوشمند شهري 
ــد هوشمند شهري يعني توسعه حساس نسبت به محيط   رش
ــيني ،  ــتگي به حمل و نقل ماش ــا هدف كاهش وابس ــت ب زيس
ــرمايه گذاري در زير  ــوا و كار آمدتركردن س كاهش آلودگي ه
ــعه برنامه ريزي شده است  ــاخت ها . رشد هوشمند يك توس س
ــاورزي محافظت مي كند ،  كه از فضاهاي باز و زمين هاي كش
ــتري را  ــازد و گزينه هاي حمل و نقل بيش جامعه را احياء مي س
ــازد . توجه زيادي به تراكم باالتر وكاربري مختلط  فراهم مي س

با دسترس مناسب و حمل و نقل آسان دارد.
ــد هوشمند يك تئوري حمل و نقل و برنامه ريزي  تئوري رش
ــهري است كه روي رشد در داخل شهر تمركز مي كند. و در  ش
مقابل پراكندگي ، روي فشرده سازي شهر تاكيد دارد و طرفدار 
ــرده ، حمل و نقل محور و دوستدار پياده روي  كاربري هاي فش

 (2008:Wikipedia).و دوچرخه سواري است
ــمند  ــد هوش ــگر در زمينه رش ــاموئل استالي4پژوهش دكتر س
ــد هوشمند  ــهري اين تئوري را اين گونه تعريف مي كند رش ش

ــت ، مانند يك لگام و افسار كنترل  ــعي جديد اس ــهر يك س ش
ــترش و توسعه شهرها و مديريت رشد  براي منطقي كردن گس
هوشمند شهري رو شهاي اعمال اين گونه كنترل هاست. رشد 
ــمند به دنبال محدود كردن رشد نيست بلكه سعي در وفق  هوش
ــائل محيطي و اقتصادي و اجتماعي دارد.    ــأله به مس دادن مس
اهداف اين تئوري  اين است كه مردم را آگاهي دهد كه چگونه 

توسعه مي تواند كيفيت زندگي را ارتقاء بخشد.     

اصول 10 گانه رشد هوشمند شهري  
 ايجاد دامنه اي از گزينه ها و فرصت هاي انتخاب مسكن 

 ايجاد واحد هاي همسايگي  
 تشويق همكاري محلي و گروههاي ذي نفع در تصميمات 

مربوط به توسعه
 كاربري زمين مختلط 

 بهره گيري از  طراحي ساختمان هاي فشرده  
ــاص همراه با يك حس مكاني  ــرورش جوامع جذاب و خ  پ

قوي
 نگهداري از فضاي باز، زمين هاي كشاورزي ، زيبايي هاي 

طبيعي، و نواحي طبيعي حساس و حياتي
ــه و از لحاظ  ــش بيني، منصفان ــات قابل پي ــاذ تصميم  اتخ

اقتصادي به صرفه
تقويت و هدايت توسعه به سمت جوامع كنوني
 فراهم آوردن گزينه هاي متنوع حمل ونقل  

ــول مذكور  ــداف و اص ــتيابي به اه ــراي دس ــوري ب ــن تئ اي
راهكارهايي را پيشنهاد نموده است. 

ــازي حومه شهرها با مكان يابي منازل آتي،  مانند: فشرده س
ــه يكديگر و محل كارو خريد،  ــكان يابي خانوار هاي نزديك ب م
ــري هاي مختلط با تراكم باال، احياي نواحي قديمي  ايجاد كارب
ــوخته، ايجاد  ــتفاده مجدد از زمين هاي س ــهري، اس و مراكز ش

مناطق سبز و غيره. 

محيطياجتماعياقتصادي

- هزينه هاي توسعه را كاهش مي دهد.
– هزينه هاي خدمات عمومي را كاهش 

مي دهد. 
- اقتصاد هاي انباشتگي.

– حمل و نقل موثر تر.
 - صنايعي را كه به كيفيت محيطي باال 

وابسته اند حمايت مي نمايد( توريسمو 
كشاورزي و غيره) 

- گزينه هاي حمل و نقل و قابليت 
حركت را مخصوصا براي غير رانندگان 

توسعه مي دهد.   
– همبستگي اجتماعي.                  

- صنايع فرهنگي منحصربفرد را 
حفظ مي نمايد( مكان هاي تاريخي، 

همسايگي تجاري و غيره) .                               
- عمليات فيزيكي و سالمتي را افزايش 

مي دهد.

- حفظ فضاي سبز و سكونت گاهها.                               
- كاهش آلودي هوا .                         
- افزايش بازده انرژي.                   

- آلودگي آبها را كاهش مي دهد.                                            
– اثر((جزاير گرمايي)) را كاهش 

مي دهد

ماخذ:( رهنما و عباس زاده: 1387، 54)

مزاياي رشد هوشمند شهري
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شهر سبز 
ــازمان حفاظت محيط زيست در همايش  بنا به تعريفي كه س
ــت كه مردم در آن نسبت به  ــت، شهري اس ــبز ارائه داده اس س
ــت خود احساس مسئوليت مي كنند. و در مشاركت  محيط زيس
ــالم و آرام  ــازمان هاي دولتي، محيطي س با نهادهاي مدني و س
ــت محيطي به وجود  ــتاندارد هاي زيس ــاط با حداقل اس  و پرنش
مي آورند. در اين شهر سرانه فضاي سبز ، آلودگي هاي ديداري 
ــرانه توليد زباله كمترين  ــنيداري در سطح فايل قبول و س و ش
ــت و بهترين شكل بازيافت مواد به همراه  جدا سازي آن از  اس
ــرف انرژي و مواد در ان بهينه و  ــدا وجود دارد. همچنين مص مب

نزديك به استاندارد هاي جهاني است.

توسعه درونى شهرها 
ــي از  ــهري، يك ــا درون زاي ش ــي ي ــعه درون ــت توس سياس
سياست هاي سه گانه توسعه شهري است كه در كنار دو سياست 
ــته (ايجاد شهرك هاي متصل به  توسعه شهري متصل يا پيوس
ــهر) و دو سياست توسعه شهري  ــهر و در محدوده رسمي ش ش
منفصل يا ناپيوسته (ايجاد شهرهاي جديد با فاصله از شهر مادر) 
ــت را داراي مزيت هاي نسبي  ــود.برخي اين سياس مطرح مي ش
متعددي نسبت به دو سياست ديگر مي دانند و معتقدند شهرهاي 
موجود كشور از طريق توسعه دروني، تا ساليان زيادي مي توانند 

پاسخگوي بسياري از نيازهاي شهري باشند. 
ــعه از درون، بر خالف ساير  ــهري يا توس ــعه دروني ش توس
ــهري، با توجه به اينكه در بستر شهر  ــعه ش ــت هاي توس سياس
ــاكنان و شهروندان و واحدهاي همسايگي  موجود و با حضور س
ــي  صورت مي پذيرد موضوعي پيچيده، چند وجهي، ميان بخش
ــت كه نه فقط يك كار فيزيكي، كالبدي  ــي اس و حتي فرابخش
ــت بلكه داراي ابعاد قوي اجتماعي، فرهنگي،  ــازي اس و شهرس
ــت. در توسعه دروني شهرها، به  ــت محيطي اس اقتصادي و زيس
ــترش افقي، شهر به  صورت عمودي گسترش مي يابد،  جاي گس
ــهري، احياء، بهسازي  ــوده و ناكارآمد ش بافت هاي قديمي، فرس
ــود. اراضي باير و رها شده شهري بكار گرفته  ــازي مي ش و نوس
ــب و نامتناسب با زندگي امروزي  ــود. كاربري هاي نامناس مي ش
ــهري نظير زندان ها، پادگان هاي نظامي، كارخانه ها و صنايع  ش
ــطح معابر و شبكه هاي  ــهر اصالح مي شود. س مزاحم درون ش
دسترسي، سطح فضاي سبز و در نهايت تمامي عناصري كه در 

شهر وجود دارد به استانداردهاي شهرسازي نزديك مي شود.
ــترين توجه معطوف به استفاده  ــعه درون شهري، بيش در توس
ــعه شهري  ــش توس ــت كه تحت پوش مؤثرتر از زمين هايي اس
ــت. بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن در  درآمده اس
ــهر را مي توان از طريق پركردن بافت موجود شهر،  منطقه يا ش
ــازي مناطق متروكه و  ــازي و بازس افزايش متعادل تراكم، نوس
ــوده و احياء و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود برآورده  فرس

ساخت. به عبارت ديگر، توسعه دروني، به كارگيري تمام توان ها 
ــهر براي  ــطح ش ــوه و بالفعل موجود در س ــاي بالق و ظرفيت ه
ــيدن به شهري پايدار و مشاركتي است و تمامي ساختارهاي  رس
اجتماعي، كالبدي، سياسي و اقتصادي را براي رسيدن به تعادل 
ــعه  ــت توس ــا سياس كيفي و كمي و پايدار ارتقاء مي دهد. اساس
شهري در دنيا به مفهوم ارتقاي بهره وري و بهينه سازي  استفاده 
ــهرهاي  ــهري (به ويژه در ش ــعه درون ش از زمين و امكان توس
ــطح دسترسي ساكنان بافت  ــهرها) و ارتقاي س بزرگ و كالنش
ــهري به خدمات شهري و اجتماعي است.  قديمي و فرسوده ش

(سازمان عمران و بهسازي شهري، 1384 )
ــهر اين است كه تعدادي شاخص  اولين مرحله مهم در هر ش
ــعه يافتگي دروني  ــهر از نظرتوس ــه نمايان گر وضع موجود ش ك
ــاماندهي  ــود. از آنجا كه كليه اين اقدامات و س ــت، تهيه ش اس
فضاها، درون شهرهاي موجود به وقوع مي پيوندد، كمتر به جلوه 

مي آيد. 
ــهر، الزم  ــعه دروني ش ــدن توس ــراي ملموس تر ش ــي ب يعن
ــاخص هايي را طراحي كرد كه با اندازه گيري آن  ــت ابتدا ش اس
ــاخص ها مي توان ميزان توسعه دروني هر شهر را با توجه به  ش
استانداردهاي مربوطه سنجيد. در ادامه مقاله سعي خواهيم كرد 
مهم ترين شاخص هاي مربوطه را  با توجه به مطالب گفته شده 

ارائه كنيم. 
1 - شاخص بهره وري زمين شهري: بهره وري زمين شهري 
ــران بودن، كمياب بودن و  ــت كه با توجه به گ بدين مفهوم اس
ــهري، توسط  تجديدناپذير بودن و غيرقابل وارد كردن زمين ش
ــرد. هرچه ميزان نفرات  ــورد بهره برداري قرار مي گي چند نفر م
بيشتر باشد، به مفهوم بهره وري باالتر زمين شهري است. البته 
ــتانداردهاي قابل قبول شهرسازي  اين ميزان چنانچه بيش از اس
ــد، كه اين موضوع براي ساير  ــد، ضد توسعه تلقي خواهد ش باش

شاخص ها نيز موضوعيت دارد. 
ــبه تراكم جمعيتي خالص و  ــاخص را از طريق محاس اين ش
ــهري مي توان به  تراكم جمعيتي ناخالص در هر هكتار زمين ش
دست آورد. اين شاخص اطالعات قابل مالحظه اي از پراكندگي، 
ــردگي جمعيت و در نتيجه پيامدهايي چون انباشت سرمايه  فش
و جمعيت، ميزان بهره وري از زمين، تاسيسات و زيرساخت هاي 

شهري نمايان مي سازد. 
ــرانه هاي استاندارد يا مصوب  ــاخص هاي مربوط به س 2 - ش
ــهري را مي توان توسعه يافته از درون  ــهري: اين شاخص ش ش
دانست كه سرانه هاي مربوط به سطح فضاي سبز، سطح فضاي 
ــتي و درماني، ورزشي،  ــطح فضاي هاي آموزشي، بهداش باز، س
امنيتي، فرهنگي، مذهبي و نظاير آن در حد استانداردهاي تعيين 
ــتانداردهاي تعيين شده  ــده شهرسازي به صورت كلي و يا اس ش
ــد به اين شاخص، شاخص  در طرح مصوب محدوده مربوط باش

مطلوبيت نيز گفته مي شود . 
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ــاورزي و  ــات و اراضي كش ــد تخريب باغ ــاخص رون 3 - ش
ــاورزي حاشيه شهر: هرچه سطح مربوط به اين شاخص  غيركش
ــد، با توجه به روند  ــال هاي قبل رو به كاهش باش ــبت به س نس
ــهري، مي توان نمايانگر توسعه شهر از درون  افزايش جمعيت ش

باشد. 
ــازگاري كاربري ها: هرچه از  ــازگاري و ناس ــاخص س 4 - ش
ــهر كاسته  ــازگاري كاربرهاي همجوار در محدوده ش ميزان ناس
شود، اين به مفهوم حركت در مسير توسعه يافتگي شهر از درون 
است. شهري كه كاربرهاي همجوار و يا در حوزه نفوذ يكديگر، 
ــازگار نبوده و باعث  ــنخيت فعاليت با هم منطبق و س از نظر س
ــوند، نمي توان آن  را  مزاحمت و مانع از انجام فعاليت يكديگر ش
توسعه يافته از درون دانست. مثًال وجود يك واحد صنعتي درون 

يك بافت متراكم مسكوني از مصاديق بارز ناسازگاري است. 
ــه از مقدار بناهاي  ــاخص كيفيت و قدمت ابنيه: هرچ 5 - ش
ــاخص، روند نزولي به خود  ــود و ش ــته ش نامقاوم و قديمي كاس
بگيرد، توسعه از درون داراي روند مثبت است. البته اين شاخص، 
ــاكنان  ارزيابي اوليه از وضعيت اقتصادي و الگوهاي فرهنگي س

را نيز به دست مي دهد.
ــهم  ــاخص نفوذپذيري: هرچه ميزان برخورداري و س 6 - ش
هر بلوك شهري از معابر و شبكه دسترسي ها بيشتر باشد، بستر 
توسعه از درون فراهم تر مي شود. بر اساس استانداردهاي موجود 
ــن 20 تا 25 درصد  ــاخص مي تواند بي ــق و نواحي، اين ش مناط

سطح بلوك شهري در نظر گرفته شود. 
ــه ميزان  ــادي: هرچ ــي – اقتص ــاخص هاي اجتماع 7 - ش
ــد و  ــاكنان و مالكان باالتر باش ــاركت و آگاهي اجتماعي س مش
ــاكنان و شهروندان باالتر باشد و نيز سطح  يا توان اقتصادي س
آسايش آنها در شهر، محله و واحد مسكوني باالتر باشد، مي تواند 

بيانگر توسعه يافتگي شهر از درون باشد.
ــت محيطي: در عرصه واقعي، هر جا  ــاخص هاي زيس 8 - ش
ــكوني و گردشگري غلبه كند  ــبت فضاي كار بر فضاي مس نس
ــت محيطي بروز  ــا و زيس ــكالت اجتماعي، فض ــائل و مش مس
ــن و هوا باعث  ــع انواع آلودگي ها در زمي ــد. توليد و توزي مي كن

كاهش كيفيت محيط زندگي شهري مي شود.
ــبكه هاي معابر و گره هاي ترافيكي، كاربري ها و   عالوه بر ش
ــل، انبارها، تعميرگاه هاي  فعاليت هاي آلوده كننده مثل حمل ونق
ــائط نقليه، تجاري ها و..... طيف وسيعي از آالينده هاي مضر  وس
ــهري مي كنند. كانال هاي  و خطرناك را وارد فضا و محدوده ش
ــويي ها  فاضالب قديمي، چاه هاي جذبي و دفع فضوالت قالي ش
از جمله منابع آلودگي آب و خاك هستند. شبكه معابر و گره هاي 
ترافيكي و ميدان از جمله منابع آلودگي صوتي فضاهاي شهري 
ــري و تعيين  ــتند. اندازه گي ــوص در مواقع اوج تردد هس به خص
ــاليان مي تواند  ميزان اين آلودگي ها و روند نزولي آن در طول س

حاكي از توسعه شهر از درون باشد.

ــكل هاي مردمي مربوط به مسائل شهري: هر  9 - تعداد تش
ــائل شهري بيشتر  ــكل هاي مردمي براي حل مس چه تعداد تش
ــاركتي و باالرفتن افزايش  ــد حاكي از تحقق روند شهر مش باش
ــت. هر چه مشاركت مردم  ــهر و محله خود اس تعلق مردم به ش
ــهر بسيار سريع تر از  ــهر و محله خود باالتر باشد، ش در اداره ش
ــعه مي يابد. بنابراين  مي توان  ــود، از درون توس آنچه فكر مي ش
ــاخص را به عنوان يكي از شاخص توسعه دروني شهر در  اين ش

نظر گرفت. 

اهداف، سياست ها و اصول پروژه  شهر سالم
اهداف

تحرك سياسي و مشاركت جامعه در تجهيز و تكميل (اجراي) 
يك طرح سالمت شهري؛

ــعه  ــالمت در توس تالش براي افزايش آگاهي از موضوع س
شهري به وسيله مسئولين ملي و شهري؛

ــهري در مديريت  ــئولين ش ــاد ظرفيت فزاينده براي مس ايج
ــازمان هاي  ــاركتي با س ــكيالت مش ــكالت شهري و تش مش

اجتماعي در بهبود شرايط زندگي در جامعه توسعه نيافته؛
ــه و تكنولوژي  ــهرها در مبادل ــبكه اي از ش ــك ش ــاد ي ايج

اطالعات؛
ــري در ارتباط با  ــم گي ــان در تصمي ــاركت زن ــن مش تضمي
ــكن،  ــت هاي پروژه به ويژه در فضاهاي مهمي مانند مس فعالي
 Harpham and et)ــتي ــت و خدمات بهداش آب و بهداش

. ( 2001,112:al
ــالمت و  توجه جدي  ــي آن در اروپا ، بهبود س ــداف اصل اه
ــعه پايدار و  برنامه ريزي بر پايه  ــه اصول آن براي همه ، توس ب

.(1998,231:De Leeuw)مشاركت است

سياست ها
توسعه نگرش سالمت شهرها براساس دو سر فصل بهداشت 

براي همه و ارتقاء بهداشت؛
ارتقاء بهداشت در برنامه هاي سياسي و اجتماعي شهرها؛

تاكيد بر اقداماتي جهت بهداشت همگاني كه بر روابط متقابل 
بين افراد و محيط و روش هاي زندگي اثر مي گذارد.

ــهر را مورد  ــاكن ش ــالمتي افراد س ــارزه با عواملي كه س مب
ــالم است ــهر س ــت اصلي پروژه ش  تهديد قرار مي دهد، سياس

(عبادي:1378، 114).

اصول
ــالم داراي مشخصات منحصربه فردي هستند. ولي  جوامع س
ــترك دارند، كه به ما اجازه  در نظر گرفتن آنها را به  اصول مش
ــماره 1). جوامع سالم دور نمايي  صورت كلي مي دهد(جدول ش
ــه  ــالمت را براي آينده ارائه مي دهند. كه در اين راه پروس از س
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شماره 95 و 96

شهر بايد قابليت حيات داشته باشد. سالمتي و نيازهاي اساسي انسان را تامين نماييد.1- حيات بخشي پايدار

شهر بايد امن باشد. در امان بودن شهر از حوداث طبيعي (اعم از سيل و زلزله) و حوادث غير 2-- ايمني و امنيت
طبيعي و زيان هاي جاني و مالي.

شهر بايد از اقتصاد مالي برخوردار باشد . و بازدهي و راندمان را در همه عرصه هاي اجتماعي 3- بهره وري اقتصادي
افزايش دهد.

ارتباطات اجتماعي سالم كه شامل همياري و همكاري و ياري و ...شود.4- تعاون

شهر بايد شرايط و تسهيالت بالفعل و بالقوه دسترسي مطلوب را نه تنها به مراكز خدمات 5- دسترسي
بلكه به اطالعات ، اخبار ،منابع و مكان هاي خاص فرهنگي و مذهبي و غيره را مهيا نمايد.

شهر بايد سعي در حفظ ،استمرار، تقويت تعادل به معني عام آن داشته باشد نيازها را برآورده 6-تعادل
كرده و از فشار بيش از حد به يك بخش به نفع ساير بخش ها جلوگيري كند.

براساس اين اصل شهر مي بايست موجبات سازگاري و همسازي اجزا و عناصر نسبت به 7- سازگاري
يكديگر و نيز ابعاد مختلف زندگي شهري با شرايط طبيعي را فراهم آورد.

شهر بايد پويايي داشته باشد. اين پويايي به توسعه اي هدفمند ، مستمر و تاحد ممكن قابل 8-پويايي(توسعه منظم)
پيش بيني تعبير مي شود كه ناظر بر هدف يا اهداف مشخصي است.

شهر بايد از انقطاع تاريخي و نيز گسستن پيوند هاي فرهنگي و ..... را از طريق حفظ و اعتالء 9- هويت
آنها ، ممانعت به عمل آورد ،بصورتي كه هويت شهرموجب بازشناسي آن گردد.

شهر بايد تالش كند تا در همه ابعاد علي الخصوص ، در نمودهاي كالبدي و بصري براي 10-زيبايي
مردم لذت بخش باشد

شهر بايد تالش كند تا حداكثر تنوع را در ساختار كالبدي و اجتماعي و اقتصادي خود به وجود 11- تنوع
آورد تا از اين طريق امكان ارزيابي و انتخاب را براي شهروندان به وجود آيد.

12- بهره وري وقت آزاد
شهر بايد تمهيدات الزم و مناسب گذران اوقات فراغت خارج از جريانات جدي زندگي را براي 
تجديد قواي كليه آحاد جامعه با شرايط مططلوب تامين نمايد.يعني استفاده مطلوب از وقت 

آزاد در جهت تحقق هدف انسان سالم.

ــيدن به اهداف به كارمي گيرند. بدين ترتيب  هايي را جهت رس
ــكل دادن به انگاره اي از شهر سالم ياري  اين اصول ما را در ش
مي دهد، تا در براي هر اصل معيارها و شاخص هايي مشخص 
ــود. با توجه به تعاريف شهر سالم و كيفيات ارائه شده از شهر  ش
ــول چهارده گانه زير با عنوان  ــالم ، قواعد كلي به صورت اص س
اصول شهر سالم استنباط و استخراج مي گردد كه هر يك ناظر 
ــهر سالم است. اين اصول چهارده گانه  به چند بعد از كيفيت ش
ــي و امنيت، بهره وري  ــي پايدار ، ايمن ــد از: حيات بخش عبارتن
ــازگاري، پويايي(توسعه  ــي ، تعادل، س اقتصادي، تعاون ،دسترس
ــته در  ــت، زيبايي، تنوع ، بهره وري وقت آزاد، بس منظم)، هوي
ــهر، احساس تعلق،كه منظور از اصول شهر سالم  نظر گرفتن ش
ــهر سالم است.  ــاره اي به اركان و پايه هاي ايده ش در اينجا اش

ــرايط براي تحقيق ايده شهر  .در واقع هر اصل مؤلفه هايي از ش
سالم را در خود دارند كه براي هر شهري در هر منطقه اي قابل 
ــت. اين اصول به عنوان خصوصيات ذاتي شهر سالم  تعميم اس
ــي از آنها كليت  ــه در يك ــتند، به گونه اي كه خدش مطرح هس
ــهر سالم را از زاويه اي خاص به مخاطره مي اندازد اهم  ايده ش

خصوصيات اين اصول عبارتند از:
 كليه اصول از يك قاعده پيروي مي كنند . 

 اصول يكديگر را محدود و مشروط مي كنند .
 اصول يكديگر را تكميل مي كنند .

 اصول ناقض يكديگر نيستند .
 هر اصل شرط الزم براي تحقق ايده شهر سالم است ليكن 

كافي نيست(معصومي:1375، 67).

جدول شماره 1: اصول چهارده گانه ي شهر سالم
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نتيجه گيري
ــكن  و  ــي ناكافي به مس ــهرها ، دسترس ــش فقر در ش افزاي
 خدمات اصلي شهري، بيگانگي شهروندان از هم ، ايجاد زاغه ها

ــل ناكافي و  ــتم حمل و نق ــاي غيرقانوني ، سيس ــكن ه  و مس
ــهري و غيره  همه اينها نتيجه رشد  ــايي امكانات اصلي ش نارس
ــكالت عمده اجتماعي و اقتصادي در  ــريع شهرنشيني و مش س
ــتي  ــه گريبانگير مجتمع هاي زيس ــت ك ــورهاي جهان اس كش

گرديده است. 
ــائل اين پديده نه تنها سياست هاي شهرسازي را به طور  مس
ــعاع قرار داده ، بلكه تبعات حاصل از آن در  ــيعي تحت الش وس
ــديد مسائل اقتصادي ،اجتماعي و سياسي،مديريتي و محيط  تش
ــي داشته است . دغدغه ها و نگراني  زيستي جوامع نقش اساس
هاي ناشي از اين پديده موجب گرديد تا كشور هاي مختلف به 
ــژه بعد از انقالب صنعتي اقدام به اتخاذ تمهيداتي جهت حل  وي
يا مهار اين بحران كنند.  در اين راستا ايجاد تعادل هاي محلي 
ــت شهري مورد توجه  ــو با محيط زيس ، منطقه اي و ملي همس
ــهري قرار گرفته تمام اين عوامل  برنامه ريزان و متخصصين ش

ــت شهري  ــده تا متخصصين به فكر بهبود محيط زيس باعث ش
خود و دست يابي به شهري پايدار بيفتند. در اين راستا نظريات 
و طرح هاي مختلفي چون نظريه باغشهر ، توسعه پايدار شهري 
ــبز ، بازيافت كالبدي  ــهر اكولوژيكي،شهر س ــهر پايدار و ش ،ش
 شهري  ، توسعه از درون ، تجديد حيات شهري ،شهرگرايي نو،

ــوي تمدن ها ،  ــعه، جامعه مدني و گفتگ ــان محوري توس انس
ــد هوشمند شهري و غيره  پيشنهاد شده . آنچه از تمام اين  رش
ــام اين نظريه ها، ــت كه هدف تم ــه ها بر مي آيد اين اس  نظري

ــعه  ــدار زمين براي توس ــزي و مديريت پاي ــه ري ــعه برنام توس
ــر از طريق برنامه ريزي مادي و كاربري زمين كه  ــكان بش اس
ــد، است. تمام اين نظريه ها  ــت محيطي سالم باش از لحاظ زيس
ــيدن به يك حالت  ــه تاكيد مي كردند كه براي رس ــر اين نكت  ب
ايده آل در شهرها الزم است مديريت شهري به خوبي عمل كند 
ــرايط جامع پايدار و شهر سالم زماني فراهم مي شود  .در واقع ش
ــه مجموعه اي از پايداري اجتماعي باهدف (عدالت اجتماعي)  ك
ــت  پايداري اقتصادي با هدف( ابقاي اقتصادي) و پايداري زيس

محيطي با هدف (تعالي اكولوژيك ) بوجو آيد.

13- بسته در نظر گرفتن 
شهر

شهر بايد تالش نمايد. تا حتي المقدور داده ها و ستانده هاي خود را به ويژه در امور بهداشتي 
و محيطي تحت كنترل و حتي بازيافت و يا تصفيه نمايد.بسته در نظر گرفتن  سيستم شهر 
به معني تعيين حدود و مرزهاي مشخص در جهت چگونگي و ميزان ارتباط متقابل شهر با 

محيط است.حتي المقدور از ورود داده هاي منفي (سيل) به شهر جلوگيري كند.

14- احساس تعلق
شهر بايد احساس تعلق شهروندان راتقويت نموده و آنرا با شيوه هاي مختلف به احساس 
مسئو ليت تبديل كند تا از اين طريق بتواند به اهداف شهر سالم دست يابد.(برقراري پيوند 

عاطفي بين مجموعه شهري و مردم.(شعار شهر ما خانه ما)
(حاجي خاني و صالحي:1372، 119).
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