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ـ ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی 2ـ4ـ5

ٔٛيٛٔ ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی، حفبْت اظ ٔٙبْط ٚ ٔٙبثٕ َجیٗی آة، ذبن ٚ قىُ ظٔیٗ 

. ٚ ٘یع ثٟجٛز ٚ ٌؿتطـ فًبٞب ٚ ٔٙبْط َجیٗی اؾت
ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی اظ ٘ٓط ٔمیبؼ، ٞٓ زض ؾُح قٟط ٚ ٞٓ زض ؾُح ُٔٙمٝ ای وبضثطز 

یٓ، قٟط ٚ ُٔٙمٝ اظ یىسیٍط رسا ٘یؿتٙس، ثٙبثطایٗ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی . زاضز چٙبٖ وٝ ٔی زا٘

ٙس اظ ٕٞسیٍط رسا ثبقٙس ثٝ ٕٞیٗ زِیُ زض ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی . ٚ ُٔٙمٝ ای ٘یع ٕ٘ی تٛا٘

٘یع، قٟط ٚ ُٔٙمٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای یىپبضچٝ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔی قٛ٘س، ظیطا ٖٙبنط َجیٗی ٚ 

. ٔحیُی اظ ٘ٓط ؾبذتبضی پیٛؾتٝ ٞؿتٙس

قٟط ذٛا٘سٜ ٔی قٛز، ثطای  (Hinterland)فًبیی وٝ انُالحبً حٛظٜ قٟط یب پؿىطا٘ٝ

ٚیػٌیٟبی َجیٗی قٟط ثب اٚيبٔ ٔحیُی پؿىطا٘ٝ آٟ٘ب ضاثُٝ ای . قٟط رٙجٝ ی حیبتی زاضز

تٍٙبتًٙ زاضز، ثٝ ٚیػٜ اوٖٙٛ وٝ ثب تٛؾٗٝ قٟطٞب ٚ ٌؿتطـ اضتجبَبت ٚ قجىٝ حُٕ ٚ

. ٘مُ، اضتجبٌ ٔیبٖ قٟط ٚ پیطأٖٛ آٖ پیٛؾتٍی ٖٕیمتطی یبفتٝ اؾت
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اظ ؾٛی زیٍط فًبٞبی َجیٗی پیطأٖٛ قٟطٞب ٔب٘ٙس ؾٛاحُ، ضٚزذب٘ٝ ٞب، رٍّٟٙب ٚ ثٝ 

ٚیػٜ وٛٞؿتبٟ٘ب وٝ افعٖٚ ثط ٔٙبْط ٚ چكٓ ا٘ساظٞبی قٟطی، تفطیزٍبٟٞبی َجیٗی قٟط 

ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س ٚ قٟطٚ٘ساٖ زض آٖ ربٞب اٚلبت فطاغت ذٛز ضا ؾپطی ٔی وٙٙس، ٔٙبَك 

. َجیٗی قٟطی ضا پسیس ٔی آٚض٘س

زض قٟط ٚ  (Landuse Planning)أطٚظٜ اضتجبٌ ثیٗ ثط٘بٝٔ ضیعی وبضثطی ظٔیٗ 

ضٚؾتب ٚ ُٔٙمٝ ثب ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی ـ وٝ تٕبْ ٖٙبنط َجیٗی یٗٙی ظٔیٗ، آة، ذبن، ٞٛا 

ٚرٝ . ضا زض ٘ٓط ٔی ٌیطزـ اظ ٘ٓط حفبْت ٔحیٍ ظیؿت ٚ ٔفْٟٛ تٛؾٗٝ پبیساض ثسیٟی اؾت

 Scape)ٔكتطن ثیٗ ثط٘بٝٔ ضیعی وبضثطی ظٔیٗ ٚ ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی، ظٔیٗ آضائی

Land) یب ثط٘بٝٔ ضیعی ٔٙٓط ظٔٙی یب ٔٙٓط ؾبظی اؾت .

یٓ، ثط٘بٝٔ « ترهیم ظٔیٗ ثٝ وبضثطیٟبی وبضا»اٌط ثط٘بٝٔ ضیعی وبضثطی ظٔیٗ ضا  ثسا٘

ـ ٘یُ ثٝ وبضثطیٟبی ثٟیٙٝ ٚ ُّٔٛة» ضیعی ٔحیُی اظ زیس ظٔیٗ آضایی . اؾت« ضٚ

ـ ٔٗیبضٞبی ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی 2ـ4ـ5ـ1

٘رؿتیٗ ٔٗیبض ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی تٛرٝ ثٝ ؾبذت تٛپٌٛطافیه پٟٙٝ َجیٗی یب 

زض ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی لهس آٖ اؾت وٝ . چٍٍٛ٘ی ربی زازٖ قٟط زض ثؿتط ٔحیُی اؾت

قٛز ٚ قٟط ٚ َجیٗت ثٝ ؾبظٌبضی یىپبضچٝ ای « حُ»قٟط زض چكٓ ا٘ساظ ثؿتط َجیٗی 

ٟٕٔتطیٗ ٖبُٔ زض ایٗ وبض تٛرٝ ثٝ ؾبذتبض تٛپٌٛطافیه ٚ اقىبَ پَؿتی ٚ ثّٙسی ٚ . ثطؾٙس
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اُ٘جبق قىُ ٖٕٛٔی قٟط ثب ؾبذت تٛپٌٛطافیه . ذٌُٛ ا٘حٙبی ٔٛرٛز زض َجیٗت اؾت

َجیٗت ٚ تٙٓیٓ ذٌُٛ انّی آٖ ثب ذٌُٛ ا٘حٙبی َجیٗت، ثٝ اُ٘جبق قٟط ٚ ربزٜ ٞب ثب 

. ٔحیٍ وٕه ٔی وٙس

زٚٔیٗ ٔٗیبض ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی، تٛرٝ ثٝ رطیبٖ ٞٛا ٚ ثبز زض ٔىبٖ یبثی ٚ اؾتمطاض 

تٟٛٝی ٞٛا زض قٟطٞب ثب تغییطات ظیؿت الّیٓ . ّٖٕىطزٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ قٟطی زض ُٔٙمٝ اؾت

زٌی ٞٛا زض ٔحیُٟبی قٟطی اضتجبَی ثٙیبزی زاضز (وّیٕبتیه)قٙبؾی زض ثط٘بٝٔ ضیعی . ٚ آِٛ

ٔحیُی ایٗ ٔؿأِٝ ثب تٛؾٗٝ ٔٙبثٕ َجیٗی آة ٚ ٌیبٜ ٚ ثٟطٜ ٔٙسی اظ ضَٛثت ٚ اوؿیػٖ آٖ 

. ا٘زبْ ٔی پصیطز

ؾٛٔیٗ ٔٗیبض زض ثط٘بٝٔ ضیعی ٔحیُی، ایزبز فًبٞبی قجٝ َجیٗی ثٝ ٔٙٓٛض وٕبَ 

ٔب٘ٙس )ٌبٞی احساث فًبٞبی قجٝ َجیٗی ٚؾیٕ. ثركیسٖ ثٝ ٔحیٍ ٚ رجطاٖ وٕجٛزٞبؾت

ثٝ ٔٙٓٛض  (فًبٞبی ؾجع ُٔٙمٝ ای، رٍّٟٙبی ٔهٖٙٛی، زضیبچٝ ٞبی ٔهٖٙٛی ٚ ٔب٘ٙس آٖ

غیىی نٛضت ٔی ٌیطز زض ایزبز ایٗ فًبٞب ثط رٙجٝ ظیؿت ٔحیُی . ایزبز ٔٛاظ٘ٝ اوِٛٛ

ایزبز . اٞساف ٟٔٓ زیٍطی ٘یع پیٍیطی ٔی قٛ٘س (ٔب٘ٙس تُّیف ٞٛا ٚ ؾبِٓ ؾبظی ٔحیٍ)

 )ٔٙبْط ٚ چكٓ ا٘ساظٞبی ُّٔٛة ثب پسیس آٚضزٖ فًبٞبی تفطیحی ٚ تفطرٍبٟٞبی َجیٗی

. اظ رّٕٝ ٟٕٔتطیٗ آٖ اٞساف ٞؿتٙس (ثطای ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت قٟطٚ٘ساٖ
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( Urban Planning)ـ ٔجب٘ی ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی3

ـ تٗطیف 3ـ1

ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی تبوٖٙٛ ثب رٕالت ٌٛ٘بٌٛ٘ی تٗطیف قسٜ اؾت أب ثٝ َٛض ذالنٝ 

ایٗ ٌٛ٘ٝ اظ . ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی یٗٙی ؾبٔب٘سٞی وبِجسی ـ فًبیی قٟط

» :ثط٘بٝٔ ضیعی زض ٚالٕ ٕٞبٖ قٟطؾبظی اؾت وٝ ٔی تٛاٖ آٖ ضا چٙیٗ  ٘یع تٗطیف وطز

ثطذی . «ؾبٔب٘سٞی وبضثطی ظٔیٗ ثطای تأٔیٗ یه ٔحیٍ وبِجسی قبیؿتٝ ظ٘سٌی ٔس٘ی ؾبِٓ

ٞٓ آٖ ضا تالقی زا٘ؿتٝ ا٘س وٝ ا٘ؿبٖ ضا ثطای تسٚیٗ انِٛی زض رٟت پسیس آٚضزٖ یه 

ٔحیٍ وبِجسی ٔس٘ی ثطای ظ٘سٌی ٚی ضإٞٙبیی ٔی وٙس؛ ایٗ تٗطیفی ٔتٗبضف ٚ ٌٛیب اظ 

ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ثٝ ٔفْٟٛ قٟطؾبظی اؾت؛ أّب چٙبٖ وٝ زض تٗطیف ثط٘بٝٔ ضیعی وبِجسی 

ٚ فًبیی ٌفتٝ قس، ثط٘بٝٔ ضیعی وبِجسی ٚرٝ وبِجسی ثط٘بٝٔ ضیعی ٖٕٛٔی یب ثط٘بٝٔ ضیعی 
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ثٙبثطایٗ، ٘مكٝ قٟطٞب ثب تٛرٝ ثٝ اٞساف ٚ ٔٗیبضٞبی ارتٕبٖی، . ارتٕبٖی ـ التهبزی اؾت

. التهبزی، فطٍٞٙی ٚ ٔحیُی تجییٗ ٔی قٛز

. أطٚظٜ ّْٔٗٛ قسٜ وٝ ثٟجٛز ٔحیٍ وبِجسی قٟطٞب، ثب ثٟجٛز ٚيٗیت ربٔٗٝ ثؿتٍی زاضز

پؽ ٌفتٝ ا٘س ٞسف اظ ثط٘بٝٔ ضیعی وبِجسی قٟطٞب، ثٟجٛز ثركیسٖ ثٝ ٚيٗیت ٔحیٍ 

. ظ٘سٌی ربٔٗٝ اؾت وٝ قطٌ آٖ آٌبٞی زاقتٗ اظ ٚيٗیت ارتٕبٖی ـ التهبزی قٟط اؾت

ـ انَٛ اؾبؾی ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی 3ـ2

انَٛ ثٙیبزی قٟطؾبظی وٝ زض ٔخّج ظیط تطؾیٓ قسٜ اؾت، پبٝی ٞط ٘ٛٔ ٞسف ٌصاضی 

ِٛٝ . ثٝ قٕبض ٔی ضٚز انَٛ یب ٔٗیبضٞبی انّی زض ؾبٔب٘سٞی قٟطی زض چبضچٛة ٔم

ذالنٝ ٔی قٛ٘س وٝ ثب « ؾطظ٘سٌی»ٚ « ویفیت ٔحیُی»، «وبضآیی»، «ٖساِت» اؾبؾی

. یىسیٍط یه ٔخّج ٘ٓطی ضا پسیس ٔی آٚض٘س
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 ٖساِت(Equity)  ٝثٝ ٔٗٙی تٛظیٕ ٔتٙبؾت ّٖٕىطزٞب ٚ ذسٔبت، زؾتطؾی ٔٙبؾت ث

ٔطاوع ذسٔبت زٞی ٚ فٗبِیتی، ثسٖٚ تجٗیى ٚ تفبٚت ٌصاضی ثیٗ ؾبوٙبٖ یه قٟط ٚ 

:  ٔیعاٖ ثطآٚضز ایٗ انُ، ثب ٔٗیبضٞبی ظیط، ٔكرم ٔی قٛز. ُٔٙمٝ قٟطی اؾت

. ـ ا٘هبف زض تؿٟیٓ ٚ تمؿیٓ ٔٙبثٕ قٟطی

. ثطای ٕٞٝ ارتٕبٖبت قٟطی (فطنت)ـ تأٔیٗ أىب٘بت

 

ـ تأٔیٗ زؾتطؾی وبفی ثٝ ذسٔبت ٚ تؿٟیالت آٔٛظقی، ثٟساقتی، تفطیحی ٚ فطٍٞٙی 

. ثطای ٕٞٝ ؾبوٙبٖ قٟط

. ـ تأٔیٗ اقتغبَ ٚ ٔؿىٗ ثٝ َٛض  ٔٙهفب٘ٝ ثطای افطاز ٚ ؾبوٙبٖ ثركٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ قٟط

وبضایی (Efficiency)  ٖثٝ ٔٗٙی ایزبز ؾبظٔبٖ فًبیی، ٚ ّٖٕىطزی ٔٙبؾت زض ٔىب

ٌیطی فٗبِیتٟب ٚ ٕٞچٙیٗ تأٔیٗ اضتجبَبت الظْ ثیٗ ّٖٕىطزٞب ٚ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ، ثطای ثبال 

ایٗ انُ ثطاؾبؼ ٔٗیبضٞبی ظیط تحمك ٔی . ثطزٖ ٔیعاٖ وبضآٔسی زض وبضوطزٞبی قٟطی

: یبثس

ٚ ضلبثت  (adaptable)، اُ٘جبق پصیط(dynamic)ـ ٔطوعیتی پٛیب

(. compatitive)َّت
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وبضا؛ ثیٗ فٗبِیتٟب، اقتغبَ، تفطیح ٚ ذسٔبت (ٔىب٘ی)ـ ؾبذتبض ٔٙؿزٓ اظ ضٚاثٍ فًبیی

. ا٘ؿب٘ی

. ـ ٔسیطیت وبضآٔس ثطای ارطای َطحٟب

ویفیت ٔحیُی یب وبِجسی (Environment Quality)  ٔٝیىی زیٍط اظ انَٛ ثط٘ب

ضیعی قٟطی اؾت وٝ ٞسف آٖ افعایف ٔیعاٖ ُّٔٛثیت فًبٞبی وبِجسی ثطای وبض، ظ٘سٌی، 

ٔٙٓٛض اظ ویفیت ٔحیُی آٖ .تفطیح ٚ ّٖٕىطزٞبی ارتٕبٖی، التهبزی ٚ فطٍٞٙی اؾت

اؾت وٝ  ٔزٕٖٛٝ قٟطی ٘ٝ تٟٙب ثٝ ٞٛیت فًبیی ٚ وبِجسی ُّٔٛة ثطؾس ثّىٝ اظ 

ویفیت ٔحیُی ٞٓ قبُٔ ٚيٗیت ذٛة . قٟطیت، ٚیػٌی ٚ ٔطوعیت ٘یع ثطذٛضزاض قٛز

سٜ ُّٔٛثیت ٔحیٍ َجیٗی ٚ تّفیك ٔتٙبؾت  (ٔحیٍ ا٘ؿبٖ ؾبذت)وبِجسی ٚ ٞٓ زض ثطزاض٘

: ٔیعاٖ ایٗ انُ ثب ٔٗیبضٞبی ظیط ؾٙزیسٜ ٔی قٛز. آٟ٘ب زض ٔحیٍ وبِجسی اؾت

ـ حفبْت اظ ویفیت ٔٙبثٕ َجیٗی، زیس ٚ ٔٙٓط فًبی رغطافیبیی 

زٌیٟبی ٔحیُی . (ٞٛا، نسا ٚ ٔٙٓط)ـ ثٟجٛز قطایٍ ثٟساقتی ٚ پیكٍیطی اظ آِٛ

. ـ تّفیك ٔٙبؾت وبضثطی ثب حُٕ ٚ ٘مُ

. ـ ایزبز فًبٞبی قٟطی ثب ٔمیبؼ ا٘ؿبٖ پیبزٜ

زٜ ای قٟطی . (آة، فبيالة، ضٚقٙبیی، ٘یطٚ)ـ تأٔیٗ ظیطؾبذتٟبی قبِٛ

. ـ زؾتطؾی ٔٙبؾت پیبزٜ ـ ؾٛاضٜ زض ٔطاوع قٟطی



شهرسازی (1)کتاب سبس شهرداریها                            جلد  

 

42 
 

حیبت ٚ ؾطظ٘سٌی (Livability)  ُثٝ ٚیػٜ زض فًبٞبی قٟطی، اظ چٍٍٛ٘ی قى

ٌیطی، ظیجبیی قٙبذتی ٚ فًبی حیبتی ثطای وبض، تفطیح، ضفتبض، حطوت، تٛلف ٚ تزٕٕ زض 

انُ ؾطظ٘سٌی ثب ٔٗیبضٞبی ظیط تحمك ٔی . ظ٘سٌی ارتٕبٖی ٚ وبض ٚ وؿت پسیس ٔی آیس

: یبثس

. ْ تبضیری.ـ فطْ قٟطی ُّٔٛة، حفّ ٞٛیت فطٍٞٙی ٚ تسا

. ـ تٙٓیٓ وبِجسی فًبٞبی قٟطی ٔتٙبؾت ثب اٍِٛی ضفتبضی ربٔٗٝ

. ـ تٙٛٔ، ا٘تربة ٚ تٛا٘بیی زض تأٔیٗ ّٖٕىطزٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ قٟطی

. ثطای قبزٔب٘ی، ؾطذٛقی زض ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت (فطنتٟب)ـ تأٔیٗ أىب٘بت

ـ تأٔیٗ فًبٞب ٚ ٔىبٟ٘بی ٔٙبؾت ثطای وؿت ٚ وبض، فٗبِیتٟبی تٛأْ ارتٕبٖی ٚ 

. التهبزی

ـ رٟت ٌیطیٟبی انّی  3ـ3

تحمك انَٛ وّی ٚ ٔٗیبضٞبی انّی زض ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی، ؾٝ رٟت ٌیطی وّیسی یب 

:  ثٝ ثیبٖ زیٍط ؾٝ ضاٞجطز انّی ضا ایزبز ٔی وٙس

. ـ رٟت ٌیطی ثطای تأٔیٗ فٗبِیت، اقتغبَ ٚ ذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ زض ٞط قٟط

ـ رٟت ٌیطی ثطای تحمك ٖساِت اظ َطیك تأٔیٗ ذسٔبت ٚ تؿٟیالت ارتٕبٖی ـ 

. التهبزی
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ـ رٟت ٌیطی ثٝ ؾٛی ایزبز یه ٔطوع ؾطظ٘سٜ قٟطی اظ ٘ٓط فٗبِیتٟبی ارتٕبٖی ـ 

. التهبزی

ثطای ضؾیسٖ ثٝ اٞساف انّی زض ایٗ رٟت ٌیطیٟب، ثبیس انَٛ ٚ ٔٗیبضٞبی قٟطؾبظی ضا 

ثٝ وبضثطزٖ ٔٗیبضٞبی ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی اظ ِحبِ وبِجسی، ظیطثٙبی الظْ ضا . ثٝ وبض ثؿت

.  ثطای ضؾیسٖ ثٝ ٞسفٟبی ثّٙس ٔست تكىّٟبی قٟطی آٔبزٜ ٔی ؾبظز

ثٟجٛز ٔحیٍ ٔهٙٛٔ ظیؿت ا٘ؿب٘ی تب حسٚز ظیبزی ثٝ ٔىب٘یبثی زضؾت ّٖٕىطزٞب ٚ 

ٔحُ اؾتمطاض نٙبیٕ، تزبضترب٘ٝ ٞب، ٔطاوع حُٕ ٚ ٘مُ ٚ اضتجبَبت ٚ . فٗبِیتٟب ٚاثؿتٝ اؾت

أب ایٗ ُٖٕ ٕٞٝ فطآیٙسٜ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی . ٔب٘ٙس ایٟٙب ثبیس زض ٔحّی ٔٙبؾت لطاض ٌیط٘س

ضا قبُٔ ٕ٘ی قٛز، ثّىٝ ثرف ٟٔٓ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی، ٖجبضت اؾت اظ تٛظیٕ فًبیی یب 

ٔىب٘ی، اٞساف ٚ ؾیبؾتٟبی ارتٕبٖی ٚ التهبزی زض ؾُح قٟط ٚ ُٔٙمٝ قٟطی؛ تب اظ ایٗ 

ٙیٝ تبضیری حفبْت قٛز ٚ ثٝ ٚیػٜ  َطیك، ثبفتٟبی قٟطی ثٟجٛز یبثٙس ٚ اظ ٔحَٛٝ ٞب ٚ اث

ٚ زض چٙیٗ قطایُی اؾت وٝ . تؿٟیالت ٚ ذسٔبت قٟطی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٖبزال٘ٝ تٛظیٕ قٛز

. ویفیت ٔحیٍ وبِجسی ظیؿتٍبٟٞبی ا٘ؿب٘ی ثٟجٛز ٔی یبثس

ثطای تىٕیُ ٔفْٟٛ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی، ٔی تٛاٖ تٗطیف زیٍطی ضا ثطاؾبؼ ٔٙكٛض آتٗ 

ؾبظٔب٘سٞی ٔىبٟ٘ب ٚ ٔحیُٟبی »ُٔطح وطز ٚ ٌفت وٝ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ٖجبضت اؾت اظ 
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ٔتفبٚتی وٝ ٔی ثبیس قطایٍ ضقس ٚ تٛؾٗٝ ظ٘سٌی ربٔٗٝ ضا زض تٕبْ اثٗبز ٔبزی، ٔٗٙٛی ٚ 

. فطٍٞٙی زض ٕٞٝ قىُ ثٙسیٟبی فطزی ٚ ارتٕبٖی فطاٞٓ آٚضز

ـ ٔفبٞیٓ پبٝی 3ـ4

اظ آ٘زب وٝ ثحج . زض ثط٘بٝٔ ضیعی ثطٞی ٔفبٞیٓ ٖبْ ٞؿتٙس ٚ وبضثطزی اؾبؾی یبفتٝ ا٘س

زضثبضٜ ٔفبٞیٓ ثطذی اظ ایٗ انُالحبت ٔب ضا زض ایٗ قٙبذت ٔٗٙبی ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی 

: یبضی ٔی وٙس، ٞفت ٔفْٟٛ وّی ظیط ضا وٝ اظ ٟٕٔتطیٗ ٔفبٞیٓ ا٘س ـ تٛيیح ٔی زٞیٓ

( Flexibility)ـ اُ٘ٗبف پصیطی3ـ4ـ1

لبثّیت اُ٘جبق َطحٟبی قٟطی ثب قطایٍ رسیسی وٝ ثٝ ُّٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ٚرٛز ٔی آیس، 

بی ظ٘سٜ زض حبَ ضقس ٚ تغییط ٞؿتٙس . اُ٘ٗبف پصیطی ٔی ٌٛیٙس؛ ظیطا قٟطٞب ٔب٘ٙس ؾِّٟٛ

انُالح اُ٘ٗبف پصیطی زض ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی، وبضثطز ثؿیبض زاضز ٚ حتی زض ثطذی 

چٙبٖ وٝ ایٗ انُالح اغّت . فطٍٟٞٙب تٗبثیطی ثیف اظ آ٘چٝ ٌفتٝ قس ثطای آٖ لبئُ ٞؿتٙس

ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ ٔفْٟٛ ترههی آٖ ٚ ثٝ نٛضت وّٕٝ ای وّیكٝ ای ثٝ وبضثطزٜ ٔی قٛز، 

وبضثطز ّٖٕی ٚ ٘ٓطی ایٗ انُالح زض قٟطؾبظی ٌٔٙٛ ثٝ زضن ٚیػٌیٟبی تحَٛ قٟطی 

. اؾت

قٟط چیعی ثیف اظ ؾبذتٕبٟ٘ب، ذیبثبٟ٘ب، تأؾیؿبت قٟطی ٚ ذالنٝ ثتُٗ ٚ آٞٗ ٚ قیكٝ 

ایٗ ٖٙبنط نطفبً ؾبذتبض وبِجسی قٟط ضا قىُ ٔی زٞٙس وٝ ثٝ ّٖت . ٚ ٔب٘ٙس آٖ اؾت
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ذٛال فیعیىی ٚ قیٕیبیی ذبل ذٛز، تمطیجبً حبثت ٞؿتٙس ٚ زض ٔمبثُ تغییطات، ٘طٔف ٚ 

ثٝ ٖجبضتی زیٍط، ٖٙبنط فیعیىی ؾبذتبض قٟط ٔب٘ٙس . اُ٘ٗبف پصیطی ثؿیبض وٕی زاض٘س

ؾبذتٕبٟ٘ب ٚ ارعای آٖ، قجىٝ ذیبثبٟ٘ب ٚ ظیطؾبذتٟب تب حس ظیبزی ایؿتب ٚ الیتغیط٘س ٚ ٕ٘ی 

ط قطایٍ رسیس ٕٞب٘ٙس ؾَّٛ ظ٘سٜ اُ٘ٗبف پصیط ثبقٙس ٔخالً ٖطو ذیبثبٖ ٕ٘ی  ).تٛاٖ زض ثطاث

ط افعایف حزٓ تطافیه ايبفٝ قسٜ ٚ تٗطیى ٌطزز . (تٛا٘س زض ظٔب٘ی وٛتبٜ ثط اح

قٟط ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ حبَ ذٛز ضٞب وطز تب ثٝ ٞط قىُ وٝ ٔی ذٛاٞس زضآیس، ثّىٝ ثبیس 

فًبی وبفی ثطای تٛؾٗٝ ٚ ٌؿتطـ قٟط ضا زض ٘ٓط زاقت تب تٛؾٗٝ ٚ ضقس، ثبٖج تطاوٓ 

ثٙبثطایٗ، اُ٘ٗبف پصیطی زض . رٕٗیت، فٗبِیتٟب ٚ ؾبذتٕبٟ٘ب زض یه ُٔٙمٝ ٔكرم ٘كٛز

ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی یٗٙی زض ٘ٓط ٌطفتٗ فًبی الظْ ثطای ٚضٚز نٙبیٕ، ذسٔبت ٚ 

تؿٟیالت رسیس، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ زض قطایٍ رسیس ٘یع ٘یبظٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ربٔٗٝ قٟطی ضا 

زض ثطذی اظ قٟطٞب، رٕٗیت ٚ فًبٞبی ذسٔبتی ٚ ؾبذتٕب٘ی ثٝ حسی . ثطآٚضزٜ ؾبظز

زض . ٔتطاوٓ قسٜ ا٘س وٝ فًبی زیٍطی ثطای ایزبز وبضثطیٟبی یبز قسٜ رسیس ٚرٛز ٘ساضز

اؾتب٘ساضزٞب ٚ يٛاثٍ، . چٙبٖ حبِتی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ قٟط زض ایٗ تطاوٓ تخجت قسٜ اؾت

آٟ٘ب ضإٞٙبی چٍٍٛ٘ی تغییط ٚ تحَٛ . ظٔبٖ ضؾیسٖ ثٝ تطاوٓ تخجت قسٜ ضا ٖمت ٔی ا٘ساظ٘س

زض ؾبذتبض وبِجسی قٟط ٞؿتٙس ٚ اُ٘ٗبف پصیطی زض قٟطؾبظی ثب ثٝ وبضثطزٖ اؾتب٘ساضزٞب ٚ 
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ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ٘یع، ثطاؾبؼ تزعٝی ٚ تحّیُ ٚيٕ . يٛاثٍ ٔٙبؾت، أىب٘پصیط اؾت

. ٔٛرٛز، آیٙسٜ ٍ٘طی، زض ٘ٓط ٌطفتٗ اٞساف ثط٘بٝٔ ضیعی ٚ ذٛاؾت ٔطزْ تسٚیٗ ٔی قٛ٘س

ضٚ٘س فعایٙسٜ تغییط ٚ تحَٛ زض قٟطٞب ٚ ٍٕٞبٔی آٖ ثب پیكطفتٟبی ّٖٕی ٚ ارتٕبٖی 

ؾجت افعایف ٘یبظٞبی رسیس قٟطٚ٘ساٖ ٔی قٛز وٝ زض حس ذٛز اظ ٖٛأُ ٟٔٓ تٛؾٗٝ ٚ 

ایٗ تغییطات ضا ٘جبیس ثب تغییطاتی وٝ ٔكٛق ثی ٕ٘ٓی ٚ آقفتٍی زض . تساْٚ قٟطی اؾت

. قیٜٛ اؾتفبزٜ اظ ظٔیٗ ٚ اؾتمطاض وبضثطیٟب ٚ ؾبذتٕبٟ٘بی پطاوٙسٜ اؾت، اقتجبٜ ٌطفت

( Space)ـ أىب٘بت فًب3ـ4ـ2

زض َطاحی ٕٔٗبضی یه ؾبذتٕبٖ، یىی اظ اؾتب٘ساضزٞب، اؾتفبزٜ ٚ ثٟطٜ ٚضی حساوخط اظ 

ظیطا ٔمهٛز آٖ اؾت وٝ ایٗ فًبی ٔحسٚز، آٖ لسض وبفی . فًبی ٔحسٚز اؾت

اٌط . ٚ ٚؾیٕ ثبقس، وٝ ضاحتی ٚ ضفبٜ ؾبوٙبٖ آٖ ضا ثٝ ذٛثی تأٔیٗ وٙس (adequicyثؿٙسٜ)

ثرٛاٞیٓ فًبی قٟطی ضا ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ ٔٗیبضٞبی ظیجبیی قٙبذتی تٗطیف وٙیٓ، ٘بٌطیعیٓ 

زض . وّیٝ ا٘ٛأ فًبی ثیٗ ؾبذتٕبٖ ٞب زض قٟطٞب ٚ ؾبیط ٔىبٟ٘ب ضا فًبی قٟطی تّمی وٙیٓ

حبِی وٝ اظ زیسٌبٜ َطاحی قٟطی، ایٗ فًب اظ ِحبِ ٞٙسؾی ثب ٕ٘بٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔحهٛض 

فمٍ ٚیػٌیٟبی ٞٙسؾی ٚ وییفیتٟبی ظیجبیی قٙبذتی آٖ اؾت وٝ ثٝ ٔب اربظٜ ٔی . ٔی قٛز

. تّمی وٙیٓ (Urban space)« فًبی قٟطی»زٞس آٌبٞب٘ٝ فًبی ثبظ ثیطٖٚ ضا 
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ثطاؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی، وبضثطی ٞط ٔىب٘ی ثبیس ثب فًبٞبی ٔٙبؾت ٚ 

ٔفْٟٛ فًب زض ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ثٝ ٔٗٙی حسالُ ؾُح ثطای ؾبذتٕبٖ . وبفی َطاحی قٛز

ٚ اؾىبٖ رٕٗیت زض آٖ اؾت، زض ؾبذتٕبٟ٘بی ثّٙس ٔطتجٝ ٚ ثطرٟب، ٘ٝ تٟٙب ٔٛرت ثی حجبتی 

. زض اضظـ ظٔیٗ، ثّىٝ ٔٛرت ثطٚظ ٔكىالتی زض اضائٝ ذسٔبت ٚ تؿٟیالت قٟطی ٔی قٛز

فكبض ٘بقی اظ تطاوٓ رٕٗیت ثط ٚاحس ؾُح ثطای ذسٔبت ٚ تؿٟیالت قٟطی ٘یبظی 

ضٚظ افعٖٚ ثٝ ٚرٛز ٔی آٚضز ٚ ثطوبضآیی قجىٝ آة، ؾبٔب٘ٝ فبيالة، قجىٝ تٛظیٕ ٌبظ، 

طات ٔٙفی ذٛاٞس ٌصاقت ثب . تّفٗ، ذیبثبٖ پیبزٜ ضٚ ٚ تؿٟیالت آٔٛظقی ـ ثٟساقتی اح

افعایف تطاوٓ ثبیس تؿٟیالت ٚ تأؾیؿبت قٟطی ضا ٘یع افعایف زاز تب ٔكىّی زض ایٗ ظٔیٙٝ 

ٔؿّٕبً افعایف تطاوٓ ٞٓ ٔٛرت افعایف ٞعیٙٝ تأٔیٗ تؿٟیالت تأؾیؿبت . پسیس ٘یبیس

. قٟطی ذٛاٞس قس

فًبی قٟطی رٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی زاضز فًبی ٔٙبؾت ثطای ٚؾبُی ٘مّیٝ زض ٔحیٍ 

ایٗ فًب افعٖٚ ثط ؾٛاضٜ ضٚ ٚ . قٟطی فًبیی اؾت وٝ ؾِٟٛت حطوت ضا پسیس ٔی آٚضز

تأٔیٗ فًبی الظْ حطوتی زض . پیبزٜ ضٚ، ٔتطٚ ظیطظٔیٙی ٚ ایؿتٍبٟٞب ضا ٘یع قبُٔ ٔی قٛز

پبضوٟبی ثبظی، . قٟط ٔؿتّعْ ایزبز ٘ٓٓ زض چٍٍٛ٘ی اؾتمطاض وبضثطیٟب ٚ ؾبذتٕبٟ٘بؾت

زض ؾُح زاذّی ؾبذتٕبٟ٘ب ٞٓ ثركی اظ . ثبغچٝ ٞب ٚ ٔؿیطٞبی پیبزٜ ٘یع فًب ٞؿتٙس
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ؾبذتٕبٖ رٟت  ایزبز پبضویًٙ، ٔحَٛٝ ؾبظی ٚ حتی ٔىبٟ٘بیی ثطای فٗبِیت ٖٕٛٔی ٚ 

. ارتٕبٖی ؾبوٙبٖ ٔزتٕٟٗبی ٔؿىٛ٘ی، زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔی قٛز

ٔفْٟٛ فًبی قٟطی ٔؿتّعْ ٚرٛز ٔىبٟ٘بی ٔٙبؾت ثط ٚیػٌیٟبی ظیجبیی قٙبذتی ثطای 

اؾتطاحت، لسْ ظزٖ ٚ تزٕٕ اؾت ٚ ٞط قٟط ثٝ فًبٞبی ٔٙبؾجی ثطای ٌؿتطـ تٛا٘بییٟبی 

ٌبٞی ٔفْٟٛ فًب زض قٟط، فمٍ ثٝ ٘ٛٔ ذبنی اظ فًبٞبی . فىطی ٚ ضٚحی ٔطزْ ٘یبظ زاضز

قٟط ٔب٘ٙس ٔیساٟ٘ب ٚ پالظاٞب ٌفتٝ ٔی قٛز ٚ ثطذی ٌٕبٖ ٔی وٙٙس وٝ فًب زض حیُٝ َطاحی 

ثط٘بٝٔ ضیعی : قٟطی اؾت ٚ وبضی ثٝ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ٘ساضز پیطٚاٖ ایٗ پٙساض ٔی ٌٛیٙس

زض ! قٟطی ثٝ ربی پطزاذتٗ ثٝ ٔٛيٛٔ فًب، ثبیس ثٝ حُ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت قٟطٞب ثپطزاظز

زضؾت اؾت وٝ ٞسف ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی حُ ٔكىالت : پبؾد ثٝ ایٗ افطاز ثبیس ٌفت

قٟطی اؾت، ِٚی ٟٕٔتطیٗ ٔكىالت قٟطی اظ ٘ٓط ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ٖجبضتٙس اظ ضفٕ 

. وٕجٛزٞبی فًب ثطای پیكٍیطی اظ تطاوٓ ٚ ظقتیٟبی حبنُ اظ ترطیت آٖ

ـ لبثّیت زؾتطؾی 3ـ4ـ3

. ایٗ انُ زض ٕٞٝ ؾُٛح ٔحّی، قٟطی، ُٔٙمٝ ای، ّٔی ٚ فطأّی إٞیت ثؿیبض زاضز

ٔفْٟٛ وّی زؾتطؾی ثٝ ؾبزٌی لبثُ فٟٓ اؾت، لبثّیت زؾتطؾی زض قٟطؾبظی ثٝ فبنّٝ ٚ 

ٖبُٔ فبنّٝ ثٝ نٛضت ٞعیٙٝ ؾفط، ٔهطف ؾٛذت ٚ یب ا٘طغی ثس٘ی . ظٔبٖ ٔطثٌٛ ٔی قٛز

ٞط چٝ فبنّٝ ثیكتط ثبقس، ظٔبٖ ضؾیسٖ ثٝ ٔمهس ثیكتط اؾت ٚ . ٚ ٔب٘ٙس آٖ ثبظتبة ٔی یبثس
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ثٝ ٔٗٙی  (فبنّٝ ٚ ظٔبٖ)افعایف ٞط زٚ ٖبُٔ یٗٙی . زض ٘تیزٝ ٞعیٙٝ ٞب ٘یع ثیكتط ٔی قٛ٘س

اظ ایٗ ضٚ، افعایف . زؾتطؾی ٘بٔٙبؾت ٚ وبٞف آٖ زٚ ثٝ ٔٗٙی زؾتطؾی ٔٙبؾت اؾت

لبثّیت زؾتطؾی ٚ وبٞف فبنّٝ ٚ ظٔبٖ، یىی زیٍط اظ انَٛ اؾبؾی قٟطؾبظی ٔحؿٛة 

. ٔی قٛز

ـ ٔٙٓط ُّٔٛة 3ـ4ـ4

زض قٟط ٚ پیطأٖٛ قٟط ٞط . اؾت« ٔٙٓط» ٔكرم تطیٗ رٙجٝ ظیجبیی قٙبؾی یه قٟط

ٔٙٓط اظ ٖٛأُ ٔتٗسزی . چیعی وٝ ثٝ ٘ٓط ُّٔٛة ٚ ذٛقبیٙس ثطؾس ٔٙٓط ٘بٔیسٜ ٔی قٛز

اظ تطویت ثٙبٞب ٚ ؾیٕبی ؾبذتٕبٟ٘ب ٚ قىُ فًبٞب تب چٍٍٛ٘ی تطویت . تكىیُ ٔی قٛز

ٚ ٔٙٓط  (Town( )scape)ٖٙبنطی َجیٗی زض وبِجس قٟطٞب، زض حیُٝ ٔٙٓط قٟطی

٘تیزٝ ٟ٘بیی ٔٙٓط ذٛة، ذٛقبیٙسی ٚ ٔٙٓط ثس، تٙفط اظ . اؾت (Land scape)َجیٗی

انُ ظیجبیی زض قٟطؾبظی ثب ایزبز ٔٙبْط ُّٔٛة ٚ ذٛقبیٙس تزّی . ٔحیٍ ظ٘سٌی اؾت

. ٔی وٙس

ـ ٚيٗیت َجیٗی 3ـ4ـ5

قىُ ظٔیٗ ٚ رٙؽ ذبن، ْطفیت ؾیُ ذیعی ٚ ظِعِٝ ذیعی، ٚ تٛپٌٛطافی ٍٕٞی اظ 

غیىی، التهبزی، ٔٙٓط ٚ چكٓ ا٘ساظ ُّٔٛة  ٖٛأُ ٔؤحط زض قٟطؾبظی ٞؿتٙس ٚاحطات اوِٛٛ

. زض ؾیٕب ٚ ؾبذتبض قٟطی زاض٘س



شهرسازی (1)کتاب سبس شهرداریها                            جلد  

 

50 
 

ثطذی اظ ایٗ ٖٛأُ ٔب٘ٙس ثبظزٞی ٚ حبنّریعی ظٔیٟٙبی وكبٚضظی ٔبٕ٘ اؾتفبزٜ اظ 

ٙیٝ اؾت . ظٔیٗ ثطای تٛؾٗٝ قٟط ٞؿتٙس ظِعِٝ ذیعی ٚ ؾیُ ذیعی ٘یع ٔبٕ٘ ؾبذت ٚ ؾبظ اث

ٚ ظٔیٟٙبیی وٝ زض ٔؿیط ظِعِٝ یب ؾیُ ٞؿتٙس ثبیس ثٝ ٔهبضف ٚضظقی ٚ ٔب٘ٙس آٖ اذتهبل 

. (ٔكرم اؾت وٝ ظٔیٟٙبی قیجساض ثطای وبضثطی ٚضظقی ٔٙبؾت ٘یؿت)زازٜ قٛ٘س

ٖٛأُ َجیٗی، اغّت قىُ ذبنی ضا ثٝ قٟط تحٕیُ ٔی وٙٙس ٚ ٌبٞی ثطای َطاحی ٚ 

ٖٕطاٖ قٟطی ٔحسٚزیتٟبی ظیبزی ثٝ ٚرٛز ٔی آٚض٘س، ٌبٞی ٞٓ وبض َطاحی ضا آؾبٖ 

. وطزٜ، ثٝ ٔٙبْط ٚ چكٓ ا٘ساظٞبی ظیجبی قٟطی ٔی افعایٙس

ـ حطیٓ ا٘ؿب٘ی 3ـ4ـ6

بت قٟطی اؾت ٚ ٔٗیبضٞب ٚ اثٗبز آٖ  حطیٓ ٞٙٛظ حٛظٜ ای ثبِٙؿجٝ ٔجٟٓ زض ُٔبِٗ

حطیٓ ا٘ؿب٘ی، قٙبذت ٘یبظٞبی ضٚا٘ی ٚ ٖمال٘ی ا٘ؿبٖ ثطای فطاٞٓ . ٘بقٙبذتٝ ٔب٘سٜ اؾت

فبنّٝ پٙزطٜ ٞبی اتبلٟبی زٚ ٚاحس ٔؿىٛ٘ی . وطزٖ آؾٛزٌی ذبَط زض ظ٘سٌی رٕٗی اؾت

ٔكطف ثط ٞٓ ٚ یب ٘طزٜ ٔكتطن ٔیبٖ ثبغچٝ ٞب یب ا٘ساظٜ حیبٌ ذّٛت ذب٘ٝ ٞب ثبیس زض ثط٘بٝٔ 

ضیعیٟبی قٟطی ٔكرم قٛ٘س تب ؾبوٙبٖ ذب٘ٝ ٞب احؿبؼ ٘بُّٔٛة ٚ ٘بأٙی ٘ىٙٙس ٚ زض  

اظ ٕٞیٗ ضٚ، ضٖبیت حسالُ ٔٗیبضٞبی . حطیٓ ذهٛنی ذٛز آؾٛزٌی ذبَط زاقتٝ ثبقٙس

. حطیٓ ا٘ؿب٘ی ٚ اقطاف، یىی زیٍط اظ انَٛ اؾبؾی زض قٟطؾبظی اؾت

( practical)ـ ّٖٕی ثٛز3ٖـ4ـ7
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ٞیچ ٞسفی لبثُ حهَٛ ٘یؿت، ٍٔط آ٘ىٝ زض انُ ٔٛيٛٔ تٛافك الظْ ثیٗ ٌطٟٚٞبی 

. شی ٘فٕ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس

 )ثطای حُ ٞط ٔؿأِٝ ضاٟٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی پیكٟٙبز ٔی قٛز، أب ٕٔٗٛالً تحمك ٞط ضاٜ حّی

ثطای اظ ثیٗ ) ٔخالً تطاوٓ ثیكتط. ٔؿبئُ زیٍطی ضا پسیس ٔی آٚضز (ثطای ٘یُ ثٝ یه ٞسف

جبَ زاضز وٝ ضاٜ حُ آٖ ایزبز فًبی ثیكتط ثطای  (ثطزٖ وٕجٛز فًب تطافیه ثیكتط ضا ثٝ ز٘

ٞط ضاٜ حُ ٔب٘ٙس یه ضٚی ؾىٝ اؾت وٝ ٕٔىٗ اؾت . تطزز ٚ ٘یع تٛلف زض پبضویًٙ اؾت

. ضٚی زیٍط ؾىٝ، آٖ ضا ثٝ وّی ضز وٙس

پیكٟٙبزٞب ٚ ضاٜ حّٟبیی وٝ ٕٞؿٛ ثب . فطآیٙس ثط٘بٝٔ ضیعی زض قٟط ْطافت ذبنی زاضز

اٞساف ثط٘بٝٔ ٘جبقس، ٞطٌع ثٝ ؾُح آظٖٔٛ ٕ٘ی ضؾٙس؛ ظیطا اِٚیٗ قطٌ تحمك یه فىط یب 

ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٞٓ وبضقٙبؾبٖ زض ثیكتط رٛإٔ . ٖمیسٜ، لبثّیت ارطایی ٚ ؾٛزٔٙسی آٖ اؾت

ٔی پطؾٙس وٝ آیب نحیح اؾت ٞعیٙٝ ٞبی ظیبزی ثطای تٟیٝ َطحٟبی ربٕٔ قٟطی ثپطزاظیٓ 

ٚ ؾپؽ ٕٞٝ آٟ٘ب ضا ثٝ فطأٛقی ثؿپبضیٓ؟ آیب الظْ اؾت ثٝ ارطای اؾتب٘ساضزٞبیی ثپطزاظیٓ 

وٝ ٞسفكبٖ تٟٙب حفّ اضظقٟبی حبثت زض ٔحیٍ قٟطی اؾت أب زض ُٖٕ، وبضی ٘بقس٘ی 

ٞؿتٙس؟ ایٗ وبضقٙبؾبٖ ٔی ٌٛیٙس ثطای حفّ ذهٛنیبت ثبفتٟبی لسیٕی زضٖٚ قٟطٞب، 

ا٘ٛأ يٛاثٍ ٚ حتی َطحٟب تٟیٝ ٔی قٛ٘س أب ٞیچ وساْ وبضثطزی ّٖٕی ٕ٘ی یبثٙس ثّىٝ 

. تٟٙب ٞعیٙٝ ای نطف تٟیٝ آٟ٘ب قسٜ اؾت
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ـ ٔفْٟٛ َطاحی قٟطی 4

ـ تٗطیف  4ـ1

تٛرٝ انّی َطاحی . َطاحی قٟطی پّی اؾت ثیٗ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ٚ ٕٔٗبضی

تجییٗ . ٚ ثب ویفیت وبِجسی ٚ فًبیی ٔحیٍ ؾطٚوبض زاضز. قٟطی ثٝ قىُ وبِجسی قٟط اؾت

زض ٞط ٖهط ٚ فطٍٞٙی ثط . َطاحی قٟطی ثب اؾتفبزٜ اظ یه تٗطیف ٔكرم، ّٖٕی ٘یؿت

تٓبضت ٚ أىب٘بت، َطاحی قٟطی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ذبل تٗطیف قسٜ اؾت یه رب ثٝ . اؾبؼ ا٘

ٔٗٙی َطاحی ٕ٘بی ؾبذتٕبٟ٘ب ٚ َطح یه ٔیساٖ یب ذیبثبٖ آٔسٜ ٚ زض ربی زیٍط ثطای َطح 

تٓبضات آٖ اؾت وٝ . یه قٟط وبُٔ ثٝ وبض ضفتٝ اؾت أب ٚرٝ ٔكتطن ٕٞٝ ایٗ تٗبضف ٚ ا٘

ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت . یب قىُ وبِجسی ٘ٛاحی قٟطی ؾطٚوبض زاضز« فطْ»َطاحی قٟطی ثب 

. وٝ َطاحی قٟطی، ضٚ٘س ُٔٙمی قىُ زازٖ ثٝ فطْ وبِجسی قٟطی اؾت

زض َطاحی قٟطی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ثٝ ٖٛأُ ازاضوی ٔحیٍ قٟطی، ثیكتط تٛرٝ ٔی 

قٛز ٚ اؾبؾبً زضن ثهطی آٖ زؾتٝ اظ ٖٙبنط قٟطی وٝ ٖٕستبً ؾٝ ثٗسی ٚ حبثت ٞؿتٙس 

. الظْ اؾت، ثب ایٗ حبَ، ٕٔىٗ اؾت زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٖٙبنط ٔتحطن ٘یع وبض ؾبظ ثبقس
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وبض َطاح قٟطی، ٕٔٗٛالً ثب وبض ٕٔٗبض ٔتفبٚت اؾت، ظیطا ٔمیبؼ پطٚغٜ ٞبی َطاحی 

َطاحی قٟطی . قٟطی ثٝ ٔطاتت ثعضٌتط ٚ پیچیسٜ تط اظ ٔمیبؼ ؾبذتٝ ٞبی ٕٔٗبضی اؾت

ثب ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ٘یع تفبٚت زاضز، ظیطا ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ٕٞٝ رٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ 

أب َطاحی قٟطی ثط . قٟطی ضا زض ظٔیٙٝ ٞبی ارتٕبٖی ـ التهبزی ٚ وبِجسی زض ثطٔی ٌیطز

. قىُ وبِجسی قٟط ٚ فًبٞبی قٟط تأویس ٔی وٙس

اٌط ذٛاؾتٝ ثبقیٓ تٗطیف وبّٔی ضا زض ٘ٓط ثٍیطیٓ، ثبیس ثٍٛییٓ وٝ َطاحی قٟطی، 

ؾبظٔب٘سٞی ٖٙبنط وبِجسی قٟط ثب تٛرٝ ثٝ تهٕیٕبت ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی اؾت، ٚ لهس آٖ 

ثٝ ٚرٛز آٚضزٖ چبضچٛثی ثطای قجىٝ ٞبی اضتجبَی، فًبٞبی ثبظ ٚ ؾبذتٕبٟ٘ب، ٕٞچٙیٗ 

. حهَٛ ثٝ اٞساف ارتٕبٖی ـ التهبزی ربٔٗٝ ٚ ؾِٟٛت زض ظیجبؾبظی ٔحیٍ اؾت

ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ تٗطیف، أطٚظٜ ٔٗتمس٘س َطاحی قٟطی حٛظٜ ای اؾت پیچیسٜ ٚ ٔیبٖ 

وٝ افعٖٚ ثط ٕٔٗبضی ٚ ثط٘بٝٔ ضیعی قٟطی ثب قبذٝ ٞبی  (interdisciplinary)ضقتٝ ای

زیٍط ّٖٕی ٚ ٞٙطی، ٔب٘ٙس ٔٙٓط ؾبظی، ٟٔٙسؾی فٙی، ٟٔٙسؾی حُٕ ٚ ٘مُ، ضٚاٖ قٙبؾی 

. ٚ حمٛق ٘یع ؾطٚوبض زاضز

ـ وبضثطز َطاحی قٟطی 4ـ2

آ٘چٝ َطاحی قٟطی ضا اظ زیٍط اقىبَ قٟطؾبظی ٔتٕبیعی ٔی وٙس، ثٝ َٛض ٔكرم، 

قىُ وبِجسی قٟط، تٛزٜ ؾبذتٕبٟ٘ب ٚ قىُ فًبی ثیٗ . ویفیت ٚ قىُ وبِجسی قٟط اؾت
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اظ ٕٞیٗ ضٚ، ؾبٔب٘سٞی تٛزٜ ٚ فًب، ٚ ایزبز ٔحیٍ ُٔجٛٔ، . ؾبذتٕبٟ٘ب ضا زض ثط ٔی ٌیطز

ایٗ قىُ، ثٝ قىُ وبِجسی ٚ رغطافیبیی ظٔیٗ ٚ ٔحُ . اؾبؼ وبض َطاحی قٟطی اؾت

چٍٍٛ٘ی ٕٞبٍٞٙی وبِجس قٟطی ثب پٟٙٝ ظٔیٗ ٘یع یىی اظ . اؾتمطاض آٖ ثؿتٍی تبْ زاضز

وبض َطاح . ٟٕٔتطیٗ ظٔیٙٝ ٞبی ٖٕٛٔی قٟطؾبظی اؾت وٝ ؾیٕبی قٟط ضا پسیس ٔی آٚضز

. قٟطی زض ایٗ ظٔیٙٝ ثٟطٜ ٔٙسی اظ قىُ ٚ فطْ َجیٗی ٔىبٖ قٟط اؾت

َطح قٟطی ظٔب٘ی ٔی تٛا٘س ٘مف ٔؤحطی زض ویفیت ٔحیٍ قٟطی زاقتٝ ثبقس وٝ ثب 

تطویت ٚ  (ٔب٘ٙس ٖٛأُ َجیٗی، ارتٕبٖی، فطٍٞٙی ٚ التهبزی )ؾبیط ظٔیٙٝ ٞبی قطی

. ٕٞبًٞٙ  قٛز

تزطثیبت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٕٔتبظی زض ؾبٔب٘سٞی تٛزٜ ؾبذتٕبٟ٘ب ٚ فًبی وبِجسی قٟط 

ٔیساٟ٘بی ظیجب، ٔزتٕٟٗبی ؾطپٛقیسٜ ذطیس ٚ تفطیح، . ثطاؾبؼ َطاحی قٟطی ٚرٛز زاضز

ٞبیی وٝ زض قٟطٞب َطاحی ٔی قٛ٘س تب افعٖٚ ثط ایفبزی ٘مف انّی   ذیبثبٟ٘ب ٚ پیبزٜ ضٚ

ذٛز، ٔحیٍ قٟط ضا زِپصیطتط وٙٙس؛ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی ثٝ قٕبض ٔی ضٚ٘س وٝ َطاح قٟط ثطای 

السأبتی وٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛفك ثٟؿبظی . اضتمبی ویفیت وبِجسی قٟط پسیس آٚضزٜ اؾت

ثبفتٟبی وٟٗ قٟطی نٛضت ٌطفتٝ اؾت، ٘مف َطاحی قٟطی ضا زض ثبال ثطزٖ ویفیت ٔحیٍ 

. قٟطی ٘كبٖ ٔی زٞس
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بت ٔتفبٚتی ـ وٝ َطاحبٖ  ثطذی ثطای ثطضؾی حٛظٜ َطاحی قٟطی، آٖ ضا ثطحؿت ُٔبِٗ

س ـ تفىیه وطزٜ ا٘س بت، وبضثطی ظٔیٗ، زؾتطؾی ٚ . قٟطی ثب آٟ٘ب ؾطٚوبض زاض٘ ایٗ ُٔبِٗ

پبضویًٙ، فًبٞبی ثبظ، قىُ ٚ تٛزٜ ؾبذتٕب٘ی، فٗبِیتٟب، ٖالئٓ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی ٔب٘ٙس ایٟٙب ضا 

چٙیٗ قیٜٛ ای ٌطچٝ حٛظٜ َطاحی قٟطی ضا ثٝ ْبٞط ٔكرم ٔی وٙس، ا . زض ثط ٔی ٌیطز

ٔب ٔؿبئُ زیٍطی ثٝ ٚرٛز ٔی آٚضز وٝ اظ آٖ رّٕٝ اؾت ٔیعاٖ زذبِت َطاح قٟطی زض 

ٔب٘ٙس وبضثطی ظٔیٗ وٝ اؾبؾبً زض حٛظٜ ثط٘بٝٔ ضیعی )وبضٞبی ترههی حٛظٜ ٞبی زیٍط

. (قٟطی لطاض زاضز؛ یب ٔمیبؾی اظ زؾتطؾی وٝ زض حٛظٜ ٟٔٙسؾی تطافیه لطاض ٔی ٌیطز

تطزیسی ٘یؿت وٝ َطاح قٟطی ٘ٝ تٟٙب ثبیس ثب ٔؿبئّی چٖٛ انَٛ ثطضؾی وبضثطی ظٔیٗ ٚ 

یب قجىٝ زؾتطؾی آقٙب ثبقس، ثّىٝ ثبیس ثط أٛضی ٔب٘ٙس قىُ ٚ تٛزٜ ؾبذتٕب٘ی ٚ فًب ٘یع 

ٔٙٓٛض اظ تٛزٜ ؾبذتٕب٘ی ٚ فًب ٔفبٞیٕی اؾت وٝ تٕبٔی ٔٛاضز  )تؿٍّ وبُٔ زاقتٝ ثبقس

پیساؾت وٝ وبضثطیٟب ٚ فٗبِیتٟب ثٝ َٛض ٖٕسٜ زض تٛزٜ ؾبذتٕب٘ی ٚ . (ثبال ضا زض ثطٔی ٌیطز

فًب قىُ ٔی ٌیط٘س ٚ ٔٙٓٛض اظ تٛزٜ تٟٙب نٛضت ْبٞط حزٕی ٘یؿت ـ وٝ وبضی رع 

ٔحهٛض وطزٖ فًب ٘ساضز ـ ثّىٝ تطویجی اؾت اظ ؾبذتٕبٟ٘ب ٚ اقیبء وٝ ثب قىُ ْبٞطی 

ٖالئٓ ٘یع ارعایی اظ ُو تٛزٜ ا٘س ٚ . ضٚ ثٝ فًب زاضز. ذٛز ـ وٝ رعء الیٙفه تٛزٜ اؾت

زؾتطؾی ثٝ نٛضت ذیبثبٖ ٚ ٌصضٌبٜ، آٖ اظ ؾٛاضٜ ضٚ یب پیبزٜ ضٚ، اٌط ٚارس اضظقٟبی 

. فًبیی ثبقس، فًبی قٟطی ٔحؿٛة ٔی قٛز
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ـ ٞسف َطاحی قٟطی 4ـ3

ثٝ َٛض وّی ٞسف ثٙیبزی َطاحی قٟطی فطاٞٓ وطزٖ ظٔیٙٝ ٞبی ضفبٞی ظ٘سٌی ٚ وبض 

َطاحی قٟطی ثبیس ثتٛا٘س ثٝ َٛض ٔؤحط ٚ ٔؿتمیٓ ٚ آٌبٞب٘ٝ، یبٚض ایٗ ٞسف اؾبؾی . اؾت

. ثبقس

یىی ٔؿبئُ ٔطثٌٛ ثٝ ویفیت ٚ چٍٍٛ٘ی : َطاحی قٟطی ثٝ زٚ ٔؿأِٝ ٟٔٓ ٔی پطزاظز

ّٖٕىطز قٟط ثطای تأٔیٗ ضفبٜ قٟطی ٚ زیٍطی تٛرٝ ثٝ ذٛقبیٙسی یب ویفیت ظیجبیی 

. قٙبؾی اؾت

س َطاحی ذٛة ایٗ . وبضوطز ٚ فطْ قٟط ثب ٕٞسیٍط ضاثُٝ ای ْطف ٚ ٔٓطٚفی زاض٘

زض ثؿیبضی اظ . ضٚاثٍ ٔی تٛا٘س قٟط ضا ثٝ ٔىب٘ی ذٛقبیٙس ٚ ظیجب ثطای ظ٘سٌی تجسُی وٙس

س، زض حبِی وٝ ثؿیبضی اظ ثركٟب  قٟطٞب، ثرف ٞبیی اظ قٟط ایٗ ویفیت ٚ ظیجبیی ضا زاض٘

أب قٟطٚ٘ساٖ ٍٕٞی ٖاللٝ ٔٙس٘س زض أبوٗ ُٔجٖٛی وٝ ثٝ فًبٞب . ٘یع ویفیتی ثؿیبض ثس زاض٘س

اِجتٝ، ایٗ ٔحُ اؾتمطاض ٔٛلٗیت َجیٗی قٟط . ٚ ٔٙبْط ذٛقبیٙس زؾتطؾی زاضز، ظ٘سٌی وٙٙس

ٔب٘ٙس )افعٖٚ ثط ایٗ، قٟط ارعایی وبِجسی . اؾت وٝ ثبیس چٙبٖ ٚیػٌی ای زاقتٝ ثبقس

زاضز وٝ تطویت وّی ٚ چٍٍٛ٘ی پیٛ٘س آٟ٘ب،  (ؾبذتٕبٖ ٞب، ذیبثبٟ٘ب، ٔیساٟ٘ب ٚ ٔٙبْط َجیٗی

. ایٗ ویفیت ُٔجٛٔ ٚ ذٛقبیٙس ضا پسیس ٔی آٚضز
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عاضی اؾت ثطای ٔطتجٍ وطزٖ ُّٔٛة ایٗ  َطاحی ذٛاٜ آٌبٞب٘ٝ ٚ ذٛاٜ ٘بذٛز آٌبٜ، اث

چٙبٖ وٝ اٌط یه ثٛؾتبٖ ٖٕٛٔی ثب ارعای زیٍطی اظ لجیُ آة، تپٝ، زضٜ ٚ . ارعاء ثب یىسیٍط

زضذت اَطاف آٖ تطویت قسٜ ثبقس، فًب ٚ ٔٙٓطی ظیجب پسیس ٔی آیس وٝ اظ ٖٛأُ 

یب اٌط ٍٞٙبٔی َطاحی، یه ٔطوع ازاضی ـ . ذٛقبیٙسی ٚ ضفبٜ قٟطی ثٝ قٕبض ٔی ضٚز

ٞب، ضؾتٛضاٟ٘ب، ٔطاوع ذطیس ٚ أبوٗ اؾتطاحت ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ُّٔٛة ٚ  تزبضی قٟط ثب پیبزٜ ضٚ

ٔتٙبؾت ثب ٕٞسیٍط تطویت قسٜ ثبقٙس، افعٖٚ ثط ضفبٜ قٟطی، فًبیی ذٛقبیٙس ثطای ٌصضاٖ 

چٝ ثؿب زِیُ ایٙىٝ قٟطٞبی ٔٗبنط ثیكتط ذكه . اٚلبت ٚ ا٘زبْ فٗبِیتٟب ثٝ ٚرٛز ٔی آیس

ٔطزْ أطٚظٜ ثطای ظ٘سٌی ثٝ قٟطٞب ٕ٘ی آیٙس، ثّىٝ ٞسف » ٚ ثی ضٚح ٞؿتٙس ایٗ اؾت وٝ 

ٔب زض ربٔٗٝ ای ثٝ ؾط ٔی ثطیٓ وٝ ٔطزٔف اظ ٘كؿتٗ زض ٔیسا٘ی « آٟ٘ب أطاض ٔٗبـ اؾت

ٖٕٛٔی احؿبؼ ٘بضاحتی ٔی وٙٙس، ظیطا ضفت ٚ آٔس ذٛزضٚٞب ٚ ثی ٕ٘ٓی، اظزحبْ ٚ 

ثٝ ٞط ! ٚ ٌبٞی حتی انالً ربیی ثطای ٘كؿتٗ ٞٓ ٚرٛز ٘ساضز. ؾطٚنسا ٔعاحٓ آٟ٘بؾت

حبَ، فًبی ٖٕٛٔی ضا ٔی تٛاٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای َطاحی وطز وٝ ایٗ ٘یبظٞب ضا ثطآٚضزٜ وٙس ٚ 

ظیطا ٘عزیه ثٝ ٘یٕی اظ ؾُح قٟطٞب آٖ اظ . ؾجت ضاحتی ٚ ذٛقبیٙسی ٔحیٍ قٛز

ٔطاوع انّی تزبضی، . ذیبثبٟ٘ب، ٔٗبثط، ٔیساٟ٘ب ٚ پبضوٟب زض تّٕه فًبی ٖٕٛٔی ٞؿتٙس

س وٝ ثبِمٜٛ ٔٛضز  ازاضی، آٔٛظقی  ٚ تفطیحی ٞٓ فًبٞبی ٖٕٛٔی ٚ ٘یٕٝ ٖٕٛٔی زاض٘

. اؾتفبزٜ ْٖٕٛ لطاض ٔی ٌیط٘س ٚ ثطای ضفبٜ ثیكتط ٍٕٞبٖ زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ ا٘س



شهرسازی (1)کتاب سبس شهرداریها                            جلد  

 

58 
 

ـ ٔٛيٛٔ َطاحی قٟطی 4ـ4

تٗییٗ حٛظٜ َطاحی قٟطی ثب چٍٍٛ٘ی ٍ٘بٜ ثٝ ٔفبٞیٓ ٚ ٔٗٙبی َطاحی قٟطی ٔطتجٍ 

ٚ ٖجبضات ٚ « فًب»اٌط ثرٛاٞیٓ رٛٞط ٚ اؾبؼ َطاحی قٟطی ضا ثیبٖ وٙیٓ، ثبیس. اؾت

فًبٞبیی وٝ ثٝ نٛضت زِپصیط ٚ ُّٔٛة ثب . تطویجبت ٔطتجٍ ثب فًب ضا ٔس ٘ٓط لطاض زٞیٓ

ّٖٕىطزٞبی ُٔٙمی ٚ وبضثطیٟبی ٔٙبؾت تطویت قسٜ ا٘س، ثٝ غٙبی ٔحیٍ قٟط ٔی افعایٙس، 

ٔمهٛز اظ تطویت ُّٔٛة، ؾیٕبی ثهطی زِٙكیٗ تٛزٜ ٚ قىُ ؾبذتٕبٟ٘بیی اؾت وٝ 

زض ایٙزب ٕٞبٍٞٙی رعء ٚ ُو ٔٛضز ٘ٓط اؾت؛ ٔزٕٖٛٝ ای اظ . فًبٞب ضا ٔحهٛض ٔی وٙٙس

ؾبذتٕبٟ٘ب ٚ ٖالئٓ ٔطتجٍ ثب ٞٓ زض قٕبض وّیبت ٞؿتٙس ٚ ٞط ؾبذتٕبٖ ٚ ٖٙهط زیٍطی 

. ٔب٘ٙس زضذت، تبثّٛ، ثبرٝ تّفٗ، زض ٚ پٙزطٜ ٚ ٔب٘ٙس آٖ زض حىٓ رعئیبتٙس

ـ ایزبز فًبی قٟطی 4ـ4ـ1

ذّك ُّٔٛثیت فًبی قٟطی، ثب آٌبٞی اظ ٖٛأُ تكىیُ زٞٙسٜ آٖ، چٙساٖ ٞٓ زقٛاض 

َطاحی قٟطی . أب ٞیچ فطز یب ٟ٘بزی ثٝ تٟٙبیی ٔؿؤَٚ ایزبز فًبی قٟطی ٘یؿت. ٘یؿت

زض رٛإٔ . یه الساْ ٖٕٛٔی ٔكرم اؾت وٝ قٟطزاضی آٖ ضا ثٝ ْٖٕٛ ٔطزْ اٞسا ٔی وٙس

ٔب٘ٙس ٚاٌصاضی فًب ثطای ٔطاؾٓ ٚ قٗبئط  )ؾٙتی، ایٗ الساْ، وبضی وبٔالً َجیٗی اؾت

أب زض رٛإٔ ٔٗبنط، ٚاٌصاضی ظٔیٗ، ٔٙحهط ثٝ  (ٔصٞجی، ثبظاض ٚ ٔطاوع ٖبِٓ إِٙفٗٝ
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ٔب٘ٙس ذیبثب٘ی وٝ تفىیه ٚ تٗطیى قسٜ، یب حیبٌ رّٛی ذب٘ٝ ٞب وٝ )ٔٛاضزی ٔحسٚز اؾت

. (ثركی اظ فًبی ثبظ ثٝ قٕبض ٔی ضٚز، ٚ ٔیساٟ٘بی ٖٕٛٔی

زض ثطذی اظ . آ٘چٝ ثٝ ٖٙٛاٖ فًبی قٟطی پسیساض ٔی قٛز تمطیجبً اتفبلی ثٝ ٚرٛز ٔی آیس

قٟطٞب، فًبٞبی ثبظ ثب اضظقی، ٕٞچٙبٖ زؾت ٘رٛضزٜ ثبلی ٔب٘سٜ ا٘س، فمٍ ثٝ ایٗ زِیُ وٝ 

ٔٙبؾت ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٘جٛزٜ ا٘س؛ زضٜ ٞب، تپٝ ٞب، تٙس قیجٟب ٚ زقتٟبی ؾیالثی زض قٕبض ایٗ 

زؾتٝ اظ فًبٞبی غیطلبثُ ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٞؿتٙس، أب أطٚظٜ زض تٛؾٗٝ قٟطی ثٝ ٔسز 

غی ٔسضٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ اضايی ٘یع زض ٔٗطو ؾبذت ٚ ؾبظ لطاض ٔی ٌیط٘س ظیطا چٙب٘چٝ  تىِٙٛٛ

ٔىب٘ی ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ثبقس، ٞط چٙس ثٝ زالیّی ٔٙبؾت یب ٘بٔٙبؾت پٙساقتٝ قٛز، زض آ٘زب 

. ٘یع ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٔی قٛز

زض ٔمبثُ ایٗ ٌطایف ٔرطة، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی لبثُ تٛرٟی اظ اٖتمبز ٖٕٛٔی ثٝ يطٚضت 

ًٟ٘ت ثٛؾتبٖ ؾبظی پؽ اظ ا٘مالة اؾالٔی زض قٟطٞبی . تأٔیٗ فًبی قٟطی ٚرٛز زاضز

افعٖٚ ثط ٌطایكی وٝ ثط حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت ٔجتٙی . ایطاٖ، یىی اظ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اؾت

.  اؾت، پكتیجب٘ی ْٖٕٛ ٘یع ثطای ایزبز ثٛؾتبٟ٘بی ٖٕٛٔی ٚرٛز زاضز

. زض ٞط زٚضا٘ی شذبیطی ذبل اظ أىب٘بت ضفبٞی زض اذتیبض قٟطزاضیٟب لطاض ٔی ٌیطز

یىی اظ ایٗ شذبیط وٝ ثتبظٌی زض قٟطؾبظی ُٔطح قسٜ، ایزبز  احساث پبضوٟبی ٔحّی زض 

ظیطا وبضقٙبؾبٖ . اضايی لٙبؼ پیطأٖٛ ثعضٌطاٟٞب ٚ زاذُ تمبَٟٗبی غیط ٕٞؿُح اؾت
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ٌٕبٖ ٔی وٙٙس وٝ احساث چٙیٗ فًبٞبی وٛچىی زض تأٔیٗ آضأف ٔطزْ ٔحُ تأحیط ذٛثی 

. زاضز

یىی زیٍط اظ ایٗ اٍِٛٞبی َطاحی وٝ چٙسی پیف ٘یع زض تٟطاٖ ا٘زبْ ٌطفت، ثطزاقتٗ 

زیٛاض ٚ ٘طزٜ ثٛؾتبٟ٘ب ثٝ ٔٙٓٛض تساذُ ٚ ٔطتجٍ وطزٖ ذیبثبٖ ٚ پیبزٜ ضٚ قٟطی ثب فًبی 

. (ٔب٘ٙس وبضی وٝ زض ثٛؾتبٟ٘بی ّٔت ٚ الِٝ تٟطاٖ ا٘زبْ ٌطفتٝ اؾت). پبضن ثٛز

اٍِٛی رؿٛضا٘ٝ زض ایزبز فًبٞبی قٟطی، تساذُ ذیبثبٖ ٚ ٔیساٖ ثب فًبی ثبظ ٚ حیبٌ 

ٞتّٟب، ثیٕبضؾتبٟ٘ب ٚ زا٘كٍبٟٞبؾت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اظ آٖ ضا زض رٟبٖ ٔی تٛاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ 

ٞب یب ٔؿیطٞبی ٚیػٜ پیبزٜ ضٚی زض . قبٞس ٔخبَ شوط وطز تجسُی لؿٕتٟبیی اظ قٟط ثٝ پیبزٜ ضٚ

ٔطاوع تزبضی ٚ تفطیحی، ثٛیػٜ زض ٔطوع قٟطٞب اظ زیٍط وبضٞبیی اؾت وٝ زض ایزبز فًبی 

ٚیػٌی ٔكتطن ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی یبز قسٜ ایٗ اؾت وٝ زض آٟ٘ب اظ . قٟطی ا٘زبْ ٔی ٌیطز

ذهّت ذهٛنی فًبٞب چكٓ پٛقی قسٜ تب ثب افعایف فًبٞبی ٖٕٛٔی، ضفبٜ قٟطی 

. ثطای ایزبز ضفبٜ قٟطی چٙیٗ فطایٙسی ثبیس ثب قست ثیكتط َی قٛز. ثیكتطی ثٝ زؾت آیس

ـ تٗییٗ وٙٙسٜ ٞبی ٕٔٗبضی زض َطاحی قٟطی 4ـ4ـ2

قٟط ٔب٘ٙس ؾبذتٕبٖ . ضاثُٝ ؾبذتٕبٟ٘ب ثب قٟط ٔب٘ٙس ضاثُٝ ؾًٙ ٚ آرط ثب ٕٔٗبضی اؾت

اظ ارعاء ٚ ٖٙبنطی ؾبذتٝ قسٜ اؾت ٚ ٔیعاٖ ٞٙطی ثٛزٖ ؾیٕبی قٟط ثٝ چٍٍٛ٘ی تطویت 

. ارعاء، ٚ ثٝ ٕٞبٖ ٘ؿجت ثٝ ویفیت ارعاء، ثؿتٍی زاضز
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 )فٗبِیت ٕٔىٗ اؾت ثٝ نٛضت ؾبوٗ ثبقس. ؾبذتٕبٖ ٞب ٔىبٖ ا٘زبْ فٗبِیتٟب ٞؿتٙس

جبض تمبَ ٔطزْ اظ یه قىُ حُٕ ٚ )یب ثؿیبض ٔتحطن لّٕساز قٛز (ٔب٘ٙس وبض زض یه ا٘ ٔب٘ٙس ا٘

ثٙبثطایٗ پٛیبیی قٟط زض حطوت . (٘مُ ثٝ قىُ زیٍطی اظ حُٕ ٚ ٘مُ زض ایؿتٍبٟٞبی ٔتطٚ

چٙبٖ وٝ . ٔیبٖ ؾبذتٕبٟ٘بیی وٝ ٞط یه فٗبِیت ٔٗیٙی ضا زض ذٛز ربی زازٜ ا٘س، ٟ٘فتٝ اؾت

زض یه ؾبذتٕبٖ . ٞط ؾبذتٕبٖ زاضای حیبت ثٝ ٘ٓط آیس ٚ پٛیبیی ذٛز ضا ثٝ قٟط ثیفعایس

ا٘ساظٜ، قىُ ٚ حتی ْبٞط .  َجمٝ ازاضی ٞط ضٚظ رٕٗیت ظیبزی ٔكغَٛ ثٝ فٗبِیت اؾت20

ایٗ زٚ ؾبذتٕبٖ ٕٔىٗ اؾت وبٔالً ٔكبثٝ ٞٓ ثبقٙس، أب ٖٛأُ پٛیبیی زض آٟ٘ب ٔتفبٚت 

. (وٙف ٔتمبثُ ٚ وبٞف ٚ افعایف رطیبٖ ثیٗ ؾبذتٕبٟ٘ب ٘یع ٟٔٓ اؾت)اؾت

اظ ایٟٙب ٌصقتٝ، ٔٙحهط ثٝ فطز ثٛزٖ ؾبذتٕبٟ٘ب ٘یع ٟٔٓ اؾت ظیطا ایٗ ؾبذتٕبٟ٘بی 

ٖبزی یب ؾبذتٕبٟ٘بی ظٔیٙٝ ای ٞؿتٙس وٝ قٟط ضا قىُ ٔی زٞٙس ٚ قٟطی ضا اظ قٟطی 

ِٛٝ، ثّٛن ٞبی ؾفیس ٚ . زیٍط ٔتفبٚت ٔی ؾبظ٘س ؾبذتٕبٟ٘بی وبٍّٞی ظضز ضً٘ ٔبؾ

ٔب٘ٙس آٖ، ٞط یه ... قیطٚا٘ی ؾفبِی ذب٘ٝ ٞبی الٞیزبٖ، ؾبذتٕبٟ٘بی آرطی انفٟبٖ ٚ 

تٗساز وٕی اظ َطاحبٖ قٟطی وٝ ثٝ . ٕٞچٖٛ ربٝٔ ای ثطای ٞط قٟط پٙساقتٝ ٔی قٛ٘س

جبَ ایزبز ؾبذتٕبٟ٘بی ثطرؿتٝ ٚ فًبٞبی ُّٔٛة ٞؿتٙس، ثٝ زضن ایٗ ٚیػٌی ٚ  ز٘

. ثطاظ٘سٌی ربٔٗٝ قٟطی ضؾیسٜ ا٘س ٚ ثط إٞیت ایٗ ظٔیٙٝ ٚالفٙس

 



 

 

 

 

 

 

 

کارربی زمین شهری و  

رد   اهی آناستاندا
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در اين راستا ابتدا تعريف و مفهوم كاربري زمين شهري بيان شده است و سپس جايگاه و نقش آن در طرحهاي توسعه 

 شهري و چگونگي اين فرآيند تشريح گرديده است. در ادامه طي جداولي انواع كاربري زمين شهري طبقه بندي و ارائه شده 

 اند و پس از آن معيارهايي كه در توزيع مكاني اين كاربريها بايد لحاظ گردد به اجمال طرح گرديده اند اين معيارها عبارتند از 

 سازگاري، آسايش، كارآيي، مطلوبيت، سالمتي و داليل اصلي ناكامي فرمهاي توسعه شهري عدم توجه به اين معيارها است.  

 پس از آشكار سازي معيارهاي مكاني كاربري زمين، مشخصات ويژه مكاني هر يك از كاربريهاي زمين در قالب چهار گروه 

 عمده مسكوني، مراكز كار، اوقات فراغت و صنعتي مورد بررسي قرار گرفته و ويژگيهاي هر يك تبيين شده است و با عنايت 

 به وضعيت خاص صنايع در توسعه شهر و مسايل گوناگوني كه در خصوص اين دسته از كاربريها متصور است، مكانيابي و 

 ساير مشخصه هاي اين گونه كاربريها بررسي شده است. استانداردهاي فضايي كاربري زمين مقوله مهم ديگري است كه در 

ادامه بحث به آن پرداخته شده و عوامل مؤثر در آن از جمله واقعيت محلي، ضوابط رسمي، تجمع و پراكندگي كاربريها و 

تحول كاربريها، معرفي و مورد بررسي قرار گرفته اند.  
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پس از مرور مباحث نظري كاربري زمين شهري در خاتمه ضوابط اجرايي استقرار كاربريها در پهنه شهر شامل تفكيك اراضي 

حدوده شهر ارايه گرديده و مسايلي كه در اين خصوص شهري، منطقه بندي ارتفاع و تراكم، استانداردهاي بلندمرتبه هاي و م

  .مطرح است به گونه اي كاربردي مورد بررسي قرار گرفته است

1377  

  مركز مطاعات برنامه ريزي شهري

  

  

  

  

  

  ـ تعريف1

 برنامه ريزي براي كاربري زمين شهري، يعني ساماندهي مكاني و فضايي فعاليتها و عملكردهاي شهري براساس خواستها و

اين برنامه ريزي در عمل، هسته اصلي برنامه ريزي شهري است و انواع استفاده از زمين را طبقه . نيازهاي جامعه شهري

  .بندي و مكانيابي مي كند

   

  بري زمين شهريكار●
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قبل از تهيه طرحهاي شهري براي شهرها، شهروندان براي استفاده هاي گوناگون زمين خود در شهر، هيچ نوع محدوديتي 

د و مالك هر قطعه زمين، در چگونگي عمران زمين خود كه از احتياجات خصوصي وي نشأت مي نداشتن) جز عرف رايج(

  .گرفت، اختيار كامل داشت

يكي از وظايف مهم طرحهاي شهري، مشخص كردن نوع كاربري زمين، براي استفاده در زمينه هاي گوناگون مورد نياز 

 زمينه هاي موجود در محدوده شهر، طبق نقشه كاربري زمين از اين رو، همه. زندگي شهري در محدوده قانوني شهرهاست

  .مورد بررسي قرار مي گيرند و نوع استفاده از آنها مطابق نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي مشخص و تعيين مي شود

است كه نه طرح كاربري زمين شهري، يكي از ابزارهاي مهم براي دستيابي به اهداف كالن اجتماعي، اقتصادي و كالبدي 

تنها اثراتي بسيار بر سرمايه گذاري و تصميمهاي عمومي و خصوصي مي گذارد، بلكه نقشي مهم در ميزان رشد شهري و 

  .كيفيت محيط كالبدي شهر دارد

  ـ مفهوم زمين2

  :زمين، در برنامه ريزي شهري دو مفهوم متضاد دارد

 مندي از آن براي سكونت و زندگي و حفاظت آن براي كه بهره) نظير آب و هوا( ـ زمين به عنوان يك منبع طبيعي1

  .نسلهاي آينده اهميت حياتي دارد
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ـ زمين به عنوان نوعي دارايي كه در چارچوب مالكيت خصوصي، كاال قلمداد مي شود و براي كسب منفعت و درآمد 2

  .شخصي قابل تملك و خريد و فروش است

 به شمار مي رود، " توسعه پايدار"اقتصاد سياسي بوده اما اخيراً موضوع ايجاد توازن بين اين دو مفهوم كه هميشه موضوع 

نوع استفاده از زمين شهري نيز با توجه به منافع عمومي و مالكيت خصوصي، محدوديتها و مغايرتهايي . كاري ساده نيست

  .اساسي دارد

مي شود،در حالي كه همان كاربري از گاهي نوعي از كاربري زمين از نظر اثرات محيطي يا اجتماعي مضر تشخيص داده 

براي نمونه اراضي كشاورزي پيرامون شهرها، ديدگاه . نظر مزاياي اقتصادي براي برخي شهروندان مفيد به شمار مي رود

زيست محيطي و حفاظت طبيعي، براي شهر اهميتي حياتي دارند، در حالي كه تبديل همين زمين به مجتمع مسكوني يا 

  .ن آن و حتي براي برخي شهروندان منفعتهايي اقتصادي داردصنعتي براي مالكا

تضاد منافع خصوصي در مقابل مقتضيات عمومي و همچنين تضاد منافع اقتصادي در مقابل منابع (آگاهي از اين تضاد منافع 

مفيد عمومي اين تضاد گاهي بين دو نوع كاربري . ضرورت و اهميت برنامه ريزي كاربري زمين را مشخص مي سازد) طبيعي

بنابراين برنامه ريزي مؤثر كاربري زمين به ندرت يك تحقيق يا طراحي محض و يا يك عمل سياسي . نيز بروز مي كند

  .محسوب مي شود بلكه بيشتر، تركيبي از اين سه با همديگر به شمار مي رود

  ـ محتوي طرح كاربري زمين3
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مانند مسكوني، (  در هر شهر است و انواع گوناگون كاربريهاي شهريطرح كاربري زمين، بيانگر الگوي آتي استفاده از زمين

عالوه بر تعيين نوع . را تعيين مي كند) مانند آموزشي، بهداشتي، اداري و تفريحي(و استفاده هاي عمومي ) تجاري، صنعتي

  . استفاده هاي متفاوت نيز اهميت دارد"تراكم"استفاده از زمين، تعيين شدت و كثرت كاربري يا 

گزارش شرح . معموالً هر طرح كاربري زمين در يك گزارش، يك نقشه اصلي و چندين نقشه توضيحي تشكيل شده است

  .اين سياستها و تدابير را مشخص مي سازند) مكاني(سياستها، معيارها، استانداردها و محاسبات است و نقشه ها كاربرد فضايي

براساس طرح . است، در واقع هسته اصلي طرح محسوب مي شودطرح كاربري زمين هر چند بخشي از يك طرح جامع 

كاربري زمين، بخشهاي ديگر طرح جامع، يعني طرح شبكه ارتباطي و حمل و نقل، طرح تأسيسات و تجهيزات زيربنايي، 

اين طرح براي هر شهر،  . طرح تسهيالت و خدمات عمومي شهر و طرح توسعه و حفاظت از محيط زيست شكل مي گيرند

در طرح كاربري زمين، كجايي و مكان نوع فعاليتها و عملكردهاي شهري . براي ساختمان است) همكف(ون پالن پايههمچ

مشخص مي شود، به همين سبب طرح ياد شده، چارچوبي مي سازد كه در آن، مكان، زمان و ظريفيت عملكردهاي گوناگون 

  .شهري مشخص مي شود

مثالً طرح كاربري زمين براي .  و نوع شهرها و مجتمعهاي زيستي متفاوت استمحتواي طرحهاي كاربري زمين، در اندازه

يك روستا با يك شهر صنعتي و همچنين طرح كاربري زمين براي يك مجتمع مسكوني حومه اي با يك كالنشهر تفاوت 
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تاه مدت، در اهداف، طرح كو. محتواي طرح كاربري زمين نسبت به طول دوره برنامه ريزي نيز تفاوت مي كند. بسيار دارد

  .سياستها و اقدامات با يك طرح بلند مدت، محتواي متفاوتي دارد

  ـ فرايند برنامه ريزي كاربري زمين4

زيرا هم از لحاظ نظري و هم از جنبه عملي، هسته . فرايند برنامه ريزي كاربري زمين، شبيه فرايند برنامه ريزي شهري است

  .در چارچوب آن انجام مي پذيردمركزي برنامه ريزي محسوب مي شود و 

  :فرايند برنامه ريزي كاربري زمين از لحاظ عملي شامل شش مرحله است

شناخت وضع موجود؛ به ويژه شناخت اهداف و سياست هايي كه كاربريهاي متفاوت مسكوني، تجاري، صنعتي و : مرحله اول

  .مانند آنها در نظر گرفته شده اند... 

 آينده؛ مبني بر آنكه چه مقدار از توسعه شهر در داخل مرزهاي محدوده موجود شهر متمركز مي پيش بيني وضع: مرحله دوم

گردد و چه مقدار در خارج از محدوده موجود و همچنين چه تغييراتي در الگوي توسعه بايد انجام گيرد و يا الزاماً در آينده رخ 

  .مي دهد

يرامون شهر و مشخص كردن عوامل مؤثر در انتخاب زمين براي توسعه بررسي مناطق و نواحي توسعه نايافته پ: مرحله سوم

  .آينده شهر؛ براساس استانداردهاي پيشنهادي قابل قبول
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تحليل و جمع بندي نتايج بررسيهاي فوق و ارائه طرح كاربري زمين شهري؛ براي دست يافتن به وضع : مرحله چهارم

  .ي و اقتصادي جامعه شهريمطلوب و هماهنگ با وضع موجود و امكانات اجتماع

  .تدوين طرح كاربري زمين: مرحله پنجم

  :تنظيم ابزارهاي اجرايي طرح؛ كه مهمترين آن ابزار اجرايي، استانداردهاي ذكر شده در ذيل هستند: مرحله ششم

  .ـ استانداردهايي براي ايجاد تسهيالت عمومي در سطوح گوناگون شهري

  .مي به قصد سرمايه گذاري در زمينه خانه سازي، صنعت، تجارت و خدماتـ استانداردهايي براي راهنمايي عمو

ـ استانداردهايي به عنوان راهنماي تفكيك اراضي، منطقه بندي زمين شهري و اراضي پيرامون، براي احداث پاركها، مراكز 

  .، ورزشي و فرهنگي)تفرجگاهها(تفريحي

يابي كاربريها، تفكيك زمين، تراكم ساختماني و فعاليتي را تعيين مي اين استانداردها همراه با مقررات ديگر، ضوابط مكان

چنين طرحي راهنما و مرجع همه دست اندركاران توسعه و عمران شهري، و سرمايه گذاران و شهرونداني است كه . كنند

  .بدان رجوع مي كنند) استانداردها(براي آگاهي از شيوه نامه ها و دستورالعملها

قرار گرفته و ) كه جنبه اي قانوني دارد(و طرح زونينگ ) كه جنبه اي سياستي دارد( مابين طرح جامعطرح كاربري زمين

  .امروزه بسيار از شهرسازان معتقدند كه اين سه بايد در چارچوب يك طرح يگانه قرار گيرند. بيشتر داراي جنبه فني است

ري زمين                                    فرآيند تهيه طرح كارب  



 

 

 

 

 

 

 

ری  و سلسله مراکز شه نظام 

 آنها مراتب و تحول 
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مسيرهاي حمل و نقل شهري نقشي عمده در پديد آمدن اين مراكز درجه دو محلي دارند و اغلب، مراكز تجاري و خدماتي 

  . گردنددر امتداد مسيرهاي ارتباطي درون نواحي مسكوني يا نواحي پيرامون شهر تشكيل مي

زمينه اي مناسب براي تمركز برخي از فعاليت هاي ) پايانه ها(، ايستگاههاي راه آهن و مترو، و همچنين)ميدانها(تقاطع راهها

برخي مراكز تفريحي، دانشگاهها و ساير تسهيالت عمومي نيز به علت قابليت دسترسي و . تجاري ـ خدماتي فراهم مي آورند

  . تبديل مي شوند و پيرامون آنها يك نوع مركزيت يا هسته جديد شهري تكوين مي يابدتمركز، كم كم به مراكز شهري

كالنشهرها به علت گسترش فعاليت هاي صنعتي، اجتماعي و اقتصادي در مقياس ملي و منطقه اي داراي ساختي چند هسته 

افزون بر بخش . هر مي شونداي هستند و مراكز تجاري ـ خدماتي در آنها اغلب پيرامون چند هسته مستقل شهري ظا

مركزي شهر، مراكز بزرگ عمده فروشي، انبارها و محوطه ها يا مناطق صنعتي و حمل و نقل، در حومه هاي صنعتي يا 

  .حومه ها، شهركها و شهرهاي اقماري نيز جدا از مرزهاي رسمي شهر پديد مي آيند. محورهاي مواصالتي احداث مي گردند

ه اي كالنشهرها، مراكز تجاري ـ خدماتي ويژه اي همراه با فروشگاه هاي بزرگ و بازارهاي در ساخت يا نظام چند هست

مدرن در هر بخش توسعه مي يابند و از نظر كيفيت و كميت به تدريج جايگزين مركز اصلي شهر شده، هم تراز آن مي 

ره هاي بيمه، و امور فرهنگي، اداري، تفريحي و در برخي از اين مراكز جديد، فعاليت هي تجاري ـ خدماتي، بانكها، ادا. گردند

  . نيز برخوردار مي گردند" تخصصي"پذيرايي خاصي پديد مي آيد كه گاهي اوقات در سطح شهر از ويژگي 

  ـ سلسله هاي مراتب مراكز شهري3
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تأمين خدمات و به طور كلي از نظر شهرسازي جديد، مراكز شهري از سلسله مراتب فضايي پيروي مي كنند، كه افزون بر 

الگوي سلسله مراتب مراكز . تسهيل در فعاليت هاي شهري، از نظر توزيع خدمات در سطح شهر داراي منطق خاصي است

  :شهري در سطح يك شهر از قاعده زير پيروي مي كند

  .هسته و مراكز اصلي شهر؛ كه كانون اجتماعي ـ اقتصادي و تاريخي شهر ـ قلمداد مي شود: الف

داراي مركز ويژه خدماتي، تجاري و اجتماعي ) اعم از مسكوني يا غيرمسكوني( ناطق شهري؛ هر منطقه از شهرمراكز م: ب

خاصي است و حوزه نفوذ مراكز مناطق شهري ـ به عنوان مراكز درجه يك شهري ـ مناطق يا بخش هاي بزرگ شهر را فرا 

 تا يك ميليون نفر در نظر 250ك شهر متوسط با جمعيت معموالً در شهرهاي بزرگ هر منطقه شهري به اندازه ي. مي گيرد

  .گرفته مي شود

از لحاظ نظري . مراكز نواحي مسكوني؛ هر ناحيه شهري، بخش بزرگي از منطقه مسكوني يك شهر را تشكيل مي دهد: پ

مركز ناحيه در هر ناحيه مسكوني در شهرهاي بزرگ، به اندازه يك شهر كوچك يا متوسط تلقي مي شود و نيازهاي آن در 

 خوانده مي شود و درفارسي به معني "اجتماع" يا "كاميونيتي"ناحيه شهري در شهرسازي اصطالحاً . نظر گرفته مي شود

 برگردان كرده اند و مركز درجه دو شهري محسوب "مركز همستان"مركز ناحيه را به مركز عامه، يا . شهر يا آبادي است

  .مي شوند
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مركز .  يا محله شهري كه كوچكترين واحد يا اجتماع شهري است و فقط كاربري مسكوني داردمراكز واحد همسايگي؛: ت

  .هر واحد همسايگي يا محله در شهرها از خدمات خاص تجاري ـ اجتماعي در مقياس محلي تشكيل شده است

اعي شهر هماهنگ است، بدين ترتيب، سلسله مراتب مراكز شهري با سلسله مراتب تقسيمات اجتماعي شهري يا سامان اجتم

  .خالصه يا كليت آن در جدول زير نشان داده شده است

  جدول اندازه و تعداد جمعيت كه به وسيله انواع مراكز خريد سرويس داده مي شوند

  زمين مورد نياز  نوع مركز خريد

  )هكتار(

  جمعيت سرويس ـ گيرنده

  )هزار نفر(

  مشخصات اصلي مؤسسات

  تجاري ـ خدماتي

  سوپر ماركت ـ داروخانه ـ آرايشگاه  25ـ5   10ـ3  )محله(يگيمركز همسا

  بانك ـ سينما ـ فروشگاه هاي كوچك  150ـ25  25ـ8  )برزن(مركز ناحيه

  فروشگاه هاي بزرگ، فروشگاه هاي تخصصي،   500ـ100  60ـ20  )شهري(مركز منطقه

  مؤسسات تجاري ـ شركت هاي خدماتي 

  اينجا تصوير دارد؟

  ـ مقياس مراكز شهري4
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حداقل سه يا چهار واحد همسايگي يك ناحيه را . ، يك ناحيه مسكوني را پديد مي آورند)يا محله( تعداد واحد همسايگي

بنابر همين قاعده ساده، از تجمع تعدادي ناحيه مسكوني، .  واحد نيز برسد8 يا 6تشكيل مي دهند و اين تعداد ممكن است به 

نظام مراكز خدماتي ـ تجارتي شهر نيز از . شهري، يك شهر بزرگ پديد مي آيديك منطقه شهري و از تجمع تعدادي منطقه 

 "شيوه پخش مراكز شهري، . همين الگو پيروي مي كند و خدمات اجتماعي و تجارتي و عمومي در شهر توزيع مي شود

  . خوانده مي شود"نظام توزيع فضايي مراكز شهري

 به منظور پوشش كامل سطح شهر " سلسله مراتب"تمركز و عدم تمركز براساس نظام " عدالت توزيعي"بدين ترتيب، اصل

  .و دسترسي تمامي جامعه شهري به خدمات تأمين مي شود

  ـ مركز شهر5

. ناحيه مركزي معموالً قلب شهر را تشكيل مي دهد. به ناحيه مركزي شهر، ناحيه كسب و كار مركزي گفته مي شود

در اين ناحيه، . شهر بتدريج تبديل به مركز تجاري و كسب و كار مركزي مي گرددنخستين هسته اغلب شهرها و بازار اصلي 

در . است كه فعاليت هاي تجاري و اجتماعي تمركز مي يابند و خطوط حمل و نقل از هر جانب شهر به آنجا منتهي مي شوند

خانه ها، موزه ها و دفترهاي اصلي قرار مركز شهر، بازارها، فروشگاه ها، دفترهاي كار، باشگاه ها، بانك ها، هتل ها، تماشا

  .مي گيرند و تأسيسات عمده فروش، اين ناحيه را احاطه مي كنند

  ـ بازارها1ـ5
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بازارها كانون شهر و مركز . در اغلب شهرهاي ايران هسته مركزي، از آغاز پديد آمدن شهر به صورت بازارها وجود داشته اند

در آغاز، بازارها محل عرضه كاالهاي كشاورزي و . فرهنگي و اجتماعي بوده اندمبادله كار و تجمع فعاليت هاي مذهبي، 

پس از پيشرفت صنعت وتكنولوژي و همين طور پيشرفت در حمل و نقل و سيستم پولي، داد و . توليدات دست ساخت بودند

ه خيابان ها و مسيرهاي آمد و ستد گسترش يافت و بازارهاي دائمي در شهرها رونق گرفتند و محله هاي پيرامون خود به ويژ

  .رفت اطراف آنها تحت پوشش فعاليت هاي تجاري و خدماتي درآمد

هسته مركزي شهر ممكن است مركب از مغازه هاي خرده فروشي و عمده فروشي تمركز يافته در بازار باشد ويا پيرامون 

فعاليت هاي تجاري و خدماتي معموالً نزديك . قرار گرفته باشند) معموالً در شهرهاي اروپايي(بندر يا ايستگاه راه آهن

وجود مغازه هاي مشابه در يك مكان، امكان مقايسه فوري . يكديگر تأسيس مي شوند تا از مشتريان بالقوه منتفع گردند

زه ها اجناس و قيمتها را براي مشتريان فراهم مي كند و مردم رغبت بيشتري به خريد در اين نواحي دارند؛ تا در جايي كه مغا

بدين ترتيب راسته هاي تخصصي در بازارها و امروزه در مسير خيابانهاي نزديك بازارها در مركز شهرها شكل . پراكنده اند

  .مي گيرند

  .مؤسسات مالي و دفترهاي كار نيز گرايش به هم جواري با يكديگر دارند تا ارتباط بين آنها براحتي صورت گيرد

  ـ تراكم در مركز شهر2ـ5
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 در "خيابانها"اين راهها يا .  مي گويند" نقطه همبستگي"يه مركز شهر از نظر هم گرايي راهها و سيستم حمل و نقل، به ناح

ناحيه مركزي شهر به محورهاي تجاري ـ خدماتي تبديل مي شوند و باالترين حجم آمد و رفت و فعاليت را در خود جاي مي 

  .دهند

سات تجاري و خدماتي در يك محدوده معين، كشش و جذب رفت و آمد را شدت چنان كه گفته شد، تجمع فعاليت ها و مؤس

در اين ناحيه با گسترش . مي بخشد، به طوري كه هر قدر از مركز اصلي شهر فاصله گرفته شود، از تراكم آن كاسته مي شود

ساختماني رو به افزايش مي ميزان فعاليت هاي اداري، خدماتي و تجاري، تراكم آمد و رفت نيز فزوني مي گيرد و تراكم 

در اغلب شهرهاي جهان به علت گراني زمين و كمبود جا براي فعاليت، در ناحيه مركزي شهر، ساختمان هاي مرتفع . گذارد

خراشها و  ساخته مي شود و يكي از نشانه هاي مركز شهر در شهرهاي بزرگ جهان، مانند نيويوريك و شيكاگو تجمع آسمان

  .ستساختمانهاي مرتفع ا

تراكم فعاليت و كسب و كار در شهرهاي بزرگ ايران، در بافت قديم شهر و پيرامون بازارها سبب شده كه فضاي كسب و 

از اين رو، مغازه هاي عمده فروشي و خرده فروشي، و مراكز توليد و توزيع . كار و اشغال فضاهاي مسكوني كوچكتر شوند

ر جوار بازار گسترش يافته اند و خانه هاي قديمي محله بازار، به انبار كاال و و د) كوچه هاي قديمي( كاال در امتداد معابر

  .اين روند، هويت نخستين آنها را رو به زوال و تباهي گذاشته است. كارگاه هاي توليدي تبديل شده اند

  ـ الگوي توسعه مركز شهر3ـ5
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در شهرهاي ايران، بازارها در امتداد محور . ي استتعيين الگو براي مكان گيري مراكز تجاري ـ خدماتي تابع عامل دسترس

اندازه و وسعت هر . اصلي شبكه دسترسي تشكيل شده اند و مركز محله ها در امتداد گذرهاي اصلي محله بنياد گرفته اند

ارها همچون باز. يك از بازارها و بازارچه ها با ميزان جمعيتي كه به صورت پياده به آنها دسترسي مي يافتند، متناسب بود

  .پذير بود مراكز پياده ها قلمداد مي شوند كه دسترسي به آنها از اقصي نقاط شهر امكان

اين تحول در طول چندين . پديد آمدن اتومبيل در قرن كنوني، موجب دگرگوني در سيستم دسترسي و راههاي شهري شد

 دگرگون كرد و يكباره انقالبي در شهرنشيني و دهه، ابتدا به آهستگي و سپس به شتاب سيستم حمل و نقل و دسترسي را 

  .شهرسازي به وجود آورد

  اينجا تصوير دارد؟

با پيدايش اتومبيل، امتداد خيابانهاي اصلي و محور استقرار ايستگاهها، مكان هايي مناسب براي استقرار مغازه ها و دفترهاي 

ني يافت؛ زيرا ارزش زمين به ميزان تردد و سهولت دسترسي تجاري ـ خدماتي قلمداد گرديد و قيمت زمين در بر خيابانها فزو

توسعه نواري مراكز خريد و خدمات در امتداد خيابانها، تقريباً شبيه الگوي بازار شكل گرفت و . خيابانهاي شهر بستگي دارد

سته هاي بازار مانند همان الگو محل تقاطع ها و ميدان ها شبيه محل چهارسوق هاي بازار كه محل انشعاب شاخه و را

  .بودند، از ارزش و اهميت بيشتري بهره مند شدند
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گسترش الگوي . محل تالقي راهها چه به صورت سواره و چه به صورت پياده، امكان بهترين دسترسي را فراهم مي كنند

رفته و ساختار توسعه مراكز تجاري، در امتداد راهها يا خيابانهاي اصلي شهر، منطقه اي وسيع از شهرهاي بزرگ را فراگ

  .پيچيده اي را پديد آورده است

  ـ مسائل مركز شهر4ـ5

سيستم . تنوع فعاليت ها، تراكم ساختمانها و حجم آمد و رفت در مركز شهر، مشكالتي بسيار پيچيده به وجود مي آورد

 قيمت زمين و هاي ناهمگون و ناسازگار، همجواري فعاليت هاي قديمي و جديد، خيابان بندي قديمي، تداخل كاربري

  .سرقفلي، عواملي هستند كه ساماندهي و اداره مركز شهري را دشوار مي كنند

امروزه عمده فروشي در بازارهاي ايران ـ كه در گذشته در سراها و كاروانسراها انجام مي گرفت ـ در شهرهاي بزرگ، مثل 

در . يد مي آيد، به گره هايي كور برخورد كرده استتهران و تبريز، به سبب مشكالتي كه در انبارداري و حمل و نقل كاال پد

، باريك و كم )بازار(بافت قديمي شهرهاي ايران و حتي بسياري از شهرهاي جهان، مسيرهاي دسترسي به مركز تجاري شهر

از افزون بر آن، خيابانهاي مركز شهر هميشه مملو . عرض هستند و تحمل عبور و مرور كاميون هاي حامل كاال را ندارند

  .ترافيك سنگين است و گاهي امكان حمل و نقل كاال به صفر نيز مي رسد
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وجود انبارهاي كاال در ساختمانهاي كهنه مركز شهر و بناهاي قديمي بازارهاـ كه در مقابل آتش سوزي هيچ گونه مقاومتي 

اطفاي حريق در برخي . باالستندارند ـ به ميزان خطر مي افزايد و از همين رو، هزينه هاي بيمه در اين نواحي بسيار 

  . قسمتهاي بازار به سبب نبود امكانات و دشواري در عبور وسايل نقليه آتش نشاني تقريباً غيرممكن است

مغازه . در برخي شهرهاي ايران، محله هاي مسكوني پيرامون بازار اصلي شهر، اكنون رو به فرسودگي و ويراني گذاشته اند

ه تدريج به درون اين محله ها رخنه يافته اند و هر اتاق در بيشتر خانه هاي واقع در اين محله ها به ها و انبارها و كارگاهها ب

اگر چه نخستين اهالي اين محله ها به نقاط ديگر شهر نقل مكان كرده اند، مهاجران تهي دست . مستأجري داده شده است

يراثهاي فرهنگي و بناهاي با ارزش در محله هاي مركزي شهر م. جانشين آنها شده اند و هنوز در اين خانه ها سكونت دارند

فرسوده و كهنه شده اند و بافت قديمي شهرهاي بزرگ ايران، ارزشهاي بي بديل خود را يكباره از دست داده و چاره اي جز 

  .نوسازي و بازسازي آنها باقي نمانده است

  ـ ساماندهي مركز شهر5ـ5

ها، و چه از نظر بهسازي بافت قديم، مشكل  ر ساماندهي فعاليت ها و ترافيك اتومبيلبرنامه ريزي مراكز شهر، چه از نظ

برنامه ريزي و طراحي شهري تاكنون راهها و الگوهاي متفاوي را براي ساماندهي مراكز شهر . ترين بخش شهرسازي است

ي اروپايي به ويژه در آلمان و هاي جنگ جهاني دوم در شهرها تجربه كرده است كه مهمترين آنها در بازسازي ويراني

يكي از مهمترين شيوه هاي ساماندهي مركز شهر، جداسازي محوطه مركز شهر توسط يك . لهستان بدست آمده است
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بدين ترتيب مركز شهر از . از  شبكه خيابانهاي شهر و تبديل محوطه مركزي به منطقه پياده است) كمربندي(خيابان حلقوي

  . ها رها شده و بوسيله مترو زيرزميني بيشترين دسترسي بدان تأمين مي شودفشار و شدت تردد اتومبيل

  ـ دسترسي به مركز شهر6ـ5

در اينجا بايد اين مسأله مهم گفته شود كه تنها دسترسي مترو و اتوبوس به مركز شهر كافي نيست، سيستم دسترسي 

را اصوالً ميزان دسترسي و ارتباط عامل اصلي و موجب زي. اتومبيل به مركز شهر از نظر اقتصادي داراي اهميت بسزائي است

در صورت ضعف دسترسي و ارتباط به مركز، حتي با تمهيداتي مانند ممنوعيت . پيدايش بازارها و مراكز شهري بوده است

ي مؤسسات ورود اتومبيل به محدوده مركزي، اقتصاد بازار و حتي اقتصاد شهر تهديد مي گردد و ميل به جابه جايي و پراكندگ

  .اين جريان، مسائل بهسازي مركز شهر را بيش از پيش دشوار مي سازد. مركز شهر قوت مي گيرد

بنابراين عالوه برايجاد سيستم هاي حمل و نقل عمومي جهت دسترسي به مركز و ضرورت ايجاد خيابان كمربندي پيرامون 

بدين ترتيب نه تنها دسترسي به ناحيه مركزي . گرددمنطقه مركزي؛ بايستي به پاركينگ هاي بزرگ و سهل الوصول مجهز 

افزايش مي يابد، بلكه مشكل تراكم تردد نيز كاهش يافته و محدوديتي براي فعاليتهاي تجاري و خدماتي آن بوجود نخواهد 

  .آمد

  ـ اهميت مركز شهر7ـ5
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از هويت و شخصيت شهري؛ گذشته . حفظ و تقويت مركز تجاري شهر از نظر شهرداري هر شهر حائز اهميت مي باشد

بيشترين ماليات هاي دولتي و . هسته مركزي شهر نسبت به ساير قسمت هاي شهري داراي بازده مالي بيشتري است

تمايل به . عوارض شهرداري از مؤسسات اقتصادي و كاركنان مؤسسات در رشته هاي مختلف اين ناحيه كسب مي شود

همين تمركز موجب افزايش قيمت زمين و سرقفلي در مركز . تناب ناپذير استتمركز فعاليتهاي اقتصادي در مركز شهر اج

  .شهر است

ارائه خدمات تخصصي به تقاضاي زياد نياز دارد كه . يكي از داليل تمركز فعاليت ها در مركز شهر، صرفه جويي بيروني است

ار مركزي شهرها، متنوع ترين و تخصصي  يا ناحيه كسب و كC.B.Dبه همين سبب، در . تنها در مركز شهر امكانپذير است

مستقر مي شوند تا از صرفه جوييهاي بيروني بهره مند ) و حتي مؤسسات توليدي خاص( ترين مؤسسات تجاري ـ خدماتي

  .شوند

با توجه به اهميت اقتصادي ـ اجتماعي بازارها در ناحيه مركزي شهرها و همچنين اهميت اجتماعي، فرهنگي و تاريخي 

 كهن در هسته مركزي شهرها وبافتهاي قديمي، به ويژه ارزش و اعتباري كه مركز هر شهر از جنبه هويتي و هاي ميراث

  .رواني دارد، ساماندهي و بهسازي مركز شهر بسيار مهم است

اغلب شهرهاي خوب و معتبر جهان، داراي مراكزي با هويت تاريخي و ارزشهاي امروزي هستند كه از اين مركز، هم ساكنان 

اين بهره مندي، . بهره مند مي شوند) به عنوان گردشگر يا توريست( آن شهر و هم مردم آن كشور يا حتي كشورهاي ديگر
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بازار و ميدان نقش ( نمونه اين مراكز در ايران، مركز شهر اصفهان. باعث رونق اقتصادي و اعتبار فرهنگي آنجا مي شود

  .و در جهان، مركز شهر پاريس است) جهان

  دامنه نقش مركز شهرـ 8ـ5

در شهرهاي بزرگ، برخي مؤسسات ملي و منطقه اي، و حتي مؤسسات جهاني در مركز شهر مستقر مي شوند و شهرهايي 

  .مانند هامبورگ، لندن، نيويورك، تهران، مشهد و اصفهان چنين كاركردهايي دارند

كاركردهاي منطقه اي و ملي، نقش نقاط . ستدر شهرهاي كوچكتر، مركز شهر دربرگيرنده كاركردهاي منطقه اي و ملي ا

مركزي را در يك منطقه به عهده دارند و مركز مبادالت تجاري و كاالهاي منطقه و همچنين پاسخگوي نيازهاي گوناگون 

  .شهرهاي كوچكتر منطقه هستند

طوح ملي و منطقه اي مؤسسات تجاري ـ خدماتي مركز شهر همان طور كه كاال و خدمات تمام شهر و پيرامون آن را در س

  .تأمين مي كنند، گاهي در مقياس ناحيه و محله مسكوني پيرامون خود نيز عملكرد دارند

مغازه هاي خرده فروشي و خدماتي مركز شهر، در محدوده خود، همانند مركز ناحيه و محله هستند و مركز خريدي براي 

حفظ قدرت اقتصادي مؤسسات كوچك مركز .  شمار مي روندكاركنان شركتها، مغازه ها و ادارات مستقر در مركز شهر به

شهر، نواحي مسكوني قديمي و ايجاد نواحي مسكوني جديد در محدوده مركز شهر، از اهداف مهم ساماندهي مراكز شهري 

ا مسكوني و مغازه ه( زيرا اين دو كاربري. است) مغازه ها(به ويژه ساماندهي فعاليت هاي خرده فروشي و خدمات جزئي 
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از مرگ مراكز شهري در ساعات و روزهايي كه مؤسسات بزرگ تعطيل هستند، پيشگيري مي كند و فضاي ) خرده فورشي

  .مركزِ شهرها را همواره زنده و هوشيار نگه مي دارد

  ـ برنامه ريزي مركز شهر6

ي در بخش مركزي شهر مهمترين استراتژي و سياست برنامه ريزي در مركز شهرها، توسعه محدوده فعاليت هاي شهردار

برمبناي اين . در بسياري از شهرها، مركز شهر به عنوان شهر مركزي در مجموعه مناطق يك شهر، اهميت ويژه دارد. است

فعاليت تجارتي ـ خدماتي مي ) C.B.D(سياست با دربرگرفتن به منظور دريافت از آنها كه در محدوده پيرامون ناحيه مركزي

يشتري گرفته مي شود تا در راه بهسازي و بهبود مركز شهر و حل مسائل ناحيه پيرامون آن توسط كنند، ماليات و عوارض ب

  .شهرداري، هزينه شود

زيرا فعاليت مركز شهر در بسياري موارد به نفع كل منطقه شهري است و برخي از . اجراي اين سياست مشكالتي نيز دارد

اما ساير مناطق در هزينه هاي نگهداري و احداث . ق نيز قرار مي گيرندتأسيسات مركز شهر، مورد بهره برداري ساير مناط

به عنوان مثال دريافت عوارض تردد در محدوده شهر به زيان فعاليت هاي مركز شهر . تأسيسات ياد شده مشاركتي نمي كنند

  .اما به مركز شهر از نحوه هزينه آن نفعي نمي رسد. است

يزه كردن حمل و نقل عمومي و سيستم ارتباطات، كاهش آلودگيهاي هوا و صدا، و كاهش توسعه فعاليت ها، پيشرفته و مدرن

اما قبل از اينكه معيارهاي . ميزان ترافيك از جمله سياستهاي اقتصادي براي حفظ و بهبود مركز شهر به شمار مي رود



 27 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

مسأله مهم برنامه ريزي، انديشيدن فيزيكي براي بهبود شرايط و وضعيت مركز شهر مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند، 

  .تدبيري است براي ادامه حيات فعاليت ها و به ويژه بهبود شرايط سكونت و حفظ خرده فروشي و خدمات جزئي

برخي از برنامه ريزان شهري مي پرسند كه آيا تعلق به اين ميزان مركزيت براي شهرهاي بزرگ الزم است؟ اغلب آنها 

مچون تراكم، شلوغي، آلودگي، بزهكاري و به ويژه انحصار بسياري از امكانات شهري ـ كه مي برمعايب و محدوديت هايي ه

تواند در خدمت تمامي شهر قرار گيرد ـ در مركز شهر تأكيد مي كنند و مي پرسند ارزش نگهداري و عملكرد مركز شهر 

  براي شهروندان چقدر است؟

در شهرهاي .  باشد، براي شهرهاي كوچك و متوسط صادق نيستطرح اين سؤاالت اگر براي مركز شهرهاي بزرگ درست

بزرگ، بسياري از مؤسسات بزرگ خدماتي و شركتهاي تجاري وادارات دولتي، هتل ها و نمايشگاه ها، تحت تأثير عوامل 

شهر و يا متعدد، مانند تغيير مقياس فعاليت و تحول در سيستم حمل و نقل و ارتباطات، به مكان يابي در بخش هاي ديگر 

اين گرايش نيز، از ميزان . حتي در خارج از شهر گرايش يافته اند و به تدريج در جوار فرودگاه ها و اتوبان ها استقرار مي يابند

بنابراين برنامه ريزي مركز شهر، بايد با در نظر گرفتن اين . تراكم و فشردگي فعاليت و تردد در مركز شهر مي كاهد

  . گيردپويشهاي جابه جايي صورت

در شهرهاي كوچك و متوسط ـ برخالف شهرهاي بزرگ ـ انتقال مؤسسات تجاري و خدماتي از مركز شهر، مسائل جديدي 

در سطح شهر پديد مي آورد و با تقليل ارزش اقتصادي منطقه مركزي شهر، زمينه اي مساعد براي فرسودگي و تباهي بافت 
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 كاهش مي دهد و امكان نوسازي و بهسازي و تقويت تأسيسات مركز شهر ادامه اين پويش درآمد شهرداري را. فراهم يافت

  .از دست مي رود

بنابراين برنامه ريزي فيزيكي و سياست گذاريهاي اقتصادي در مركز شهر، اعم از شهرهاي بزرگ، متوسط و يا  كوچك، 

  .و اجتماعي آن استمهمترين بخش برنامه ريزي شهري براي ادامه حيات اقتصادي شهر و حفظ هويت فرهنگي 

  ـ تحول در الگوي مراكز شهري7

با تسلط اتومبيل و مترو بر زندگي شهري، الگوي مراكز تجاري و خدماتي نيز به تدريج متحول شد و الگوي جديدي جاي آن 

به با بزرگ شدن شهرها، تشكيل حومه ها و پديد آمدن متروهاي شهري و شبكه بزرگراه ها، محلهاي جديد نيز . را گرفت

اكنون ايستگاه هاي مترو، و پاركينگهاي بزرگي كه در طول بزرگراه ها ساخته شده . عنوان مكانهاي تجاري شكل گرفتند

  .اند، محل تردد و آمد و رفت افراد بسياري شده است

 و توقف به از سوي ديگر با افزايش تراكم ترافيك در مراكز قديمي شهرها و خيابانهاي مركز، نه تنها مشكالتي براي تردد

مناطق مسكوني در  مناطق . وجود آورده، بلكه امكان دسترسي به مراكز قديمي را در شهرهاي بزرگ سخت تر كرده است

تجاري قديمي با تنگناهاي زيادي از جمله شلوغي و آلودگي مواجه شده اند و جمعيت ساكن در آنجا، اينك به تدريج از اين 

. هر نقل مكان كرده اند كه خود، سبب تغيير در الگوي تجاري مراكز قديمي شده استمناطق به نواحي حومه اي و جديد ش
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بازارهاي قديمي و راسته هاي خياباني در اختيار بورسهاي بازرگاني تخصصي قرار گرفته و مراكز خرده فروشي و خدمات 

  .ده اندرساني به افراد ساكن در قسمتهاي مسكوني، به علت گراني قيمت زمين تغيير مكان دا

اين عوامل، به ويژه سيستم حمل و نقل اتومبيل و مترو سبب شده اند كه مراكز جديد تجاري ـ خدماتي به تدريج به صورت 

هسته هاي بسياري متمركز در محل ايستگاه هاي مترو و پاركينگ بزرگراه ها شكل بگيرند و فروشگاههاي بزرگ چند 

اين فروشگاه ها در . ه عرضه كاال و خدمات متنوع را به عهده گرفته اندمنظوره به صورت زنجيره اي، نقش مراكز عمد

  .نقاطي معين از شهر ـ و حتي خارج از شهر ـ در محلهايي كه از طريق بزرگراه ها قابل دسترسي است، ساخته شده اند

رنامه ريزي شده، طراحي تفاوت اصلي مراكز جديد با مراكز قديمي در اين است كه مراكز جديد براساس اصول مكانيابي، ب

و ) پس از جنگ جهاني دوم در اروپا( در نوسازي مراكز قديمي شهر. گرديده، و ساخته شده اند اما مراكز قديمي چنين نيستند

در طراحي شهرهاي جديد و حومه هاي پيرامون ما در شهر نيز، مراكز تجاري طراحي شده، به صورت متمركز شكل گرفته 

اين مراكز اغلب به صورت جزيره اي از فروشگاهها، . را ايجاد كرده اند) mall(اري ـ خدماتي پيادهاند و مراكز بزرگ تج

  .مؤسسات خدماتي و دفترهاي تجاري ـ خدماتي در يكجا تجمع يافته اند و به وسيله دريايي از پاركينگها احاطه شده اند

  ـ الگوي مختلط1ـ7

اين . ، در شهرها وجود دارند و مكمل همديگر هستند"بري تجاري قديمي كار" و " برنامه ريزي شده جديد"هر دو روش 

را تشكيل مي دهند، اما در هر سطح، نوع خاصي از فعاليت ) Several Levels(دو، به اتفاق، سلسله مراتب چند سطحي 
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مراكز خرده فروشي و . تجاري ـ خدماتي ارائه مي شود و هر كدام نوع و ميزان معيني از كاال و خدمات را عرضه مي كنند

خدمات جزئي، از مراكز عمده تجاري و بازرگاني جدا شده اند و در نواحي مسكوني توسعه يافته اند و به تناسب جمعيت، 

  .وسعت و موقعيت مكاني، فعاليت مي كنند

قدمت محل، . دميزان تقاضا براي مراكز تجاري و خدماتي، به قدرت خريد جمعيت كنوني در آينده در منطقه بستگي دار

. ميزان درآمد مردم و شيوه دسترسي و ميزان جمعيت، عوامل اصلي رونق و ركود مراكز تجارتي در شهرها محسوب مي شوند

  .تمام اين متغيرها بر موقعيت مراكز تجاري مؤثر هستند

 و مغازه هاي محلي پس از مراكز تجاري در مقياس شهر و مناطق شهري، مراكز خرده فروشي و خدمات جزئي، فروشگاهها

اين مراكز در شهرهاي قديمي، در امتداد خيابانها و مسيرهاي . كه در مقياس نواحي و محالت شهر فعال هستند، قرار دارند

مغازه هاي خرده فروشي و خدمات جزئي در نواحي مسكوني، عموماً طبقه همكف ساختمانها را دربر . پياده تشكيل شده اند

د و در محل تقاطعها يا در برخي مسيرها از تنوع و تمركز بيشتري، از نظر ميزان و نوع فعاليت معابر، محل كسب مي كنن

  .بهره مند مي شوند

تالش مي كردند مراكز تجاري و خدماتي را در تمام سطوح شهر، از ) از طريق مقررات زونيگ(در يك دوره، شهرسازان

 ـ جدا كنند و آنها را در هسته ها يا محوطه هاي خاص، متمركز و نواحي مسكوني ـ به ويژه از مسيرهاي پرتردد خيابانها

پس از نيم قرن تجربه شهرسازي، اين جداسازي با شكست مواجه شد و امروزه شهرسازي به . مستقر مسكوني طراحي كنند
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 با تبديل مسيرهاي .اين راه ميانه، آميزه اي از الگوي قديم و جديد است. راههايي ميانه براي حل مشكل تمايل يافته است

سواره به پياده، جدا كردن مسيرهاي عبوري از خيابانهاي تجاري و توسعه سيستم حمل و نقل عمومي به راه حلهائي مانند 

  .كريدورها و محورها توأم با مراكز متنوع دست يافته، كه با الگوي طبيعي سلسله مراتب مراكز تجاري شهر، هماهنگ باشد

  ايـ مركز خريد منطقه 2ـ7

مراكز . بعد از مركز اصلي شهر، بزرگترين نوع مراكز خرده فروشي و خدمات جزئي در مناطقي خاص از شهر پديد مي آيد

  .تجاري ـ خدماتي منطقه اي، خاص شهرهاي بزرگند و هسته ها يا مراكز درجه يك همطراز مركز شهر به شمار مي روند

 خدمات جزئي، شركتهاي تجاري، مؤسسات خدماتي، و نهادهاي اداري و در مراكز منطقه اي افزون بر مراكز خرده فروشي و

 هزار نفر بالغ مي شود كه در كالنشهرهاي بسيار 500 تا 100جمعيت يك منطقه شهري به . فرهنگي هم مستقر مي شوند

مراكز تقاطعها و ميدانهاي در اغلب شهرها، مراكز خريد منطقه اي در امتداد خيابانها و . بزرگ، تا يك ميليون نفر نيز مي رسد

در شهرهاي بزرگ كه از شبكه حمل و نقل، مترو و اتوبوس برقي بهره مي . اصلي يك بخش از شهر تشكيل مي شوند

گيرند، مراكز منطقه پيرامون و ايستگاه ها و پايانه ها و جاهايي كه به سيستمهاي حمل و نقل دسترسي دارند و به بزرگراهها 

  . مي آيندمرتبط مي شوند، پديد

در مراكز منطقه اي شهرها، تراكم ساختمان، فعاليت و ترافيك مانند مركز شهرها فزوني مي گيرد، و برحسب منحني نزولي 

برنامه . مراكز منطقه اي، مسائلي شبيه مراكز اصلي شهر دارند. هر قدر از مراكز منطقه دور شويم، تراكم نيز كاهش مي يابد
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 ايجاد مسيرهاي پياده، پاركينگها، سيستم حلقوي ترافيك، و نيز و فضاهاي متنوع شهري ريزان مراكز مناطق شهري با

  .تالش مي كند، مشكالت اين مراكز را رفع كنند

در شهرهاي بزرگ آمريكا، ايجاد بازارهاي پياده با دورنمايي بسيار زيبا و تنوع خدماتي همچون بازارهاي قديمي، سبب 

  . طقه شده استتخفيف مسائل پيچيده مراكز من

اما مهمترين مشكل در اصالح وضعيت مراكز منطقه اي قديمي، قيمت زمين و ارزش سرقفلي در مراكز قديمي است كه 

حل مسأله ترافيك و پاركينگ، و گرايش به ايجاد فضاها و مسيرهاي پياده نيز از مهمترين . تغيير وضعيت را دشوار مي كند

كه مانند مراكز اصلي شهر با ايجاد مسيرهاي پياده و پاركينگهاي طبقاتي، و همچنين مسائل اين مراكز به شمار مي روند 

  .تقويت ايستگاه هاي مترو، مي توان به فازهاي مطلوب شهري دست يافت

  ـ مراكز خريد ناحيه اي3ـ7

مراكز منطقه اي قرار و ) واحد همسايگي(مراكز خريد ناحيه اي از نظر اندازه و تنوع فعاليت ها بين مراكز خريد محله اي 

مراكز ناحيه تقريباً به اندازه مركز يك شهر .  هزار نفر به وجود مي آيند50دارند و معموالً براي جمعيتي معادل 

 هزار نفر جمعيت دارند و هر ناحيه از 100 تا 30در شهرهاي بزرگ، نواحي يا برزنهاي شهري بين . هستند) town(كوچك

  .چندين محله تشكيل شده است
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. مراكز تجاري ـ خدماتي ناحيه اي، شبيه فروشگاه ها و مغازه ها و مؤسسات محله اي هستند، اما مشتريان بيشتري دارند

در اين مراكز فروشگاههاي بزرگ يا شعبه هايي از آنها . تنوع خدمات و كاال در مركز ناحيه اي بيشتر از مركز محله است

تجاري ـ خدماتي ناحيه اي، گفته مي شود كه اين مراكز كاالها و خدمات ماهيانه معموالً در تعريف مراكز . تأسيس مي شود

ساكنين را تأمين مي كنند، در حالي كه مراكز محله اي پاسخگوي خدمات روزانه هستند و مراكز منطقه اي، خدمات ساالنه 

  .شدالبته اين تعريف نسبي است و نمي تواند معنايي مطلق داشته با. را، عرضه مي كنند

بهترين تعريف براي مراكز تجاري ـ خدماتي ناحيه اي، تنوع و گوناگوني عرضه كاال و خدمات و جنبه نسبه تخصصي برخي 

خصوصيت ديگر مركز خريد ناحيه، . فعاليت در آنهاست كه به جمعيت بيشتر براي پذيرش سفارش و مشتري نياز دارند

محلي است؛ به طوري كه حتي با دوچرخه يا پياده نيز مي توان به آنها دسترسي آسان به تسهيالت ارتباطي براي جمعيت 

  .دسترسي يافت

در برخي موارد مراكز محله اي و ناحيه اي با يكديگر ادغام مي شوند و محورها يا مراكز تجاري ـ خدماتي پرفعاليتي را پديد 

  .مي آورند

امروزه در شهرهاي بزرگ، واحد اصلي شهري محسوب ، ناحيه شهري "همستان"Communityبا توجه به تعريف اجتماعي 

ناحيه، يك واحد اجتماعي شهري است كه ساكنين آن، مانند ساكنين شهرهايي كوچك و حتي متوسط، به نام آن . مي شود

: به عنوان مثال در شهر بزرگي مانند. ناحيه شناخته مي شوند و هويت شهري و اجتماعي شهروندان محسوب مي گردد
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، در حالي كه مناطق )نارمك، گيشا، نازي آباد، جواديه، قلهك و مانند آن: مانند.( واحي شهري نامي خاص دارندتهران، ن

  .شناخته مي شوند) جنوب شهر، شمال شهر، غرب و شرق(شهري، نام و نشان خاص ندارند و برحسب موقعيت جغرافيايي 

  ـ مراكز خريد محله اي4ـ7

 مغازه ها و فروشگاه هاي كوچك تجاري هستند كه اغلب در قسمتهاي قديمي شهرها، مراكز خرده فروشي و خدمات جزئي،

در بافتهاي قديمي، اين مراكز همراه با . و تقاطع خيابانهاي اصلي و محلي، به صورت نواري در طول خيابانها مستقر مي شوند

  .ساير عملكردها، در گذر اصلي محله يا محل تالقي  گذرها، به وجود مي آمدند

در آغاز دوره شهرسازي جديد، براساس الگوي واحد همسايگي در طرحهاي شهري، با اين الگوي طبيعي مخالفت مي شد و 

براي تأمين سالمت و راحتي ساكنان محله هاي مسكوني، ساخت مراكز خدماتي و خرده فروشي به صورت متمركز در مركز 

 مسير تردد اتومبيلها پيش بيني مي گرديد، تا كودكان، زنان و افراد  نفر و دور از5000واحد همسايگي، براي جمعيتي حدود 

بدين ترتيب الگوي اصلي واحد همسايگي، براساس جدايي فعاليت ها . مسن به راحتي و آساني، به آنها دسترسي داشته باشند

 تقريباً براي تمام قسمتهاي اگرچه پيروي از اين الگو. از شبكه اصلي و استقرار در مركز محوطه مسكوني تعيين مي گرديد

جديد شهرها و همچنين شهرهاي جديد و حومه هاي شهري پيشنهاد شده است، در قسمتهاي جديد بسياري از شهرها اين 

الگوها شكل نگرفته و در بسياري از حومه ها و شهرهاي جديد نيز كه از اين الگو پيروي شده، مطلوبيت كافي به دست 

  .نيامده است
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و نوسازي شهري، الگوي قديمي به صورت لكه اي، در امتداد معابر محلي و در مسيرهاي اصلي پيشنهاد مي در بازسازي 

بدين ترتيب در شهرسازي جديد، . شود و بيشترين تالش براي بهبود سيستم دسترسي و پاركينگ به عمل مي آيد

ه در محل اتصال راهها، پذيرفته شده است و علمكردهاي تجارتي ـ خدماتي در قسمتهاي خاصي از خيابانهاي محلي، به ويژ

در صورت . تالش اصلي براين است كه از توسعه مراكز تجاري در تمام طول يك خيابان به صورت نواري پيش گيري شود

اما انواع گوناگوني از . امكان نيز مراكز تجاري ـ خدماتي و فروشگاهها در محوطه هايي جدا از خيابان اصلي قرار مي گيرند

راكز تجاري محله اي هستند كه به تناسب موقعيتها پيشنهاد مي شوند و معموالً نوع تركيبي اين مراكز، بيش از نوع نواري م

  .و يا نوع متمركز كارآيي دارد

 نفر 5000با حدود ( امروزه، مراكز تجاري ـ خدماتي در مقياس محله اي، ديگر محدود به اندازه جمعيتي يك واحد همسايگي

شرط اصلي در مكان يابي مراكز تجاري ـ .  نفر باشد25000 تا 5000نيست، بلكه به تناسب شرايط، بايد جوابگوي ) جمعيت

و همچنين اندازه و تعداد مراكز خريد همسايگي هم به تعداد جمعيت بستگي دارد و ) واحدهاي همسايگي( خدماتي محله ها

. ن معيار براي دسترسي به فروشگاه ها و مراكز خريد، فاصله استتجربه نشان مي دهد كه بهتري. هم به تراكم مسكوني

بنابراين در يك .  دقيقه بتوان پياده به آن فروشگاهها دسترسي يافت7 تا 5فاصله دسترسي بايد طوري باشد كه در مدت 

، و با تراكم )هزار نفر 5 تا 3در حدود (  متر، جمعيتي بسيار كم500واحد همسايگي با تراكم خيلي كم، در فضايي با شعاع 

به ديگر سخن، ايجاد مراكز تجاري ـ . نفر ساكن خواهند شد) 25000 تا 10000بين (ي زياد يتخيلي زياد در همين فضا، جمع
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 متر از يكديگر 500 تا 300خدماتي در مركز يا محور اين محله هاي مسكوني هنگامي مطلوب است كه هر كدام در فاصله 

اندازه، وسعت و تراكم مراكز محله ها نسبت به .  دقيقه تجاوز نكند7 تا 5زمان دسترسي پياده به آنها از قرار گرفته باشند و 

 هكتار است كه با 10 تا 3اندازه زمين مراكز محله اي همراه با پاركينگهاي مورد نياز، حدود . تراكم جمعيت معين مي شود

  .يك يا سه بلوك شهري معادل است

، به منظور افزايش رونق مغازه هاي خرده فروشي و ايجاد تنوع بيشتر )محله ها( يزي مراكز واحد همسايگياكنون در برنامه ر

در خدمات جزئي و فعاليت هاي تجاري، به جاي مراكز همسايگي، محور مشترك بين واحدهاي همسايگي جهت استقرار 

كز واحد همسايگي به محل پارك و زمين بازي و تجمع، بدين ترتيب، مرا. فعاليت ها و عملكردها مورد توجه قرار گرفته است

. اختصاص مي يابد و مغازه ها و عملكردهاي ديگر در كنار محور مشترك بين دو يا سه واحد همسايگي مستقر مي شوند

حتي محل تالقي دو محور در مركز چند واحد همسايگي نيز شرايط مناسب تري براي فعاليت تجاري و خدماتي پديد مي 

  .دآور

اين الگو نظريه واحد همسايگي را به طور كلي دگرگون مي سازد، ساختاري جديدي عرضه مي كند كه با الگوي قديمي 

شرط اصلي در الگوي جديد، ايجاد پاركينگ و استفاده بيشتر از عمق بلوكهاي شهري براي استقرار . هماهنگ  تر است

لگوي نواري در كنار خيابانها و پاركينگ حاشيه اي خيابانها پيشگيري تا بدين طريق از معايب ا. فعاليت ها و پاركينگ است

  .شده باشد
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  ـ فروشگاههاي بزرگ8

فعاليت خرده فروشي در مركز شهر، به سبب بزرگتر شدن شهر به تدريج كاهش مي يابد و فروشگاه هاي بزرگ با تأسيس 

راحي شده با امكانات و تسهيالتي مانند پاركينگ، مراكز فروش ط. شعبات خود در ساير نقاط شهر، جاي آن را مي گيرند

اين فروشگاه هاي تخصصي با مؤسسات . بازارهاي زيبا و جذاب، كنترل وضعيت هوا، خريداران بيشتري را جلب مي كند

زيرا در . به طور كلي خرده فروشي در مركز اكثر شهرها در بلند مدت ساقط خواهد شد. در رقابت هستند) C.B.D(تجاري

ز شهر به نسبت فروش و سيستم تحويل، فضاي كافي براي انبار كاال وجود ندارد، در حالي كه در مناطق دور از مركز، و مرك

جاهايي كه قيمت زمين پايين است، ايجاد انبار و ارسال كاال به طور مستقيم براي مشتريان، مقرون به صرفه مي باشد و 

  .امكان توسعه را بيشتر مي كند

  بزرگـ بازارهاي 9

پديد آمده ) Mall(به سبب وجود تسهيالت حمل و نقل در مركز برخي از شهرهاي آمريكا، به  تازگي بازارهاي بزرگ پياده

در برخي از شهرها، مانند فيالدلفيا و مونترال، با ايجاد مسيرهاي پياده در سطحي باالتر يا پايين تر از خيابانهاي موجود، . اند

در مونترال، و مراكز ) Ville Marie(در فيالدلفيا، وي ماري) Penn Center(ه اند كه مركز پنبازارهاي بزرگي پديد آورد

اين مراكز فعاليت هاي دفتري و پذيرايي و هتلها را با خرده . در بالتيمور را مي توان نمونه آورد) Charles Center(چارلز

  .فروشي مركز شهر در هم آميخته اند



 38 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

 ساخته شد و به شكل يك بازار سر باز طويل با 1960 تا 1950 خريد در آمريكا، طي دهه اولين نمونه اين نوع مراكز

در برخي موارد، اين بازارهاي سر باز به شكل . دورنماي زيبا بود كه در هر طرف آن بخش بزرگ فروشگاهي وجود داشت

هر كلن كه به تازگي در معابر منتهي به بازار مركزي ش. مثلث، در اكثر موارد به صورت يك محور بدون سقف ساخته شده اند

  .كليساي اعظم كلن، در مركز شهر ساخته شده است نمونه اي از اين بازارهاي سر باز است

در اروپا نيز، بازار سرپوشيده .  در آمريكا، مراكز منطقه اي جديدي به صورت سرپوشيده ساخته شد1970 و 1960در سالهاي 

بازارهاي سرپوشيده در نواحي سردسير و گرميسر . يده شده، نمونه اي نام بردني استهامبورگ كه با سقف شيشه اي پوش

در اين نواحي، اين مراكز به صورت يك ساختمان بسيار بزرگ هستند كه . اغلب به وسايل گرمايي و سرمايي مجهز هستند

با آب و هوايي گرم و (  آمريكا"ن هوست"شهر () بازار سرپوشيده. از اتصال چندين ساختمان بزرگ ديگر پديد آمده اند

  .، چنان هوا و فضايي دارد كه ساكنان شهر، بيشتر براي هواخوري، گردش و خريد به آن پناه مي برند)مرطوب

  ـ طراحي فضاهاي مركز شهر10

 در تحوالت جديد شهرنشيني و ظهور مشكالت ناشي از آن، مركز شهرهاي بزرگ و قديمي، بيشتر از ديگر نقاط شهري در

اين پديده تقريباً در همه شهرها، به شكلي بروز كرده و به همين دليل . معرض عوارض نامطلوب توسعه شهري قرار دارد

اما مشكالت نواحي مركزي . انواع برنامه ها و طرحها براي حل مشكالت مراكز شهري مطرح شده، به اجرا درآمده است



 

 

 

 

 

 

 

مشخصات طرحهای مهم شهری و  

 فرآیند تهیه آنها
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  .ـ محدوده استحفاظي يا حريم شهر4ـ2

  :اتـ معيارها  ضوابط و مقرر3

  .ـ سرانه مصارف مختلف و كاربري زمين 1ـ3

  )مثل مناطق و محالت وغيره( ـ استقرار عملكردهاي مختلف در داخل واحدهاي تقسيمات شهري 2ـ3

  .ـ چگونگي توزيع تراكم جمعيت3ـ3

  .ـ عناصر وبافتهاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازي 4ـ3

  .ـ حفظ بنا و نماهاي  تاريخي ومناظر طبيعي5ـ3

  .ـ مليات معماري سيماي شهري، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگي و ويژگيهاي اقليمي6ـ3

  ...ـ حفاظت محيط زيست7ـ3

در صورتي كـه نيـاز بـه توضـيحات      ... " مقرر شده " دستور العمل تشخيص اساس طرح جامع شهر"افزون بر اين در تبصره  

باشـد و بـه منظـور راهنمـايي     )واي نظري يا محتواي اصلي طـرح جـامع   درباره هر يك از بندهاي محت( كلي و موردي بيشتر 

 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي ومعمـاري  7 و رفع ابهام و اشكال و اختالف نظر، موضوع تبصره ماده       5كميسيون ماده   

   ."...قدام نمايدايران در صورتي كه خارج از چارچوب اين دستور العمل نباشد وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند راسا ا

  اهداف
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طبق تعاريف ارائه شده در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسـازي ، مـي تـوان اهـداف زيـر را               

  :براي طرحهاي جامع شهري برشمرد 

  . ـ تهيه برنامه بند مدت شهر 1

، صـنعتي ، بازرگـاني، اداري و كـشاورزي، و     ـ تعيين چگونگي  استفاده از اراضـي و منطقـه بنـدي حـوزه هـاي مـسكوني        2

  .تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت و نيازمنديهاي عمومي شهري

  ...، فرودگاها و بنادر و) ترمينال(  ـ تنظيم خطوط كلي ارتباطي و مح قرار گرفتن مراكز انتهاي خط 3

منـاطق، نوسـازي ، بهـسازي ، و تعيـين      ـ تأمين سطح مورد نياز براي ايجاد تأسيـسات و تجهيـزات و تـسهيالت عمـومي      4

  .اولويتهاي آن

  . ـ تدوين ضوابط و مقررا كالبدي و فضايي شهري5

طبق آنچه گفته شد ، هدف اصلي طرح جامع شهري تنظيم سيستهاي توسعه شهر، بر مبناي نيازهاي جامعـه شـهري ، و بـر                 

  .پايه امكانات موجود  وبالقوه براي آن شهر است

  ـ طرح تفصيلي2ـ2

  عريفت



 37 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

 طرح تفصيلي در حقيقت ، تنظيم برنامه هاي مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء ر منـاطق و محـالت شـهري و طراحـي                    "

  ".آنهاست

با استفاده از اين طرحها مي تـوان  . در طرح تفصيلي ، خدمات وفضاهاي شهري با مشخص كردن جزئيات      تعيين مي شود    

و اين برنامه ها را كم كم و بر حـسب اولويـت ، در برنامـه ريـزي اجرايـي           .  كردبرنامه هاي مشخص بخش عمومي را تعيين     

  .طرح تفصيلي بايد تداوم داشته باشد. شهرداري منعكس نمود

 طـرح تفـصيلي چنـين    16/4/1354 ماده يك تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 3در بند  

  :بيان شده است 

صيلي عبارت از طراحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي و طـرح جـامع شـهر، نحـوه اسـتفاده از زمينهـاي           طرح تف  "

شهري در سطح محالت مختف شهر وموقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنهـا ، وضـع دقيـق وتفـصيلي شـبكه                     

 اولويتهاي مربوط به مناطق بهـسازي ، نوسـازي        عبور ومرور و ميزان تراكم حمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري ،            

و نقشه ها و مشخصات مربـوط بـه   . وتوسعه و حل مشكال شهري و موقيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود     

  ". مالكيت بر اساس مدارك ثبتي ، تهيه و تنظيم مي گردد

 طرح جامع به طور كلي آمده ، در طرح محتـواي طـرح   آنچه در. محتواي طرح تفصيلي با طرح جامع ، در جزئيات تفاوت دارد      

  .تفصيلي با توجه به تعريفي كه در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن شده ، مشخص مي گردد
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اين طرح بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع ، چگونگي گاربري اراضي شهري در سطح محات شهر، مـساحت دقيـق      

رت دقيق شبكه عبور و مرور وميزان تراكم جمعيت ، تراكم در واحدهاي شهري، اوويـت مربـوط بـه        براي هر يك از آنها، صو     

  . مناطق بهسازي و نوسازي ، مراحل مشكالت توسعه شهري و موقعيت كليه عوامل شهري را تعيين مي كند

 مـساحتها ، سـرانه هـا ،    در واقع محتواي طرح تفصيلي عبارت است از نقشه هاي كاربري اراضـي ، شـبكه هـاي ارتبـاطي ،                   

معيارها و ضوابط دقيق و اجرايي طرح جامع شهر كه پيش از تهيه طرح تفصيلي طرح شده است و به تصويب مراجـع رسـمي               

  .رسيده است

  ضرورت

 براي اينگه بتوان خطوط كلي طرح جامع را به طرحهاي دقيق قابل اجرا تبدي كرد، از مكانيزم طرحهاي تفـصيلي اسـتفاده             "

بنـابراين ،  . زيرا طرحهاي جامع ، شامل مسائل و راهنماييها و خط مشي هاي كلي است و به جزئيـات نمـي پـردازد         . مي شود 

طرح تفصيي ، متعاقب طرح جامع شهري و به منظور اجراي برنامه هاي اجرايي تصويب شده ، در اين طرح صورت مي گيـرد        

ام اقدامات جزء به جزء در منـاطق و محـالت شـهري و طراحـي          طرح تفصيلي در حقيقت تنظيم برنامه هاي مفصل و انج         ... 

   ."...آنهاست
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زيـرا طـرح تفـصيي    . به اين ترتيب ماهيت غير قابل اجراي طرحهاي فرداست ، تهيه طرحهاي تفصيلي را ضروري مي نمايد              

ـ      ت روشـنتر شـده ،   عرصه اي است كه در ان ـ طرح جامع به منصه عمل و اجرا نزديكتر مي شود ؛ وضـعيت اراضـي و مالكي

  . سازو كار مديريت شهري براي كنترل و نظارت بر فضاهاي شهري و كاربري اراضي تكميل مي گردد

  اهداف

بر اساس تعريفي كه در قانون تغيير نام وزارت آباداني ومسكن بيان شده ، و در چـارچوب اوويتهـاي تعيـين شـده در منـاطق                 

 كه از اصول كلي جامع هر شهر نشأت مي گيرد اهداف طرح تفصيلي به     بهسازي و نوسازي ، وتوسعه وحل مشكالت  شهري        

  : شرح زير است

  . ـ تعيين دقيق چگونگي استفاده از زمينهاي شهر، و تعين موقعيت ومساحت هر يك از آنها در سطح محالت شهر

  .ـ تعيين وضعيت دقيق و تفصيلي شبكه هاي ارتباطي عبور ومرور

  .معيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهريـ تعيين دقيق ميزان تراكم ج

به طور كي ، منظور غايي تهيه طرح تفصيلي ، عملي كردن اصول و اهداف طرح جامع شهر بريا بهتر كردن وارتقـاي كيفيـت    

  . محيط، رفع كمبودها، ساماندهي محالت و افزايش توان نظارتي سازو كار مديريت شهري است

  ـ طرح هادي شهري2ـ3

  تعريف
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ح هادي عبارت است از طرحي كه در آن جهـت ، گـسترش آنـي شـهري و نحـوه اسـتفاده از زمينهـاي شـهري بـراي           طر "

عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكالت حاد وفوري شهر وارائه راه حل هاي كوتاه مدت و مناسب بـراي شـهرهايي كـه         

  ".داراي طرح جامع نمي باشد ، تهيه مي شود

امـا ايـن   .  قانون تغيير ناموزارت آباداني ومـسكن درج شـده اسـت     4 بند   1دي است كه در ماده      اين تعريف رسمي از طرح ها     

و طرحها از حالت اضطراري و جوابگوئي بـه مـسائل فـوري خـارج شـده ، بـه          . تعريف ، اكنون مبناي عمل قرار نگرفته است       

آمده است كه افـزون بـر شـهر،    صورت طرح شهري مدون و مشخص براي ساماندهي فضايي شهر ، در مقياس مشخص در               

  .دايره مطالعه آن به روستاهاي حوزه نفوذ نيز توسعه يافته است

طرحهاي هادي ، بدي نقش و عملكرد وسيعي كه در توسعه فيزيكـي و كالبـدي و سـاماندهي شـهرها دارنـد ، الگـوي رايـج            

 50 طرح جامع براي شهرهايي كـه كمتـر از   به جاي . طرحهاي توسعه شهري به شمار مي روند و جايگاهي ويژه نيز يافته اند            

بنـابراين ،  . هزار نفر جمعيت دارند ، با مباشرت ونظارت وزارت كشور، طرح هادي تدوين مي شود و به مرحله اجرا در مي آيد            

 ساله ، شيوه كابدي و فيزيكي شهر را مشخص كرده ، با توجه بـه  10طرح هادي طرحي است كوتاه مدت كه براي يك دوره     

 ساله شهرها و تهيه نقشه كـاربري  10قعيات و مسائل مؤثر در توسعه شهر و حوزه نفوذ آن ، به تعيين حدود توسعه فيزيكي                وا

به بيان كلي تـر ،  . اراضي و شبكه معابر و همچنين تدوين معيارها ، سزانه ها، تراكمها، ضوابط و مقررات ساختماني مي پردازد     

  .  هزار نفر دارند50قدامات عمراني شهرهايي است كه جمعيتي كمتر از طرح هادي مبناي برنامه ريزيها و ا
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  محتوا

 ساله تهيه مي شـوند و محتـواي آنهـا    10طرحهاي هادي شهري چنانكه اشاره شد براي تنظيم توسعه آني شهر، در دوره اي               

  :به شرح زير است

به مناطق صنعتي ـ تجاريـ مـسكوني و غيـره     مشخص كردن گذربنديهاي اصلي و منطقه بندي شهر، تفكيك و تجزيه آنها "

و ككيفيت كلي مسيلها و دفع آبهاي سطحي و محل قرار گرفتن تأسيسات آب و فاضالب و برق وخطوط عمده شـبكه هـاي            

   ."توزيع آنها

پديد آورندگان طرح هادي شهري ، درباره طرح توسعه فيزيكي مناسـبترين تـصميم را مـي گيرنـد و آنهـا را در نقـشه شـهر                       

اخذ تصميمات در اين مرحله بر تسعه آينده شهر و بافت اجتماعي ت اقتصادي منطقه اثـر مـستقيم خواهـد        . منعكس مي كنند  

انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعي براي تهيه طرح توسعه فيزيكي، تهيه و اجراي برنامه عمراني شهر را با مـشكالت         . داشت

  .عديده اي روبه رو مي كند

ي هادي اطالعاتي وجود دارد كه برخي به صورت نقشه دو برخي نيـز در چـارچوب گـزارش تـدوين مـي               در محتواي طرحها  

بخش نخست به بررسي و شناخت حوزه نفوذ مـستقيم       : به طور كلي، محتواي اين طرحها به دو بخش تقسيم مي شود           . شوند

خـست بـا عنـوان تجزيـه و تحليـل      اطالعات جمع آوري شده در بخـش ن      . شهرها و وضع موجود خود شهرها اختصاص دارد       

در اين بخش، مشخـصات و خطـوط اصـلي طـرح و     . اطالعات و تهيه الگوي نهايي در بخش دوم مورد بررسي قرار مي گيرد       
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نتايج به دست آمده از مطالعات و بررسيهاي انجام شده در مرحله اول، بـه منظـور توجيـه طـرح توسـعه شـهري بـه صـورت                

. و با توجه به معيارهاي طراحي مورد نظر، چگونگي شـكل گيـري بافـت پيـشنهاد مـي شـود          خالصه و چكيده ارائه مي شود       

وضعيت شبكه ارتباطي، موقعيت و ميزان اراضي مورد نياز براي كاربريهاي گونـاگون، چگـونگي توزيـع خـدمات و تـسهيالت          

  . اين مرحله مشخص مي شودالزم و اسكلت بندي تجهيزات و تأسيسات زيربنايي در دوره ده ساله آينده شهر نيز در

  ضرورت 

در سالهاي اول، اولويت تهيه طرحهاي جامع براي شهرهاي كشور، ابتدا به شهرهاي بزرگ و بعضي از شهرهاي متوسـط كـه       

حجم مطالعات اقتصادي و اجتماعي براي تهيه طرح فيزيكي توسعه نيـز بـسيار سـنگين        . موقعيتي خاص داشتند داده شده بود     

ت تعديل و تغيير آنها براي شهرهاي كوچك كاري مشكل مي نمود، در حالي كه بـراي شـناخت مـسائل و                  به همين جه  . بود

موقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي در شهرهاي كوچك به مطالعات طوالني و پرحجم نيازي نبود و ظرف مدت كمتري مي شـد      

ايت  توسعه شهرهاي كوچـك در آينـده كـه    اين مشكالت از يك سو، و احساس لزوم پيش بيني و هد    . اين مسائل را شناخت   

به سرعت نيز در حال گسترش بودند از سوي ديگر، موجب شد كـه پـس از بررسـي اجمـالي وضـع اجتمـاعي ـ اقتـصادي و         

  .فيزيكي موجود در شهرهاي كوچك، براي آنها نيز طرح هادي تهيه شود
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طـرح  "اكثر كشورها نيز طرحي بـا ايـن مشخـصات،     ولي در حقيقت اين طرحها را نوعي طرح جامع مي توان دانست و در             "

در هرصورت صرفنظر از عنوان طرحهـا، هرگونـه مداخلـه در بافـت مراكـز جمعيتـي بـرروي شـرايط           .  ناميده مي شود   "جامع

  .اجتماعي ـ اقتصادي محل تأثير مستقيم و فزاينده اي خواهد داشت

  اهداف 

 شهري، اهدافي مدنظر قرار گرفته كه با توجـه بـه تعريـف ارائـه     در تهيه طرحهاي هادي شهري همچون ساير طرحها توسعه  

  :شده از اين طرحها، مي توان اهداف زير را براي آن برشمرد

ـ پيش بيني و مشخص كردن جهات رشد و توسعه شهرهاي كوچك درآينده و جلوگيري از رشد بي رويه و كنترل نشده ايـن            

  .گونه شهرها

  .ينهاي شهريـ استفاده متناسب و منطقي از زم

  .ـ جلوگيري از بي نظمي و اغتشاش در كاربري اراضي

  .ـ توجه به كاركردها و عملكردهاي گوناگون شهري، توزيع متناسب اين عملكردها در مناطق متفاوت شهر

  .ـ تدارك طرح براي كنترل پروژه ها و برنامه هاي عمراني شهرداريها

  .كادر فني شهرداريهاـ تهيه طرح در تطابق و تناسب با تواناييهاي 

  ـ طرح جامع حمل و نقل شهري2ـ4
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در .  برنامه ريزي حمل و نقل شهري را براي شهر تهران تهيـه كـرد    1354، در سال    "سوفرتو"نخستين بار، شركت فرانسوي     

رح خـدمات  ش" به دنبال اقدام وزارت كشور براي تدوين و تصويب دستورالعملي در اين زمينه، اين برنامه با عنوان        1370سال  

 به استاندارديها ابالغ شد كه در نوع برنامه ريزي حمل و نقل شـهري      "مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهرهاي بزرگ        

  .مستقل به شمار مي رود

 نيز از سوي دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، راهنمـا و دسـتورالعمل تهيـه            1376در ارديبهشت سال    

تهيـه شـد كـه بـه موجـب ايـن       ) راه حلهـاي فـوري و كوتـاه مـدت         (سيستم حمل و نقل و ترافيك شـهري       طرح ساماندهي   

 هـزار نفـر الزامـي     100دستورالعمل، تهيه طرح ساماندهي وضعيت موجود براي كليه شهرهايي كه داشتند، جمعيـت بـيش از                 

نياز و مكمل تهيه طرح جامع حمـل   نفر، پيش    500000همچنين اين طرح در شهرهايي با جمعيت بيش از          . محسوب مي شد  

در شرايط ويژه ـ نيز كه ضرورت اجراي طرحهاي ساماندهي در خـارج از چـارچوب فـوق     . و نقل و ترافيك به شمار مي رفت

  .احساس مي شودـ امكان انجام آن پيش بيني شده است

سمت بر معرفي و تبيين ويژگيهـاي  با اين شرايط به سبب عموميت بيشتر طرحهاي ساماندهي در ميان شهرهاي كشور، اين ق      

  .طرحهاي مذكور تمركز يافته است

  تعريف
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طرح جامع حمل و نقل شهري و همچنين طرح ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهري نوعي برنامه ريـزي بـراي حمـل و                  

قـل شـهري   نقل در شهر محسوب مي شوند كه در محدوده زماني و مكانيِ خاص براي ساماندهي و طراحي سيستم حمل و ن    

  .تهيه مي شوند

برنامه ريزي براي حمل و نقل شهري، فرايندي مداوم در توسعه شهري است كه قصد دارد با طراحي يـك سلـسله عمليـات،             

  .به اهداف شهري دست يافته، سطح بهينه اي از تعادل را براي همه عناصر حمل و نقل ايجاد كند

  محتواي كلي

  : رح ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري عبارت است ازبه طور خالصه، محتواي كلي مطالعات ط

  شناخت وضعيت موجود و تعيين مشكالت، 

  ـ تحليل اطالعات و آمارها، 

  ـ و تهيه برنامه اقدامات 

اين طرح بايد چنان ساختار و محتوايي داشته باشد كه بتواند بين امكانات و تسهيالت جابه جايي و الگـوي توزيـع جمعيـت و               

اين طرح، از ديـدگاه اقتـصادي       . ربريهاي موجود توازن ايجاد كند و براساس مجموعه امكانات و محدوديتها قابل اجرا باشد             كا

  .نيز بايد مقرون به صرفه باشد
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مراحل روند كلي مطالعات طرح ساماندهي سيستم حمل و نقل شهري را، باز هم به طور خالصه بـه شـكل زيـر مـي  تـوان                 

  :مرتب كرد

  اول ـ شناخت وضعيت موجود و تعيين مشكالتمرحله ●

  تعريف مسأله و تعيين اهداف و ضرورتهاي تهيه طرح ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك●

  بخش اول ـ مذاكره، مطالعه و بازديدهاي محلي

  ـ مطالعه برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي اقتصادي ـ اجتماعي در مقياس ملي

  مسائل حمل و نقل شهريـ مرور خطوط مشي دولت در 

  ـ مطالعه برنامه ريزيهاي منطقه اي و شهري انجام شده در قبل

  )به ويژه طرح جامع شهري( ـ بررسي طرحهاي مصوب قبلي در دست اجرا، و در برنامه كار

  ـ بررسي ديدگاههاي مردم، كارشناسان و مسؤوالن شهري

  ـ مطالعه منابع مرتبط 

  وديتهابخش دوم ـ تعيين امكانات و محد

  امكانات●

  ـ بررسي نتايج مطالعات پيشين
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  )آمارها و نقشه هاي پايه( ـ شناسايي پايگاههاي اطالعاتي

  ـ جمع آوري بسته هاي نرم افزاري و پردازش اطالعات

  محدوديتها●

  ـ شناخت منابع مالي در نظر گرفته شده براي حل مشكل يا مسأله

  ـ شناخت وضع موجود كاربري اراضي

  ائل و امكانات زيست محيطيـ شناخت مس

  )در سطح كوچك و محدود(ـ تهيه اطالعات تكميلي همچون آمارگيريهاي ميداني

  ـ تهيه نرم افزارهاي ويژه حمل مسأله 

  ...ـ ساير 

  مرحله دوم ـ تحليل اطالعات و آمارها

  برنامه ريزي براي حمل و نقل و ترافيك شهري●

  دازش آنها در صورت نيازو پر) كامپيوتر(ـ ورود اطالعات به رايانه

  ـ تجزيه و تحليل اطالعات در سطوح الزم

  ـ شناخت وضعيت موجود
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  وضعيت موجود●

  ـ ارائه گزينه هاي پيشنهادي در سطوح گوناگون بودجه با ذكر ويژگيهاي آنها براي ساماندهي فوري وضعيت موجود 

  آينده كوتاه مدت●

  )زدر صورت نيا( ـ ارائه مدلها و اعتباريابي آنها

پيشنهادي در سطوح گوناگون بودجه با ذكر ويژگيهاي آنها براي سـاماندهي حمـل و نقـل و ترافيـك در                   ) هاي(ـ ارائه گزينه  

  كوتاه مدت

  مرحله سوم ـ تهيه برنامه اقدامات

  طراحي، مديريت و نگهداري شبكه، شيوه ها، سازه ها و تسهيالت حمل و نقل شهري●

  اقدامات مديريتي●

   ترافيكي كاربريهاي مهم و ارائه طرح جانمايي مناسبـ سنجش تأثيرات

  ـ استفاده بيشتر از خدمات پست، تلفن، ارتباط از راه دور و شبكه هاي اطالع رساني

  ـ توصيه هاي الزم براي ساماندهي و ايجاد مراكز خريد جامع و زنجيره اي

  ـ كنترل بر ثبت نام دانش آموزان در مدارس نزديك خانه

  ت شروع يا پايان كار مراكز عمده توليد و جذب ترافيك ـ توزيع ساعا
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  )طرح چند سرنشيني( ـ برنامه ريزي براي اجراي طرح اشتراك وسايل نقليه

  )تجهيزات ـ آلودگي(ـ كنترل فني وسايل نقليه

  ـ اطالع رساني از روشهاي مديريتي و اداري سازمانها و نهادهاي تأثيرگذار برحمل و نقل شهري

  .هنگي بين نهادهاي گوناگون شهري براي انجام حفاري ها و تعميرات، رفع سد معبر و مانند اينهاـ ايجاد هما

  ـ اصالح روشهاي نگهداري شبكه، تأسيسات و تسهيالت حمل و نقل شهري

  )مرتبط با حمل و نقل( ـ اولويت بندي طرحهاي در دست مطالعه و اجراي شهري

  يالت حمل و نقلي به جايگاه واقعي خودـ اعاده عملكرد سيستمها، شبكه ها و تسه

  ـ بهبود سطح فرهنگ ترافيك از طريق آموزش، تبليغات و مانند اينها

  اقدامات اجرايي●

  ـ اصالح طرح هندسي شبكه معابر، تقاطعها، ميادين و نظاير آنها

  ـ تجهيز شبكه به چراغهاي راهنمايي و در نظر گرفتن برنامه زمانبندي مناسب براي چراغها

   نفر جمعيت دارند500000 امكان سنجي كنترل مركزي ترافيك از طريق تجهيزات مناسب براي شهرهايي كه بيش از ـ

  ـ ساماندهي سيستم اتوبوسراني براي افزايش بهره وري آن 

  )اتوبوس، ميني بوس و تاكسي(ـ اولويت دادن به حركت وسايل نقليه همگاني
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  بر براي جهات حركتي خاص، يا وسايل نقليه ويژه، و يا زمانهاي خاصـ انسداد يا استفاده محدود از بعضي معا

  ـ خط كشي، عالمت گذاري و نصب تابلوهاي ترافيكي مناسب

  ـ طراحي و اصالح مسيرهاي ويژه عابران پياده

  ـ احداث روگذرها و زيرگذرهايي براي عبور پياده ها

  ـ طراحي مسيرهاي ويژه معلولين و دوچرخه سواران

  )به طور اخص در محدوده مركزي شهر( بي، ساخت و توسعه پاركينگهاـ مكانيا

  )بنزين، گازوئيل و گاز( ـ مكانيابي، ساخت و توسعه جايگاههاي سوخت رساني

  ـ مكانيابي، ساخت و توسعه پايانه هاي شهري و حومه

  ـ رفع مشكالت و اصالح معابر حادثه خيز

  ـ مرمت و روكشي آسفالت معابر

  ضرورت 

جه به حجم عظيم جابه جايهاي انجام شده در سطح شهرها، ساالنه مبالغ ريالي و ارزي هنگفتـي بـر پيكـر اقتـصادي                   با تو  "

شهرها تحميل مي گردد كه لزوم چاره انديشي براي شبكه معابر، روشهاي حمل و نقل، تأسيسات و تسهيالت ترافيـك را بـه          

وضوع زماني بيشتر روشن مي گردد كه زمانهاي بيهـوده ناشـي     اهميت اين م  . منظور كاهش اين هزينه ها مشخص مي نمايد       
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عوامـل  . از اتالف وقت در ترافيك شهري و اثرات رواني ـ اجتماعي ناشي از آن نيز به مجموعه مشكالت قبلي افـزوده گـردد   

ده كننـدگان  متعدد ديگر همچون ايمني حمل و نقل، آلودگيهاي محيط زيست، آلودگيهاي شنيداري و ديداري و راحتي اسـتفا               

  .شبكه حمل و نقل، لزوم توجه بيشتر و برنامه ريزي سريعتر شبكه حمل و نقل شهري را گوشزد مي نمايد

اگرچه انجام اصالحات ترافيكي كه در گوشه و كنار شهرها مشاهده مي گردد عموماً با هدف بهبـود وضـعيت ترافيـك شـهر                       

هداف متناقضي را با ديگر طرحهاي انجـام شـده يـا در دسـت انجـام      انجام مي شود، اما اين طرحها به صورت منفرد، گاهي ا         

دنبال مي كند و سبب تحميل عوارض مضاعفي به مجموعه مي گردد كه ريشه آن را مي توان در عدم وجود طـرح و برنامـه                     

  .داي جست و جو نمود كه اثر توأم مجموعه طرحهاي حمل و نقلي را برسيستم حمل و نقل شهري در نظر گرفته باش

رويارويي آگاهانه و حل مشكالت حمل و نقل و ترافيك هر شهر در گام نخست با تشكيل پرونده اطالعاتي از وضع موجود و               

سنجش سرانه واقعي زمانهاي تأخير و انتظار و سپس با شناخت الگوي سـفرهاي شـهري و ميـزان تقاضـا بـراي اسـتفاده از                         

  .مي گرددوسايل حمل و نقل و تسهيالت موجود امكان پذير 

  اهداف

  :به طور كلي هدف از تهيه طرح ساماندهي سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري را در اين جمله مي توان خالصه كرد

سامان بخشيدن و بهبود وضعيت فعل جابه جايي انسان و كاال در شهر و حوزه نفوذ آن بـه كمـك برنامـه ريـزي و اصـالح       "

  ." و تسهيالت ترافيك شهري و با استفاده از منابع محدودمناسب شبكه معابر، روشهاي حمل، تأسيسات
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افزون بر اين طرحهاي ساماندهي حمل و نقل و ترافيك، ضمن توجه به اهداف مورد نظر براي سـاماندهي وضـعيت موجـود                    

  :بايد زمينه هاي مناسب اجراي مطالعات دراز مدت ترافيكي را نيز فراهم آورند؛ كه از آن جمله اند

  ضاي سفرـ كاهش تقا

  ـ افزايش كارآيي سيستمهاي حمل و نقل موجود

  ـ كاهش زمان سفر در شرايط موجود

  ـ افزايش هزينه سفر

  ـ افزايش ايمني سفر

  ـ افزايش راحتي سفر

  ـ كاهش اثرات منفي محيط زيستي حمل و نقل

  )در صورت نياز(ـ بهنگام كردن اطالعات و آمارها براي شروع مطالعات طرح جامع 

  .اهداف مذكور و نيز ساير اهداف، متناسب با مشكالت موجود و گريبانگير شهرها صورت مي گيردانتخاب 

  طرح آماده سازي زمين

  تعريف



 53 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

آماده سازي زمين در حقيقت شهرسازي اجرايي است، يعني آنچه در طرح هاي جـامع و تفـصيلي بـراي شـهر و شهرنـشينان               

  . زمين به مرحله اجرا درآيدانديشيده و تدوين شده است، بايد در آماده سازي

از .  به عنوان فعاليتي جديد در روند برنامه ريزي شهري در ايـران معمـول شـد   1364آماده سازي زمين براي سكونت، از سال     

ايـن كـار بـه    . اين سال به بعد به پروژه هاي زمين و مسكن، آماده ساختن زمين بايد طبق طرحي مشخص انجام مي گرفـت     

  .ي، تعريف شده و در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفتعنوان فعاليتي رسم

آماده سازي زمين، تنها اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي نيست، بلكه آميزه اي است از قواعـد تـدوين شـده پيـشين و ديگـر                     

در . رورت داردعواملي كه از لحاظ برنامه ريزي شهري، معماري و مهندسي ساختمان براي مناسبتر شدن محيط مسكوني، ضـ         

  .اين كار توجه به ويژگيهاي اقليمي و معيشتي، همچنين خصوصيات زمين نقش اساسي دارند

  محتوا

طرحهاي آماده سازي در شهرهايي كه فاقد برنامه شهري هستند و يا طرح شهري نامناسب دارند، ابعادي وسيعتر مـي يابـد و          

 طرح جامع و تفصيلي مناسب دارند به مطالعات و تهيـه نقـشه   حال آنكه در شهرهايي كه   . شناخت عمومي شهر ضروري است    

  .هاي اجرايي و جزئيات شهري محدود مي شود

  :اين طرح دربردارنده اطالعاتي است كه برخي به صورت نقشه و برخي در چارچوب گزارشهايي تدوين مي شوند

  ـ تفكيك زمين به قطعات كوچك و تعيين تراكمها
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  وچه ها، ميدانها، فضاي سبز، پاركينگ و فضاهاي بازـ تعيين سيستم خيابانها، ك

  ـ تأسيسات شهري شامل آب، برق، گاز و فاضالب

  ـ مراكز محالت و خدمات شهري شامل خدمات اداري، تجاري، بهداشتي، آموزشي و تفريحي و مانند اينها

  ليمي و معيشتيـ ضوابط و معيارهاي ساختماني و الگوهاي طراحي معماري با در نظر گرفتن وضعيت اق

 لزوم مطابقت محتوايي كليه طرحهاي آمـاده سـازي       2/5/1368 مصوبه مورخ    "ب"شوراي عالي شهرسازي و معماري در بند        

  :را با طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي به شرح زير مورد تأكيد قرار داد

مالً با طرحهاي جامع و تفـصيلي و هـادي      تا اطالع بعدي كليه طرحهاي آماده سازي بايستي كا        ] 2/5/1368[از اين تاريخ  ... "

مطابقت كامل داشته باشد و هرگونه مغايرت نسبت به كاربريها و محدوده مصوب توسـعه، داراي مغـايرت اساسـي محـسوب                   

در مورد شهرهايي كه فاقد طرح مصوب توسعه شـهري        . شده و تصويب آن در اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري است           

  ." امكان و وسعت آماده سازي به تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري برسدنيز باشند بايستي

  ضرورت 

 سـال،  25جمعيت شناسان با توجه به روند گذشته رشد جمعيت و ميزان رشد كنوني آن، پيش بيني مي كنند كـه در كمتـر از              

  .جمعيت ايران دست كم به دو برابر برسد
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 سـال  25به عبـارت ديگـر ظـرف     . محيطي براي زيست خود ايجاد خواهد كرد      بديهي است جمعيت اضافه شده به هر طريق         

  .آينده، معادل با سطح تمام شهرها و روستاهاي موجود، شهر و روستاي جديد ساخته خواهد شد

از سوي ديگر، به دليل تغيير نسبت جمعيت شهري و روستايي، و پـيش بينـي رونـد آينـده آن، بـسياري از محيطهـاي جديـد          

 سال آينده ساخته خواهد شد، از كـل سـطوح شـهري موجـود     25بنابراين سطوح شهري كه طي      . هري خواهند بود  زندگي، ش 

  .بيشتر خواهد بود

افـزايش جمعيـت شهرنـشين و كمبـود     . اكنون نيز مشكل كمبود مسكن از مهمترين مسائل زندگي شهري محسوب مي شود      

 سازهاي غيرقانوني گسترش يابند و مجموعه هـاي حاشـيه   مسكن سبب مي شوند در مجاورت كليه شهرهاي كشور ساخت و 

از آنجا كه اين مسأله مديريت شهري را با شهرسـازي  . شهر به محلهاي اسكان نامنظم و ناهماهنگ فاقد خدمات تبديل شوند 

رد درگير خواهد كرد، تهيه و اجراي پروژه هاي آمـاده سـازي زمـين، ايـن مـديريت را از بـه كـار بـستن شـيوه هـاي برخـو                             

راهنمايي مي كند؛ همچنين ضرورت استفاده مناسب و زمينه سازي بـراي امكـان        ) active(به برخورد فعال  ) Passive(انفعالي

بهره برداري از اراضي و زمينهايي را كه در اختيار سازمان زمين شهري است لزوم تهيه طرحهاي آمـاده سـازي را نمايـان تـر             

و استفاده متناسـب بـراي رفـع نيازهـاي      ) زمينهاي كنار شهري  ( اتالف سرمايه ملي   مي كند و شايسته است براي جلوگيري از       

  .ضروري، به تهيه طرحهاي آماده سازي زمين روي آورد

  اهداف
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بنيادي ترين هدف پروژه هاي آماده سازي زمين، تحقق توسعه شهري از پيش انديشيده شده و يا طراحي شده براي افـزايش           

اهداف راهبردي مورد نظر طرحهاي آمـاده سـازي زمـين را بـه         .  تقاضاي مسكن شهري است    عرضه مسكن در بازار عرضه و     

  :طور خالصه مي توان در زمينه هاي زير برشمرد

  ـ تغيير نقاط ثقل شهري و ايجاد تعادل ميان مراكز جمعيتي

  ـ تنظيم مديريت اجرايي برنامه هاي توسعه شهري

  ودـ مشاركت مردم در ايجاد محيط زندگي جمعي خ

  ـ تأمين خدمات عمومي از طريق سرمايه گذاريها و مديريتهاي مردمي

  ـ صرفه جويي و يا حذف هزينه هاي دولت در بخش خدمات شهري و به كار گرفتن اين سرمايه ها در آموزش و توليد

  .ـ هدايت و جابه جايي و استقرار جمعيت، و جلوگيري از ايجاد زاغه نشيني

  گاههاـ ايجاد تعادل ميان سكونت

  ـ ايجاد اشتغال

  ـ تهيه زمين در مقياس انبوه براي ساخت مسكن مورد نياز جامعه

  ـ توسعه مطالعه شده شهر و جلوگيري از توسعه بي برنامه آن، و همچنين تهيه زمين مناسب با كاربري مسكوني

  ـ ممانعت از تبديل زمينهاي كشاورزي و باغها به كاربري مسكوني و صنعتي
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   ركود اقتصادي ناشي از فعاليتهاي ساختمانيـ جلوگيري از

  ـ ايجاد زمينه مناسب براي فعاليتهاي بخش خصوصي در ساخت و ساز مسكن، درون اراضي تحت پوشش برنامه ها

ـ ايجاد محيط مسكوني مناسب از نظر برنامه ريزي شـهري، معمـاري، تأسيـسات زيربنـايي و خـدمات شـهري و تجهيـزات                      

  روبنايي

  هاي كم درآمد در دستيابي به مسكن مناسب، با حداقل هزينه براي دولتـ كمك به گروه

  ـ استفاده حداكثر از منابع مالي سازمان زمين شهري

تهيه واحدهاي طرح شهري به خودي خود نمي تواند موفق ارزيابي شود مگر اينكه بـا طرحهـاي فرداسـت، نظيـر طرحهـاي               

، كه از محيطهاي اطراف خـود جـدا باشـد، پـس     "شهر، جزيره نيست ". شدمنطقه اي و ملي، يكپارچگي و هماهنگي داشته با        

نمي توان براي هر شهر، برنامه ريزي، طرح ريزي و اجرايي مستقل را در نظر گرفت؛ زيرا حوزه نفوذ هر شهر معمـوالً بـسيار                

هرسـتان و برنامـه ريـزي    نظيـر طـرح ش  ( فراتر از محدوده هاي رسمي و قانوني آن شهر قرار دارد و طبيعتاً طرحهاي منطقـه           

  .، در سرنوشت آينده شهرها مؤثر خواهند بود)منطقه اي و حتي طرح آمايش سرزمين
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جلوگيري از تعدي و تعرض افراد بـه عرصـه     " و   "حفظ منافع عمومي  "،  "تعادل توزيع خدمات  "،  "عدالت"نيز مفاهيمي چون    

  .ود مطرح مي ش"ها و فضاهاي عمومي و خصوصي ديگران

تهيه و اجراي طرحهاي شهري ـ به طور اعم ـ و طرحهاي جامع ـ به طور اخص ـ مقتضاي شرايط پيچيده تر، توسـعه يافتـه       

از ايـن رو اسـتفاده از   . تر و گسترده تر زندگي در شهرهاي معاصـر و همچنـين تنـوع نيازهـا و احتياجـات ناشـي از آن اسـت           

شـهرهاي ايـران و   "داليل اين ضرورت در كتـاب  . يط كالبدي ضروري استطرحهاي شهري به عنوان ابزار تنظيم كننده مح 

  : چنين بيان شده است"طرحهاي جامع

گسترش شهرها تحت تأثير عواملي چون مكانيزه شدن كشاورزي، توسعه صـنعت و نيـاز بـه خـدمات متنـوع و متـشكل        : الف

 درصـد بـراي جمعيـت    4سـاليانه شهرنـشيني بـه ميـزان     با قبول رشد . جوامع متمركز انساني در آينده نيز ادامه خواهد داشت    

شهرنشين در ايران به چندين برابر مقدار موجود خواهد رسيد، يعني در طـول چنـد سـال، تأسيـسات و تجهيـزات الزم بـراي                

  .زندگي جمعيت شهرنشين جديد ـ عالوه بر رفع نيازهاي موجود ـ بايد تأمين شود

شـهري بـراي جمعيـت شهرنـشين آينـده در طرحهـا و برنامـه هـاي بـي شـمار           چند و چون سرمايه گذاري در خـدمات         : ب

مطرح خواهد بود و اين برنامه ها ناگريز بايد از مجراي طرحهاي شـهري هماهنـگ شـوند و فقـط از ايـن                  ) بخشي(سكتورال

 نبـود ايـن طرحهـا    در. طريق مي توان بين نيازهاي جوامع شهري و منابع بالقوه، روابط منطقي و توجيه كننـده برقـرار نمـود          
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مسائل و مشكالت پيچيده اي كه شهرها امروزه با آن مواجه هستند به علت پراكندگي و ناهماهنگي برنامه ها و پروژه هـاي               

  :اهم اين مشكالت عبارت خواهند بود از. بخشي افزايش خواهد يافت

اريها در سـطح ملـي خواهـد شـد و     رشد سريع شهرها موجب عدم تعادل بين توزيـع خـدمات و سـرمايه گـذ              : ـ رشد شهرها  1

روستاها بتدريج قدرت خود را به نفع شهرها از دست خواهند داد و به همين نسبت بخش كشاورزي نيـروي انـساني و منـابع                      

حياتي  خود نظير زمين و آب خود را در خدمت بخش خدمات مي گذارد و جمعيت كـشور بتـدريج از حالـت توليـد كننـده بـه             

  .مي آيدصورت مصرف كننده در 

احتياج به زمين در شهرها موجب تغيير در كاربرد زمينهاي كشاورزي مي گردد، از طرف ديگر افزايش احتيـاج   : ـ مسأله زمين  2

به زمين ارزش اين كاالي ضروري را به قدري باال مي برد كه امكان دسترسي به آن را از قـدرت گروههـاي متوسـط و كـم            

ت كه اين گروهها اكثريت عظيم جمعيت شهرنشين آينـده را تـشكيل داده و احتيـاج بـه     درآمد خارج مي كند و بايد توجه داش       

  .مسكن در اين دو گروه قسمت اعظم بافت مسكوني شهرها را در برخواهد گرفت

اول نفت كااليي است كه بتدريج كمياب خواهد شد و نبايـد  . در موضوع انرژي دو مسأله اساسي مطرح است: ـ مسأله انرژي  3

تكنولـوژي امـروز اسـتفاده از سـاير منـابع انـرژي ماننـد انـرژي         : دوم. به صورت مستقيم و به روال امروز استفاده كـرد   از آن   

خورشيدي را ممكن ساخته است و اگر در آينده استفاده از اين نوع منابع به لحاظ اقتصادي قابل توجيه شود، مصرف آن جنبه                   

چگـونگي  . بدي شهري در رابطه با استفاده از انواع ديگر انرژي مطرح مـي گـردد  بنابراينف مسأله تنظيم كال   . عام خواهد يافت  
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انتظام كالبدي، روابط بين اجزاي آن، ضوابطي كه در ساختن بناها به كـار مـي رود و نحـوه حمـل و نقـل و ارتباطـات همـه           

بـه  . رتباط با طرح شهري مطـرح مـي كنـد   اين، مسائلي را نيز در ا. برنحوه و مقدار استفاده از انرژي و هزينه آن اثر مي گذارد  

عبارت ديگر تجديد نظر در نحوه استفاده از انرژي و كميت آن در شهرها كه مصرف كنندگان عمده آن خواهنـد بـود، بـدون                  

  .وجود طرحهايي كه بر اين اساس تنظيم شده باشند غيرممكن است

  پيشينيه تهيه طرحهاي شهري

ان به گذشته هاي بسيار دور باز مي گردد، تهيه طرحهاي شهري در كـشورمان سـابقه              به رغم آنكه پيشينيه شهرسازي در اير      

در اين فصل به مـرور اجمـالي مهمتـرين    . اي چندان طوالني ندارد و ريشه هاي تاريخي آن به آغاز قرن معاصر باز مي گردد          

  .تحوالتي كه گواه بر سابقه تهيه طرحهاي شهري در قرن معاصر است، مي پردازيم

ا آغاز قرن معاصر، به دنبال تحوالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي، شهرسازي نوين در ايـران آغـاز گرديـد و بـا تـصويب                   ب "

قوانين متعدد، تهيه و اجراي طرحهاي خيابان كشي در شهرها شروع شد و مداخالت عمده اي در بافتهاي تاريخي شـهرهاي                    

  ."پشتوانه اي سابقه نداشتايران صورت گرفت كه در پيش از آن با چنين وسعت و 

مهندس چرمساز و رئيس كارخانـه چرمـسازي   (طرح پيشنهادي شهر همدان به عنوان اولين طرح شهري، توسط كارل فريش    

براسـاس ايـن طـرح، بايـد     .  به تصويب وزارت داخلـه رسـيد       1310تهيه و به وزارت داخله پيشنهاد شد و در آبان ماه            ) همدان

 مركز شهر با شش خيابان عريض شعاعي مركزي ايجاد مي شـد و خيابانهـا بـه خيابـان عـريض                  متر در  150ميداني به قطر    
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بدين ترتيب ميدان مركزي، سبزه ميدان كهن و شش خيابـان مركـزي        .  متري ختم مي شدند    750كمربندي در فاصله    ) بلوار(

  . محالت شهر را منهدم مي كردند

 به تصويب رسيد و با وجود آنكه در مفاد اين قانون بارها تجديد نظر       "بانهاقانون تعريض و توسعه معابر و خيا      " 1312در سال   

  .شد و بر توان اجرايي آن افزوده گرديد، اما اقدامات اصلي شهرسازي در سالهاي بعد صورت گرفت

 برهمين اساس بود كه در تهران، اگرچه ديوارهاي پهن شهر خراب شـد و خيابانهـاي جديـدي روي خنـدقهاي كهـن ايجـاد              

گرديد، لكن اين اقدام بدون پيروي از برنامه اي مشخص گسترش يافت و چنان شد كـه تهيـه نقـشه جديـد شـهر تهـران از           

 تهيـه شـد، اولـين نقـشه شهرسـازي در قـرن       1316اين نقشه كه در سال  . سوي دولت به مستشاران فرانسوي واگذار گرديد      

  .كنوني و مربوط به شهر تهران بود

 هاي عمده اي در بافتهاي پيرامـون و مركـزي           "خيابان سازي ") كفيل شهرداري تهران  (تور بوذرجمهري در اين سالها، به دس    

 "...قانون و آيين نامـه پـيش آمـدگي درگـذرها و     " كه 1318آن زمان شهر تهران به اجرا درآمد و دو سال بعد يعني در سال          

  . از ضوابطي خاص شدندتصويب شد، بدنه خيابانها و ساختمانهاي مشرف برآن ملزم به تبعيت

 در ايـران تـشكيل شـد و     "سازمان اصل چهار تـرومن    " بخش شهرسازي و طرح ريزي در سازماني موسوم به           1324در سال   

اين عـده نيـز بـراي اولـين بـار      . مسؤوليت آن برعهده چند مهندس شهرساز از جمله دكتر تورسن و مهندس گيبس نهاده شد      

  . اصفهان و سنندج را به زبان  انگليسي تهيه كردندمطالعات و طرح ريزي سه شهر شيراز،
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، زمينه هاي اصلي ايجاد سـاز و كاربرنامـه ريـزي      "هيأت عالي برنامه  " و   "سازمان برنامه " همزمان با تأسيس     1327در سال   

  .عمراني در كشور به وجود آمد

ي، سـبب رشـد طبيعـي جمعيـت و توسـعه      در اين حال، تحوالت اجتماعي ناشي از نوگرايي در جامعه و افزايش رفـاه اجتمـاع          

  .فزاينده شهرنشيني شد و در پي آن فعاليتها، خدمات و نيازهاي جديد زندگي شهري بيشتر شد

كمك زمينـي بـراي   "، و قانون    1334 در سال    "قانون شهرداري "،  1327 در سال    "نوسازي و عمران شهري   "تصويب قانون   

، زمينه هاي حقـوقي فعاليتهـاي شهرسـازي و مـديريت     1339 در سال "...و اجراي برنامه هاي شهرسازي و اقدامات عمراني   

  .، تهيه طرحهاي شهري در دستور كار كارگزاران قرار گرفت1340شهري را در شهرها فراهم كردند و از دهه 

تحـت عنـوان   ، اولـين گـروه از سـربازان،    30با امضاي قراردادي بين هيأت عمران بين المللي آمريكا و وزارت كشور در دهه             

بدين گونه، بـراي بيـشتر شـهرها، طـرح شـبكه بنـدي و       . به ايران آمدند و در وزارت كشور مشغول به كار شدند   () گروه صلح 

  .گذربندي تهيه كردند

همزمان با آن و با شروع برنامه عمراني سوم كشور، طبق موافقتنامه اي كه بين دولت ايران و آلمان منعقد شد، يك مهنـدس       

نام فايل با تشكيل سازماني به نام شهرسازي دروزارت كشور، براي چند شهر از جمله اصـفهان، طـرح گذربنـدي و                آلماني به   

بعضي از اين طرحها به تصويب وزير كشورـ كـه در آن زمـان تنهـا مرجـع نظـارت و تـصويب امـور              . اصالح شبكه تهيه كرد   

  .ده شدشهرسازي و شهرداريها بودـ رسيد ولي از آن طرحها كمتر استفا
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ــ  46(طرحهاي شهري با كيفيتي كه هم اكنون در كشور متداول است از ابتداي برنامه سـوم عمرانـي كـشور        "به اين ترتيب،    

در سالهاي اول اجراي برنامه عمراني سوم كشور، قرارداد تهيه طرح جامع چند شهر بين سازمان برنامـه و              . آغاز گرديد ) 1341

 وزارت آباداني و مسكن و بـه دنبـال   1343تا اين كه در سال . و ساختماني منعقد گرديد تعدادي از مؤسسات مشاور و معماري       

آن شوراي عالي شهرسازي تأسيس يافت و نظارت در كار تهيه طرحهاي جامع شهرهايي كه قرارداد آنهـا قـبالً منعقـد شـده                       

هاي جديـد در ايـن مـورد بـه دبيرخانـه      بود، به عهده دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي محول شد و پس از مدتي عقد قرارداد     

  ."مذكور واگذار گرديد

 شهر كه بعـضي از آنهـا در برنامـه سـوم            20مطالعات مربوط به طرحهاي جامع      ) 1347ـ51( در برنامه عمراني چهارم كشور     "

 رشت، بندرلنگه،   طرحهاي جامع شهرهاي بندرعباس، تهران، تبريز، قزوين،      . آغاز شده بود، خاتمه يافت و به مرحله اجرا درآمد         

  ."انزلي، همدان، اهواز، بابلسر، جلفا، كرج، شيراز، اصفهان، مشهد، آبادان و خرمشهر از آن جمله اند

شروع واقعي تهيه و اجراي طرحهاي جامع را در ايران، مي توان همزمان با تهيه برنامه عمراني چهارم كـشور دانـست كـه در      

براسـاس برنامـه يـاد شـده،     .  و چگونگي خدمات دهي در آن زمينه ها مدون شدند اين برنامه، طرحها صراحت بيشتري يافتند     

در مرحله اول شناخت وضع موجود شهر از نظر جمعيتي، اقتصادي و كالبـدي،       : طرحها مي بايست در دو مرحله اجرا مي شدند        

ي شـهرداري بـاآن، محـور    و در مرحله دوم، تنظيم برنامه هاي كوتاه مـدت شـهر براسـاس طـرح جـامع و انطبـاق فعاليتهـا                 

  .موضوعات قرار مي گرفتند



 

 

 

 

 

 

 

 لفات ساختمانی و تخ 

 آنها حاکم رب اصول  
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يرخانـه شـوراي عـالي شهرسـازي و     ـ بررسي طرح در كميته هاي فني نامبرده در زير و گـزارش نتـايج بررسـيها توسـط دب          2

  :معماري ايران

( ـ كميته فني كالبدي؛ متشكل از نمايندگان وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسـازي، وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي         1ـ2

، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو، وزارت كـشاورزي، وزارت دفـاع وپـشتيباني نيروهـاي مـسلح و                    )ميراث فرهنگي 

  ). جلسه3حداكثر (امه و بودجهسازمان برن

ـ كميته فني اجتماعي ـ اقتصادي؛ متشكل از نمايندگان سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت مـسكن و شهرسـازي، وزارت       2ـ2

  .صنايع، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي، وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

ماينـدگان وزارت كـشور، وزارت مـسكن و شهرسـازي و وزارت فرهنـگ و       ـ كميته فني ضوابط و مقـررات؛ متـشكل از ن          3ـ2

  ). جلسه3حداكثر (، )ميراث فرهنگي(آموزش عالي

ـ استماع گزارش دبيرخانه از تلفيق نظرات كميته هـا، مـذاكره نهـايي و رأي گيـري بـراي تـصويب توسـط شـوراي عـالي             3

  .شهرسازي و معماري ايران

   هزار نفر200ع شهرهاي با جمعيت كمتر از مراحل بررسي و تصويب طرح جام: ب

  : شوراي عالي اين مراحل به شرح زير هستند12/6/1369طبق مصوبه مورخ 
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ـ بررسي طرح در كميته هاي فني؛ متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي شهرسازي استان، با تركيـب و مـدتي كـه در چنـد          1

  .كل مسكن و شهرسازي به شوراي شهرسازي استانسطر باال ذكر شده و گزارش نتايج بررسيها توسط اداره 

ـ استماع گزارش اداره كل مسكن و شهرسازي، مذاكره نهايي و رأي گيري براي اتخاذ تصميم توسـط شـوراي شهرسـازي                   2

  .استان

ـ ارائه گزارش شوراي شهرسازي استان به شوراي عالي شهرسازي و معماري توسط دبيرخانـه شـوراي عـالي شهرسـازي و              3

  .ي حداكثر ظرف يك ماه براي تصويب شوراي عاليمعمار

 فوق ذكر شده، شوراي عالي شهرسازي و معماري، مراحل و چگونگي تـصويب طرحهـاي            2گفتني است، همچنان كه در بند       

  : به شرح زير معين كرده است12/6/1369 هزار نفر جمعيت را قبالً در مصوبه مورخ 200جامع شهرهاي زير 

 در شوراي شهرسازي استانها موضـوع  1365 هزار نفر براساس سرشماري سال 200مع شهرهاي زير    نحوه تصويب طرح جا    "

  . هيأت وزيران در شوراي عالي شهرسازي و معماري مورد بررسي واقع شد و تصميمات زير اتخاذ گرديد18/2/1357مصوبه 

ز تاريخ تـصويب توسـط دبيـر شـوراي     ـ گزارش هريك از طرحهاي مصوب شوراي استان بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه ا      1

  .عالي شهرسازي و معماري به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه گردد

ـ موارد استثنايي كه الزم است در شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري، بررسـي و تـصويب شـود، قـبالً در شـوراي عـالي                     2

  .شهرسازي و معماري تعيين خواهد شد
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  .راي شهرسازي استان توسط وزير دفاع تعيين خواهد شدـ نماينده وزارت دفاع در شو3

ـ در موارد خاص كه شوراي شهرسازي استان، بررسي و تصويب طرح بعضي از شهرها را به داليل خـاص از شـوراي عـالي        4

  ."درخواست نمايد، طرح در شوراي عالي مورد بررسي قرار خواهد گرفت

ي جامع شهري يا طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ بـه طـور خالصـه    با توجه به آنچه گفته شد، فرايند تصويب طرحها       

  :چنين است

ايـن كميتـه   . اداره كل پس از ارزيابي و بررسي مقدماتي برنامه، آن را در اختيار كميته فني شوراي شهرسازي استان مي گذارد  

برنامـه پرداختـه و در صـورت  تأييـد، آن را     با سه كميسيون كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و ضوابط و مقررات به ارزيابي فنـي        

اين شورا مرجع نهايي تصويب طرحهـاي توسـعه شـهري، شـهرهاي بـا               . جهت تصويب به شوراي شهرسازي ارجاع مي دهد       

 هزار نفر است، اما در مورد شهرهاي بزرگتر، برنامه پس از تأييد شوراي شهرسازي استان به كميته فنـي       200جمعيت كمتر از    

 شهرسازي و معماري ارجاع مي گردد و در اين مرحله نيز در صورت مثبت بودن ارزيـابي فنـي و نظريـه شـوراي     شوراي عالي 

  .عالي، طرح از تصويب مي گذرد

 مقـرر كـرد كـه طرحهـاي جـامع بـراي       5/4/1374در اين ميان شوراي عالي شهرسازي و معمـاري ايـران در جلـسه مـورخ        

ـ           نفـر اسـت از شـمول شـيوه بررسـي در تـصويب مـصوبه مـورخ               200000ر از   شهرهايي مركز استان كه جمعيـت آنهـا كمت

  . نفر شود200000 شوراي عالي مستثني گردد و تابع شيوه بررسي و تصويب شهرهايي با جمعيت بيش از 12/6/1369
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  فرايند تصويب طرحهاي تفصيلي

ازي و معمـاري ايـران اسـت كـه در     تصويب طرحهاي تفصيلي برعهده كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرس   

  .استانها به رياست استاندار تشكيل مي شود و دبير آن اداره كل مسكن و شهرسازي است

فرايند بررسي و تـصويب   .  براساس ضوابط كلي طرح جامع شهر، طرح تفصيلي را بررسي و تصويب مي كند              5كميسيون ماده   

تفصيلي در جلسات كميته فني كه برحسب اعالم اداره كـل در محـل    در هر يك از مراحل مربوط طرح      "آن، چنين است كه     

تشكيل مي شود، مورد رسيدگي قرار مي گيرد و پس از تأييد توسط كميته فوق الذكر به كميسيون ماده پـنج قـانون تأسـيس                

 و تصويب مي كنـد و  اين كميسيون، برنامه را مورد رسيدگي قرار داده. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه مي گردد   

در مورادي كه تغييرات يا اصالحاتي در آن انجام شود كه براصول كلـي و اسـاس طـرح جـامع شـهر مـؤثر باشـد و تغييـرات           

  ."...ديگري را به وجود آورد، اين موارد بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد

 طرح جامع، مي تواند ضـوابط و عناصـر كـاربري اراضـي و تـراكم       با لحاظ كردن ضوابط كلي5افزون براين، كميسيون ماده   

  .ساختماني مندرج در طرح تفصيلي مصوب را نيز تغيير دهد

  فرايند تصويب طرحهاي هادي

 گرچه در قانون با صراحت ذكري از مرجع مجاز براي تصويب طرحهـاي هـادي نـشده                "در فرايند تصويب طرحهاي هادي،      

 قانون تغيير نـام وزارت آبـاداني و مـسكن بـه     "3 ماده 2ور آنها را تصويب مي كند؛ زيرا در بند   است ولي در عمل، وزارت كش     
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 الحـاقي بـه قـانون     99 مـاده    2مـستفاد از جـزء دوم بنـد         .  نام وزارت كشور ذكر گرديـده اسـت        "وزارت مسكن و شهرسازي   

  ."...ب و تأييد اين قبيل طرحها مي باشد كه تاكنون لغو نگرديده، وزارت كشور مجاز به تصوي1345شهرداري مصوب سال 

بنابراين براي بررسي و تصويب طرحهاي هادي،پس از تهيه طرح اوليه، جلساتي با شركت مسؤوالن دفتر فني و كارشناسـان                    

شهرسازي تشكيل مي شود و پس از توضيح كامل تهيه كننده، طرح تهيه شـده مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد و از نظـرات                        

در صورت نياز نير جلسه . ه طرح صورت جلسه اي تهيه مي شود تا كارشناسان مرتبط با آن، طرح را اصالح كنند               اكثريت دربار 

پس از تهيه طرح اوليه و تـصويب آن، كارشناسـان يـاد     . اي ديگر تشكيل مي شود و طرح به تصويب همه همكاران مي رسد            

  . داده، امكانات اجرايي آن را بررسي مي كنندشده به محل اعزام مي شوند و طرح تهيه شده را با محل تطبيق

در صورت ضرورت، اصالحات الزم انجام مي شود و پس از نظر خـواهي از شـوراي شـهر و شـهرداري، طـرح مـذكور را بـه                  

در مرحله بعدي طرح نهايي و گزارش مربوط به ان تهيه شده، در سـه نـسخه تكثيـر مـي            . تصويب مقامات محلي مي رسانند    

  . تأييد توسط كارشناسان شهرسازي به تصويب مدير كل دفتر فني مي رسدشود و پس از

  ضوابط شهرسازي در طول تهيه طرح

آنچه فرايند بررسي و تصويب انواع طرحهاي شهري براي ساز و كار مديريت شهري اهميت دارد، توجه به ضوابط مورد عمـل   

  .ز طرحهاي هادي، جامع و يا تفصيلي استشهرسازي و ساختماني در طول تهيه طرح تا زمان تصويب هر يك ا
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 ضوابط شهرسازي و ساختماني را از زمـان   9/10/1370براين اساس، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ            

  :تهيه تا تصويب طرحهاي هادي، جامع و تفصيلي، به شرح زير تصويب كرده است

و در ( ست، تا زمان ابالغ طرح تصويب شده، ضوابط طرح مـصوب قبلـي  ـ هنگامي كه طرح هادي و يا جامع در دست تهيه ا 1

  .مالك عمل خواهد بود) صورتي كه شهر فاقد طرح باشد، ضوابط و مقرراتي كه شهردار قبالً به آنها عمل مي كرده

ان اگر شوراي شهرسـازي اسـت  . ـ مدت رسيدگي شوراهاي شهرسازي استان به طرحهاي جامع شهري حداكثر يك ماه است          2

پيشنهاد كند كه تغييرات و اصالحاتي در طرح اعمال شود، همان شورا زمان انجام اصالحات را ـ كه نبايد از يـك مـاه بيـشتر     

  .به هر حال زمان رسيدگي و اعمال تغييرات و اصالحات جمعاً نبايد از دو ماه تجاوز كند. باشد ـ تعيين خواهند كرد

امع مصوب قبلي در دست تهيه باشـد، جـز قـسمتهايي كـه بايـد قبـل از تعيـين          ـ زماني كه طرح تفصيلي، براساس طرح ج       3

موقعيت و مساحت دقيق زمين براي كاربريهاي عمومي و خدماتي، و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور، احتياطاً مـورد                  

مين و احـداث سـاختمان طبـق    محافظت قرار گيرند و اجازه تفكيك و ساخت و ساز آنها داده شود، در بقيه قسمتها، تفكيك ز             

  .ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع مجاز خواهد بود

 براساس دستورالعمل يـا شـيوه   1:2500 يا 1:2000نقشه موضوع اين بند ـ كه توسط تهيه كنندگان طرح تفصيلي، در مقياس  

 خواهـد گرديـد ـ بايـد بـه      نامه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي شود و همراه با مدارك و نقشه هاي وضع موجود تحويل

  . برسد5تصويب كميسيون ماده 
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  فرايند تصويب طرح جامع شهرستان

 شيوه بررسي و تصويب طرحهاي جـامع شهرسـتان را بـه    1/8/1374شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ        

  :شرح زير تعيين كرد

شند، براي بررسي و تصويب در شـوراي عـالي شهرسـازي و    الف ـ كليه طرحهاي جامع شهرستانهايي كه داراي شرايط زير با 

  :معماري ايران مطرح مي شود

  .ـ شهرهايي كه مركز استان هستند1

  . هزار نفر جمعيت دارد200ـ شهرهايي كه مركز آنها براساس آخرين سرشماري عمومي بيش از 2

  . نفر است هزار400ـ شهرهايي كه جمعيت آنها براساس آخرين سرشماري عمومي بيش از 3

ب ـ نتيجه بررسي طرحهاي جامع شهرستان، پس از طـرح در كميتـه هـاي فنـي شـوراي شهرسـازي اسـتانها  اعـالم نظـر           

شوراهاي مذكور، براي تصويب نهايي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران گـزارش مـي شـود و مـدت بررسـي ايـن                

اعضاي شـوراي عـالي اسـامي شهرسـتانهايي را كـه      . لسه است طرحها در كميته فني شوراي شهرسازي استان حداكثر پنج ج         

مايلند نماينده آنها نيز در جلسه شوراي شهرسازي استان شركت كند، به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهند كـرد تـا از        

  .آنها براي شركت در جلسه دعوت شود

  فرايند تصويب طرح ساماندهي سيستم حمل و نقل شهري
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بررسي و تصويب طرح را از طريق تشكيل كميته اي موسوم به كميته فني و بازنگري، طـي مـدت منعقـد            كارفرما، مسؤوليت   

تعيين زمان جلسات براي دريافت گزارش عملكرد مشاور و ديگر جلسات مـورد نيـاز نيـز بـا       . در قرارداد، برعهده خواهد داشت    

  .كارفرما خواهد بود

  :ستفاده در هر جلسه از كميته بازنگري تهيه كندمشاور طرح، حداقل بايد موارد ذيل را براي ا

  .ـ گزارشهاي الزم همراه با نقشه هاي مرتبط، دو هفته قبل از تشكيل جلسه

  .ـ ارسال كتبي موارد درخواست، در موعد معين براي پيشبرد انجام مطالعات

آنها را كه در هـر مرحلـه توسـط مـشاور      كميته فني و بازنگري، تصويب كليه برنامه ها و نيز تجزيه و تحليل هاي مربرط به                 

ادامه كار مشاور در مراحل بعدي منوط به تصويب گزارشهاي مراحل قبلي و اعـالم آن             . تهيه مي شود، به عهده خواهد داشت      

بديهي است در هر مرحله از تصويب مطالعات طرح، پـس از تأييـد كميتـه فنـي و     . به مشاور طي مدت مندرج در قرارداد است     

  . طرح مذكور بايد در شوراي هماهنگي ترافيك استان به تأييد نهايي اعضاي آن شورا برسدبازنگري،

  ابالغ و اجراي طرحهاي شهري

الف ـ طرح  جامع شهري پس از تصويب، از طريق وزارت كشور جهت اجرا به شهرداري مربوط ابالغ مـي گـردد؛ شـهرداري     

مه هاي توسعه شهري به عنوان يك برنامـه ميـان بخـشي قلمـداد مـي      مجري كليه اجزاي برنامه پيشنهادي نيست، زيرا برنا   

شهرداري عالوه براجـراي آن دسـته   . شود و هر كدام از سازمانهاي ديگر مسؤول اجراي برنامه هاي بخش مربوطه مي باشند       
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عه شهر از طريـق  از برنامه هاي عمراني پيشنهادي كه در چارچوب وظايف آن قرار مي گيرد، مسؤولي كنترل و نظارت بر توس       

صدور پروانه ساختماني را برعهده داشته و از طرفي تفكيك اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم شهرها و اقدامات عمرانـي     

كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي نيز با موافقت كتبي شهرداري، مطابق نقشه هاي توسعه شهري انجـام مـي                  

  .گيرد

ز توسط شهرداريها به اجرا در مي آيد و اداره كل مسكن و شهرسـازي اسـتان مـسؤول نظـارت بـر      ب ـ طرحهاي تفصيلي ني 

  .اجراي مراحل مختلف برنامه هاي  طرح تفصيلي است

در مرحله آخر تهيه كنندگان طرح به محل عزيمت كـرده و  : پ ـ فرايند ابالغ و اجراي طرحهاي هادي نيز بدين ترتيب است 

ان شركت مي كنند و پس از تصويب طرح در شـوراي مـذكور بـا حـضور شـهردار، شـوراي شـهر و        در جلسه شوراي فني است 

استانداري، دو نسخه از طرح هادي و گزارش مربوطه به پيوست آن جهت اجرا و ابالغ به شهرداري و به اسـتانداري تحويـل                  

  .مي گردد

 هادي و پس از تصويب، جهت اجرا به شـهرداريهاي  دفتر فني وزارت كشور با توجه به مسائل شهرسازي اقدام به تهيه طرح      "

  ."مربوطه ابالغ مي كند
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سیاست بازآفرینی شهری
 رهیافت سه دهه تجربه بهسازی و نوسازی در ایران

قریب به شش سال از طرح سياست بازآفرینی شهری مي گذرد. در این 
ميان، برخی ابهامات، سو تلقی ها و با كمال تاسف برخی سو استفاده ها 
از این عنوان باعث بروز نگرانی از به انحراف رفتن این سياست نوپا 
شده است. به همين منظور در این نوشتار تالش مي شود با مروری 
اجرایی در  اقدامات  برنامه ریزی و  بر سه دهه سياستگذاري،  تحليلی 
حوزه ي بهسازی و نوسازی شهری، به علل شکل گيری این سياست 
نوین و در عين حال درس آموخته ها و رهيافت هایی كه پایه و اساس 
شکل گيری این سياست شهری بوده اند پرداخته شود. در این ميان اسناد 
پایه، مشتمل بر "سند ملی راهبردی بهسازی، نوسازی و توانمندسازی 
بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری" مصوب هيات دولت در تاریخ 
مورخ  معمای  و  شهرسازی  عالی  شورای  "مصوبه های   ،1393/7/3
93/9/18 در خصوص تغيير انگاره های نظری از رویکرد "فرسودگی" 
به "ناكارآمدی" و تأكيد بر مفهوم بازآفرینی شهری"، و "مصوبه ي 
احيای  و  حفاظت  اصلی  رویکردهای  خصوص  در   96/2/11 مورخ 
محدوده های تاریخی- و فرهنگی"، و "ابالغيه ي مورخ 97/8/14 در 
خصوص شيوه نامه ی تعيين محدوده های هدف بازآفرینی شهری" 
و همچنين به "احکام ماده های  59، 60، 61  قانون برنامه ی ششم 

توسعه"، رجوع شده است. 
تغيير  برای  الزم  زمينه های   ،1392 سال  در  یازدهم  دولت  شروع  با 
مهيا  اجرایی  اولویت های  و  شهری  توسعه ي  سياستهای  در  رویکرد 
وضعيت  شناسی  آسيب  و  موجود  وضع  تحليل  آغازین،  گام  گردید. 
شهرهای كشور بود كه خود نشان دهنده ی چالش های بيشماری در 
شهرها بویژه در كالنشهرها و از همه مهمتر تنزل شدید كيفيت زندگی 
بخصوص در مراكز شهرها بود. فقرشهری، مشتمل بر فقر درآمدی، 
فقر بهداشتی– آموزشی و خدمات اجتماعی، فقر خدمات پایه )زیربنایی 
خدمات  سایر  و  برق  توزیع  سالم،  آب  شبکه ي  قبيل  از  روبنایی(  و 
زیربنایی و خدمات درمانی، فقر امنيت و بسياری محروميت های دیگر؛ 
و  ناهماهنگ  و  نامتعادل  توسعه ي  كاركردی،  فضایی-  نابرابری های 
و  جنبش  تحرک،  جابجایی،  نظام  ناكارآمدی  خدمات؛  نابرابر  توزیع 
بحران  یکپارچه ي شهری؛  و  نظام ساختاری  در یک  پویایی شهری 
هویت، تنزل ارزش ها، افت منزلت اجتماعی – مکانی و بی توجهی 
به حفاظت و حراست از ميراث معنوی، طبيعی و ملموس؛ تاب آوری 
و...(،  زلزله  )سيل،  مخاطرات  و  بالیا  با  رویارویي  در  شهرها  پایين 
زیست،  محيط  كيفی  تنزل  و  ریسک؛  و  خطرپذیری  ایمنی،  كاهش 

  محمد سعید ایزدی
دکتر در معماری - مرمت شهری

اند یشه و پژوهش
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بحران آب، آلودگی های زیست محيطی، تخریب زیستبوم ها، كمبودها 
بشمار  شهری  چالشهای  مهمترین  از  سبز  فضای  نامناسب  توزیع  و 
مي رفتند. این مسائل و چالش ها به طور مستقيم  بيش از 56 هزار 
هکتار  محالت نابسامان ميانی، 21 هزار هکتار از عرصه های تاریخی 
مراكز شهرها و 53 هزار هکتار سکونتگاههای غيررسمی كه رقمی 
بالغ بر 30 درصد بافت های شهری موجود كشور را در بر گرفته اند. 
افزون بر این، جمعيتی بالغ بر 18 ميليون نفر)حدود 20 درصد جمعيت 
شهری كشور( را نيز در خود جای داده اند. قرارگيری بخش عمده ای 
از این محدوه ها در  پهنه های لرزه خيزی كشور بر بحران حاكم بر این 
عرصه ها افزوده بود. در چنين شرایطی، كم توجهی به سرنوشت بخش 
قابل توجهی از شهرنشينان كشوركه از مسکن نامناسب،كمبود خدمات 
و زیرساخت های شهری و فقدان محيط اجتماعی سالم رنج می بردند 
و با فقر نسبی و بيکاری گسترده رو در رو بودند، فاقد هرگونه توجيه 
اتخاذ عزمی ملی  اهميت  بر ضرورت  و  به نظر مي رسيد و  منطقی 
قوای  وفاق  و  مسؤول  سازمان های  و  دستگاه ها  ارگان ها،  تمامی  در 
سه گانه ي كشور در جهت پاسخگویی به چالش های فوق در چارچوب 

یک رویکرد و سياست نوین می افزود. 
اقدام قابل توجه و كليدی در شروع دولت تدبير و   در همين راستا 
اميد، پایه ریزی این سياست نوین بر پایه ي درس آموخته های حاصل 
از اجرای سياست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در طی 
سه دهه قبل بود. لذا آسيب شناسی طرح ها و برنامه های به اجرا رفته 
به منظور استخراج آموزه های سه دهه طرح ها و برنامه های بهسازی 
و نوسازی شهری مورد توجه قرار گرفت و پرهيز از تکرار اشتباهات 
گذشته به عنوان یک اصل در روند تبيين سياست نوین مبنای كار 
گردید. تحليل و آسيب شناسی طرح ها و برنامه ها كه با شروع اقداماتی 
موضعی و كوچک مقياس در قالب طرح های روانبخشی آغاز شده بود تا 
آخرین مداخالت در قالب سياست بافت های فرسوده و همزمان تجربه 
ارزشمندی در چارچوب همکاری مشترک با بانک جهانی مورد بررسی 
مبنای  و  بررسی  قوت هر یک  و  نقاط ضعف  گرفت.  قرار  تحليل  و 
اصلی ترین  زیر  محور  شانزده  گرفت.  قرار  جدید  سياست  طرح ریزی 
از تحليل اجرای طرح ها و برنامه های سه  آسيب های استخراج شده 

دهه مداخله در بافت های نيازمند بهسازی و نوسازی شهری است: 
1.  عدم پيش نگری و توجه به سياست ها و برنامه های پيشگيرانه در 

گسترش محدوده ها و محله های نابسامان شهری؛
2.  بی توجهی به سهم و حضور شهروندان و همکاری نهادهای مدنی 
در سياستگذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و برنامه های بهسازی و 

نوسازی شهری؛ 
3.  عدم وفاق ملی و عدم همگرایی دستگاه های مختلف دخيل در 

فرایند بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف؛ 
و  ساماندهی  امر  در  زیباشناسی  و  كالبدی  ابعاد  به  توجه صرف    .4
سرزندگی  به  اقدامات  توجه  عدم  و  هدف  محدوده های  بهسازی 

اجتماعی و اقتصادی و مالحظات زیست محيطی؛
5.  عدم ایفای نقش صحيح كنشگران مختلف دخيل، بویژه درگيری ها 
و مداخله های اجرایی مستقيم دولت و شهرداری ها در فرایند بهسازی 

و نوسازی شهری؛ 
6.  عدم توجه به توانمندسازی ساكنان این محله ها و محدوده ها  برای 

حضور و مشاركت در فرایند بهسازی و نوسازی و همچنين پایين بودن 
سطح اگاهی عمومی نسبت به اهميت و ضرورت برنامه های نوسازی 

شهری؛
7.  بی توجهی به ارزش ها و ثروت های فرهنگی– تاریخی شهرها و 
از  تاریخی فرهنگی ناشی  در معرض خطر تخریب بودن ثروت های 

بی توجهی طرح ها و برنامه های در دست اقدام؛
8.  كيفيت نازل و ناایمن ساخت  و ساز در حوزه ي نوسازی شهری؛

9.  عدم تخصيص منابع الزم برای توسعه و ارتقاي خدمات رو بنایی و 
همچنين طرح ها و برنامه های توسعه و ارتقای زیر ساخت ها و اولویت 
بخشی اجرای طرح های تامين و ارتقای زیرساخت های شهری توسط 

دستگاه های تامين كننده خدمات زیر بنایی؛
10.  عدم تامين تسهيالت و مشوق های الزم به ساكنان و مالکان؛ 

11.  عدم همگرایی برنامه های مختلف توسعه شهری بویژه برنامه های 
تامين مسکن با توجه به ظرفيت ها و فرصت های موجود در محالت 

هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری؛ 
و  )شهرداری  شهری  مدیریت  در  ظرفيت سازی  به  توجه  عدم    .12
عنوان  به  نهاد  این  به  محوری  نقش  اعطای  بمنظور  شهر(  شورای 

مدیریت واحد و هماهنگ شهری؛ 
13.  عدم حمایت های الزم از سرمایه گذاران، توسعه گران و سازندگان 
انگيزه حضور در طرح ها و  افزایش  بخش خصوصی برای تشویق و 

برنامه های بهسازی و نوسازی شهری؛
14.  نابرخورداری از دانش روز و فقدان نظام ارزیابی و پایش اقدامات 
به منظور استفاده از تجربه ها و درس آموخته های اقدامات گذشته و 

همچنبن  نابسامانی در رویکردها و رویه های اقدام؛
15.  نبود الگوی مناسب مسکن كم درآمدها و جدا بودن سياست های 
تامين مسکن)كه عمدتاً دولتی و از باال به پایين می باشد( از برنامه ها و 

سياست های توسعۀ شهری در سطح محلی؛ 
16.  بي اعتمادي ساكنان محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی به 

اقدامات و سياست های بخش حکومتی )دولت، شهرداری ها و...(؛ 
17.  بي توجهي به برنامه های كاهش خطرپذیری ابنيه و زیرساخت های 
شهری در برابر بالیا و سوانح در محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی 

شهری.
18.  همسو نبودن دستگاه های دخيل در فرایند بهسازی و نوسازی، 
نگاه بخشی، موازی و گاه غير هم جهت و در نتيجه اتالف منابع و 

ایجاد ناهماهنگی در برنامه ها.
پنج سند مرجع )اشاره شده در ابتدای این نوشتار( در طول سال های 
1392 تا 1396 برای تدوین رویکرد نوین و سياست جدید و تشریح 
ابعاد اجرایی آن در دستور كار قرار گرفته و پس از طی مراحل طوالنی 
و پيچيده بررسی و تصویب، به دستگاه های وابسته ابالغ گردیدند. بر 
این اساس سياست بازآفرینی تبيين و سایر ملزومات اجرایی آن پيش 

بينی، تهيه و در دستور كار قرار گرفت. 
و  اقداماتی جامع  و  برگيرنده ی نگرش  بازآفرینی شهری در  سياست 
پایدار به منظور   یکپارچه برای هدایِت روند رشد و توسعه ی شهری 
ارتقای كيفيت زندگی شهری و توان زیست پذیری شهرها است. بر 
توانمندسازي  و  نوسازي  و  بهسازی  احيا،  راهبردي  ملی  سند  اساس 
اصول  و  اهداف كالن  ناكارآمد شهري)1393(،  و  فرسوده  بافت هاي 
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هادی برای تحقق سياست بازآفرینی در دو حوزه پيشگيری و درمان به 
شرح زیر تعریف می شوند.

در حوزه ی پیشگیری، انتظار می رود كه برنامه ها و اقدامات الزم 
ناكارآمد؛ مطابق  بازتوليد محدوده های  از گسترش و  برای جلوگيری 
با اتخاذ رویکرد  راهبرد "یک" سندملی، در مقياس طرح های جامع 
نوین  تدوین و به اجرا رسند. در این مقياس بر توزیع متوازن جمعيت و 
فعاليت با رویکرد آمایشي و توسعه ی سرزمين با توجه به ظرفيت های 
توسعه ی پایدار درون شهرها و پرهيز از گسترش بي رویه شهرها كه 
موجب تخریب منابع طبيعي و آثار ناگوار زیست محيطي است تاكيد 
می شود. این طرح ها بهره گيري از اراضي ناكارآمد، ناهمگون و متخلخل 
واقع در محدوده ی شهرها را به مثابه ی اراضي ذخيره ی برنامه های 
احيا، بهسازي و نوسازي شهری در چارچوب طرح هاي توسعه شهری 
مياِن  پيوند  ایجاد  فقرزدایي،  برنامه هاي  می دهند.  قرار  توجه  مورد 
توسعه ی كالبدي و اقتصادی- اجتماعي شهرها، و تأمين فضاي زندگي 
با  توانایی مالي خانوارهاي كم درآمد در چارچوب طرح های جامع  در 
رویکرد نوین از دیگر اركان مهم در پيشنگری و پيشگيری از گسترش 

محدوده های ناكارآمد شهرها است.
در حوزه ی درمان، سياست اجرایی بازآفرینی ناظر بر تدوین برنامه ها 
نظام  چارچوب  در  و  هدف  بافت های  مقياس  در  درمانی  اقدامات  و 
هماهنگ در سياستگذاري توسعه ي شهرها است كه در قالب تدوین 
برنامه ی بازآفرینی در مقياس محله  اجرا می شوند. سياست های اجرایی 
بازآفرینی در محدوده ها و محله های هدف كه مبتنی بر معاصرسازی 
سازمان فضایی- كالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است، دو 
اصل را مد نظر قرار می دهد: 1( محله  محوری؛ بدین معنا كه نوسازی 
كالبدی به تنهایی وافی به مقصود نيست و باید احيای سازمان اجتماعی 
و اقتصادی محله متکی بر هویت فرهنگی محله در ایران نيز مدنظر قرار 
گيرد. 2(مشاركت محوری؛ به معنی بازنگری نظام مدیریت محله ای؛ 
شوراهای محله، خانه محله، دفاتر نوسازی و تسهيل گری و در فرایندی 
دوسویه بين مدیریت محلی و شهروندان است، كه امکان مشاركت 
همه ي كنشگران با هر سطح توانایی مالی، فرهنگی و معيشتی را سبب 
شود. بنابراین، موضوع بنيادین، توان افزایی این سازمان اجتماعی در 

شکل جمعی و انفرادی آن است. 
هدف اصلی و اهداف راهبردی: 

زندگی  كيفيت  ارتقای  شهری،  بازآفرینی  سياست  در  اصلی  هدف 
شهروندان و قابليت زیست پذیری شهرها است. اهداف راهبردی آن 
به ذكر  تعریف می شوند. الزم  اهداف مندرج در سندملی  نيز مطابق 
است چشم انداز بازآفرینی در محدوده های هدف بر اساس مندرجات 
سندملی، بهبود وضعيت اقتصادی، اجتماعي و شرایط محيطي ساكنان 
است و می كوشد از طریق اهداف راهبردی شاخص های توسعه پایدار 
و زیست پذیری در این محدوده ها را در سطح ميانگين شهر محيط بر 

آن ها محقق كند. 
تحقق اهداف و اصول بازآفرینی در محله ها و محدوده های هدف در 
گرو اعمال مجموعه ای از راهکارها در ابعاد فرایندی و موضوعِی تدوین 
و اجرای برنامه های بازآفرینی در محله ها و محدوده های هدف به شرح 
زیر خواهد بود كه به موجب این مصوبه هریک ازكنشگران دولتی، 
عمومی؛ مدیریت شهری، نهادهای غيردولتِی عضو ستاد ملی بازآفرینی 

و ستادهای متناظر استانی و شهرستانی موظف به اجرای آن ها خواهند 
بود. 

راهکارهای اجرایی: 
با  هدف  محدوده ی  یا  محله  بازآفرینی  برنامه ی  تدوین   .1

نگرش فضایی-راهبردی و رویکرد شهرنگر؛ 
1-1. سازماندهی نهاد توسعه در مقياس محله یا محدوده هدف برای 

مدیریت و راهبری فرایند تهيه این برنامه؛  
1-2. شناخت مسائل و مشکالت و شناسایی دارایی ها و داشته های 

جامعه محلی محله توسط نهاد توسعه ي محله؛
1-3. تبيين چشم انداز جامع، یکپارچه، بلندمدت و نرمش پذیر؛ در مسير 
اهداف توسعه و با توجه به ویژگی ها و مقياس سياستگذاری  در محالت 

و محدوده های هدف؛ 
1-4. تعيين اهداف عملياتِی مشخص و نرمش پذیر در هدایت روندها؛

محدوده های  و  محالت  چالش های  حل  برای  راهکار  ارایه   .5-1
هدف در قالب مجموعه ای متصل از برنامه ها و اقدامات هماهنگ و 
هم افزا )نمودار 1( در شکلی همپيوند با ساختارهاِی كالن و به صورت 
چندوجهی )ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سياسی، كالبدی، زیست محيطی، 

ذهنی و روانی(؛ 

1-6. تعيين نقش و سهم درست كنشگران در تدوین و اجرای برنامه 
فرایند  به آن در  پایبندی  بازآفرینی محالت و محدوده های هدف و 
اقدامات با تاكيد بر نقش محوری همکاری مدیریت های محلی)ستاد 
استان، ستاد شهرستان، شورای شهر، شهرداری، و...( و مردم. شبکه 

اصلی كنشگران بازآفرینی)نمودار 2( عبارتند از: 

بازآفرینی شهری به عنوان  نفع  اولين و مهمترین جامعه ذی  مردم؛ 
بازآفرینی  برنامه ی   تهيه ی  در  فعال  مشاركت  اصلی  قاعده ی  و  پایه 
محله ها و محدوده های هدف مشتمل بر ساكنان، شاغالن، مستاجران، 
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مردمی،  تشکل های  و  مردم نهاد  سازمان های  مراجعان،  و  مالکان 
تسهيل گران، نهادتوسعه ی محله، نهاد توسعه گر، نهادهای دانشگاهی، 
وابستگان،  دیگر  و  سرمایه گذارن  حرفه ای،  جامعه  خصوصی؛  بخش 
سازمان هاي  اسالمی شهر،  شوراهای  مدیریت شهری؛ شهرداری ها، 
انجمن های شورایاری وابسته به شوراها و دولت؛  نوسازی شهری و 
كليه دستگاه های اجرایی، نهادهای سياستگذار، ناظر و هدایت كننده 
فرایند بازآفرینی مطابق با اعضای ستادهای مندرج در آیين نامه نحوه 
و  مورخ 1394/4/23  ملی  ستاد  مصوب  بازآفرینی،  ستادملی  فعاليت 
ستادملی  بازآفرینی مصوب  استانی  ستادهای  فعاليت  نحوه  آیين نامه 

مورخ 1394/4/23؛
1-7.  مستندسازی، پایش و ارزیابی مستمر و دوره ای؛ از تحقق اهداف 
عملياتی و تغييرات حاصل از اعمال سياست ها و برنامه ها از ابتدا به 

منظور بازنگری و ارتقای رویه ها؛
سازوکار  فراهم آوردن  و  همکاری  شبکه های  ایجاد   .2
حداکثری  مشارکت  جلب  طریق  از  مشارکتی:  برنامه ریزی 

تمامی کنشگران و بازیگران به ویژه مردم
2-1. تشکيل ستادهای استان و شهرستان بر اساس آیين نامه مصوبه 

ستادملی تاریخ94/4/23؛
تسهيلگری  و  حمایت  برنامه ریزی،  سياستگذاری،  نقش  ایفای   .2-2
توسط دولت و مدیریت اجرایی برنامه های بازآفرینی توسط مدیریت 

شهری؛
2-3. شناسایی ظرفيت ها و دارایی های اجتماعی و نهادی موجود و 
تقویت شبکه های  یا  ایجاد  منظور  به  توسعه ی محله  نهاد  راه اندازی 
و  محله  بازآفرینی  در  مشاركتی  برنامه ریزی  تحقق  در  همکاری 

محدوده های هدف؛
2-4. بهره گيری از ظرفيت تشکل های مردم نهاد در قالب شبکه های 
همکاری بر اساس آیين نامه ی كارگروه تشکل های مردم نهاد مصوب 

1396/3/23ستاد ملی بازآفرینی؛  
2-5. پرهيز از هرگونه تصميم و اقدامی كه صرفا با مداخله ی بخش 

دولتی و بدون توجه برنامه ریزی مشاركتی انجام پذیرد؛
3. شناسایی، ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان اجرای برنامه 

بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف
3-1. برنامه ریزی براي شناسایی و جلب مشاركت نهادهای توسعه گر، 
انجمن های صنفی و كارفرمایی، تشکل های حرفه ای و فعاالن صنعت 
مسکن و ساختمان در اجرای برنامه های بازآفرینی به كمک استفاده از 
ظرفيت های ایجاد شده چون آیين نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی 

شهری پایدار؛ مصوب 03/10/ 1397 هيات وزیران؛
3-2. برنامه ریزی براي شناسایی و جلب مشاركت نهادهای توسعه ی 

محله و تسهيل گران به منظور تهيه و اجرای برنامه ها؛
4. فراهم نمودن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه های 

بازآفرینی شهری 
گرفتن  زمينه ي  در  الزم  پيشنهادهای  ارائه  و  موانع  شناسایی   .1-4
مجوزها و دستوركار و بهنگام نياز تغيير ضوابط مالک عمل حقوقی 
و مالی برای تسهيل تحقق برنامه های  بازآفرینی شهری در محله ها و 

محدوده های هدف.
و  در محله ها  بازآفرینی  اقدامات  و  برنامه ها  پایدار  مالی  تامين   .2-4

محدوده های هدف از منابع و بازارهای مختلف با تعيين نقش و سهم 
هر یک از دستگاه های دولتی؛ ماده 16 مصوبه شماره29906/ت54963 
هـ هيأت وزیران و ماده 19 مصوبه شماره 67701/ت 71135 هـ هيأت 
وزیران، شهرداری ها؛ تبصره 2 ماده 5 مصوبه شماره29906/ت54963 
هـ هيأت وزیران، مردم و سایر مشاركت كنندگان با هدف كاهش اتکای 

برنامه به منابع دولتی؛
و  محدوده ها  ساكنان  مالی  مشاركت  ظرفيت های  از  استفاده   .3-4
محالت هدف با تعریف سازوكارهای گردآوري و هم افزایی سرمایه های 
ُخرد، سهامدار پروژه، صندوق  بازآفرینی محله، سپرده پذیری عمومی، 
قرض الحسنه ي حاكميتی و استفاده از ابزارهای متنوع تامين مالی به 

جای تکيه ی صرف بر ابزارهای پولی و بانکی؛
اقدامات  از  یک  هر  برای  مالی  تامين  ویژه ی  طرح  تهيه ی    .4-4

بازآفرینی در محله ها و محدوده های هدف؛
4-5. تدوین سازوكاری بمنظور استفاده ی اهرمی از اعتبارات در اختيار 

وزارت راه  و شهرسازی؛ شركت بازآفرینی شهری ایران؛
4-6. استفاده از ظرفيت ها و ابزارهای مالی، پولی و بيمه ای پيش بينی 

شده در آیين نامه  اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی؛
و  محله ها  ساکنان  در  سکونتی  رضایتمندی  ارتقای   .5

محدوده های هدف
و  محله ها  در  مسکن  توليد  به  توسعه گران  تشویق  و  حمایت   .1-5
محدوده های هدف، به كمک استفاده از ظرفيت های ایجاد شده چون 
آیين نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار؛ مصوب 03/10/ 

1397 هيات وزیران؛
و  محالت  بازآفرینی  برنامه های  در  مسکن  پروژه های  تعریف   .2-5
محدوده های هدف مبتنی بر نيازسنجی و مکانيابی برآمده از نياز جامعه 
هدف و منطبق با الگوی زندگی آنان با در نظرگرفتن امکان توسعه 

خدمات محله ای؛ زیربنایی و روبنایی؛
5-3. تضمين امنيت مالکيت گروه های كم درآمد ساكن در محدوده های 
هدف و جلوگيری از بيرون رانده شدن ساكنان ناشی از اجرای برنامه های 

توسعه و اعيان سازی؛
5-4. بهبود خدمات، تسهيالت و وضعيت اجتماعی ساكنان  با تاكيد بر 
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افزایش امنيت اجتماعی و جذابيت ماندگاری در محله ها؛
5-5. حمایت از تامين و توليد مسکن ارزان قيمت؛ در سمت عرضه 
جامعه؛  متوسط  و  پایين  درآمدی  دهک های  برای  استطاعت پذیر  و 
ظرفيت  از  استفاده  با  الگوهای سکونت  به  توجه  با  تقاضا  در سمت 
شهرداری ها، تعاونی ها، بخش خصوصی، نهادهای محلی و خيرین در 
چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن؛ مصوب  
1387 مجلس شورای اسالمی و استفاده از ظرفيت های ایجاد شده در 
آیين نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار؛ مصوب 03/10/ 

1397 هيات وزیران؛
5-6. تعریف سازوكارهای هدایت برنامه ریزی شده ي سرمایه  به سمت 
توليد و عرضه ی مسکن استطاعت پذیر با تعریف بسته های تشویقی 
ایجاد  ابزارهای  سایر  و  تخفيف ها  بخشودگی ها،  و  معافيت ها  متنوع، 
تبعيض مثبت در محدوده ها و محالت هدف برای توسعه گران و فعاالن 

صنعت مسکن و ساختمان؛
پایين و متوسط  5-7. تقویت قدرت خرید برای دهک های درآمدی 
جامعه، بویژه نسل جوان و خانه اولی ها در محدوده ها و محالت هدف 
صندوق  چون  خوداتکا  صندوق های  از  استفاده  كمک  به  بازآفرینی 
پس انداز مسکن اولی و انواع حساب های پس انداز ميان مدت و بلندمدت؛

5-8. پرداخت تسهيالت كم بهره ساخت و قرض الحسنه ودیعه اسکان 
موقت؛

5-9. برنامه ریزی كاهش هزینه های غيرساختمانی به منظور افزایش 
بازدهی ساخت وساز؛

6. همه شمولی در تهیه و اجرای برنامه ها و اقدام های بازآفرینی 
شهری

نقش آفرینی  و  مشاركت  عادالنه ی  فرصت های  آوردن  فراهم   .1-6
به  توجه  بر  تاكيد  با  بازآفرینی  برنامه های  اجرای  و  تهيه  در  همگان 
نياز و خواست تمامی جمعيت؛ با تاكيد بر زنان، گروه های آسيب پذیر 
شامل گروه های سنی كودكان و سالمندان، گروه های كم درآمد، افراد و 
گروه های كم توان جسمی و حركتی، گروه های قومی و سایر گروه های 
آسيب پذیر كه در طرح های شهری مورد غفلت قرار می گيرند؛ برای 

مثال مستاجران؛

و  برنامه ها  در  هدف  جامعه  زنان  نيازهای  و  مسایل  به  توجه   .2-6
با مصوبه  بازآفرینی محالت و محدوده های هدف مطابق  طرح های 
درخصوص  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای   97/4/11 مورخ 

نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسيتی؛
7. حفاظت و احیای محدوده های فرهنگی-تاریخی شهرها و 

محله های هدف بعنوان قسمتی از هویت شهر
محدوده های  احيای  و  حفاظت  اصلی  رویکردهای  رعایت   .1-7
تاریخی-فرهنگی در قالب مفهوم توسعه مطابق موضوع مصوبه مورخ 
و  محله ها  در  بازآفرینی  برنامه های  اجرای  و  تهيه  در   1396/3/10

محدوده های هدف؛
و  شهرها  در  سرزمينی  زیست  تاریخی  دانش  عميق  شناخت   .2-7
شناسایی ارزش ها و ميراث ملموس و ناملموس تاریخی در محله ها و 
محدوده های هدف؛ بر اساس مصوبه ي مورخ 1394/7/27 شورایعالی 
تاریخی 168  بافت  ابالغ محدوده ی  ایران در  شهرسازی و معماری 
شهر كشور و بهره مندی از آن ها در قالب برنامه ها و اقدامات بازآفرینی 
محله ها و محدوده های تاریخی بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی 
احيای  و  اصلی حفاظت  "رویکردهای  ابالغيه  با  و معماری  مطابق 

محدوده های تاریخی-فرهنگی"، مصوب 1396/2/11؛
7-3. شناسایی و انعکاس آثار با ارزش فرهنگی -تاریخی ثبت شده یا 
معاصر با ارزش به همراه حریم آن ها بر روی نقشه كاربری اراضی در 

اسناد طرح های بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف؛
7-4. انعکاس محدوده های بافت تاریخی مصوب شهرها؛ مصوبه مروخ 
1394/7/27 شورایعالی شهرسازی و معماری بر روی نقشه ی كاربری 
ميراث  سازمان  مقررات  كامل  رعایت  و  بازآفرینی  طرح های  اراضی 
بازآفرینی  اقدام های  و  برنامه ها  در  مذكور  بافت های  برای  فرهنگی 

شهری؛
و  احياء  برای  موضوعی  و  موضعی  طرح های  تهيه  پيشنهاد   .5-7
باززنده سازی تک بناها، محورها و بافت های تاریخی در محدوده های 
هدف)با تاكيد بر آثار فرهنگی و تاریخی ملموس و غيرملموس به عنوان 

یک كليت یکپارچه و منسجم(؛
7-6. تاكيد بر حفظ و ارتقای كيفيت فضایی موجود بافت های واجد 
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نيز  و  مقياس  بزرگ  كالبدی  مداخله های  از  پرهيز  طریق  از  ارزش 
هرگونه مداخله كالبدی به نحوی كه موجب از بين رفتن شواهد ناظر بر 
ارزش های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و جز آن ها شود؛ تخریب بناها، 

تعریض و ایجاد معابر، افزایش ارتفاع و تراكم؛
7-7. اقدام برای حفظ ابنيه های آبی قدیمی در بافت های تاریخی و 
نيز احياء سازه های تاریخی آب با نظارت و راهبری ستادهای استان و 

شهرستان طبق مصوبه 96/11/3 ستاد ملی بازآفرینی شهری؛
شهر،  زیستی  سرمایه های  و  طبیعی  محیط  از  حفاظت   .8

محله ها و محدوده های هدف 
تقویت  و  حفاظت  منظور  به  طبيعی  ميراث  و  منابع  شناسایی   .1-8
زیست بوم های طبيعی در برنامه های بازآفرینی محله ها و محدوده های 

هدف؛
8-2. رعایت عرصه و حریم مصوب كليه ی منابع آبی؛ دریا، دریاچه، 
و  طرح ها  در  آبی  منابع  دیگر  و  قنوات  چاه ها،  مسيل ها،  رودخانه ها، 

برنامه های بازآفرینی؛
8-3. جانمایی و تثبيت نقشه های حد بستر و حریم رودخانه ها مصوب 
وزارت نيرو؛ بر اساس تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادالنه آب در 
تهيه برنامه اسکان مجدد سکونتگاه های غيررسمی واقع در حریم منابع 
به منظور  رودكناری  فضاهای  بازآفرینی  تهيه طرح های  در  و  طبيعی 
جلوگيری از ساخت وساز و جانمایی كاربری های غيرمجاز در محدوده 

حریم كمی و كيفی رودخانه های شهری؛
8-4. حفاظت و احيای فضاهای آب كناری و اتصال آن ها به شبکه 
اقدام های  و  برنامه ها  قالب  در  محله ای  و  شهری  عمومی  فضاهای 
بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف مطابق مصوبه 1396/10/4 
شورایعالی شهرسازی و معماری پيرامون احيای رودخانه ها و بازآفرینی 

فضاهای رودكناری؛
8-5. توجه به ویژگی های اقليمی و بستر شهر در الگوی توسعه شهر، 
الگوی  بافت،  دانه بندی  الگوی  شامل  )مورفولوژی(  ریخت شناسی 
هدف  محدوده های  و  محله ها  در  شهری  فضاهای  و  معابر  طراحی 

بازآفرینی؛
8-6. توجه به قابليت های انرژی های نو )انرژی های پاک( در برنامه ها 

و اقدام های بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف؛
اقليم  با  معماری همساز  و  معيارهای شهرسازی  از  بهره گيری   .7-8

با هدف بهينه سازی مصرف انرژی در برنامه های و اقدام های مرتبط 
و  محله ها  در  محلی  اجتماع  پایدار  و  درونی  توسعه   .9

محدوده های هدف بازآفرینی 
9-1. اجرای برنامه های مهارت افزایی و توسعه توانمندی های اقتصادی 

و اجتماعی افراد و كسب وكارهای محلی؛
9-2. اولویت بخشی به بهره مندی از ظرفيت و توان منابع انسانی ساكن 
و فعال در محدوده؛ با تاكيد بر توانمندسازی گروه های بيکار، كم مهارت 
و كم توان و كسب و كارها و پيمانکاران محلی در برنامه های اجرایی و 

عملياتی بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف؛  
9-3. توجه به ارتقای سرزندگی و تنوع فعاليت ها در برنامه ها و اقدام های 
بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف بر اساس نيازهای جامعه هدف؛

10. رعایت حقوق شهروندی و توسعه عرصه عمومی 
طریق  از  ساكنان  و  شهروندان  آرای  از  بهره مندی  و  جلب   .1-10

هم اندیشی،  فضاهای  ایجاد  و  ارتباطات  فناوری  نوین  سامانه های 
بازآفرینی  اقدام های  و  برنامه ها  پيرامون  آنان  مشاركت  و  گفت وگو 

محله ها و محدوده های هدف؛
در  مردم  با  تعامل  و  پاسخگویی  ميزان  و  شفافيت  افزایش   .2-10

فرایندهای بازآفرینی پایدار شهری؛
10-3. استفاده از ظرفيت رسانه ها و دیگر ابزارهای خالقانه در آگاهی 
بخشی و اطالع رسانی عمومی سياست ها، برنامه ها و هرگونه اقدام در 
محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی به ساكنان، مالکان، و دیگر 
بازآفرینی  طرح های  بر  نظارت  و  اجرا  تهيه،  مراحل  در  شهروندان 

به منظور ایجاد شفافيت و پيش گيری از ایجاد رانت های اطالعاتی؛
10-4. بهره گيری از ظرفيت سازمان های مردم نهاد در مراحل تهيه، 
اجرا و نظارت بر طرح های بازآفرینی محله هاو محدوده های هدف بر 
اساس آیين نامه كارگروه تشکل های مردم نهاد مصوب 1396/3/23 

ستادملی بازآفرینی؛ 
10-5. فراهم آوردن زمينه ی الزم برای شکل گيری خانه های گفتمان 
در بناهای ارزشمند مراكز شهرها توسط اداره كل های راه و شهرسازی 
یا شهرداری ها با تولی گری و مدیریت نهاد غيردولتی، به منظور ایجاد 
فضای گفتگو در خصوص چالش های شهری و نيز ترویج و الگوسازی 

برای استفاده مجدد از بناهای باارزش؛
10-6. ترویج فرهنگ، اخالق و مسؤوليت های شهروندی در ساكنان 

محدوده های هدف؛
10-7. برنامه ریزی برای تقویت و بهبود امنيت اجتماعی همه ساكنان 

محالت و محدوده های هدف؛
11. اتخاذ رویکرد محرک شهری در تنظیم برنامه ها و اقدامات؛

و  تاثيرگذار  اما  خرد  مقياس  در  اقدامات  به  اولویت بخشی   .1-11
جریان ساز بدون تحميل هزینه های گزاف؛

11-2. تعریف برنامه ها و اقدام های بازآفرینی در محله ها و محدوده های 
اقدامات  و  تغييرها  از  زنجيره ای  ایجاد  به  منجر  به  نحوی كه  هدف 
توسعه ای و خودجوش در محدوده های بالفصل به تدریج، محركی برای 

ارتقای كيفيت زندگی در شهر شوند؛
12. ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین؛

بازآفرینی  برنامه های  در  شهرها  درون زای  توسعه  به  توجه   .1-12
محالت و محدوده های هدف.

12-2. توجه به اصول توسعه پایدار در حفظ محيط زیست و برقراری 
عدالت اجتماعی در تعيين نحوه استفاده از اراضی و تخصيص كاربری ها 

و فعاليت ها در محله ها و محدوده های هدف.
12-3. به رسميت شناختن حقوق مالکيت رسمی و غيررسمی زمين در 
محدوده های ناكارآمد شهرها با تاكيد بر سکونتگاه های غير رسمی در 

تهيه و اجرای برنامه های بازآفرینی.
تاکید  با  جابه جایی  و  دسترسی  حرکت،  نظام  بهبود   .13
و  محله ها  در  عمومی  حمل ونقل  بر  مبتنی  توسعه  الگوی  بر 

محدوده های هدف؛
13-1. توجه به الزامات مصوبه 1396/03/22 شورای عالی در خصوص 

توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی و راهنمای آن؛
13-2. فراهم آوردن امکان دسترسی و استفاده از امکانات وخدمات 

محلی در فواصل قابل پياده روی در سطح محله های هدف؛
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14. رعایت مالحظات و الزامات تاب آوری شهری در بازآفرینی 
محله ها و محدوده های هدف

14-1. توجه به ضرورت هم پيوندی تاب آوری اجتماعی، اقتصادی، 
محيطی به صورت توامان؛ 

با  در محدوده های هدف  بحران  مدیریت  نظام  ریزی  برنامه   .2-14
ابالغی  راهنمای  و  شورای عالی   1396/02/11 مورخ  مصوبه  اعمال 
پدافند  و  دفاعی  و مالحظات  الزامات  "دستورالعمل  در خصوص  آن 

غيرعامل و توليد نقشه ها و اسناد الزم"؛
14-3. شناسایی پهنه های گسلی، نوع خاک، شيب زمين، و سایر عوامل 
محدود كننده ساخت و ساز در  تدوین برنامه های بازآفرینی محله ها و 
محدوده های هدف بر اساس رعایت الزامات شيوه نامه ابالغيه شماره 
108273/300 مورخ 97/8/14 درخصوص بند 2 مصوبه شورای عالی 

شهرسازی و معماری؛ 
14-4. اجرای كامل و دقيق مقررات ملی ساختمان در استحکام بخشی 

و مقاوم سازی ابنيه درمحله ها و محدوده های هدف؛
با توجه به   14-5. اصالح  و بهبود شيوه ها و كيفيت ساخت و ساز 

ارزش های معماری بومی و بهره مندی از ظرفيت های موجود؛
14-6. فرهنگ سازی تاب آوری شهری به عنوان بخشی نوین و امری 

حياتی در الگوی زندگی ساكنان؛
15. مدیریت سیمای شهری و ارتقائ کیفیت فضایی- کالبدی 

عرصه های عمومی و بناها در محالت و محدوده های هدف
اجتماعی-فرهنگی،  تاریخی،  اقليمی،  ویژگی های  به  توجه   .1-15
و  ضوابط  تدوین  در  هدف  محدوده های  و  محله ها  و...  اقتصادی، 
الگوهای استقرار توده و فضا و احداث بناها با بهره گيری از آموزه های 

معماری و شهرسازی بومی؛
15-2. رعایت مصوبه  مورخ 2 /1391/10 شورای عالی شهرسازی و 

معماری درخصوص ارتقای كيفی سيما و منظر شهری
راهکارهای  و  راهبردها،  سیاست ها،  نهادینه سازی   .16
گفتمان سازی،  آموزش،  طریق  از  شهری  پایدار  بازآفرینی 

اطالع رسانی و فعالیت های فرهنگی- ترویجی
كليه  و  گروه های هدف  آموزش  نظام  و گسترش  آگاه سازی   .1-16
ظرفيت های  تمامی  از  استفاده  با  پایدار  شهری  بازآفرینی  كنشگران 
دولتی، عمومی و غير دولتی اعم از آموزش و پرورش، صدا و سيما، 
وزارت ارشاد، دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، صدا و سيما و...

و  شهری،  مدیریت  در  دانش  مدیریت  و  ظرفيت سازی   .2-16
دستگاه های عضو ستادهای ملی، استانی و شهرستانی؛ 

16-3. همکاری مشترک با نهادهای فرهنگی تاثيرگذار بر شکل گيری 
پایه های فرهنگ بازآفرینی؛  

بافت  هم گسیختگی  از  به  منجر  که  اقداماتی  از  پرهیز   .17
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی اجتماعات محلی شوند؛

از اقداماتی كه به هر طریقی منجر به خروج ساكنان  17-1. پرهيز 
اصلی از محله یا محدوده ای از شهر می شوند؛

17-2. پرهيز از اقداماتی كه اقتصاد و كسب وكارهای محلی را تحت 
شعاع قرار داده و مانع از رونق و توسعه آن ها شوند؛

زدن  برهم  به  منجر  كه  نحوی  به  معابر  تعریض  از  پرهيز   .3-17

استخوان بندی و ساختار فضایی محدوده ها و محله های كهن شوند؛
17-4. توجه به هویت كالبدی و الگوهای سازماندهی فضایی و حفظ 
مقياس كوچک و ميانی در صورت ضرورت تجميع و تفکيک مجدد 

پالک های ثبتی در محله های هدف.
17-5. پرهيز از اجرای پروژه هایی كه منجر به تخریب ارزش ها و منابع 
طبيعی، ميراث ملموس و ناملموس فرهنگی در محله ها و محدوده های 

هدف شوند؛
ساكنان  تعلق  حس  تقویت  و  حفظ  برای  برنامه ریزی  لزوم   .6-17

محله های هدف؛ 
17-7. پرهيز از تهيه و اجرای برنامه ها و پروژه هایی كه بدون احصاء 
خواست و نياز واقعی ساكنان، مالکان، مستاجران، و كاربران محلی و 

بدون مشاركت آنان و به صورت از باال به پایين تدوین شده باشند. 
17 . پرهیز از تهیه و اجرای برنامه ها و پروژه هایی که بدون 
زنان،  بر  تاکید  با  جمعیتی  گروه های  همراهی  و  مشارکت 
و  جسمی  کم توانان  سالمندان،  و  کودکان  سنی  گروه های 

حرکتی تهیه شده باشند؛
18. ضمانت اجرایی راهکارهای فوق الذکر

18-1. لزوم توجه به محدوده های ناكارآمد در تهيه طرح های جامع با 
رویکرد نوین مطابق با شيوه نامه شناسایی محدوده ها موضوع ابالغيه 
و  شهرسازی  شورای عالی   1397/8/14 مورخ   108273/300 شماره 

معماری؛
18-2. نظارت شركت بازآفرینی شهری ایران به عنوان دبيرخانه ستاد 
ملی بر فرایندهای تحقق راهکارها و فعال سازی ابزارهای مالی و قانونی 

موجود در این راستا؛
18-3. نظارت دبيرخانه ستادهای استانی بر اجرای تکاليف دستگاه های 
و  در محله ها  بازآفرینی  برنامه های  فرایندهای تحقق  در  عضو ستاد 

محدوده های هدف؛
از  بهره برداری صحيح  اجرا و  زمينه  18-4. مدیریت شهرداری ها در 

برنامه و اقدام های بازآفرینی در محله ها و محدوده های هدف؛
منابع و ماخذ:

- دبيرخانه هيات دولت )1393( "سند ملی راهبردی بهسازی، نوسازی 
و  راه  وزارت  ناكارآمد شهری"،  و  فرسوده  بافت های  توانمندسازی  و 

شهرسازي، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ایران 
- شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران )1393( "تغيير انگاره های 
مفهوم  بر  تأكيد  و  "ناكارآمدی"  به  "فرسودگی"  رویکرد  از  نظری 

بازآفرینی شهری"، وزارت راه و شهرسازي
"رویکردهای   )1396( ایران  معماري  و  شهرسازي  عالي  شوراي   -
اصلی حفاظت و احيای محدوده های تاریخی - و فرهنگی"، وزارت راه 

و شهرسازي با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي كشور
تعيين  نامه  "شيوه   )1397( ایران  شهري  بازآفریني  شركت   -
شهرسازي،  و  راه  وزارت  شهری"،  بازآفرینی  هدف  محدوده های 

دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران
- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )1396( 

"احکام ماده های  59، 60، 61"، روزنامه رسمي جمهوري اسالمي.
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lÆNlI
  aÈViHÏ hdVhkD uÂNjÚH líÂ<uI hÏ hc vhÍiH& fÁHiH

, lñ�IiHÏ aÈVÏ iöéÁN ;I yHgäÚH nhvhÏ ndVdÁI hÏ
;ÈK lDfHaÁN# nv v,kN jñ<̈è , sÎV pV;J aÈViHÏ
hdVhË fI s<Ï nséH,vniHÏ k<dK& jÂHlDh[Ch jñJ jÇeÎV
hdK tVhdÁN rVhv =VtéI , nv lÆHfG kÎHciH , s±dR [NdN
n]Hv j®ÎÎVhjD aNÍ hkN# hdK fòAiH nv x<� clHË fH
vaN jNvdíD ;HlG aNÍ , kÆA sHckNÍ , dH lòVfD vh
nv aÈV hd�H lDkÂHdÁN# tVs<n=D d¥D hc lÈLjVdK
löHmG lVf<£ fI t�HiHÏ aÈVÏ hsJ ;I fHuE
fDsHclHkD& uNÊ j¶Hn�& uNÊ jÁHsF , fD r<hv=D >Ë
lDa<n� gBh fVhÏ [�<=ÎVÏ hc >Ë fHdN lÎChË ̀HdNhvÏ vh
fH hkíHÊ huÂHgD nv t�HÏ aÈVÏ fḦ fVn� ]Vh ;I fH
htChdA ̀HdNhvÏ& uÂV t�HÏ aÈVÏ fḦ vtéI , lÎChË
n,hÊ >Ë kÎC tC,kD lDdHfN#

  fHtJiHÏ tVs<nÍ uÂNjÚH nhvhÏ ,d|=DiH , sHoéHv
oHü [Â¶ÎéD& tViÁæD , ;HgäNÏ f<nÍ ;I kI jÁÈH
jV;ÎäHè fHtJ lñN,nÍ vh fV iL cnÍ f�¥I fV fHtJiHÏ

Î̀Vhl<kD kÎC jÇeÎVhè kHlÁHsF hlÁÎéD& h[éÂHuD& cdöJ
lñÎ¢D , ### =BhaéI hkN#

  hc s<Ï ndæV hjòHb jNhfÎV lÁHsF fI lÁ§<v Î̀A
=ÎVÏ hc o¢Vhè , >sÎFiHÏ hpéÂHgD& kÆA lêäéD vh
nv fÆHÏ t�HÏ aÈVÏ fHcÏ lD;ÁN# nv hdK vhséH htChdA
hlÁÎJ& rNvè , hséñ¥HÊ fHuE htChdA n,hÊ , d:

H̀v]æD nv t�HÏ aÈVÏ lDa<n#

]¥ÎNÍ
  fHtJiHÏ tVs<nÍ =HÍ nv =BaéI nhvhÏ i<dJ , hwHgJ

lúòW , j¶VdT aNÍ hÏ f<nkN , d¥D hc r¢FiHÏ
hw�D& lV;CÏ , t¶H� aÈV vh jú¥ÎG lDnhnkN� g¥K fH
zÈ<v aÎ<ÍiHÏ k<dK aÈVsHcÏ , pV;J fI s<Ï
nséH,vniHÏ k<dK , >yHc sHoJ , sHciHÏ lNvË ,
[NdN kI jÁÈH hvjäH£ o<n vh fH fHtJiHÏ ̀ÎVhl<kD hc nsJ
nhnÍ hkN& f�¥I h[äHvÚh uÂ�¥Vn hw�D o<n vh kÎC fI sHdV
röÂJiHÏ aÈV ,h=Bhv kÂ<nÍ , fI jNvd{ n]Hv hkC,h&
jòVdF& tVs<n=D& fD i<déD , fDhwHgéD =úéI hkN#

  hc >Ë [H ;I fÎA hc 04 iChv i¥éHv hc hvhqD
aÈViHÏ lH vh fHtJiHÏ tVs<nÍ nv fV=VtéI hkN& gBh
hpÎH , fHcsHcÏ >ËiH fVhsHõ l¢Hg¶Hè hkíHÊ aNÍ d:
qV,vè lñö<ã lDa<n , fH j<[I fI hdK ;I hpÎHÏ
iV i¥éHv fHtJ tVs<nÍ kÎHclÁN hoéûHü 001
lÎ�ÎHvn vdH� huéäHv lDfHaN& gBh hpÎHÏ fHtJiHÏ
tVs<nÍÏ l<[<n& huéäHvÏ fÎA hc ]ÈHv iChv lÎ�ÎHvn
vh lDx�äN#

  hc xVtD hdVhË& v,Ï oX cgCgIÏ >g~ _ iÎÂHgÎH rVhv
=VtéI , fI x<v lÎHkæÎK iV sH� d: cgCgI fCvø& iV
nÍ sH� d: cgCgIÏ fḦÏ i�J vdúéV vh aHiN lDfHaN�
fI kñ<Ï ;I fI vyL nhaéK d: nvwN [Â¶ÎJ nkÎH&
6nvwN j��Hè kHaD hc cgCgI vh ,d|ÍÏ o<n sHoéI hsJ#
hc hdK v, fH j<[I fI uNÊ j<hkHdD hdK fHtJiH nv lÆHf�I fH
cgCgI , =öéVù fHtJiHÏ tVs<nÍ nv ;ú<v , kÎC ;Âä<n

 >aÁHdD fH fHtJ iHÏ tVs<nÍ Ï aÈVÏ
                                   ,  kñ<Í a¥G =ÎVÏ >Ë iH

lVdL uVã hpÂNÏ

;HvaÁHõ hvaN l¶ÂHvÏ

;HvaÁHõ l¶H,kJ fVkHlIvdCÏ

, j<s¶I Ï aÈVnhvÏ lúÈN
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lö¥K l<vn kÎHc , htChdA oHk<hviHÏ hdVhkD& ;ú<vlHË
kÎHclÁN hsé�HnÍÏ fÈÎÁI hc lÁHfU l<[<n nv fHtJiHÏ
tVs<nÍ lDfHaN# hdK ]ÁÎK hsJ ;I qV,vè j<[I ,
hvhmIÏ vhi¥HviHÏ fÈÎÁI fVhÏ lÆHf�I fH p<hnë ,
lòHxVhè l<[<n nv fHtJiHÏ tVs<nÍ kÎC fI ]úL
lDo<vn#

nv d: kæHÍ ;�D aHdN fI k§V fVsN ;I fHtJiHÏ
tVs<nÍ& nhvhÏ l¶�±è lé¶Nn f<nÍ , tHrN iV=<kI
hvcaD iöéÁN& hlH ,hr¶ÎJ hdK hsJ ;I hdK lñ±è
kúHkIiHdD hc p<hnë v,c=Hv vh nv >y<ù nhaéI , fHc=<
;ÁÁNÍÏ v,c=HvÏ sòJ , ̀VlúÆJ iöéÁN� gBh hc pVlJ
, [HdæHÍ oHwD fVo<vnhvkN ;I léÇs�HkI f¶�ÚH nv k§V
=VtéI kúNÍ , fI >ËiH fI uÁ<hË "kÆH£ fñVhkD" ,
"l¶�±è aÈVÏ" kæVdöéI lDa<n#

l¶ÎHviHÏ aÁHsHdD fHtJ tVs<nÍ
  júVdP l�HiÎL lVf<£ fI fHtJiHÏ tVs<nÍ l<[F

aÁHoJ nrÎR jV köäJ fI hdK fHtJiH , jÂHdC >Ë fH sHdV
fHtJiHÏ aÈVÏ lD=Vnn� hc hdK v, nv hdK [H fI júVdP
l¶HkD n, ,h\ÍÏ lÈL "fHtJ aÈVÏ" , "tVs<n=D"
lDV̀nhcdL^

  fHtJ aÈVÏ
  uäHvè hsJ hc nhkI fÁNÏ , nv iL jÁÎN=D t�HiH ,

uÁHwV aÈVÏ ;I fI jäU ,d|=DiHÏ lñÎX xäÎ¶D ,
oû<wÚH j<<̀=VhtD nv lñN,nÍ aÈV d¶ÁD f�<µiH ,
lñ�IiHÏ aÈVÏ fI x<v túVnÍ dH =ööéI , fH k§ÂD
oHü [HÏ =CdK aNÍ hkN )xHiVoHkD& 5831&
ü79(#

  tVs<n=D
 lVhn hc tVs_<n=D iÂ_HË kH;_Hv>lNÏ , ;HiA

;HvhdD fHtJ köäJ fI lÎHkæÎK fHtJiHÏ aÈVÏ

l¥HË l<vn fVvsD hsJ# tVs<n=D nv fHtJ , uÁHwV
nv,kD >Ë dH fI säF rNlJ fI ,[<n lD>dN , dH fI
u�J tÆNhË fVkHlIÏ j<s¶I , k§Hvè ;HtD fV
a¥G=ÎVÏ fHtJ#

  Î̀HlN tVs<n=D fHtJ ;I nv kÈHdJ lÁíV fI hc
fÎK vtéK lÁCgJ >Ë nv lÎHË aÈV,kNhË lDa<n& nv
ha¥H� =<kH=<Ë hc [Â�I ;HiA , dH tÆNhË aVhdX
cdöJ B̀dVÏ , hdÂÁD& , kHföHlHkD ;HgäNÏ&
h[éÂHuD& hréûHnÏ , jÇsÎöHjD nv fHtJ aÁHsHdD
lD=Vnn )iÂHË& ü89(#

aÁHsHdD fHtJ tVs<nÍ
  l¶ÎHviHÏ aÁHsHdD fHtJiHÏ tVs<nÍ fV läÁHÏ

lû<fIÏ a<vhÏ uHgD l¶ÂHvÏ , aÈVsHcÏ aHlG sI
aHoW bdG lDfHaN^

1# kH`HdNhvÏ�hdK aHoW kúHË niÁNÍÏ uNÊ jÇlÎK
sÎöéL sHcÍ hÏ lÁHsF , yÎVlÆH,Ê fVhÏ fÁHiHsJ#

2# k�<bkHB̀dVÏ� hdK aHoW kúHË niÁNÍÏ uNÊ
,[<n nséVsDiHÏ lÁHsF , fH uV° ;HtD fVhÏ s<hvÍ
lDfHaN#

3# vdCnhkæD� hdK aHoW kÎC kúHË hc túVn=D fHtJ
, ;êVè r¢¶Hè ;<]: fH löHpJ hkNµ nhvn#

  läÁHÏ aÁHsHdD fHtJiHÏ tVs<nÍ& f�<µiHÏ aÈVÏ

hsJ# iV f�<µ aÈVÏ ;I 05 nvwN r¢¶Hè >Ë lúÂ<�
iV d: hc l¶ÎHviHÏ cdV fHaN tVs<nÍ fI aÂHv lD>dN#

hgT _ f�<µ kHH̀dNhv& f�<;D hsJ ;I pNhrG 05 nvwN
fÁHiHÏ >Ë yÎVlÆH,Ê fHaN#

ã _ f�<µ k�<bkHB̀dV& f�<;D hsJ ;I pNhrG 05
nvwN uV° l¶HfV >Ë ;L jV hc 6 léV fHaN#

ì _ f�<µ vdCnhkI& f�<;D hsJ ;I pNhrG 05 nvwN
±̀µiHÏ >Ë nhvhÏ löHpJ ;L jV hc 002 léVlVfU
lDfHaN#
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 lú¥±è fHtJiHÏ tVs<nÍ
  xäR l¢Hg¶Hè fI uÂG >lNÍ& fHtJiHÏ tVs<nÍÏ l<[<n

nv ;ú<v& nhvhÏ lú¥±jD hsHsD nv hf¶Hn ;HgäNÏ& h[éÂHuD&
hréûHnÏ& l¶ÂHvÏ& cdöJ lñÎ¢D , ## fI aVó bdG lDfHaÁN
;I qV,vè j<[I fÎA jV löá<̈Ë , fVkHlI vdChË aÈVÏ vh
lDx�äN^

hgT _  lú¥±è ;HgäNÏ
*  kä<n k§L ;HgäNÏ , uÂ�¥VnÏ nv fHtJ�
*  kä<n sHoéHv k§HÊ oNlHè vsHkD , ;Âä<n sVhkIÏ t�HiHÏ

lòé�T oNlHjD�
*  ,[<n aä¥IiHÏ nséVsD kHlÁHsF , ;L uV° nv fHtJ&

,[<n t�HiHÏ kHléÁHsF fH pV;J hj<läÎG& , aä¥IiHÏ ̀Î}
nv ̀Î} , ;<]IiHÏ fHvd: , rNdÂD  _ ;Âä<n t�HÏ ̀Hvµ
hj<läÎG _ , jNhoG löÎViHÏ Î̀HnÍ , s<hvÍ nv fHtJ�

*  kä<n t�HiHÏ fHc , uÂ<lDlÁHsF nv fHtJ ;I l<[F hc
fÎK vtéK v,kR , ̀<dHdD fHtJiH , pH;L aNË v;<n , lVn=D fV
[< lñ±è aNÍ hsJ#

*  kHlÁHsF f<nË , fD i<déD sÎÂHÏ aÈVÏ lÁ¢ÆI ;I
kéÎíIÏ sHoJ , sHciHÏ fD qHf¢I , fN,Ë vuHdJ hw<� tÁD
hsJ#

*  uNÊ hsé�HnÍ hc lûHgP lÁHsF , v,ùiHÏ tÁD , lÈÁNsD
nv hpNhë sHoéÂHËiH ;I fI ngÎG ̀HdÎK f<nË s¢P nv>lN sH;ÁHË
, kH>=HiD >ËiH hc hw<� lÈÁNsD hj�HØ lDhtéN#

*  ,vheJ& ;I l<[F f±j¥�Î�D , lòV,fI lHkNË fVoD hc
hl±µ =VndNÍ hsJ#

ã  _  lú¥±è h[éÂHuD^
*  fḦ f<nË jV;ÎF l<chdÎ¥D [Â¶ÎJ nv nhoG fHtJiH fH

j<[I fI s¥<kJ htVhn fH tViÁ+iHÏ =<kH=<Ë�
* ̀HdÎK f<nË s¢P ckN=D , ,q¶ÎJ tViÁ+ h[éÂHuD�
* uNÊ p�<v t¶H� sH;ÁHË nv lúHv;JiHÏ h[éÂHuD& fI

ngÎG tVs<n=D biÁD sH;ÁHË köäJ fI fHtJ�
* ,[<n [VÊ& [ÁHdJ& fCÍ , kHhlÁDiHÏ tVnÏ , h[éÂHuD nv

hdK lÁHxR fI ngÎG a¥G , tVÊ oHü lÁ¢ÆI , uNÊ j¶�R oHxV
fVoD hc sH;ÁHË fI fHtJ#

  ì _ lú¥±è hréûHnÏ
* ̀HdÎK f<nË j<hË lHgD , s¢P nv>lN uÂNÍÏ sH;ÁHË�
* uNÊ jÂHdG fI sVlHdI =BhvÏ j<sX fòAiHÏ oû<wD

, n,géD nv lÁ¢ÆI fI ngÎG tVs<n=D ;Hv;VnÏ& ;HgäNÏ , biÁD
fHtJ�

* uNÊ ,[<n ;HvfVÏiHÏ nv>lNch , léÁHsF fH lñÎX nv
lñN,nÍ#

  n _  lú¥±è l¶ÂHvÏ , aÈVsHcÏ
* uNÊ hsé�HnÍ hc v,ùiHÏ tÁD , lÈÁNsD nv hpNhë

sHoéÂHËiH�
* j�¥Î: hvhqD fI r¢¶Hè ;<]:& vdCnhkI , kHlÁ§L nv

lñN,nÍ fI u�J uNÊ k§Hvè lÑeV nséæHÍ lNdVdJ aÈVÏ fV
sHoJ ,sHciH�

* [ÈJ =ÎVÏ kHlÁHsF , [VÊ =BhvÏ kHlÁ§L sHoJ , sHciH
nv fVoD kÆH£�

* ;Âä<n jÇsÎöHè , jíÈÎChè aÈVÏ l<vnkÎHc�
* uNÊ ,[<n ;HvfVÏiHÏ lÁHsF fH uÂ�¥Vn fHtJ , kÎHc

lñN,nÍ�
* ̀Î<kN kHlÁHsF lÎHË fHtJ tVs<nÍ , lñN,nÍ ̀ÎVhl<kD ;I

f¶�ÚH hc fHtJiHÏ [NdN , k<sHc iöéÁN#

  i_   _  lú¥±è cdöJ lñÎ¢D
* uNÊ jÇlÎK aä¥IÏ ntU >ãiHÏ s¢ñD& ,q¶ÎJ kHlÁHsF

[ÂU >,vÏ& iL ]ÁÎK ntU cfHgI , [HvÏ f<nË tHq±ãiHÏ
oHkæD nv s¢P l¶HfV ;I f¶�ÚH l<[F jíÂU pÎ<hkHè l<bÏ dH
púVhè nv l¶HfV lñ±è lDa<n�

* kHlÁHsF f<nË föéV , ̀<aA l¶HfV�
* ,[<n ;HvfVÏiHÏ ḧdÁNÍ , kHsHc=Hv fH lñÎX lö¥<kD

lHkÁN ,hpNiHÏ j¶ÂÎV=HiD& kÂ¥D& j�¥Î: cfHgI , ###�
* uNÊ vuHdJ fÈNhaJ ̀ÎHnÍ v,iH , [<Ï >ã j<sX fVoD

l®HcÍ nhvhË�
* >g<nÍ f<nË fVoD hc sHoéÂHËiHÏ lòV,fI fI u�J hsé�HnÍÏ

l¶éHnhË , líVlHË hc >ËiH�
* ,[<n pÎ<hkHè hi�D , yÎVhi�D nv fVoD lÁHxR fHtJ&

;I f¶�ÚH j<sX hiHgD kæÈNhvÏ lDa<kN#



19 81 ½nIµ{ / ´TzÀ ÏIw

 ̀éHköÎGiHÏ fHtJ tVs<nÍ
  fHtJiHÏ tVs<nÍÏ aÈVÏ fH ,[<n lú¥±è ,

Î̀îÎN=DiHÏ nv,kD o<n nhvhÏ ̀éHköÎGiH , hl¥HkHè fHgÆ<Í
hÏ kÎC iöéÁN ;I fH fVkHlI vdCÏ lÁHsF , iNtÂÁN lDj<hË
hc >ËiH nv vhséHÏ vaN , j<s¶IÏ aÈVÏ , f¶�ÚH [�<=ÎVÏ
hc j<s¶IÏ htÆD aÈViH fÈVÍ lÁN =VndN#

  nv oû<ü ̀éHköÎGiH , hl¥HkHè fHtJ tVs<nÍ lDj<hË
fI l<hvn bdG haHvÍ ;Vn^

* ̀HdÎK f<nË rÎÂJ clÎK nv fHtJ�
* hl¥HË hpNhë lö¥K lÁHsF fVhsHõ hgæ<Ï lûV́

, jÇlÎK lö¥K hvchË rÎÂJ fVhÏ hrúHv ;L nv>lN sH;K nv
aÈV�

* l<r¶ÎJ lÁHsF rVhv=ÎVÏ fVoD hc fHtJiH nv aÈV ,
nséVsD fI hl¥HkHè aÈVÏ�

* ,[<n >eHv jHvdòD dH rNdÂD nhvhÏ é̀HköÎGiHÏ
oHÌü fÈVÍ fVnhvÏ nv fVoD hc fHtJiH , fÈVÍ fVnhvÏ hc
>k_ÈH fH hkí_HÊ v,ùiHdD lHkÁ_N hpÎ_H , j®ÎÎ_V uÂ�¥_Vn�

* hl¥HË hdíHn t�HÏ fHc oNlHjD , fÈä<n aVhdX cdöJ
lñÎ¢D�

* ̀HÏ fÁNÏ fVoD hc sH;ÁHË fI sÁJiH , huéÆHnhè nv
vhséHÏ [�F lúHv;J , iÂ¥HvÏ hiHgD , jÂHdG fI
lHkN=HvÏ nv fHtJ#

u<hlG hdíHn tVs<n=D nv fHtJ
  hc niIÏ 0431 iÂæHÊ fH htChdA wHnvhè k�éD ,

h[VhÏ hw±pHè hvhqD nv ;ú<v& jñ<̈è h[éÂHuD&
hréûHnÏ , [Â¶ÎéD lÈÂD fI ,r<ß Î̀<sJ# hw±pHè
hvhqD nv hdVhË& fI uÁ<hË d: uHlG lÈL nv júNdN
lÈH[VèiHÏ v,séHdÎHË fI aÈViH& kÆA fHcÏ ;Vn#

  lÈH[VèiHÏ v,séHdÎHË ̀S hc hw±pHè hvhqD aNè
=VtéI , aÈViH B̀dVhÏ j<nÍiHÏ lÈH[VhkD aNkN ;I
lDfHdöJ jÇlÎK ;ÁÁNÍÏ lö¥K& haé®H�& hl¥HkHè , oNlHè
fVhÏ iÂI >ËiH fHaÁN# fI ngÎG uNÊ iÂHiÁæD nv v,kN
aÈV=VhdD , aÈVkúÎÁD& fH =öéVù aÈVsHcÏ& lú¥±è
aÈVÏ kÂHdHË aNkN , fD ;HvÏ aNè =VtJ#

  fH hdíHn hoé±´ nv s¢P tViÁ+ , nv>lN& aÎF xäÆHjD
, h[éÂHuD nv aÈViH fI ,[<n >lN# pHaÎIkúÎKiH fH ha®H�
k<hpD hvchË , ̀öJ hxVh́ , f¶�ÚH k<hpD oHgD nhoG aÈViH
a¥G =VtéÁN , fI sVuJ htChdA dHtéÁN , lú¥±jD vh fI
jNvd{ fVhÏ aÈV,kNhË , löá<̈Ë aÈVÏ hdíHn ;VnkN
)kHwV lúÈNÏ chnÍ niHrHkD& ü79(#

  hdK fHtJiHÏ aÈVÏ hdíHn aNÍ& kúHË hc aÈVsHcÏ hc
Î̀A kHhkNdúÎNÍ hÏ nhvn ;I fÁH fI n̈d�D lHkÁN^ n,v htéHnÍ
f<nË& hvchË f<nË rÎÂJ clÎK , ,[<n clÎKiHÏ r<� kHlIhÏ&
s¥<kJ =HÍ föÎHvÏ hc lVnÊ aNÍ ;I kI hc v,Ï hkéòHã f�¥I
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h[äHv& nv >Ë sH;K aNkN#
  ;�ÎIÏ ;HvfVÏiHÏ oNlHjD hdK s¥<kJ =HÍiH xD =BaJ

clHË , fVhsHõ pNhrG kÎHciH a¥G =VtéI hsJ# pNhrG hw<�
tÁD , aÈVsHcÏ pH;L fV hdK s¥<kJ=HÍiH& a¥G =ÎVÏ
l¶HfV fH s¢P hkNµ xäR xVóiHÏ h[VhdD aÈVnhvÏ f<nÍ ;I
>Ë iL fH j<[I fI túHviHÏ lVnÊ , kÎHc fI hkú¶HfHè ,

cdVsHoJiH hdíHn aNÍ hsJ#
  nv ̀D jÈÎIÏ xVóiHÏ [HlU , j��Î�D , j¶ÎÎK [ÈJ

j<s¶IÏ aÈViH& hlH;K pHaÎI hÏ t<Ø , dH fVoD hc v,séHiHÏ
,hrU nv oHvì hc lñN,nÍÏ aÈV& nv lñN,nÍÏ rHk<kD ,
j<s¶IÏ aÈV rVhv =VtéÁN ;I hdK hlV l<[F aN hdK hlH;K

S̀ hc lNè ;<jHiD röÂéD hc aÈV lñö<ã a<kN , hxVh́
>ËiH uÂ�ÎHè >lHnÍ sHcÏ clÎK , =öéVù sHoJ , sHc
w<vè =ÎVn , >H̀vjÂHËiHÏ [NdN hpNhë aNÍ , clÎKiHÏ
fHdV hxVh́ hdK lñN,nÍiH fI ;HvfVÏiHÏ lö¥<kD , l<vn
kÎHc aÈV nv ]Hv]<ã xVó [HlU hoéûHü dHfN� g¥K
v,séHiHÏ kHläVnÍ nv n� ;HgäN [NdN aÈV& a¥G , tVÊ , fHtJ
o<n vh p�Z ;VnkN ;I fI jNvd{ , fI u�J uNÊ hl¥HË hk¢äHØ
>Ë fH ,q¶ÎJ h[éÂHuD _ tViÁæD lñ±è k<sHÌc ̀ÎVhl<Ë ;I
nhvhÏ hl¥HkHè cdHn , léÁHsF fH hgæ<Ï lûV́ v,c f<n&
clÎÁIiHÏ a¥G =ÎVÏ >sÎFiHÏ aÈVÏ vh tVhiL sHoéÁN#

  u�J ndæV tVs<n=D fVoD hc fHtJiH jñ<̈è fN,Ë
fVkHlI , l¢Hg¶I hÏ hsJ ;I nv aÈVsHcÏ ;ú<vlHË vô nhn#
h;êV aÈViHÏ hdVhË nv xD sH�iHÏ 0131 jH 0231
uÂNÍjVdK jñ<̈è fN,Ë fVkHlI , l¢Hg¶I vh ;I aHlG uVdQ
;VnË vhÍiHÏ fHvd: , rNdÂD� jñÂÎG hgæ<Ï aä¥IÏ lúä:
)a¢VkíD(� j¶ÂÎV lñ±è rNdÂD� sHoJ lÎHndK , hdíHn
sHoJiHÏ [NdN lDaN& nv o<n ̀BdVtéÁN# hw±pHè t<Ø
u±,Í fV hc iL ̀HaÎNË fHtJ tÎCd¥D lñ±è lö¥<kD ,
fHchv& fHuE j�¶ÎT , kHf<nÏ jNvdíD ,d|=DiHÏ h[éÂHuD&
tViÁæD& lBiäD , sÁéD >ËiH kÎC aN#

  fH vhÍ ̀ÎNh ;VnË hj<läÎG fI nhoG fHtJiHÏ rNdÂD& ;Hv;Vn
hw�D lñ±è rNdÂD aÈViH hc fÎK vtJ , hdK hlV lÁíV fI
fD hsé�HnÍ lHkNË , jòVdF föÎHvÏ hc t�HiHÏ fHhvcù aN#

  fHtJ rNdÂD aÈViH fH aV,ß t¶HgÎJiHÏ [NdN léñ<�
aNÍ , j®ÎÎV a¥G& , kÆA zHiVÏ , nv,kD aNdNÏ vh léñÂG
aNkN#

  fH aV,ß oÎHfHË ;úDiHÏ [NdN ;I f¶�ÚH fHuE j¥I ̀HvÍ
aNË fVoD hc lñ±è , r¢U ̀Î<séæD >ËiH aN , kÎC j<s¶IÏ
aÈViH fI d: sÂJ& fI jNvd{ fVoD hc lñ±è rNdÂD aÈV
;Hv;Vn hw�D o<n vh hc nsJ nhnÍ , tVs<n=D ;HgäNÏ ,
h[éÂHuD aNdNÏ vh ̀BdVh aNÍhkN#

  nv hdK vhséH fH =öéVùiHÏ [NdN aÈViH& lV;C aÈViHÏ
rNdÂD fHc iL fI uÁ<hË r¢F sV,dS niÁNÍ fI sH;ÁHË
fHtJiHÏ rNdÂD& [NdN , k<sHc uÂG ;VnkN� gBh túHv cdHnÏ
fI ;HgäN >kÈH ,hvn >lN# fI nkäH� >Ë& lÈH[VhË v,séHdD nv
[öéí<Ï ;Hv kÎC fI hdK lÁHxR ií<Ê >,vnkN , nv oHkIiH ,
lñ±è lö¥<kD rNdÂD ]I fI w<vè h[HvÍ hÏ ]I fI w<vè
lHg¥ÎJ sH;K aNkN , ckN=D fHwVtI , s¢P ̀HdÎÁD vh fH
iCdÁIÏ ;ÌL lö¥K& fI gñH� hréûHnÏ& tVhiL >,vnkN# hc s<Ï
ndæV lHg¥HË léÂ<� rä�D hdK lÁHxR ;I u±rI lÁN fI hsé�HnÍ
hc jöÈÎ±è [NdN aÈVÏ f<nkN fI lÁHxR k<sHc lÈH[Vè
;VnkN , [HÏ o<n vh fI htVhnÏ nhnkN ;I nv s¢P hréûHnÏ

H̀dÎK jV rVhv nhaéÁN , nhvhÏ tViÁæD lé�H,è fH hdK lñ±è
f<nkN#

  iÂVhÍ fH hdK jñ<̈è sVdU h[éÂHuD , [Â¶ÎéD nv nhoG
fHtJiH& u<hlG hr�ÎÂD , xäÎ¶D _ [®VhtÎHdD lHkÁN fHvhË& fV́&
sÎG& cgCgI , ### kÎC fI oVhfD , tVs<n=D fÎA jV fHtéD ;I hc
>Ë lVhräéD kÎC fI uÂG kÂD >lN ;Â: ;VnkN# ;�ÎIÏ hdK
u<hlG fHuE fI ,[<n >lNË u<hv° , kéHd{ cdHkäHvÏ fVhÏ
fHtJ rNdL aNÍ , jNh,Ê pÎHè nv >Ë vh fH lú¥G v,fI v, sHoJ
)kHwV lúÈNÏ chnÍ niHrHkD& ü883-993(#

  iÂIÏ u<hlG t<Ø fI iÂVhÍ u<hl�D ]<Ë kH>=HiD sH;ÁHË�
s¢P l¶ÎúéD ̀HdÎK� f±j¥�Î�D sH;ÁHË nv hvjäH£ fH lHg¥ÎJ
hvhqD� uNÊ j<[I löá<̈Ë aÈVÏ , lHg¥HË hvhqD fI ,q¶ÎJ
sHoéÂHËiH� iL ]ÁÎK uNÊ vsÎN=D fI >ËiH lÁíV fI tVsHdA
jNvdíD sHoéÂHËiH , nv kÈHdJ tVs<n=D& jòVdF , fD
i<déD hdK fHtJiH =VndN ;I hlV,cÍ aHiN ,[<n kÂ<kIiHÏ
cdHnÏ hc hdK fHtJiH nv h;êV aÈViHÏ ;ú<vlHË nv s¢<ó
föÎHv ,sÎ¶D iöéÎL , hgäéI ;ÁéV� , fÈä<n ,q¶ÎJ hdK fHtJiH
d¥D hc lú¥±è lNdVdJ aÈVÏ lDfHaN#

tÈVsJ lÁHfU^
lúÈNÏ chnÍ niHrHkD& kHwV� jñ�Î�D hc
,d|=DiHÏ fVkHlI vdCÏ aÈVÏ nv hdVhË#
hw®VdHË [NÏ& hpÂN� lVlJ hfÁÎI , fHtJiHÏ
líéÂUiHÏ cdöéD#
j<s�D& lñÂ<n� hw<� , v,ùiHÏ xVhpD
aÈVÏ , t�HiHÏ lö¥<kD nv hdVhË#
=ChvùiHÏ sHclHË uÂVhË , fÈöHcÏ aÈVÏ#
vqHdD& >vù# lÆHgI "fHtJ tVs<nÍ& uVwIhÏ
fVhÏ jñÆR lúHv;J lVnlD"#
sHdJ aV;J uÂVhË , lö¥K sHchË lÁ¢ÆIÏ
aVØ#














