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اصول و مبانی معماری و شهرسازی

] موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان [

مقدمه و آشنایی با اهداف درس :

آشنایی دانشجویان با تئوری معماری  ،نقش معمار در جامعه  ،شناخت انواع عملکرد ها در معماری و بررسی روابط و
فضاهای معماری در انواع ساختمان ها  ،آشنایی با مفاهیم اولیه شهرسازی و جوامع روستایی و شناخت طرح های هادی ،
جامع  ،تفضیلی و منطقه ای در رابطه با اجرای فعا لیت های عمرانی و شهرسازی از جمله اهداف مطرح در سر فصل این
درس می باشند .
بدین جهت این درس می بایست در مدت پیش بینی شده قابلیت ارائه مبانی و مفاهیم کلی و اصولی در زمینه معماری و
شهرسازی را داشته باشد و در عین حال مقدمه ای جهت ارائه درس طراحی معماری نیز باشد .
امیدوارم با توجه به جایگاه علمی موضوع  ،توفیق ارائه مجموعه ای مدون و قابل استفاده بر اساس سر فصل های مشخص
شده  ،حاصل شده باشد .

بخش اول  :معماری
 -1-1تعاریف معماری :

معماری در لغت به معنای آباد سازی و آبادانی است که مفهومی فراتر از ساخت و ساز را در خود دارد  .معماری را علم و
هنر شکل دهی به فضای زیستی انسان تعریف نموده اند  .معماری به عنوان یک موضوع پلی تکنیک همواره مورد نظر می
باشد و فصل مشترک سه حوزه علم و فن  ،علوم ا نسانی و هنر می باشد  .به بیانی دیگر برای مبادرت به طراحی معماری (
و شهرسازی ) می بایست که برای لحاظ کردن همه شاخصه های مورد نیاز هر سه حوزه  ،آشنایی اجمالی از این موارد
داشته باشد  ،چرا که تعیین کننده نهایی یک اثر معماری  ،طراح آن می باشد .
تعاریف معماری از دیدگاه بزرگان این رشته به قرار زیر می باشند :
-

فیلیپ جانسون  :معماری هنری است شگفت انگیز  ،روشنگر و آزادی ساز  ،هنر معماری عبارت است از طرح هایی فردی
که با نقاشی و تندیس رقابت می کند و هیچ معنایی ندارد بلکه تنها ایجاد انواع جدید فضاهاست .

-

لویی کان  :مع تقد است معماری به عنوان خلقتی هنری برای برآوردن یک نیاز نیست  ،بلکه آفریدن نیاز است  .معماری
شناسایی همگنی فضاهایی است نامتناسب با عملکردهای خاص انسانی  .معماری سازندگی ذهنی فضاهاست و از جایی
شروع می شود که عملکرد روشن و مشخص است .

-

لوکور بوزیه  :معماری فر م ها  ،حجم ها  ،رنگ ها  ،اکوستیک و موسیقی است  .نور و سایه بلندگوهای معماری اند .
معماری بازی استادانه  ،صحیح و باشکوهی از احجام ترکیب شده در زیر نور می باشد .

-

آنتونی گائودی  :معماری موجودی زنده است و فضایی پویا که دنیاهای درون و برون را به یکدیگر پیوند می زند .

-

پیتر آیزنمن  :معماری در حضور و بینش خود به عنوان سرپناه و عرفاً خانه و کاشانه ریشه دوانیده است  .معماری محافظ
هستی است و آخرین سنگر مکان ؛ مکان المکانی را فرو می نشاند زیرا المکای موقعیت متناقضی را دامن می زند .
 -2-1مبانی نظری معماری :

منظور از مبانی نظری معماری و طراحی  ،مفاهیم و اصولی است که حاکم بر خطوط اصلی طرح و سازنده ایده های آن
باشد  ،است  .این مفاهیم و اصول به همراه ضوابط فیزیکی طرح  ،نهایتاً تعیین کننده کالبد اثر هنری می گردد  .در هر اثر
هنری منطقاً دو سیمای قابل تفکیک وجود دارد :
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الف  .جنبه عینی اثر  :سیمای عینی هنر  ،همان جنبه صوری آن است  .جنبه صوری هنر با ماده به عنوان ابزار  ،سر و کار
دارد که از طبیعت فیزیکی است  .پس می توان گفت این سیما به طبیعت تعلق دارد و از قوانین عینی طبیعت پیروی می
کند .
ب  .جنبه ذهنی اثر  :جنبه قوا نین ذهنی هنر محتوای هنر است  .محتوا عبارت است از تاثیر هنر بر ذهن انسان  .پس
محتوای هنر  ،ذهنی است و به انسان تعلق دارد  .سیمای ذهنی هنر از جنبه های عینی آن مشتق و از طریق آن تعیین
می گردد .
معماری هنری است که بیانش از طریق فضا است  ،پس جنبه صوری و عینی معماری  ،صفت های ویژه فضا می باشد .
همه صفت های ویژه فضا به طبیعت تعلق دارد و از قوانین عینی طبیعی و فیزیکی تبعیت می کند  .محتوا در معماری ،
عملکرد فضا است  .عملکرد تاثیر فضا بر انسان است  .این جنبه عملکرد ذهنی بوده و به انسان تعلق دارد  .به عبارتی فرم
صفت های فضا و عملکردها بیانگر و معرف فضا هستند .
می توان گفت که کلمات زیر در مقابل یکدیگر به کار می روند :
طبیعت  --------------انسان

عین  -----------------ذهن

صورت  ---------------محتوا

کل  -----------------جزء

وحدت  --------------کثرت

فرم  ----------------عملکرد

یک فضا در معماری وقتی زیباست که صفت های ویژه فضا با عملکردهای فضا هماهنگی داشته باشد ( یا به عبارتی
هماهنگی فرم و عملکرد ) و این اصلی است که در بررسی معماری سنتی و قدیمی کامالً مشهود است  .معنی هماهنگی و
همخوانی فرم و عملکرد در معماری ،منطبق بر برداشت کلی فلسفی از هماهنگی « صورت و محتوی » در عمل شناخت و
در هر بیان هنری می باشد .برای درک مفاهیم سنتی معماری و شهرسازی ،باید دیدگاه خاص فرهنگی را نیک دریافت که
این مفاهیم در درون آن به وجود آمده است .
یک اثر معماری پیش از آن که به عنوان یک کال بد ساختمانی مطرح باشد منعکس کننده یک سلسله تفکرات و بازگوکننده
راه و رسم زندگانی مردمان دوره خود است  .بررسی معماری گذشته چه آثاری که به صورت سمبول مطرح می باشند و
چه آثاری که به عنوان معماری بومی از آنها نام می بریم ،نشان می دهد که این آثار گذشته از این که فرهنگ معماری
سرزمین ما را عرضه می کنند ،پایه الزم برای تدوین هر نظریه ای هستند که مبنای خلق معماری جدید است  .البته این
بدان معنی نیست که آنها را بدون قید و شرط تأیید کنیم و تکرار مجدد آنها نیز مورد نظر نمی باشد ،بلکه منظور تنظیم و
تدوین و هماهنگ کردن اندیشه هایی است که پایه و اساس هر طراحی نو بشمار می آیند.
هر فضایی در معماری بدون در نظر گرفتن شکل و اندازه اش قابلیت انتقال و انعکاس مفاهیمی را دارد .این مسیله زمانی
غلیظ تر می شود که فرهنگی غنی پشتوانه خلق فض اها باشد .چنین فضایی چه در روابط کاربردی فضا و چه در زمینه
ایجاد روحیه و برداشت روانی ،چه در انتخاب مصالح و شالوده و تطابق آن با نیازهای روحی و روانی غنی می شود.
جستجو و شناخت مظاهر و عالیم فرهنگی موجود در کالبد معماری ایرانی ،می تواند به شناخت و تعیین ارزشها و مفاهیم
خاص فرهنگی که بین مردم رواج داشته کمک کند .پاره ای از مفاهیم موجود در زندگی روزمره مردم از راه عناصر
کالبدی ،قابل انتقال به دیگران هستند ،که خود پیوندهای اجتماعی  -فرهنگی تعیین کننده ای به شمار می آیند و از راه
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ذهنیت افراد ،فضای فکری همگانی را شکل می دهند .به عبارتی دیگر عناصر کالبدی نمایانگر ارزشها و مفاهیم فرهنگی -
اجتماعی ،به صورت یک وسیله تبادل فکر بین ساکنان شهر کار می کنند.
استفاده از عالیم و مظاهر مربوط به فرهنگهای گذشته ،در فضاهای جدیدساز معماری ،دانشی جدید در زمینه معماری
است  .در این بررسی با پیگیری چنین روشی سعی بر توجه به مجموعه عناصر کالبدی فضا و تمیز آنها از یکدیگر و تعیین
رابطه متقابلشان به همراه رده بندی عملکردهای خاص آنها می باشد.
 .1-2-1بررسی فضا در معماری :

فضای معماری را می توان از نظر فرم به سه دسته تقسیم کرد :
 فضای باز فضای نیمه باز فضای بستهفضای باز

فضای باز در معماری سنتی ایران در دو مقیاس مطرح می شود .اول فضاهای باز بزرگ که بیشتر جوابگوی تجمع های
بزرگ ،تشریفات مذهبی و نظامی  ....بوده است و دوم فضای باز کوچک ،که بیشتر در رابطه با کاربردهای روزمره در بناهای
کوچک و غالبا مسکونی متداول بوده و معموال" مکمل فضای زندگی در بخش سرپوشیده محسوب می شده و هماهنگی
خاصی را در فضا پدید می آورده است .
با بررسی چند مثال از بررسی معماری ایرانی در می یابیم که فضاهای باز از مدلها و تناسب خاصی تبعیت می کنند که
درالقاء احساس محصور بودن فضا یا عکس آن مؤثر است .
فضای نیمه باز

حد فاصل بین فضاهای بسته و باز محاط بر آن در یک بررسی تحلیلی می تواند به عنوان فضای ارتباط دهنده این دو
شناخته شود .مجموعه عناصری که کاربرد اصلیشان جدا نگه داشتن فضای باز از فضای سرپوشیده بنا محسوب می شود،
تحرک فضایی قابل مالحظه ای را در کار تلفیق فضای داخلی و خارجی به عهده دارند .بهترین مثال اینگونه فضاها در
معماری سنتی «ایران » است .
ایوان

یکی از عناصر شاخص معماری ایرانی ایوان است و از آن جهت که در محدوده آن و جایگزینی اش در بنا ،امکانات تغییر
شکلهای گوناگونی وجود دارد عضو قابل توجهی است  .دلیل اصلی و اولیه خلق ایوان را می توان در نیاز و جوابگویی به یک
فضای واسطه با فراهم آوردن امکان مکث و توقف در حین گذشته از فضایی باز به فضای بسته و یا بالعکس تصور کرد .البته
ایوان به پاره ای عملکردهای جنبی نیز جواب می دهد.
به خصوص با توجه به شرایط اقلیمی ،مانع از تبادل سریع حرارت از داخل به خارج (در فصول سرد) و از خارج به داخل
(در فصول گرم ) می گردد .ایوان در کاربردهای مختلف شکل و ابعاد متفاوتی به خود می گیرد و به عنوان حد فاصل
نیازهای کاربردی فضا و تزیین و تقویت غنای شکلی فضا ترسیم می گردد.
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فضای بسته

در معماری سنتی ایران فضای بسته بیشتر در جوابگویی به نیازهای کاربردی قابل لمس عرضه می شود .نظم دادن به
فضای داخلی از فاکتورهای زیاد و متفاوتی تبعیت می کند .پیروی از سلسله مراتب و روابط موجود بین فرد و گروه و
مسایل زیست محیطی از قبیل نور ،تهویه و ....شرایط کالبدی شهر و بسیاری از موارد دیگر در خلق ترکیب حجمی یک
فضای بسته دخالت دارند .در مجموعه فضاهای بسته معماری سنتی ،همیشه نقطه یا نقاطی به عنوان قلب و مسیر یا
مسیرهایی به عنوان محور فضایی قابل تشخیص است  .این محورهای فضایی شخص را از بدو ورود به فضا هدایت می کنند
و در قسمت آخر به قلب ( قطب ) بنا می رسانند.
فضای معماری سنتی در طول حرکت شخص در فضا ،تغییر شکل فضای معماری را به گونه ای مطرح می کند که از آنچه
شخص یک لحظه بعد در پیش روی خواهد داشت مطلع بوده و شناخت داشته باشد .این عمل نه تنها از معرفی فضایی،
بلکه از طریق ارایه عناصر معرف که در طول مسیر حرکت قرار گرفته صورت می پذیرد.
وحدت بیرون و درون

فضای بیرون و درون معماری آنچنان بهم پیوسته است که هر کدام شکل دیگری را تعیین می کنند .در صورتی که در
بسیاری از طرحهای امروزی اکثر فضاهای بیرون از نحوه قرار گرفتن ساختمانها در کنار یکدیگر پیدا می شود یعنی خود
واجد ارزش و اصالتی نیستند ،بلکه وقتی استقرار ساختمانها مطابق اصول خودشان صورت گرفت فضای حاصل بین آنها هر
چه که می خواهد باشد ،فضای بیرونی نامیده می شود .در معماری سنتی فضای بیرون همان نظم قواعد درون را دارد .هیچ
جزیی از درون و بیرون خارج از قاعده و انتظام طرح نمی شود و همان طور که ساختمانها فضای بیرون را می سازند ،خود
میدان و حیاط نظم خاصی را به ساختمانها می دهد .قسمت عمده ای از زیبایی ،آرامش و احساس وحدت که در بافت
قدیمی شهرها و بناهای مذهبی و فرهنگی قدیم دیده می شود مدیون نظام دو فضا بیرونی و درونی در معماری
سنتی است .
مسیرها و مکان ها

فضاهای معماری سنتی که از نظر کاربرد ،عمومی می باشند در جوابگویی به عامه مردم که در ساعات مختلف شبانه روز با
آن فضاها در رابطه هستند ،به گونه ای ساخته شده اند که از اولین لحظات ورود شخص به فضا با در بر گرفتن او به نقاط
داخلی و سرانجام به قلب بنا حفاظت و هدایتش می کنند و حس آشنایی نسبی و قبلی با هدف آمادگی در پذیرفتن فضا و
تعلق یافتن به آن در شخص به وجود آورده و به تدریج تقویت می کنند.
مسیری که پس از ورود به یک مجم وعه معماری سنتی به شخص عرضه می شود ،راهی است که از قبل بررسی و تنظیم
شده است و پیمودن آن به وجود آورنده رفتار محیطی خاصی خواهد بود که در رابطه با آداب و ارزشهای اجتماعی و
فرهنگی مردم است  .این مسیر در کل هدایت کننده فرد به طرف مقصد نهایی وی می باشد ،در حالی که شخص در حال
پیمودن این مسیر امکان توقف و مکث برای منظورهای فرعی را که مکمل هدف نهایی محسوب می گردد دارد .از طرفی
در پیمودن این مسیر ،فضاهایی عرضه می شود که به خاطر خصوصیات کالبدی خاص مانند :شکل پیوسته خارجی ،وجود
نمادهای معرف ،ابعاد و تناسبات ،صفحات مح دودکننده فضا و ....دارای شخصیتی ویژه است که توقف را مقدور می دارند
ولی نقطه اصلی «قلب » به حساس نمی آیند .در تمام طول مسیر ،فضای معماری به گونه ای تنظیم شده که ،در شخص
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پیاده مناسب ترین احساسها برانگیخته شود و از این راه به بهترین کاربرد از فضا دست یابد .البته گروه دیگری از بناهای
معماری سنتی نیز وجود دارند که برخالف مطالب گفته شده در باال رفتار می کنند .این گونه بناها با توجه به این که
معموال" برای اشخاص خاص ساخته و برای رؤیت از دور ،بنا شده اند نه هماهنگی با کالبد شهری اطراف خود دارند و نه
سلسله مراتبی د ر زندگی فضای داخلی خودشان ،بلکه بیشتر معرف شخصیت فردی هستند که بنا برای اوساخته
شده است .
هماهنگی فرم و عملکرد

فرم به خودی خود و به تنهایی ،زیبایی یا زشتی ندارد .همین طور هم فونکسیون (عملکرد) یک مفهوم ذهنی است و به
انسان تعلق دارد نه به مصرف کننده آنها .م ا وسیله های طبیعت را برای ارضاء نیازهایمان به کار می بریم  .وقتی که یک
عملکرد (نیاز) به وسیله فرم مناسب و مقتضی ارضاء می شود زیبایی حاصل می آید.
گرسنگی یک نیاز است (یک عملکرد است ) .نان یک فرم است (یک وسیله است ) .پس نان برای گرسنه زیباست  .لذا
مفهوم زیبای ی ارزش ثابت و پایداری ندارد و برحسب شرایط تغییر می کند .فرم که جنبه وسیله و ابزار دارد می تواند به
عنوان یک مقیاس «عینی » برای اندازه گیری نیازهای ما که «ذهنی » هستند به کارگرفته شود .به موجب این فرضیه،
نیازهای ذهنی و جنبه های ذهنی کار ما «معماری » تا حد ز یادی قابل اندازه گیری می شود .نان مقیاسی است برای
اندازه گیری گرسنگی  .پس در فضای معماری فرم چنان تأثیر نیرومند و قاطعی بر عملکردها دارد که عمال" عملکرد را
محدود و مشروط می کند .همین طور زیبایی را .در خانه های سنتی ایرانی ،فرم که با تغییر فصل تغییر می کند،
مستقیما" در دو بخش تابستان نشین و زمستان نشین ساخته شده است و در این آب و هوا پنجره افقی کشیده در نما
هرگز زیبا نیست .
نور و حرکت

با توجه به این که نور یک عامل ضروری (به استناد شواهد تجربی ) برای پیدایش موجودات زنده است ،لذا با یک دید
روانشناسانه می توان آن را قوه حرکت ،در ارگانیسم زنده دانست  .پس می توان گفت «نور» پیام ارگانیکی حرکت است .
این نقش ،ذاتی است .
نور مؤید و مشوق حرکت است و فقدان آن یعنی تاریکی ،نشان از دعوتی است به سکون  .به این ترتیب نور زیباست ،وقتی
که اشتیاق برای حرکت باشد و همین طور ناخوش ایند است وقتی میل به سکون باشد ،و تاریکی زیباست وقتی نیاز به
آرامش باشد و به همان اندازه نازیباست که میل به فعالیت و حرکت باشد.
.2-2-1

کل و جزء :

در هر سیستم ساختی ،یک عنصر هست که نسبت به بقیه عناصر سیستم حالت مشخص و ممتازی دارد .این عنصر واحد
به معنای کل است  .در مقابل سایر عناصر که «کثیر» هستند و معنی جزء دارند .کل که به واحد بودن شناخته می شود،
عامل اتحاد اجزاء و تشکیل سیستم آن ،به گونه ای است که تمام این مجموعه در برابر سایر نظامها ،واحد مستقلی را
تشکیل می دهد .وظیفه نهایی کل به وحدت رساندن اجزاء است  .مانند مغز که به عنوان عنصر واحد و حاکم عملکرد
سیستماتیک و منظم ،بدن را هماهنگی و رهبری می کند.
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بیان فرق می تواند اساس متدولوژی طراحی معماری قرار گیرد .مصداق این چنین نظری را در قالب هنرهای مختلف و
حتی معماری می توان یافت  .مفاهیمی چون نقطه عطف یا عنصر حاکم در ترکیب ،محور اصلی در یک مجموعه معماری و
قطب در یک بنای معماری هر کدام نمودهای نیاز یک مفهوم کلی هستند و جزء الینفک معماری سنتی می باشند.
.3-2-1

خصوصی عمومی :

دو صفت ویژه دیگر فضا که رابطه مستقیم با صفات دیگر مانند حرکت ،نور و صدا را دارند .صفتهای عمومی و خصوصی
بو دن فضا می باشند .عرصه های خصوصی عمومی در معماری ،خود را از طریق شواهد ،جلوه گر می کنند که متشکل از
ابعاد ،عرصه ها ،خصوصیات نور ،حرکت و صدای مربوط به آنها است  .حریم خصوصی بودن یک اتاق خواب ،موقوف به
سکوت ،آرامش ،آسایش ،و تاریکی نسبی در مقابل فزونی فعالیت ،صدا ،حرکت و روشنایی در یک فضای عمومی است  .در
زیر این روابط را به شکل نمودار انطباق مفاهیم دیالکتیکی نشان داده ایم .
روشنایی کمتر  --------------روشنایی بیشتر
فضای کمتر  ----------------فضای بیشتر

حرکت کمتر  ---------------حرکت بیشتر
خصوصی تر  ----------------عمومی تر

مفاهیم فوق در فرهنگ و معماری سنتی به خوبی قابل مشاهده و تفکیک است .
 .4-2-1ایستایی و پویایی فضا :

حرکت و توقف در خلق فضای معماری بخصوص در مسیری که برای حرکت فرد در فضا در نظر گرفته
می شود همیشه مورد نظر طراح بوده و او به وسیله ارایه تناسبات و اندازه های خاص ،ارایه عنصرهای معرف و ایجاد ریتم
به فضا حرکت می دهد و در جایی دیگر که نیازی به مکث و توقف باشد با گشایش در فضا و سایر ابزار ،حالت توقف را به
شخص القاء می کند .برای مثال یکی از کوچ ه های بافت قدیمی شهر یزد را می توان بررسی کرد .در مقابل فضای
مستطیل شکل کشیده که در جهت طولش خصوصیت پویایی دارد ،ناگهان فضای مربع گشوده می شود که به فضا
خصوصیت ایستا بودن می بخشد.گاهی مورد قرارگیری عملکردهای دیگر در کنار یک فضا قوت بیشتری به ایستا بودن آن
فضا می بخشد .این صفت در فضاهای بسته و باز نیز دیده می شود.
طراح در خلق یک فضای پویا یا ایستا عموما از موارد زیر بهره می گیرد :
 تناسبات و ابعاد خاص (افقی و عمودی ) ریتم عناصر معرف مانند ( دروازه ) عملکردهای جانبی.5-2-1

مقیاس و تناسبات :

معماری ایرانی همواره بیشترین توجه را به جنبه های مثبت معماری ،مقیاس انسانی ،تناسبات و ....معطوف می کرده،
محاسبات و هندسه چنان پر اهمیت بوده که فقط معماران طراز اول ،دانشمند و مهندس خوانده می شدند ،باالترین وظیفه
معمار شناخت تناسبات و ابعاد قسمتهای پر و خالی و تجسم فضایی نیروهای ساکن و جاری در کالبد ساختمان
بوده است .
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یکی از مهم ترین قسمتهای ایجاد یک فضای کالبدی ،سطوح آن است که تغییرات در اندازه و تناسبات آن ،حاالت روحی و
روانی مختلفی را القاء می کند .از طرفی تناسب اندازه ها با روحیات و حاالت انسانها ،مسیله مقیاس انسانی را میان می
کشد .پس به طور کلی می توان گفت :
 - 1منظور از تناسبات ،رابطه بین ابعاد مختلف یک فضا یا شی ء ) مستقل از اندازه آن ) است .
 - 2منظور از مقیاس ،رابطه بین ابعاد یک شی ء یا فضا با اشیاء و فضاهای دیگر می باشد.
 - 3چنانچه اندازه یک فضا با پیکر انسان و رفتارهای فیزیکی  -روانی او در ارتباط خوب و مطلوب باشد ،گفته می شود که
فضا مقیاس انسانی دارد.
با نگرشی تحلیلی بر چند نمونه از بناهای معماری سنتی ایرانی می توان دریافت که همواره ابعاد و تناسبات یک کالبد،
دارای پیمون مشخصی بوده که از نظر زیبایی شناس ی و انطباق با موارد کاربردی (یا به طور کلی فونکسیون ) پاسخ را ارایه
داده است .
 .6-2-1محصور کردن فضا :

کیفیت هر فضایی با هر ابعاد و تناسبی از نظر بصری واجد شرایطی است که به عکس العملهای احساسات انسانی مربوط
است  .طراحی یک فضا می تواند چنان آگاهانه صورت پذیرد که انسان وقتی در آن قرار می گیرد احساس ویژه ای در وی
پدید آید .در یک فضای بسته که به وسیله سطوح مادی پدید می آید ترکیب سطوح و میزان محصور بودن فضا از جمله
خصوصیات مهم فضا می باشد .احساس محصور بودن در فضا اساسا" بر رابطه فاصله چشم ناظر از ارتفاع بدنه محصورکننده
فضا استوار است  .عناصر محصورکننده فضا با توجه به موقعیت و سلیقه طراح انتخاب شده و می توان از آن جمله موارد
زیر را نام برد .
 – 1قسمت های سرپوشیده یک معبر
 - 2بدنه فضا
 - 3ردیفی از درختان
 - 4اختالف سطح
.7-2-1

فضاهای متباین :

معماری سنتی دارای گنجینه های گرانبها از فضاهای متباین و متفاوت است  .این فضاها بیشترین اثر بصری و
احساسیشان ،جلوگیری از یکنواختی فضاهای معماری و شهری است  .فضاهایی که از نظر خصوصیت اجزاء و عناصر ،دارای
تفاوتهای خاصی هستند ،فضاهای متباین محسوب می شوند .فضاهای متباین در معماری سنتی معموال" با تغییر در ابعاد
فضا (پهن و باریک شدن ) و با ایجاد فضاهای باز و سرپوشیده در امتداد هم مطرح می شوند البته کاربردهای دیگری چون
ایجاد سایه برای مقابله با شرایط اقلیمی خاص منطقه نیز در این میان مطرح می شود.
عناصر و عوامل به وجود آورنده در فضای متباین را می توان به صورت زیر تفکیک کرد :
 تغییر در مقیاس دو فضا تغییر در نوع فضا تغییر در درجه محصور نمودن فضا] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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 تغییر در عناصر محصورکننده فضا و ...... .8-2-1عناصر معماری :

عناصر معماری شامل موارد زیر می شوند :
نقطه :

نقطه اصوال مکانی را در فضای مورد نظر مشخص مینماید که فاقد طول عرض و عمق می باشد نقطه به عنوان عنصر اصلی
فرم میتواند مشخص کننده دو سر یک خط-تقاطع دو خط -بر خورد خطوط در گوشه های یک سطح یا یک حجم باشد و
نقطه در مرکز محیط خود دارای تعادل و سکون است-وقتی نقطه از مرکز خود دور میشود یک کشش بعدی بین نقطه و
محیط خود به وجود می اورد .
عناصر نقطه ای در معماری :

نقطه فاقد بعد است برای تجلی عینی مکانی در فضا یا روی زمین نقطه را یک عنصر خطی و عمودی مانند یک ستون یک
هرم یک برج باید تصور نمود یعنی یک عنصر مثال ستون شکل در پالن به صورت یک نقطه دیده می شود.
دو نقطه :

دو نقطه مبین خطی است که ان دو را بهم متصل میسازد با این که دو نقطه به خط طول محدودی میدهد ولی ان خط
میتواند بخشی از یک محور نا محدود باشد .
خط :

از امتداد دو نقطه خط به وجود می اید خط دارای طول است ولی فاقد عرض و عمق می باشد در حالیکه نقطه بطور کلی و
در ماهیت ایستاست ولی خط معرف یک حرکت مسیر نقطه می باشد و دارای جهت حرکت و رشد است خط عنصر مهمی
در شکل گیری هر عنصر بصری است و میتواند به اشکال اتصال -رابط -نگهدارنده-محیط کننده یا قطع کننده باشد و
تعزیف کننده لبه ها -شکل دهنده سطوح حتی تجزیه کننده وجوه سطوح ب اشد با این که خط فقط یک بعد دارد ولی به
جهت قابل رویت بودن باید تا حدی ضخامت داشته باشد .
عناصر خطی در معماری :

عناصر خطی عمودی میتواند برای معرفی احجام شفاف فضا به کار روند مانند نگهداری اسقف باالی سر یا مانند چهار مناره
یک مسجد بطور کلی در معماری خط بیشت ر میتواند یک عنصر فرضی باشد تا عینی مانند خطوط محور که نظام دهنده
بوده که حول ان عناصر میتوانند به طور متقارن گرایش یابند با انکه فضای معماری به صورت سه بعدی می باشد ولی
مسیر حرکت در داخل یک بنا و ارتباط فضاها نسبت به یک دیگر ممکن است شکل خطی به خود بگیرد و حتی ساختمانها
میتوانند دارای یک شکل خطی باشند و در طول مسیر حرکت ساماندهی شده باشند و در مقیاس کوچک خط میتواند
عامل تفکیک و تجزیه لبه ها وجوح سطحها و حجمها باشد.
از خط به سطح :

دو خط موازی میتوانند از نظر بعدی معرف یک سطح باشند تکرار یک الیه فضای خالی بین انها می تواند معرف ارتباط
بعدی ئ هر چه این خطوط به یکدیگر نزدیک تر باشند احساس سطح قوی تر است و تکرار مجموعه ی خطوط موازی به
درک ما از سطح کمک می کند مانند یک ردیف ستون که معرف یک سطح و دیواری باز و منفصل در محل می باشد.
] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [

9

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

] موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان [

عناصر خطی معرف سطوح :

ردیف ستونه ا برای معرفی سطح نمای بناها بکار میروند به خصوص در ساختمتنهای عمومی که مشرف به فضاهای بزرگ
هستند .و نقش پوششی داشته و بی نظمی های داخلی را می پوشاند ستونها عالوه بر عهده دار بودن نقش سازهای و
نگهدارنده سطوح بام میتوانند ارتباط تقسیمات داخلی را با فضاهای اطراف میسر سازند و عناصر خطی عمودی و افقی با
یکدیگر میتوانند معرف حجمی از فضا باشند و فرم هر حجمی فقط به وسیله ترکیب عناصر خطی معین شود .
سطح :

از امتداد خط (به غیر از جهت اصلی خود) سطح را به وجود می اورد و دارای طول و عرض بوده و فاقد عمق می باشد در
شکل گیری یک تر کیب بصری سطح حدود یا مرزهای یک حجم را تعریف می کند و سطح به عنوان عنصری کلیدی در
دانش طراحی معماری می باشد سطوح در معماری احجام سه بعدی فرم و فضا را تعریف می کنند خصوصیات هر سطح
اندازه شکل رنگ و بافت ان می باشد.
انواع کلی سطح که در طراحی به کار میروند عبارتند از-1:سطح سقف -ماننند سطح بام کهمحافظ اصلی ساختمان از
عوامل طبیعی هوا سر پوش و سر پناهها در فضای معماری -2سطح دیوار-سطح عمودی ذیوار در تعریف بستن فضا از نظر
بصری فعال تر می باشد- 3سطح کف سطح زمین از نظر فیزیکی بپایه و از نظر بعدی تکیه گاه فرم س اختمانی می باشد .
عناصر سطح گونه در معماری :

سطح زمین در منتها نگهدارنده کلیه ساختمانهای معماری است و اصوال خواص توپو گرافیک سطح زمین با شرایط اب و
هوای محل به فرم ساختمانی که در ان محل احداث میشود اثر می گذارند.ساختمانه میتواند پایین تر از زمین (در زمین
ف رو رود)یا بر روی سطح زمین یا باالتر از سطح زمین قرار گیرد.یا بهطور کلی سطح زمین میتواند در شرایطی باشد که فرم
را تحت تاثیر و انرا تغییر دهد مثال میتواند باال بیاید و نماینگر یک محل مقدس یا مهم باشد یا میتواند گور شده و سپری
برای عوامل طبیعی باشد و اگر مسطح باشد میتواند یک سکوی مناسب برای اجرای بنا باشد .
سطح کف نیز میتواند پله پله بوده و یا اختالف سطح در کف وجود داشته باشد و کف را برای احجام مختلف دارای هویت
نماید و مقیاس یک فضا در کف را بشکند سکوها در کف برای نشستن -نگاه کردن و برای نمایش ایجاد میشود که میتواند
بقدری باال بیاید تا مکانی مقدس را تعریف نماید و یکی از عناصر بسیار مهم در طراحی میباشد فرم رنگ شکل و بافت
سطح کف تعیین کننده شدت تعریف حدود یک فضا توسط ان سطح و شدت ایجاد یک زمینه بصری در مقابل سایر عناصر
در فضا برای اینکه بتوانند دیده شوند می باشند همچنین بافت و وزن مخصوص مصالح کف بر چگونگی عبور بر ان اثر می
گذارد .
سطح دیوارهای خارجی یک بنا همراه با سطح بام نفوذ عوامل طبیعی به فضاهای داخلی را کنترل مینماید بازشوهای درون
یا بین سطوح دیوارهای خارجی میزان ارتباط فضاهای داخلی را با فضاهای خارجی تعیین میکنند نحوه ترکیب سطوح
دیوارهای خارجی همراه با بازشوهای انان فرم کلی بنا و میزان جسیم بودن انرا معین خواهد کرد .سطح دیوارهای خارجی
که به منزله "سیمای ظاهری" یا نمای اصلی بنا محسوب میشود میتواند به عنوان بخشی از طراحی منفک شود در
موقعیت شهری دیوارها که نماها ی بناها را تشکیل میدهند خیابانها و فضاهای عمومی ای چون بازارها میادین و چهار راهها
را تعریف می کنند.
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یکی از کاربردهای مهم سطح عمودی دیوار استفاده از ان به عنوان عنصر نگهدارنده یا باربر در سیستم ساختمانی دیوار
حمال می باشد .دیوارهای حمال هنگامی که برای نگهد اری سقف در ردیفی موازی تنظیم شده باشند فضاهای خالی خطی
ای را تعریف میکنند که قویا دارای خاصیت جهت نمایی اند .تنها برش دیوارهای حمال و ایجاد نوارهای فضائی در جهت
عمود است که این فضاها می توانند به یکدیگر مربوط می شوند  .سطح دیوارهای داخلی " اطاق ها " یا فضاهای یک بنا را
تعریف میکنند و میبندند مشخصات بصری انها ارتباط شان با یکدیگر و اندازه و ترتیب باز شوهای درون انها چگونگی
فضای موجود و میزان ارتباط ان را با فضاهای اطراف معین می کنند .
به عنوان بخشی از طراحی سطح دیوار می تواند با سطح زمین یا سقف ترکیب شود یا به صورت سطحی جدا از انها تفکیک
گردد میتواند به صورت زمینه پشتی مات یا خاکستری برای سایر عناصر د رفضا عمل کند یا از نظر بصری عنصری زنده و
فعال در درون فضا باشد میتواند مات بوده یا شفاف باشد تا منشا تامین دید و نور گردد .به خاطر وجود سطح دیوار است
که ما داخل یک اطاق را میبینیم ان همان الیه نازک مصالح است که مرز عمودی فضا را تشکیل میدهد ضخامت واقعی
یک دیوار تنها توسط لبه های ان در قسمت باز شوی در یا پنجره مشخص می شود  .در حالیکه ما با سطح کف و دیوار
تماس فیزیکی داریم سطح سقف معموال از ما فاصله بیشتری دارد و اغلب یک پدیده کامال بصری در فضا می باشد سطح
سقف می تواند منطبق با فرم بنا باشد یا سقف زیرین برای بام یا کف طبقه باال را تشکیل دهد و بیان ننده سازه خود باشد
همچنین می تواند به صورت پوسته مستقلی در درون فضا عمل نماید.
سطح سقف عمل کننده به صورت پوسته ای مستقل م ی تواند به نحوی ترتیب یابد که نماد سطح آسمان باشد
می تواند باال یا پایین رود تا مقیاس فضا را عوض نماید یا تقسیمات فضایی را در درون یک اطاق تعریف کند
می تواند به شکلی تنظیم شود که کیفیت نور و اگوستیک را درون فضا کنترل نماید میتوان انرا به قسمی بکار برد که
ت اثیری در فضا نداشته یا اثر کمتری داشته باشد و یا به صورت عنصر اصلی وحدت دهنده در فضا عمل نماید .
 -3-1رابطه بین مهندسین عمران و معماری :

الف  .روش آموزش معماری و ساختمان و طراحی در قدیم و مشخصات آن به شرح زیر بوده است :

 - 1طراحی و اجرای ساختمان توامان و کلیه مراحل آن از طرح تا ساخت نهایی توسط یک فرد صورت
می گرفته و کار به صورت تجربی  ،فردی و عملی و مستقیماً در رابطه با مواد و مصالح انجام می شده است .
 - 2آموزش طراحی و اجرای ساختمان به صورت سینه به سینه و معموالً خانوادگی به روش استادی و شاگردی و طی
مراحل و مر اتب به تدریج ارایه می شده است .
 - 3معمار در گذشته به تنهایی حل کننده و در بردارنده کلیه جوانب موضوع بوده است .
ب  .روش آموزش و طراحی معماری و ساختمان در عصر حاضر :

 - 1طراحی معموالً به صورت جمعی و عملی در عرصه های ملی و منطقه ای صورت می گیرد .
 - 2آموزش به طریق مدرسه ای و آکادمیک تحت نظام آموزش نوین انجام می گیرد .
 - 3به دلیل گستردگی عرصه ها و روش خاص فشرده آموزش  ،تقسیم کار و تخصصی شدن ابعاد کار متداول گردیده و هر
موضوع از کار ساختمان و معماری در حوزه یک تخصص مطرح و طراحی و اجرا می گردد .
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طراحی معماری :

طراحی عبارت است از تنظیم و تنسیق اشیاء با روش خاص برای نیل به هدف مشخص که در طراحی معماری مراد از نظم
و نسق روابط معقول و منطقی و اشیاء در معماری فضاهای معماری هستند  ،و هدف در طراحی معماری نیل به آرامش و
آسایش برای انسان می باشد .
با توجه به اینکه موضوع غالب و قابل استفاده برای متخصصین رشته های عمران مسکن بوده و خمچنین جدی ترین و
وسیع ترین حوزه طراحی می باشد که از ظرافت و پیچیدگی های خاص بر خوردار بوده و هم از بعد فرهنگی مطمع نظر
بوده و به عنوان جدی ترین نیاز انسانی مطرح می باشد  .ه دف از طراحی مسکن فقط تعبیه یک سرپناه نیست بلکه فضایی
است که همه ابعاد انسانی را در بر گرفته و بستر تربیت می باشد و ضمن تامین آسایش انسان می بایست آرامش و سکینت
را برای او فرآهم آورد  .قرآن کریم نیز در سوره نحل آیه  08به این مهم اشاره می نماید  ... :و اهلل جعل لکم من بیوتکم
سکنا . ...
بهره برداری مناسب از مواهب طبیعی و تکنولوژیکی برتر ساختمان و مواد و مصالح و تاسیسات زمینه ساز آسایش و
طراحی صحیح و نیز ایجاد روابط مناسب بین فضاهای مختلف و عرصه بندی مناسب در مسکن زمینه ساز آرامش خواهد
شد .
روش طراحی معماری :

روش طراحی معماری دارای سه مرحله می باشد :
الف  .مرحله مطالعات که شامل  - 1تعریف دقیق معماری ؛  -2بررسی و شناخت نیازها و امکانات ؛  -3مطالعات استانداردها ،
ضوابط طرح  ،معیارهای قانونی و شرایط اقلیمی می باشد .
ب  .مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات که شامل  - 1نمودار سیر کوالسیون ( دسترسی ) فضاها ؛  -2نمودار ارتباطات فضاها ؛
 - 3گرام یا اندیشه نگار ؛  -4اتودهای اولیه و تطبیق گرام با ابعاد زمین مورد نظر می باشد .
ج  .مرحله طراحی و معماری که شامل  -1مرحله طراحی اجرایی ؛  -2اجرای ساختمان می باشد .
تعریف موضوع  :با ت وجه به اینکه موضوع طراحی و معماری مورد نظر مسکن می باشد الزم است در ابعاد آن دقت الزم
بشود  .در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که در مسکن دو نوع فعالیت صورت می گیرد  ،فعالیت های عمومی و معمول
که در روز انجام می کیرد و خواب و استراحت در هنگام شب  .با این تعریف به راحتی می توان فضاهای مسکن را به
فضاهای شب و روز تقسیم بندی کرد  .ضمناً این عملکردها از زاویه ای دیگر سه دسته می باشند که فضاها را نیز در سه
عرصه دسته بندی می نمایند .
 -1عرصه عمومی  :این عرصه محل ارتباط افراد خانواده با مراجعین و میهمانان می باشد و فضاهایی را شامل می شود
که نیاز اجتماعی خانواده را در ایجاد ارتباط با بستگان  ،دوستان و آشنایان بر طرف می نماید  .طراحی این فضاها
باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد امکان مناسب ارتباط از جهت دسترسی  ،ایجاد اختالل در نظم و آسایش سایر
فضاها ننماید  .فضاهای این عرصه عبارتند از  :فضای ورودی  ،فضای پذیرایی  ،غذاخوری  ،سرویس بهداشتی و در
صورت حضور میهمانان با مدت بیشتر سایر فضاهای مورد نیاز نظیر خواب و حمام و همچنین فضاهای محوطه ،
تاسیسات  ،انباری  ،پارکینگ .
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 -2عرصه خانوادگی  :که محل ارتباط افراد خانواده می باشد و زمینه ساز تربیت و ارتباطات افراد خانواده با رعایت حقوق
هر کدام از افراد و تعامل صحیح آنان می باشد و عمدتاً در هنگام روز فضاها شامل  :آشپزخانه  ،فضای همه کاره ،
غذاخوری خانواده  ،فضای مطالعه و فضای تجمع خانواده ( نشیمن ) می باشند .
 -3عرصه خصوصی  :این فضاها که عمدتاً شب هنگام مورد استفاده قرار می گیرند و در برگیرنده بعد فردی انسان بوده و
از بعد معنوی و عرفانی نیز حائز اهمیت بوده و در ضمن مکان آسایش و استراحت انسان و فضای خصوصی افراد
خانواده هستند  .فضاهای این عرصه عبارتند از فضای خواب والدین  ،فضای خواب فرزندان
( الاقل برای هر دسته از فرزندان دختر و پسر به صورت مجزا )  ،سرویس بهداشتی  ،حمام و رختکن  ،فضای مشترک
خواب ها .
اصل چند عملکرد بودن فضاها  :یکی از اصولی که در معماری الزم است رعایت شود این اصل می باشد  ،با توجه به اینکه
یک مسکن مطلوب الزم است حداقل فضاهای مناسب را داشته باشد  ،در صورتی که ابعاد کوچکی داشته باشد می توان آن
را به گونه ای طرح نمود که در زمان های مختلف استفاده  ،عملکردهای مختلف داشته باشد  ،مشروط بر آنکه برای هر
عملکرد قابلیت الزم را داشته باشد  .به عنوا ن مثال از فضای نشیمن با تعبیه گنجه هایی برای قرار دادن رختخواب و
تختخواب های متحرک و تاشو می توان در شب به عنوان فضای خواب استفاده نمود و . ...

 -5-1تناسب و مقياس

همه مصالح داراي يك تناسب معقول هستند كه توسط قوتها و ضعف هاي دروني انها را تعيين ميشود.

ابعاد و تناسب عناصر سازه مستقيماَ به وظايفي كه در سيستم سازه به عهده دارند بستگي دارند و بدين
ترتيب ميتوان از نظر بصري ميتوانند نمايانگر اندازه و مقياس فضاهايي باشد كه در محصور كردن آنها
سهيم است.
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بسياري از عناصر معماري نه تنها بر حسب مشخصات ساختماني و عملكردشان بلكه طبق روندي كه
ساخته ميشوند اندازه گيري شده و تناسبشان تنظيم ميشود ( .آجر ،بلوك بتني ) چون در مقياس كالن در
كارخانه توليد ميشود .داراي ابعاد و تناسب استاندارد ميباشند.

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [

14

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

] موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان [

باوجودمحدوديتهايي كه در تناسب يك فرم به خاطر نوع مصالح ،عملكرد و سازه يا به خاطر روند
ساخت وجود ندارد ،طراح هنور قادر نيست كه تناسب فرم ها و فضاهاي يك بنا را كنترل نمايد .منظور از
نماميتئوري هاي تناسب،ايجاداحساس نظم بين اجزاء يك تركيب بصري است طبق نظريه اقليدس نسبت
به مقيايسه كميدو چيز اطالق ميشود حال آنكه به تساوي نسبتها اطالق ميگردد.

يكي از نسبتهاي تناسب از زمان عهد باستان و از نظر هندسي ميتواند بصورت خط مستقيم شده اي
تعريف شود كه نسبت كوچكتر ان به بزرگتر و مثل قسمت بزرگتر به كلش ميباشد.

خط نظام دهنده تضميني است عليه تلون مزاج و وسيلهاي است براي بررسي كه ميتواند تمام كارهايي را
كه با استياق خلق شده اند تأييد نمايد .اين خط ريتم كار ايجاد ميكند ،خط نظام دهنده شكل قابل لمسي
از رياضيات را ارائه ميدهد كه مجدداَ تضميني براي درك نظم است.

تناسب به نسبتهاي رياضي بين ابعاد واقهي فرم با فضا اطالق ميشود كه شامل :
الف :مقياس عمومي  :نسبت اندازه يك قسمت بنا نسبت به اندازه ساير فرم هاي پيرامونش
] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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ب  :مقياس انساني  :نسبت اندازه يك قسمت يا يك فضاي بنا به ابعاد و ؟ انسان
 همه اجزاء و بنا داراي اندازه معني هستند كه ممكن است از قبل توسط توليد كننده معين شود و ياتوسط طراح از ميان يك سري امكانات انتخاب گردد.

مقياس قسمت اول :
عواملي كه به غير از بعد عمودي ،بر مقياس اثر خواهند گذاشت:
از بين سه بعدي يك اتاق ( طول ،عرض ،ارتفاع ) هر چه ارتفاع بلندتر حالت صميمت و گرميبيشتر
راراحتي را نشان دهد
شكل ،رنگ و نوع سطوح دور شكل و ترتيب بازشوها
نوع و مقياس عناصري كه در درون آن قرار دارند.
 -6-1اصول

در سازماندهي يك بنا از مبناي هندسي براي شكل دادن به روابط بين فرم ها و فضاها استفاده شده و در
مورد ساير اصول ايجاد نظم در يك تركيب ميباشد.
] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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محور  :دو نقطه در فضا ،كه فر ها و فضاها حول آن آرايش مييابند.
تقارن  :توزيع فرم ها و فضاهاي حول يك محور يا نقطه
سلسله مراتب  :بر اساس اهميت تغيير از لحاط شكل – اندازه و گردش
رتيم  /تكراري  :كاربرد اشكال تكراري براي سازماندهي فضاهاي مشابه
عامل مفروض  :خط يا سطح يا حجميبه وسيله آن تداوم ،جمع اوري و سازماندهي
تغيير شكل  :تغيير ابعاد فرم طبق يك رشته تدابير

خطي است كه توسط دو نقطه در فضا ايجاد ميشود و فرم ها و فضاها ميتوانند به طور منظم يا نا منظم
حول آن آرايش يابند.
 -1جهت حركت و ديد انسان
 -2مسدودبودن دو انتهاي مسير
 -3وضوح محور
 -4تقارن فرم ها و فضاها

محور :
عناصر پاياني يك محور هم با بصري به آن وارد ميكنند و هم از آن تأثير بصري ميگيرند.
] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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 -1خط قائم يا فرم هاي مركزي بنا
 -2به سمت نماي جلوي بنا كه در جلويش پيش خان دارد.
 -3به سمت يك فضاي مركزي و منظم
 -4به سمت چشم اندا يا مدخلهاي بيرون

وضعيت تقارت ترتيب متعادل اشكال مشابه فرم و فضا ،حول يك خط ( محور ) يا يك نقطه مشترك (
مركز ) ميباشد.

 -1تقارن دو جانبه  :عناصر مشابه حول يك محور
 -2تقارن شعاعي  :كه حول دو يا چند محور متقاطع در يك نقطه مركزي

اهميت و تك بودن يك فرم يا فضا و نقش عملكردي و صوري سمبليكشان در سازماندهي ميباشد.

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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شكل و فرم به :
 -1اندازه استثنايي
 -2شكل يگانه
 -3مكاني مهم و با ارزش
سلسله مراتب :
 -1بوسيله اندازه  :تفاوت اندازه و بارز نسبت به ساير قسمتها
 -2بوسيله شكل  :شكلي متفاوت نسبت به بقيه فرم و فضاها
 -3بوسيله مكان قرار گيري  :بخاطر جلب توجه ميبايست در مكاني مهم و با ارزش قرار گيرند.

يك خط – سطح يا حجميگفته ميشود كه به آن ساير قسمتهاي يك تركيب ميتوانند مربوط شوند (
راهرو ) و ميتواند اين قسمتها را به طريق زير سازماندهي نماييد:

 -1خط  :عبور خط از ميان فضاها و ايجاد لبه مشترك
 -2سطح  :جمع كردن فرمها و فضاها زير يك سقف يا سطح
 -3حجم  :جمع كردن فضاها و فرم ها داخل يك حجم يا بنا

ريتم به تكرار منظم و هماهنگ خطوط ،اشكال ،فرم ها يا رنگها گفته ميشود كه شامل نظريه بنيادي تكرار
است و بعنوان تدبيري براي سازماندهي فرم ها و فضاها در معماري محسوب ميشود.
] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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تكرار  :دسته بندي يك گروه مرتبت از طريق :
 -1نزديكي يا مجاورت به يكديگر
-2خصوصيات بصري مشترك آنها

 اصل تكرار از هر دو اين مفاهيم احساسي ،براي نظام دادن اجزاء و تكراري در يك تركيب استفادهميكند.

اکنون به تشریح چند فضای مهم در معماری مسکن می پردازیم :
 فضای ورودی  :فصل مشترک و جدا کننده فضای بیرون و درون خانه است و دارای عملکردهای زیر است  :ازنظر تسلسل فضایی سلسله مراتب دسترسی شهری را کامل می کنند ؛ فیلتر و جدا کننده از نظر صدا  ،گرما و
سرما و غبار است ؛ فضایی مناسب جهت تغییر لباس و تفکیک لباس های مربوط به بیرون خانه می باشد ؛
فضایی جهت پذیرایی عاجل و مراجعات زود گذر با افراد خانواده می باشد .
ابعاد ورودی بستگی به تعداد مراجعین و عملکردهای در نظر گرفته شده دارد و مبلمان ورودی عبارت از
جالباسی و رخت آویز  ،جا کفشی و آینه می باشند .

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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الزم به ذکر است چنانکه در قیل نیز اشاره شد  ،فضای ورودی با توجه به اینکه محل حضور انسانی در فضا
است و به فضا شخصیت و هویت می بخشد  ،در فرهنگ های مختلف مورد توجه قرار گرفته است که چند
نمونه از آن در زیر آورده شده است .

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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 فضای آشپزخانه  :محلی است برای نگهداری مواد غذایی و وسایل  ،آماده سازی مواد پخت  ،پخت غذا  ،آمادهسازی برای مصرف  ،شستشو و تنظیف ظروف می باشد و الزم است برای عملکردهای فوق فضاها و امکانات
مناسب در آن تعبیه شود  .آشپزخانه جزء عرصه خانوادگی است اما به فضای عمومی نیز خدمات می رساند  .با
توجه به اینکه یک خانم خانه ار حدود  08تا  08ساعت در هفته در آشپزخانه کار می کند با طراحی صحیح
می توان این زمان را تقلیل داد  .بررسی نشان می دهد که برای تهیه یک وعده غذا در آشپزخانه های قدیمی
 104متر راهپیمایی و حدود  08دقیقه زمان الزم است و در آشپزخانه های جدید این زمان  11دقیقه و طول
مسیر  04مت ر راهپیمایی است  .به عملکردهای فوق در آشپزخانه این اعمال را نیز می توان اضافه کرد :
 - 1صرف غذا ؛  - 2اطو کشی ؛  -3دوخت و دوز البسه ؛  -4فضای بازی بچه ها .
در طراحی آشپزخانه باید به تامین نور مناسب  ،تهویه و استفاده از مصالح بهداشتی و قابل شستشو توجه نمود
 .همچنین آشپزخانه می بایست به فضاهای ورودی  ،غذاخوری  ،احیاناً حیاط و محل بازی بچه ها و فضای
نشیمن نزدیک و مرتبط باشد .

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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 فضای نشیمن  :این فضا محل ارتباطات خانوادگی است و عملکردهای زیر را داراست  :گردهمایی خانواده ،تبادل نظر  ،مطالعه روزنامه و تماشای تلویزیون  ،سرگرمی و بازی بچه ها  ،پذیرایی از خویشان نزدیک  .این
فضا معموالً در قلب و مرکز مسکن قرار داشته و باید بهترین برخورداری از نور  ،تهویه  ،منظر را داشته باشد و
نزدیک فضاهای ورودی  ،فضاهای خواب و آشپزخانه طراحی شده و به فضاهای مهمان دسترسی داشته باشد .
الزم است که مستقیماً از نور جنوب برخوردار باشد  .حداقل مبلمان این فضا تلویزیون بوده و ابعاد آن بستگی
به تعداد استفاده کننده و عملکرد آن دارد .

-

فضای غذاخوری  :طبق آمار گرفته شده  14درصد مردم صبحانه را به صورت خانوادگی میل می کنند و 41
درصد ناهار را و  08درصد شام را و  01درصد سه وعده غذت را در آخر هفته به صورت خانوادگی و جمعی
صرف می کنند  .فضای غذاخوری می تواند به طور چند منظوره همراه با کتابخانه  ،اتاق مطالعه و فضای همه
کاره در نظر گرفته شوند .
محل غذاخوری می تواند  ،مرکز ساختمان  ،بین نشیمن و آشپزخانه  ،گوشه ای از نشیمن  ،گوشه ای از
آشپزخانه  ،مجاور آشپزخانه با فاصله درب یا دریچه و یا کابینت تهیه شود و از مصالح قابل تنظیف در آن
استفاده شود .

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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فضای پذیرایی و غذاخوری مهمان  :این فضا معموالً در فرهنگ ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و می
بایست با توجه به رعایت مسائل محرمیت زمینه آسایش میهمانان را فرآهم آورد و برای نیل به این منظور و
ضمن برقرار بودن ارتباط صوتی و حضور در بحث و همچنین محفوظ بودن از دید آقایان برای خانم ها  ،این
فضا را معموالً به صورت شکسته طراحی می نمایند و از اصل تداخل فضاها و ادغام دو فضای پذیرایی و
غذاخوری در این زمینه استفاده می شود  ،ابعاد فضای پذیرایی و غذاخوری می بایست به اندازه ای باشد که
اهل خانواده و تعدادی مهمان را در خود جای دهد .
فضای خواب  :با توجه به اینکه حدود یک سوم عمر انسان در خواب می گذرد و هنگام خوابیدن زمان

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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استراحت بدن بوده و در این هنگام بدن ضعیف ترین حالت دفاعی را دارد  ،می بایست به خوبی طراحی شود .
به لحاظ صرفه جویی فضای خواب را می توان چند عملکردی نمود و اگر صرفاً فضا برای خواب باشد بهتر است
رابطه آن با فضاهای دیگر قطع شود .
ابعاد اتاق خواب بستگی دارد به  :طرز استفاده از آن  ،مبلمان و وسایل  ،هوای الزم برای تعداد افراد و همچنین
که قبالً اشاره شد الزم است خواب های والدین و فضاهای خواب برای فرزندان از هر جنس تفکیک شوند .

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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فضاهای بهداشتی  :در فضاهای بهداشتی معموالً آب  ،برق  ،فاضالب  ،ایزوالسیون و وسایل بهداشتی و دیگر
کارهای ساختمانی صورت می گیرد و این نوع مصالح معموالً گران بوده و لذا الزم است دقت الزم در ساخت
آنها بشود و باید از جهت تویه پ یش بینی الزم در آن شده باشد  .فضاهای بهداشتی دارای این ابعاد هستند .
دستشویی ایرانی  188 * 128سانتی متر فضا نیاز دارد  .فضای رو شویی معموالً یک متر در یک متر کافی به
نظر می رسد  .ابعاد حمام  118 * 288سانتی متر کافی به نظر می رسد و در صورت تعبیه وان در حمام
می بایست ابعاد متناسب در نظر گرفت  .فضای رختکن حدود  1متر در  1/2متر کافی است .
در فضاهای بهداشتی اگر فضایی برای شستشوی لباس در نظر گرفته شود بهتر است .
برای سایر فضاها نظیر پارکینگ  ،محوطه  ،تاسیسات و انباری رعایت استانداردها در ساخت و استفاده از مصالح
و ابعاد متناسب با نیاز ضروری است .

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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در پایان این مرحله از طراحی معماری می توان جدول خالصه اطالعات فضاها را تهیه کرد که حاوی اطالعات
زیر می باشد  :در این جد ول لیست کامل فضاهای مورد لزوم طراحی و معماری با سایر اطالعات درج
می شوند .

ردیف

عنوان فضا

] تالیف و گردآوری  :محمد فروغی راد [
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ابعاد

جهت
نورگیری

جهت استقرار

مالحظات
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بخش دوم  :شهرسازی
شهرسازی را باید علم  ،هنر  ،مدیریت و سازماندهی و سازندگی محیط اجتماعی و زندگی خود بدانیم  .شهرسازی ساخت
چند واحد مسکونی  ،تا تهیه طرح های شهرک  ،شهرستان  ،استان  ،ناحیه  ،منطقه  ،سرزمین را در بر می گیرد  .اهمیت
شهرسازی تا بدانجا است که باید موقعیت استقرار صنایع  ،فرودگاه ها  ،ایستگاه ها  ،پادگان ها  ،فرستنده های رادیویی و
تلویزیونی و  ...حتی یک کیوسک تلفن هم مشخص شود  .شهرساز با کمک متخصصین کلیه علوم مربوطه به طراحی ،
جمع آوری  ،تجزیه و تحلیل و انتخاب بهترین نتایج که به سود اجتماع است مبادرت می ورزد .
مهندس شهرساز می بایست با این متخصصین هماهنگ باشد  :مهندسین معمار  ،برق  ،آب  ،فاضالب  ،راه و ترافیک ،
کشاورزی  ،بندرسازی  ،پست و تلگراف و تلفن و همچنین متخصصین جامعه شناسی  ،آمار گیری  ،هواشناسی  ،زمین
شناسی  ،جنگلداری  ،بهداشت و ...
 -1-2شهر و شهرنشینی :

به عبارت ساده  ،شهر را می توان یک واحد اجتماعی و سیاسی  ،یک واحد فعالیتی  ،فیزیکی و جمعیتی دانست  .به عبارت
کلی تر  ،شهر عبارت از الحاق یک مکان فیزیکی با مردم ساکن آن است  .ولی می توان این تعریف را کامل تر نمود و گفت
 :شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل طبیعی  ،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت
ساکن متمرکز شده اند  .جمعیت در این مجموعه به طور منظمی درآمده و آداب و رسومی را برای خود ابداع کرده است .
عالوه بر آن  ،این جمعیت به صورت مختلف تخصص یافته  ،ولی از نظر تولید انرژی و غذا معموالً وابستگی شدیدی به
مجموعه های مشابه با طبیعت یا مجموعه های روستایی دارد .
شهر به معنای کامل یک سیستم باز است  ،یعنی نمی تواند از هر کامل و مجموعه ای از تمام عناصر الزم جهت ادامه
حیات خود باشد  .بنابراین بطور مجزا و جدا از سایر نقاط نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد  .بنابراین مبادله احتیاجات
فیزیکی  ،طبیعی و اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و خالصه تمام ضروریات بین شهر و دیگر واحدهای زیستی  ،از مهمترین
شرایط ادامه حیات شهرها ست .
برای شهر یعنی پدیده ای که همه آن را می شناسیم و به روشنی به وجود آن آگاهی داریم  ،تعاریف زیادی شده است  .اگر
تمام شهرهای دنیا را نیز مطالعه کنیم به یک مفهوم کلی نخواهیم رسید  .ولی قدر مسلم آنست که وقتی صحبت از شهر
می شود  ،معموالً پدیده ها و تصاویری در ذهن انسان شکل می گیرد که غیر از آن چیزهایی است که در روستاها وجود
دارد .
به طور کلی  ،جمعیت نسبتاً متراکم  ،وجود خیابان ها و مراکز کار و تجارت  ،ساختمان های مرتفع که نسبت به دهات و
روستاها متفاوت است  ،امکانات رفاهی و آموزشی و وجود گسترده وسائط نقلیه  ،همه عالئمی است که در شهر وجود دارد
 .در دوره های گذشته بسیاری از این عالئم به چشم نمی خورده است  ،ولی به بسیاری از نقاط شهر گفته
می شده است  .در تمدن های خیلی قدیمی مراکز جمعیتی وجود داشته که به آن نقاط شهر اطالق می شده و قطعاً به
مناسب نوع شغل و وظایفی که به عهده داشته اند با مناطق روستایی متفاوت بوده اند  .به عنوان مثال  ،رومیان لغتی را به
نام  Urbsاستعمال کرده اند که درست در مقابل روستا استعمال داشته است  ،و زمانی این لغت را بکار می برده اند که
مثالً به محلی می رفتند که فرم زندگی و مشاغل آن  ،با زندگی روستایی متفاوت بوده است  .امروزه معموالً در یک منطقه
به نقاطی اسم شهر می دهند که دارای جمعیتی ب وده و از نظر فعالیت  ،متنوع تر از مناطق روستایی باشند  .ولی این حکم
نیز قطعی نمی تواند باشد  .زیرا چه بسیار مراکز و نقاطی وجود دارند که در یک فصل از سال دارای جمعیت هستند و در
غیر آن فصول خال از آن  .به هر ترتیب تعاریف متعددی از شهر شده است که ذیالً به مهمترین آنها اشاره می کنیم :

تعاریف مختلف شهر :
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 تعریف عددی  :تعریف عددی ساده ترین تعریفی است که می توان از شهر نمود  .زیرا یکی از بهترین وجهتمایز بین شهر و ده  ،تعداد جمعیت آنست  .بر اساس عدد می توان شهر را چنین تعریف نمود  :مرکزی از
اجتماع نفوس که در نقطه ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن از حد معینی پایین تر نباشد  .بر این
اساس در بیشتر ممالک  ،حد جمعیت شهر  2188نفر است  .یادآور می شود که تعداد و رقم شاخص برای
شناخت شهر  ،هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی متفاوت است  ،و مهمتر آنکه در هر کشوری بنا به موقعیت
خاص آن کشور حد جمعیت شهر تفاوت می کند  .مثالً در فرانسه مقیاس شناخت شهر از ده  ،تعداد 2888
نفر ساکن است  ،در آلمان  ،چکسلواکی و ترکیه هم رقم  2888نفر مالک تشخیص شهر از روستا است  .در
ایالت متحده آمریکا و مکزیک رقم  2188نفر و در هلند و یونان و ایران  1888نفر و در ایرلند رقم  1188نفر
مشخص کننده شهری بودن یا روستایی بودن یک نقطه می باشد  « .ذکر این نکته حائز اهمیت است که در
حال حاضر در کشور ما به لحاظ عددی به مکانی شهر اطالق می شود که  18888نفر جمعیت داشته باشد » .
بعضی معتقدند  ،منطقه شهری به مناسبت آنکه دائماً در حال توسعه است و شهرها را نمی توان در یک چهار
دیواری قرار داد که بتوان حدود و تعداد آنها را مشخص کرد  ،بهتر است که به این گونه موارد بجای کلمه
شهر ،منطقه شهری اطالق شود  .تعریف آماری و عددی ضمن آن که تعریف روشن و ساده ای است  ،ولی از
نظر علمی نمی توان آن را تعریف جامعی دانست .
 تعریف تاریخی  :برخی از صاحب نظران معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطالق شده است  ،بهعنوان شهر شناخته می شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند  ،همیشه شهر باقی می مانند .
 تعریف حقوقی  :نوع دیگر تعریف شهر تعریف حقوقی و اداری است  .در دوره های گذشته  ،شهرها دارایامتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت  .مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای
خود بازار داشته باشند  ،یا به خدمات نظامی بپردازند  ،در حالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند .
تعاریف دیگری نیز از شهر شده است که ذیالً به اهم آنها اشاره می شود :
 شهر جایی است که شغل سکنه آن غیر از کشاورزی باشد . سیمای شهر و مناظر و مساکن آن  ،وجه تمایز شهرها با روستا است . شهر جایی است که در آن نوع مسکن  ،رفتار  ،درآمد  ،سیمای شهری و پوشاک مردم آن با روستا متفاوتباشد .
به نظر جغرافیدانان  ،شهر منظره ای مصنوعی از خیابان ها  ،ساختمان ها  ،دستگاه ها و بناهایی است که زندگی شهری را
امکان پذیر می سازد  .جغرافیدانان  ،شهر را به عنوان یک واحد مجزا بحساب نیاورده و ارتباط متقابل آن را با منطقه و
کشور مورد مطالعه قرار می دهند  .روی هم رفته از تعاریفی که ذکر شد  ،هر چند که هیچ کدام به دالیلی آنطور که باید
گویا نمی باشند  ،شاید بتوان برای شهرها مشخصاتی قائل شد  .این مشخصات می تواند از نظر جمعیتی  ،مساحت  ،نوع
مشاغل  ،روابط مردم  ،امکا نات رفاهی و تاسیسات عمومی  ،عوامل تجاری و اداری و صنعتی  ،بافت و ساختمان فیزیکی ،
تصاویری از شهر را در ذهن به وجود آورد  .در حقیقت شهر جایی است با جمعیتی تعلیم یافته در بخش خدمات اداری ،
بانکداری  ،آموزش و پرورش  ،بهداشت  ،صنایع و کارخانه های بزرگ  ،با سبک زندگی متفاوت از جامعه روستایی .

تعریف شهر در ایران :
طبق قانون تعاریف و تقسیمات کشوری ایران « شهر محلی با حدود قانونی است که در محدوده جغرافیایی بخش واقع
شده و از نظر بافت ساختمانی ،اشتغال و سایر عوامل ،دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود باشد ،به طوری که اکثریت
ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ،تجارت و صنعت ،کشاورزی و خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه
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خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار باشند  .کانون مبادالت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و حوزه جذب و نفوذ
پیرامون خود بوده و حداقل دارای  18888نفر جمعیت باشد .

تعریف شهر از دیدگاه شهرسازان :
شهر مجموعه ای است از فضاهای ارتباطی  ،فضاهای ساختمانی و فضاهای آزاد و سبز ؛ همچنین در شهرها غالباً نیمی از
زمین را جهت مسکن و نیم دیگر را به نسبت زیر در نظر می گیرند  :فضاهای ارتباطی ( معابر )  ،فضاهای سبز و باز  ،مراکز
عمومی  ،مدارس .

شهر چگونه به وجود می آید :
در این که چگونه شهرها به وجود آمده اند  ،شاید آن را بتوان فقط در حیطه تصور جستجو نمود تا استنتاج حقایق قابل
مشاهده  .این را می دانیم که قدیمی ترین تمدن ها در حوزه بین النهرین و دره های رود نیل پای گرفته اند .
مهمترین عامل ایجاد شهر را بایستی در مازاد تولید محصوالت کشاورزی  ،توسط شبکه راه ها و تمایل بشر به ایجاد یک
زندگی دسته جمعی در کنار یکدیگر جستجو کرد .
در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها  ،بایستی توسعه شبکه راه ها را عادی ترین و مطمئناً قدیمی ترین عامل دانست .
در بررسی منشاء شهرها عامل توسعه مبادالت کاال و پیشرفت های تجاری  ،که منجر به یک محل قابل استفاده و دائمی در
یک موقعیت مطلوب می گردد  ،و عامل افراد بشری را که کارشان موجب پیشرفت ارگانیسم شهری شده است  ،بایستی از
جمله مواردی دانست که به ایجاد شهرها کمک ارزنده ای نموده است  .تبادالت کاال و وجود محلی برای چنین تبادالتی که
می توان بازارهای مکاره  ،شنبه بازارها  ،چهارشنبه بازارها و مانند آنها را نتیجه پیدایش آن دانست  ،در توسعه و ایجاد شهر
نقش موثری داشته است .
همچنین  ،در ایجاد و توسعه شهرها  ،نبایستی نقش عامل طبیعی مانند وج ود آب  ،مساعدت زمین و خاک و امثال آنها را
از نظر دور داشت  .برخورد دو دره در یک ناحیه کوهستانی و مساعدت های دیگر طبیعی از جمله این عوامل اند  .از
دیدگاه دیگر  ،وجود مامن ها و سرپناه ها و مقابله مردم در مقابل حمالت خارجی را بایستی از جمله عواملی دانست که به
شهرها نقش دفاعی داده و مردم را برای مقابله و دفع حمالت دشمنان در کنار یکدیگر قرار داده است .
عده ای معتقدند که شهرها  ،همانطور که قبالً بیان شد  ،ناشی از توسعه و بسط شبکه راه ها هستند که مورخین و اقتصاد
دانان در این گروه قرار می گیرند  .در حالیکه عده دیگ ری معتقدند که شهر محصول کوشش و فعالیت در زمینه امور
تجاری است  .در گذشته  ،محل های توقف در طول جاده های اصلی بوسیله مسافرخانه ها و دکان ها مشخص شده بود و
در اطراف آنها روستاییان و صنعتگران مانند چرخ سازان  ،نعلبندان و نجاران که وجودشان ضروری به نظر می رسید ،
سکونت داشتند  .چنین شهرهایی که منشاء آنها در منطقه خاورمیانه از کاروانسرا است  ،در فواصل معینی و دور از هم قرار
گرفته و طرز قرار گرفتنشان در طول راه ها  ،بر پایه مخصوصی بود که حد آنها سرعت حرکات وسایل نقلیه را در آن روزها
تعیین می کرد .
تولید غذا  ،ماز اد محصوالت غذایی و بالنتیجه انبار کردن آنها به دلیل زیاده بر مصرف بودن این محصوالت  ،باعث تراکم
بیشتر جمعیت روستاها و فراوانی محصوالت کشاورزی گردید که خود موجب تسهیل جمع آوری غذای مازاد جهت تامین
یک جمعیت شهری گشت  .در نتیجه  ،نسبت کوچکی از کل جمعیت توانست از جمع آوری و نگهداری محصوالت غذایی
رها شده و در آبادی های بزرگتر از آنچه تا به آنروز ایجاد شده بود  ،زندگی نماید .
تاریخ قدیمی ترین جوامع کشاورزی مختلط  ،به حدود  1188سال قبل از میالد مسیح می رسد که در ناحیه خاورمیانه به
وجود آمدند و در طول  1188سال بعد این نوع زندگی از تپه ها و نواحی کوهستانی که برای اولین بار در آن نقاط ایجاد
شده بودند  ،به دره رودخانه های بزرگ خاورمیانه کشیده شد .
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در طول هزاره چهارم قبل از میالد  ،بعضی از روستاهای واقع در دشت های رسوبی بین النهرین ( دجله و فرات ) رشد
نموده و عملکرد آ نها تغییر پیدا کرد  .آبادی های شهری در این ناحیه توسعه کانال های آبیاری در مقیاسی وسیع را باعث
شد .
شکفتگی کامل مناطق مستقل شهری را در دره بین النهرین  ،می توان بین  2188تا  3888سال قبل از میالد تخمین زد .
توسعه شهرها محدود بود  ،زیرا چنین شهرهایی فقط امک ان آوردن محصول محدودی از مواد غذایی را برای خود داشتند .
در مقابل هر  18تا  08نفر کشاورز تنها یک غیر کشاورز وجود داشت  .شاید از روی حدس و گمان بتوان جمعیت شهر
اروک را احتماالً  18888نفر و جمعیت شهر معروف بابل را که بعد از آن به وجود آمد  ،تا حدود  08888نفر برآورد کرد .
به طور کلی  ،تاریخ شهرنشینی در ناحیه بین النهرین و در تمدن سومری به  3888سال قبل از میالد می رسد  .در این
مورد می توان به وجود شهرهای اور  ،اکد  ،آشور  ،نینوا و اربیل اشاره نمود  .عالوه بر دره بین النهرین  ،دره رودخانه بزرگ
نیل و سند نیز ضمن آنکه مهد تمدن بشری بوده اند  ،آثار قدیمی ترین شهرها را نیز می توان در آنها جستجو کرد .
رشد و توسعه شهرها بر اثر حوادث مختلف  ،در تمام ادوار تاریخی دارای افول و صعود بوده است  .گاهی  ،شهرها چنان
عظمت و توسعه ای یافته اند که به صورت یک کشور شهر درآمده اند  .در دوره بعدی شهرنشینی به وجود شهرهایی مثل
آتن و اسپارت در یونان قدیم و شهر روم بر می خوریم .
آنچه که اساس شهرنشینی و بسط و توسعه شهرها را بنیان گذارد  ،به قرن هجدهم میالدی باز می گردد که به عصر
انقالب صنعتی شهرت دارد .
عواملی که به توسعه و رواج شهرنشینی پس از کشف ماشین بخار در سال  1001میالدی انجامید عبارت بودند از  :اختراع
برق  ،اتومبیل  ،لوکوموتیو  ،هواپیما که به توسعه و بسط راه ها انجامید و به انقالب صنعتی موسوم گردید  .این عوامل
شالوده شهرنشینی و اساس شهرهای بزرگ امروزی را بنیان گذارد .
شهرهای قبل از انقالب صنعتی  ،از بسیاری جهات با شهرهای دنیای صنعت و خاصه شهرهای امروزی تفاوت
دارند  .هر چند که شهرهای قبل از عصر صنعت  ،گاهی از بزرگترین مراکز تجمع انسانی روزگار خود بودند  ،توسعه آنها
بطئی و کم  ،محدوده شهری و جمعیت آنها مشخص و شالوده های زندگی اجتماعی -اقتصادیشان خالف آن چیزهایی بود
که امروز در شهرهای بزرگ دنیا شاهد آن هستیم .

عوامل گسترش شهرها :
انقالب صنعتی و به دنبال آن تحوالتی که به انقالب در امر شهرنشینی در نیمه دوم قرن نوزده انجامید  ،استقرار انسان در
شهرها را به گونه دیگری جلوه گر ساخت  .مهمت رین عواملی که به رواج شهرنشینی و پیدایش شهرهای بزرگ انجامید به
قرار زیرند :
 -1تحول در حمل و نقل و سرعت مبادالت  :این تحول  ،سرعت سرعت حرکت بشر را به چند برابر سرعت حرکت
قبلی رسانید  .در این مورد اختراع اتومبیل  ،قطار و هواپیما را همراه با توسعه و بسط شبکه راه ها می توان
ذکر نمود .
 -2پیدایش تخصص و تقسیم کار  :در کلیه امور شهرهای پس از انقالب صنعتی  ،با تحول در امر صنعت  ،احتیاج
به نیروی ماهر و متخصص  ،روز به روز بیشتر حس می گردید .
 -3ازدیاد جمعیت  :در اثر پیشرفت علم طب و کاهش بیماری ها  ،خاصه بیماری های اپیدمی و همه گیر ،
ساختن داروها  ،واکسن ها و امثال آنها از یکسو و باال رقتن سطح بهداشت عمومی از سوی دیگر  ،کاهش مرگ
و میر را به دنبال داشت و به یکباره جمعیت جهان را به چندین برابر ادوار قبل رسانید .
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 -4توسعه مهاجرت ها  :با تغییر شکل انواع مختلف تولید و تنوع فعالیت ها و مشاغل از کشاورزی و دامداری به
صنعتی  ،مردم روستاها به شهرها سرازیر شده و به سکونت در شهرها پرداختند .
 -1تمرکز صنعت و تجارت  :ایجاد کارخانه های بزرگ در مناطقی که دارای شرایط بهتری مثل دسترسی به مواد
اولیه  ،جمعیت متخصص  ،موقعیت مناسب و  ، ...تمرکز صنایع و خاصه صنایع تکمیلیو وابسته به صنایع بزرگ
را بدنبال داشت که در کنار یکدیگر در شهرها متمرکز شدند  ،در اثر آن توسعه راه و افزایش رقابت های
اقتصادی  ،توسعه تجارت بوجود آمد .
 -0توسعه مراودات اقتصاد ی  :در این تحول  ،اقتصادهای بر مبنای عملکردهای منطقه ای به رقابت با یکدیگر
پرداختند که خود به خود افزایش تولیدات و وجود بازارهای خرید و فروش بزرگ را به دنبال داشت .
 -0باال رفتن سطح درآمد  :در اثر اشتغال به کارها و حرف مختلف در شهرها  ،خود به خود میزان درآمد
شهرنشینان  ،خاصه در شهرهای بزرگ به مراتب بهتر از نقاط دیگر و روستاها بود  ،و این خود موجب جلب
جمعیت از نقاط روستایی به سوی شهرها گردید .
 -0تنوع در مشاغل  :در شهرهای ماقبل صنعت  ،مشاغل محدود و مشخص بود  .در حالی که در دوران پس از آن
شهرنشینان می توانستند در مشاغل مختلف به کار بپردازند .
 -0پیدایش و گسترش وسایل ارتباط جمعی  :اختراع ماشین چاپ و سایر وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو ،
تلویزیون و تلفن سرعت مبادله افکار را افزایش داد و از این نظر مردم جهان به هم نزدیکتر شدند .
عوامل فوق و در نتیجه این نوع زندگی بشر  ،در فرم و سیمای شهری و وضعیت اجتماعی شهرها تغییرات اساسی را باعث
شد .
بدین ترتیب بود که عوامل فوق باعث گسترش شهرها و افزایش جمعیت گردید و تمرکز زیادی در امر صنعت پدیدار گشت
 .بطور کلی  ،در صورتیکه بخواهیم عوامل موثر در پدید آوردن توسعه شهرنشینی را برشماریم  ،بهتر است به عواملی اشاره
کنیم که دنیای متمدن امروزی را به وجود آورده است .
در جوامع ما قبل صنعت  ،نسبت شهرنشینان به جمعیت روستایی اندک بود و شاید در بعضی از جوامع به بیش از %18
کل جمعیت نمی رسید  .مقدار مازاد مح صوالت غذایی برای حفظ جمعیت شهرنشین  ،اندک بود  .زیرا هنوز کشاورزی غیر
صنعتی رواج داشت  .ترتیب و نظم داخلی شهرهای ما قبل صنعت با بافت اقتصادی و اجتماعی شهر پیوند داشت و خیابان
ها و معابر صرفاً جهت عبور مردمان و وسایل حمل و نقل کاال به وسیله حیوان به کار می رفت  .حالت شلوغ و در هم
انباشته خانه ها و مردم  ،مسائل بهداشتی و خطرات بزرگی را به دنبال داشت  .مسئله مهم آنکه  ،جدایی اجتماعی بین
ساکنین شهر موجود بود به همین سبب محالت مختلفی در شهرها وجود داشتند .
اقتصاد شهرهای ما قبل صنعت تفاوت فراوانی با مراکز اقتصاد ی عصر حاضر دارند  .این تفاوت ها را می توان در چند گروه
مورد بررسی قرار داد  .نخست آنکه اینگونه شهرها فاقد منابع تولید بودند و به دلیل آنکه هر نوع فعالیت اقتصادی منجر به
استفاده از منابع زنده ( انسان یا حیوان ) بود  ،میزان تولید کاال و تهیه خدمات به این عوامل مربوط
می گشت  .در حالی که  ،در جوامع صنعتی امروز از منابع انرژی غیر زنده مانند  :نیروی برق و نیروی بخار استفاده
می شود که اثر به سزایی در میزان تولید دارند  .مسئله دوم  ،نبودن تخصص و یا تقسیم کار است که در دنیای ماقبل
صنعت وجود داشت  .تمام کارها به وسیل ه دست انجام می گرفت و ممکن بود که یک نفر در تمام مراحل تولید کاال ،
شرکت داشته باشد  .در حالی که  ،در شهرهای صنعتی عصر حاضر تقسیم کار موجود است که سیستمی پیچیده دارد ،
فروش کاال سازمانی خاص دارد  ،و مسئله تخصص مطرح است  .عامل بعدی که دنیای صنعت را از ما قبل آن مشخص
می کند  ،مسئله واسطه ها است  .فعالیت های تجاری در شهرهای ما قبل صنعت توسط خود پیشه وران و تجار صورت
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می گرفت  ،که سازمانی به هم پیوسته نداشتند و کارکنان سازنده  ،خود فروشنده نیز بودند  .همچنین  ،نکته قابل ذکر
آنکه  ،در دنیای ماقبل صنعت  ،تجار و صا حبان صنایع ( زرگران و پارچه بافان )  ،بردگان و رامشگران  ،از خود اتحادیه ای
داشتند که حیطه فعالیت آنها به شهری که در آن زندگی می کردند محدود می شد .
در تولیدات شهرهای ماقبل صنعت برای تهیه یا تولید کاال  ،استاندارد معینی وجود نداشت و کاالها یک دست نبود .مسئله
دیگر ثابت نبودن قیمت کاالها بود که تابع مقرراتی خاص نبود و قیمت کاالها بین خریدار و فروشنده با توافق تعیین می
شد  .داد و ستد نیز به کندی صورت می گرفت و پول و استفاده مادی  ،تنها هدف خریدار و فروشنده نبود  .فاسد شدن و
از بین رفتن کاالها و امتعه وجود داش ت و اوزان و اندازه ها مقیاس پذیرفته شده معینی نداشت  ،و نه تنها از شهری به شهر
دیگر متفاوت بود  ،بلکه شاید از محله ای به محله دیگر بین اوزان و اندازه ها تفاوت وجود داشت .
از نظر اجتماعی  ،بر اساس منابع تولید زنده ( انسان و حیوان ) با سیستم طبقانی  ،نظام خانوادگی  ،مذهبی  ،آموزش و
پرورش حکومتی همراه می گشت از طبقات اجتماعی در دنیای ماقبل صنعت  ،طبقه خواص برگزیده بود که وسایل زندگی
آنان را اکثر جمعیت تامین می کرد  .طبقه خواص مرکب بود از افرادی که در حکومت واجد مقامی بودند  ،در مقابل این
طبقه  ،اکثریت مردم قر ار داشتند که مرکب بودند از کارگران حرف مختلف که مسلماً بین این طبقات و طبقه خواص
جدایی وجود داشت .
در شهرهای قبل از صنعت  ،تحرک اجتماعی وجود نداشت و تنها عاملی که ممکن بود موقعیت طبقات خاص را به خطر
اندازد  ،دشمن خارجی بود نه طبقات داخل شهر  .خارجیان و اف رادی که به طبقات خاص تعلق نداشتند جزء سیستم
اجتماعی شهر به حساب نمی آمدند  .و در صورت سکنی در شهر  ،در مشاغل بسیار پایین و پست اشتغال می ورزیدند .
اقلیت های مذهبی و نژادی نیز از گروه های مختلف شهر جدا بودند  .داشتن نسب خانوادگی نیز در اینگونه شهرها عالمت
ت فاخر بود و تفاوت نسبی نیز در میان فرزندان به چشم می خورد  ( .فرزند ارشد و ذکور از مزیت بیشتری برخوردار بود) .
تعلیم و تربیت منحصر به افراد ذکور خانواده ها بود و در این میان طبقه خواص در تقدم بودند  .اقتصاد شهرهای ماقبل
صنعت به تعلیم و تربیت عمومی احتیاج ن داشتند  .در اینگونه شهرها به علت نبودن وسایل ارتباط جمعی  ،مردم از یکدیگر
جدا افتاده و بی اطالع بودند  .حکومت این شهرها نیز در اختیار طبقات برگزیده بود و عمالً برای نظارت بر اجتماع
موسسات رسمی نقش موثری نداشتند  .قوام اجتماع بیشتر از طریق نظارت خانواده ها  ،اتحادیه و مذهب صورت
می گرفت .
انقالب صنعتی دگرگونی عظیمی در این نظام ها اعم از اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی به وجود آورد و با دگرگونی این
سیستم ها همراه با توسعه شهرها و افزایش جمعیت  ،بنیان زندگی جدید استوار گردید  .این دگرگونی ها نخست در
جوامعی روی داد که زودتر از اثرات انقالب صنعتی و استفاده از وسایل اختراع یا اکتشاف شده بهره مند گردیدند  .نتیجتاً ،
درصد شهرنشینی نیز در این قبیل جوامع  ،همگام با توسعه روز افزون اختراعات  ،اکتشافات  ،گسترش عوامل رفاهی ،
صنعتی  ،اقتصادی و اجتماعی افزایش یافت .
توسعه چشمگ یر شهرنشینی  ،همراه با توسعه شهرها از نظر جمعیت و مساحت و به وجود آمدن بزرگ شهرها  .مادر شهرها
 ،که خود به صورت شهر کشور جلب توجه می کند  ،باعث ایجاد بافت ها و ترکیب های مختلف شهری و عوامل ارتباطی و
اقتصادی پیچیده ای شده اند  ،و هر چند واجد بسیاری از مزایا و عوامل رفاهی گردیده اند  ،خود مشکالت و معضالتی را
برای شهرنشینان دامن زده اند  ،که می توانیم آنها را تحت عنوان مشکالت شهرنشینی در عصر حاضر در اثر توسعه و رواج
شهرگرایی مورد مطالعه قرار دهیم .
مشکالت شهرنشینی در عصر حاضر عبارتند از :
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تزلزل اقتصادی و بیکاری
امکان مخاطرات بیشتر
اتکاء و وابستگی
از هم گسیختگی قوام و اساس خانواده
آلودگی صدا و فشارهای عصبی
مشکالت اجتماعی
آلودگی هوا

-

کمبود وسایل تفریحی
تراکم بیش از اندازه
پراکندگی نا اندیشیده شهرها
مشکالت مسکن
زاغه نشینی
جابجایی صنایع
آلودگی محیط زیست
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 -2-2نظریه های ساخت شهر :

 -1ساخت دوایر متحدالمرکز ( نظریه ارنست برگس ) :
این طرح به عنوان نظریه متحدالمرکزی شناخته شده است  .الگوی ساخت شهر بر این اصل استوار است که توسعه
شهر از ناحیه مرکزی به طرف خارج شهر صورت گرفته و تعدادی مناطق متحدالمرکز را تشکیل می دهد  .این مناطق  ،با
ناحیه مشاغل مرکزی شروع شده و به وسیله منطقه در حال تحول احاطه می شود  ،که خود در حال تبدیل به ادارات و
صنایع سبک بوده و یا به واحدهای مسکونی کوچکتری تبدیل می شوند  .این قسمت  ،ناحیه ای است که مهاجرین شهر به
طرف آن جلب می گردند و به نوبه خود یا مسکن کارگران است یا محل بعضی از ساختمان های قدیمی شهر  .باالخره
م نطقه سفر کنندگان در بیرون منطقه ساخته شده شهر قرار دارد  .قسمت اعظم منطقه سفرکنندگان  ،احتماالً بصورت
اراضی باز است  .اما دهکده هایی که در داخل آن وجود دارد  ،اغلب خصوصیات خود را تبدیل به سکونت گاه های
خوابگاهی می نمایند .
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 -2ساخت قطاعی شهر ( نظریه همر هویت ) :
در توجیه نظریه ساخت قطاعی شهر باید گفت که چنین توسعه ای را نمی توان مغایر با نظریه دوایر متحدالمرکز
دانست  .بلکه  ،تغییر و تعدیلی در جهات مختلف این نظریه است  .بر خالف نظریه دوایر متحدالمرکز در نظریه ساخت
قطاعی شهر  ،شه رها نمی توانند برای همیشه حالت دایره ای شکل بودن مناطق داخلی خود را حفظ کنند  .بلکه حالت
قطاعی بیش از دایره ای زمینه مساعدی را جهت توسعه به دست می آورد  .در این نظریه عامل اجاره خانه می تواند به
عنوان راهنما  ،مطالعه شهر را عملی سازد  .ساخت مهمترین اصول تشکیل دهنده نظریه قطاعی شهرها را می توان به شرح
زیر مورد مطالعه قرار داد :
نخست آنکه منطقه واحدهای مسکونی گران قیمت از کانون اصلی خود در طول خطوط شبکه رفت و آمد شروع به
توسعه می کند و چنین واحدهایی به طرف زمین های دور از خطر سیالب و عوامل آلوده کننده محیط زیست  ،قرار گرفته
است .
واحدهای مسکونی با اجاره بهای بیشتر  ،به سوی فضاهای باز و دور از محدودیت های نامساعد طبیعی قرار دارد و
جابجایی ساختمان های اداری و تجاری  ،توسعه واحدهای مسکونی گران قیمت را در جهت عمومی عملی می سازند .
آپارتمان های لوکس اجاره ای  ،د ر مجاورت بخش های تجاری و منطقه مسکونی قدیمی شهر  ،به وجود می آیند ،
و این در حالی است که واحدهای خودیار گران قیمت شهر  ،به طور اتفاقی و بی هدف و نامنظم جابجا نمی شوند  .بلکه
چنین مناطقی یک یا چند قطعه زمین معین را جهت توسعه انتخاب می کنند  .مناطق صنعتی شهر نیز در طول خطوط
راه آهن و راه ها و در دسترس منابع آب به وجود می آیند و به صورت زنجیره ای توسعه پیدا می کنند  .از طرف دیگر
تمایل به توسعه مثلثی شکل در مناطق داخلی شهرها  ،بیش از حالت دایره ای می باشد .
در ساخت قطاعی شهر  ،راه های شعاعی از مرکز شهر به اطراف کشیده می شوند و عامل دسترسی به این راه ها و
یا دوری از آنها  ،قیمت زمین های شهری را در مناطق مختلف شهر تعیین می کند .

 -3ساخت ستاره ای شکل :
نظریه ساخت دایره ای شکل شهر  ،نمودار حاالت یک شهر ساکن و ثابت نمی باشد  .بلکه  ،در اغلب موارد به علت
رشد و توسعه شهر  ،متحرک و غیر ثابت است  .توسعه شهر می تواند به دو صورت عملی شود  :یا در اطراف خود توسعه
پیدا کند و یا به وسیله عمل تمرکز در داخل آن رشد پیدا کند .
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به موازات افزایش جمعیت  ،سازمان ها و تاسیسات بخش مرکزی شهرها  ،مراحل مختلف اکولوژی شهری ( جدایی
گزینی  ،هجوم و جایگزینی  ،توالی و تسلسل و  ) ...ظاهر می شود و در اثر ایجاد موج توسعه  ،شهر به نواحی اطراف و
پیرامونی خود توسعه می یابد  .حرکت جمعیت  ،ت اسیسات  ،صنایع و سازمان های شهری به اطراف شهرها  ،به یک شکل
عمل نمی نمایند  ،و از جهات مختلف شهر به سوی ناحیه مرکزی شهر  ،به یک مقیاس صورت نمی گیرند  .در مقابل
توسعه شهر  ،وجود موانع طبیعی مانند شیب های تند  ،تپه ها و کوه ها  ،عوامل بازدارنده است  .و لذا شهر یا بدان جهات
توسعه پیدا نمی کند و یا در صورت توسعه  ،مشکالت و افزایش هزینه ها را به دنبال دارد .
مسیرهای حمل و نقل  ،شاهراه ها  ،خیابان ها و خطوط راه آهن  ،همه تحت تاثیر وجود عوامل نامنظم و نامساعد
طبیعی شهرها و اطراف آنها واقع می شوند  .چنین شبکه های ارتباطی سعی دارند که در شکل شعاعی به وجود آیند  .ولی
عمالً تعداد معدودی از آنها به حداکثر ظرفیت و کارآیی خود دست می یابند  .لذا  ،امکانات دست یابی به مسیرهای حمل
و نقل  ،میزان تراکم را در سطوح شهری افزایش می دهند و زمین های شهری با امکانات وسیع حمل و نقل نسبت به سایر
زمین ها  ،دارای ارزش بیشتری می شوند .
در جریان دگرگونی هایی که در نتیجه عملکرد امکانات عمل و نقل و شبکه راه ها در سطوح شهری مشاهده
می گردد  ،شکل دایره ای مناطق متحدالمرکز تعدیل یافته و به شکل شعاعی و یا ستاره ای تبدیل می شود و به توسعه
شهر  ،ساخت ستاره ای می بخشد .

 -4ساخت چند هسته ای ( نظریه ادوراد اولمن و چانسی هاریس ) :
اساس این تئوری بر این اصل قرار دارد که شهرهای کوچک تنها دارای یک مرکز و یا هسته واحد می باشند  .اما
شهرهای بزرگ امروزی  ،همگی دارای هسته های متعددی هستند که در داخل شهرها  ،ارتباط مسیرهای حمل و نقل
تشکیل این هسته ها را امکان پذیر می سازند .
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در شهرها  ،مسی رهای حمل و نقل از یک سری ایستگاه های خطی  ،در طول مسیرشان برخوردارند  .در مجاورت
این ایستگاه ها و از جمله ایستگاه راه آهن  ،تراکم محدودی از فعالیت های تجاری ظاهر می شود  .فرودگاه ها  ،جهت
تمرکز پاره ای از فعالیت های تجاری  ،زمینه ی مساعدی می یابند .
در دا خل شهرها نیز  ،فعالیت های اقتصادی در تقاطع وسایل نقلیه و مسیرهای اصلی شهر که قابل دسترسی
اکثریت مردم شهر است  ،توسعه می یابند  .مناطق صنعتی  ،امکانات تفریحی  ،مدارس  ،دانشگاه ها و حتی قبرستان ها ،
جمعیتی را به سوی خود جلب می کنند که ایجاد تاسیساتی را در مج اورت خود الزم دارند  .به دنبال آنها  ،یک نوع
مرکزیت و یا هسته جدید شهری تکوین می یابد  .با تکمیل عملکردهای وسایل نقلیه  .شبکه راه ها  ،توسعه قسمت هایی
از شهر  ،ساخت چند هسته ای به خود می گیرد و به این روال به فعالیت می پردازد  .لذا استفاده از اراضی شهر غالباً در
اطراف چند هسته مستقل شهری ظاهر می شود  ،نه در کناره های یک هسته یا یک مرکز معین  .عنوان هسته در این
نظریه  ،به همه فعالیت هایی اطالق می شود که در اطراف خود به توسعه شهر امکان می بخشد  .که از آن جمله اند :
مناطق مسکونی  ،تجاری  ،صنعتی  ،دانشگاهی  ،مذهبی و یا زیارتگاهی  ،عمده فروشی و . ...
بخش مرکزی شهرها  ،هسته ای از مناطق عمده فروشی و خرده فروشی  ،بانک ها و دفاتر تجاری را در خود دارند .
تاسیسات عمده فروشی  ،بیشتر به تشکیل هسته هایی در طول راه آهن ها و راه های اصلی تالش دارند  .صنایع سنگین
شهر  ،در م نطقه های حاشیه ای شهر  ،هسته جدیدی را به وجود می آورند .
همه این عوامل که بر شمرده شد  ،در اطراف خود به توسعه شهر امکان می دهند و هسته های جدیدی را می
سازند  .فعالیت های دیگر اقتصادی  ،اجتماعی شهر نیز  ،به دور چنین هسته هایی حلقه می زنند .

 -1ساخت عمومی شهرها :
بر اساس نظریه رابرت دیکنسن  ،محدوده های ساخت شهر به قرار زیر است :
الف  :منطقه مرکزی  ،شامل مرکز و بخش قدیمی شهر  .که مجموعه ای از مراکز عمده فروشی  ،خرده فروشی ،
تجاری و اداری و بخشی از واحدهای مسکونی است .
ب  :منطقه میانی  ،که شامل یک منطقه مسکونی متراکم می شود و صنایع سبک کوچک را نیز  ،در خود جای
داده است .
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ج  :منطقه بیرونی  ،که اصوالً به عنوان یک منطقه مسکونی به شمار می آید  .این منطقه  ،منطقه ای باز با
فضاهای پر وسعت و پارک های عمومی است  .در این منطقه  ،خصیصه های شهری در محل تقاطع وسایل ارتباطی  ،یک
هسته قدیمی  ،یک بازار محلی  ،یک روستا یا هسته کهن صنعتی  ،شکل یافته و همه جا گیر می شود .
د  :حاشیه شهر یا مرزهای ده شهر  ،که یک منطقه بیرونی حومه شهری است و آنسوی مرزهای اداری شهر واقع
شده است و یک حوزه پر وسعت روستایی به شمار می رود  .با توسعه شهر  ،مناطق مسکونی به سوی منطقه بیرونی پیش
رفته و صنایع جدید در مسیر راه های ارتباطی مهم و در اطراف شهرک ها و روستاها ایجاد می شوند .

 -0ساخت طبیعی شهرها :
این نظریه  ،بر مبنای ویژگی های جغرافیایی شهر استوار است  .ب دین صورت که مشخصات طبیعی شهر و خصیصه
های فرهنگی مردم  ،ساخت حوزه طبیعی شهر را معلوم می نماید  .این نوع شهرها معموالً تابع کامل فرم و خصوصیات آب
و هوایی و مسائل و عوامل اجتماعی بوده و در حقیقت  ،طبیعت و انسان ها در فرم گیری شهر دخالت مستقیم داشته اند .

 -0ساخت خطی یا کریدوری :
این نوع شهرها  ،معموالً در مسیر راه های آبی یا رودخانه و یا در مسیر شبکه های اصلی ارتباطی و راه ها و جاده
های اصلی و راه آهن شکل گرفته و توسعه می یابند  .بر اساس این نظریه  ،در گذشته شهرها در اغلب اوقات حوزه های
شهری توسعه خود را از شکل ستاره ای شروع نموده و به شکل دایره ای نزدیک می شدند  .ولی توسعه شبکه راه ها و
مسیرهای اصلی ارتباطی  ،تمایل توسعه شهر را در مسیر چنین شبکه هایی به صورت خطی یا کریدوری قرار می دهد  .در
محل تقاطع مسیرهای اصلی است که تراکم شهری افزایش یافته و انبوهی به اوج خو د می رسد  .این طرح  ،یکی از عوامل
اصلی توسعه شهری را در سالهای اخیر به وجود آورده و اسکلت بندی و قالب های آن را شاه راه های جدید و خطوط راه
آهن  ،توام و با هم شکل داده اند .
این خطوط  ،نفوذ خود را نه تنها در داخل حوزه های متروپلیتن گسترش می دهند  ،بلکه با جابجایی مردم و کاال ،
شهرنشینی را بین شاخه های چنین حوزه هایی که قبالً فاصله زیادی با هم داشتند  ،به توسعه سریع وا می دارند .
در سیستم خطی یا کریدوری  ،بعضی از شهرها وظایف جدیدی را می پذیرند و برتر و سریع تر از سایر شهرها به
توسعه خود می پردازند و مرزهای شهرهای متروپلیتن را گسترش می دهند .
به هم پیوستگی شهرهای حوزه های متروپلیتن به صورت خوشه ای یا خطی  ،در طول یک کریدور سازمان می
یابد و شکل می گیرد و گاهی با توجه به معیارهای ویژه جغرافیایی  ،مگالوپلیس به وجود می آورد .
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تجزیه و تحلیل نظریه های ساخت شهر :
نظریه هایی که در زمینه ساخت شهرها به طور خالصه به آنها اشاره شد  ،نمی توانند مالک عمل کاملی برای
تعیین ساخت یک شهر باشند  .خاصه آنکه شهرها  ،چه از نظر علت وجودی و چه از دیدگاه توسعه های بعدی خود
 ،از یک قانون یا روش مشخص پیروی نمی نمایند .
چه بسا ممکنست شهری  ،یکی از ساختمان های ذکر شده را داشته باشد  ،در حالیکه شهر همجوار اساس ساختش
بر مبنای دیگری باشد و یا هیچ یک از ساخت های شهری ذکر شده را دارا نباشد  .در پدیده ساخت شهرها ،
بسیاری از عوامل دیگر موثرند  .به نحوی که گاهی اثراتشان بر یک شهر  ،منجر به پیدایش نوع جدیدی از ساخت
شهری شده است .
به طور کلی  ،می توان نظریه های ساخت شهر را  ،به عنوان خطوط اصلی مطالعه  ،جهت شناخت خصیصه های
شهری به کار گرفت  .هر یک از نظریه های فوق واقعیت های چندی را نشان می دهند  .اما  ،الزم است که در
بعضی از آنها تعدیل و تغییری صورت گیرد .
همانطور که بیان گردید  ،ساخت شهرها از یک الگوی معین و مشخص پیروی نمی کند  ،تا بتوان آن را به تمام
شهرهای دنیا تعمیم دادو رشد و توسعه شهرها را بر اساس یکی از آنها دانست  .ممکن است شهری  ،هم به صورت
قطاعی و هم به صورت چند هسته ای و یا به صورت ستاره ای توسعه یابد و یا هیچ کدام از ساخت های فوق را
نداشته باشد  .به عنوان مثال  ،در مورد بسیاری از شهرهای ایران  ،هر چند که شاید تعدادی از آنها خصیصه ها و یا
انواع ساخت های شهری را که نمونه های آن در باال آمد را داشته باشند  ،ولی بسیاری از عوامل دیگر در نوع
ساختشان دخالت داشته است  .یکی از این عوامل  ،تاثیر عوامل طبیعی و آب و هوایی است که اثر خود را در شکل
گیری و فرم گیری بافت شهرها و حتی جهات توسعه و خطوط اصلی رشد شهرها نهاده است  .عامل دیگر را می
توان بر نحوه معیشت و اصوالً اقتصاد جمعیت  ،است وار دانست  .عامل بعدی را باید در کیفیت تاثیر عوامل اجتماعی
و فرهنگی جستجو کرد  .پدیده های طبیعی  ،اجتماعی و اقتصادی  ،عالوه بر آنکه اثر خود را در کیفیت بافت
بسیاری از شهرهای ایران گذارده است  ،بر ساخت شهرها نیز نوثر افتاده است  .بنابراین  ،یکی از عواملی که بر
ساخت شهرها تاثیر اساسی دارد و باعث توسعه های قطاعی یا ستاره ای یا عمومی و امثال آنها می گردد  ،عواملی
است که ذکر آنها رفت  ،و مسلماً تاثیرات بعدی که در ساخت شهرها موثر می افتند ( مانند  :راه یا مهاجرت ) از
همان عوامل مایه می گیرند  .تحقیقات سال های اخیر معلوم می دارد که در مطالعه ساخت شهر  ،همانطور که
بیان شد  ،نمی توان برای همه شهرها از الگوی واحدی تبعیت کرد و نظریه معینی را به کار بست  .با این حال ،
برخی از این تحقیقات نشان می دهند که همواره یک نوع رابطه و هم بستگی بین مدت و فاصله از مرکز شهر تا
حاشیه های شهر با قیمت زمین  ،تراکم وسایل نقلیه  ،تراکم جمعیت و واحدهای مسکونی  ،مسائل اجتماعی ،
درجه
بهره مندی بخش تجاری از زمین های شهر و توسعه های عمودی یا افقی شهر و نظایر آنها وجود داشته است .
در مطالعه ساخت شهر  ،برای سهولت کار الزم است که مناطق مسکونی و تجاری شهر از یکدیگر مشخص شوند .
زیرا بسیاری از چهره های متضاد شهری در مناطق داخلی شهرها  ،ناشی از تاثیرات این دو منطقه است  .از جمله
عواملی که همواره در ساخت مناطق داخلی شهرها نقش قاطع و تعیین کننده ای دارد  ،عامل فرهنگ شهری است
 .عالقه به ایجاد واحدهای مسکونی یک خانواری و عالقه به آپارتمان نشینی یا حومه نشینی  ،از جمله این عوامل
می باشند .
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 -3-2انواع طرح های شهری :

ضرورت تهیه طرحهای شهری
نقشه طرحهای شهری در ساز و کار نظام شهرنشینی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید به دو اصطالح شکلگیری و
شکلدهی شهر توجه شود:
شکلگیری شهر هنگامی رخ میدهد که یک شهر به صورت ارگانیک و خود به خود تحت تأثیر عوامل گوناگون و
عموماً ناآگاهانه و تدریجی به وجود آید .در این زمینه عواملی بر یکدیگر اثر میگذارند و برآیند تأثیر این عوامل چه
مستقیم و چه غیر مستقیم شکل شهر و ساختار آن را پدید می آورد .این عوامل عبارتنند از :عوامل جغرافیایی ،اقلیمی،
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی و تکونولوژی و ...
شکلدهی شهر نیز وقتی صورت میگیرد که شهر از طریق طرح و برنامهای از پیشاندیشیده شده و آگاهانه ،براساس
عوامل مؤثر شکل گیرد.
امروزه با پیچیده شدن مسائل شهری ،افزایش فزاینده جمعیت ،تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات نمیتوان شهرها را به
حال خود رها کرد تا خودشان از طریق برآیند عوامل یاد شده در باال شکل گیرند و به حیاتشان ادامه دهند .از این رو
طرحهای شهری بنیادیترین ابزار شکل دهی شهرها براساس نظم و برنامه از پیشاندیشیده شده محسوب میشوند.
ضرورت تهیه و اجرای طرحهای شهری ،مخصوصاً طرحهای جامع ،از نیاز محسوس به یک مکانیزم برای ایجاد تعادل
در امور ضرورت انضباط فضایی و کالبدی شهرها ناشی میشود .به عبارت دیگر از آنجا که طی سده اخیر ،نظامهای
بسته و نیمهبسته فضایی و کالبدی در مجتمعهای زیستی به دلیل توسعه دانش و فنآوریهای پیچیده صنعتی و
ارتباطی ،شکسته شده اند و مبادالت نقل و انتقاالت ،سرعتی فوق العاده گرفتهاند و جمعیت روزافزون شده است ،نیازها
و احتیاجات زندگی شهری نیز گستردهتر ،متنوعتر ،و ضروریتر شده اند .با در نظر داشتن چنین شرایطی است که
می گویند رها ساختن شهرها به حال خود ،نه ممکن است و نه معقول .زیرا حاکمیت خودانگیختگی مطلق ،به ویژه در
شهرهای بزرگ ،آسیبهای اقتصادی و اجتماعی فراوا نی را (که از اغتشاش کالبدی و فضایی شهر ناشی میشوند) به
جامعه تحمیل میکند .اکنون ،اگرچه کارشناسان و منتقدان نظام برنامهریزی شهری در ایران به مکانیزم تهیه و
نظارت طرحهای جامع شهری انتقاد بسیاری میکنند ،لکن همگی بر ضررورت وجود طراحی از پیشاندیشیده شده و
همه جانبه تأکید دارند .سیاستگذاران تهیه طرحهای جامع شهری از همان ابتدا این ضرورت را حس کردند و تأکید
نمودند که پس از بررسی جامع هر شهر ،باید اصول کلی ،ضوابط و معیارهای فضایی ،کالبدی و خدماتی شهر تعیین
شود تا ضمن به وجود آمدن نظام کالبدی هر شهر ،منافع عمومی نیز حفظ شود.
به طور کلی ،ضررورت تهیه طرحهای شهری همانند ضرورتهای اقتصادی ،اجتماعی و اقتضایی است .در ضرورتهای
اقتصادی مفاهیمی چون بهره وری بهینه از زمین و کارآیی مطلوب خدمات از نظر فضایی و کالبدی ،و در ضرورتهای
اجتماعی نیز مفاهیمی چون عدالت ،تعادل توزیع خدمات ،حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تعدی و تعرض افراد به
عرصهها و فضاهای عمومی و خصوصی دیگران مطرح می شود .تهیه و اجرای طرحهای شهری به طور اعم و طرحهای
جامع به طور اخص مقتضای شرایط پیچیدهتر ،توسعه یافتهتر و گستردهتر زندگی در شهرهای معاصر و همچنین تنوع
نیازها و احتیاجات ناشی از آن است .از این رو استفاده از طرحهای شهری به عنوان ابزار تنظیمکننده محیط کالبدی
ضروری است .دالیل این ضرروت در کتاب شهرهای ایران و طرحهای جامع چنین بیان شده است:
الف :گسترش شهرها تحت تأثیر عوملی چون مکانیزه شدن کشاورزی ،توسعه صنعت و نیاز به خدمات متنوع و متشکل
جوامع متمرکز انسانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت .با قبول رشد سالیانه شهرنشینی به میزان  4درصد برای
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جمعیت شهرنشین در ایران به چندین برابر مقدار موجود خواهد رسید ،یعنی در طول چند سال ،تأسیسات و
تجهیزات الزم برای زندگی جمعیت شهرنشین جدید عالوه بر رفع نیازهای موجود باید تأمین شود.
ب :چند و چون سرمایه گذاری در خدمات شهری برای جمعیت شهرنشین آینده در طرحها و برنامههای بیشمار
سکتورال (بخشی) مطرح خواهد بود و این برنامه ها ناگزیر باید از مجرای طرحهای شهری هماهنگ شوند و فقط از
این طریق میتوان بین نیازهای جوامع شهری و منابع بالقوه ،رواب ط منطقی و توجیه کننده برقرار نمود .در نبود این
طرحها مسائل و مشکالت پیچیده ای که شهرها امروز با آن مواجه هستند به علت پراکندگی و ناهماهنگی برنامهها و
پروژههای بخشی افزایش خواهد یافت .اهم این مشکالت عبارت خواهند بود از:
 -1رشد سریع شهرها :رشد سریع شهرها موجب عدم تعادل بین توزیع خدمات و سرمایهگذاریها در سطح ملی خواهد
شد و روستاها به تدریج قدرت خود را به نفع شهرها از دست خواهند داد و به همین نسبت بخش کشاورزی و
نیروی انسانی منابع حیاتی خود نظیر زمین و آب خود را در خدمت بخش خدمات می گذارد و جمعیت کشور
به تدریج از حالت تولیدکننده به صورت مصرفکننده در میآید.
 -2مسأله زمین :احتیاج به زمین در شهرها موجب تغییر در کاربرد زمینهای کشاورزی میگردد .از طرف دیگر
افزایش احتیاج به زمین ارزش این کاالی ضروری را به قدری باال می برد کا امکان دسترسی به آن را از قدرت
گروههای متوسط و کمدرآمد خارج می کند و باید توجه داشت که این گروهها اکثریت عظیم جمعیت شهرنشین
آینده را تشکیل داده و احتیاج به مسکن در این دو گروه قسمت اعظم بافت مسکونی شهرها را در بر خواهد
گرفت.
 -3مسأله انرژی :در موضوع انرژی دو مسأله اساسی مطرح است .اول نفت کاالیی است که به تدریج کمیاب خواهد
شد و نباید از آن به صورت مستقیم و روال امروز استفاده کرد .دوم :تکنولوژی امروز استفاده از سایر منابع انرژی
مانند انرژی خورشیدی را ممکن ساخته است و اگر در آینده استفاده از این نوع منابع به لحاظ اقتصادی قابل
توجیه شود ،مصرف آن جنبه عام خواهد یافت .بنابراین مسأله تنظیم کالبدی شهری در یک رابطه با استفاده از
انواع دیگر انرژی مطرح می گردد .چگونگی انتظام کالبدی ،روابط بین اجزای آن ،ضوابطی که در ساختن بناها به
کار میرود و نحوه حمل و نقل و ارتباطات همه بر نحوه و مقدار استفاده از انرژی و هزینه آن اثر میگذارد .این
مسائلی را نیز در ارتباط با طرح شهری مطرح می کند .به عبارت دیگر تجدید نظر در نحوه استفاده از انرژی و
کمیت آن در شهرها که مصرفکنندگان عمده آن خواهند بود ،بدون وجود طرحهایی که براین اساس تنظیم
شده باشند غیر ممکن است.
پیشینه طرحهای شهری:
به رغم آنکه پیشینه شهرسازی در ایران به گذشتههای بسیار دور بازمیگردد ،تهیه طرحهای شهری در کشورمان
سابقهای جندان طوالنی ندارد و ریشههای تاریخی آن آغاز قرن معاصر بازمیگردد .در این فصل به مرور اجمالی
مهمترین تحوالتی که گواه بر سابقه تهیه طرحهای شهری در قرن معاصر است ،می پردازیم .با آغاز قرن معاصر به
دنبال تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،شهرسازی نوین در ایران آغاز گردید و با تصویب قوانین متعدد ،تهیه و
اجرای طرحهای خیابانکشی ،در شهرها شروع شد و مداخالت عمدهای در بافتهای تاریخی شهرهای ایران صورت
گرفت که در پیش از آن چنین وسعت و پشتوانه ای سابقه نداشت .طرح پیشنهادی شهر همدان به عنوان اولین طرح
شهری ،توسط کارل فریش(مهندس چرمساز و رئیس کارخانه چرم سازی همدان) تهیه و وزارت داخله پیشنهاد شد و
در آبان ماه  1318به تصویب وزارت داخله رسید .براساس این طرح ،باید میدانی به قطر  118متر در مرکز شهر با
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شش خیابان عریض شعاعی مرکزی ایجاد میشد و خیابانها به خیابان عریض (بلوار) کمربندی در فاصله  018متری
ختم میشدند .بدین ترتیب میدان مرکزی سبزه میدان کهن و شش خیابان مرکزی محالت شهر را منهدم میکردند.
در سال  1312قانون تعریض و توسعه معابر و خیابانها ،به تصویب رسید و با وجود آنکه در مفاد این قانون بارها تجدید
نظر شد و بر توان اجرایی آن افزوده گردید ،اما اقدامات اصلی شهرسازی در سالهای بعد صورت گرفت.
بر همین اساس بود که در تهران اگرچه دیوارهای پهن شهر خراب شد و خیابانهای جدیدی روی خندقهای کهن ایجاد
گردید ،لکن این اقدام بدون پیروی از برنامه ای مشخص گسترش یافت و چنان شد که تهیه نقشه جدید شهر تهران از
سوی دولت به مستشاران فرانسوی واگذار گردید .این نقشه که در سال  1310تهیه شد ،اولین نقشه شهرسازی در
قرن کنونی مربوط به شهر تهران بود .در این سالها به بوذر جمهری (کفیل شهرداری تهران) خیابان سازیهای
عمده ای در بافتهای پیرامون و مرکزی آن زمان شهر تهران به اجرا درآمد و دو سال بعد یعنی در سال  1310قانون
پیشآمدگی در گذرها تصویب شد ،بدنه خیابانها و ساختمانهای مشرف برآن ملزم به تبعیت از ضوابطی خاص شدند.
در سال  1324بخش شهرسازی و طرح ریزی در سازمانی موسوم به سازمان اصل چهار ترومن در ایران تشکیل شد و
مسئولیت آن بر عهده چند مهندس شهرساز از جمله دکتر تورسن و مهندس گیبس نهاده شد .این عده نیز برای اولین
بار مطالعات و طرح ریزی سه شهر شیراز ،اصفهان و سنندج را به زبان انگلیسی تهیه کردند .در سال  1320همزمان با
تأسیس سازمان برنامه و هیأت عالی برنامه زمینههای اصلی ایجاد ساز و کار برنامهریزی عمرانی در کشور به وجود آمد.
در این حا ل تحوالت اجتماعی ناشی از نوگرایی در جامعه و افزایش رفاه اجتماعی ،سبب رشد طبیعی جمعیت و توسعه
فزاینده شهرنشینی شد و در پی آن فعالیتها ،خدمات و نیازهای جدید زندگی شهری بیشتر شد.
تصویب قانون نوسازی و عمران شهری در سال  ،1320قانون شهرداری در سال  1334و قانون کمک زمینی برای
اجرای برنامههای شهرسازی و اقدامات عمرانی در سال  ،1330زمینههای حقوقی فعالیتهای شهرسازی و مدیریت
شهری را در شهرها فراهم کردند و از دهه  ، 1348تهیه طرحهای شهری در دستور کار کارگزاران قرار گرفت .با امضای
قراردادی بین هیأت عمران بینالمللی آمریکا و وزارت کشور در دهه  ، 38اولین گروه از سربازان تحت عنوان گروه صلح
به ایران آمدند و در وزارت کشور مشغول به کار شدند .بدینگونه برای بیشتر شهرها طرح شبکهبندی و گذربندی تهیه
کردند .همزمان با آن و با شروع برنامههای عمرانی سوم کشور ،طبق موافقتنامهای که بین دولت ایران و آلمان منعقد
شد ،یک مهندس آلمانی به نام فایل با تشکیل سازمانی به نام شهرسازی در وزارت کشور برای چند شهر ازجمله
اصفهان ،طرح گذربندی و اصالح شبکه تهیه کرد .بعضی از این طرحها به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها
مرجع نظارت و تصویب امور شهرسازی شهرداریها بود رسید ولی از ان طرحها کمتر استفاده شد .به این ترتیب
طرحهای شهری با کیفیتی که هم اکنون در کشور متداول است از ابتدای برنامه سوم عمرانی کشور ( )1341-1340
آغاز گردید .در سالهای اول اجرای برنامه عمرانی سوم کشور ،قرارداد تهیه طرح جامع چند شهر بین سازمان برنامه و
تعدادی از مؤسسات مشاور و معماری و ساختمانی منعقد گردید .تا اینکه در سال  1343وزارت آبادانی و مسکن و به
دنبال آن شورای عالی شهرسازی تأسیس یافت و نظارت در کار تهیه طرحهای جامع شهرهایی که قرارداد انها قبالاً
منعقد شده بود ،به عهده دبیرخانه شورای عالی شهرسازی محول شد و پس از مدتی عقد قراردادهای جدید در این
مورد به دبیرخانه مذکور واگذار گردید .در برنامه عمرانی چهارم کشور ( )1340-1311مطالعات مربوط به طرحهای
جامع  28شهر که بعضی از آنها در برنامه سوم آغاز شده بود ،خاتمه یافت و به مرحله اجرا درآمد .طرحهای جامع
شهرهای بندرعباس ،تهران ،تبریز ،قزوین ،رشت ،بندر لنگه ،انزلی ،همدان ،اهواز ،بابلسر ،جلفا ،کرج ،شیراز ،اصفهان،
مشهد ،آبادان و خرمشهر از آن جملهاند.
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شروع واقعی تهیه و اجرای طرحهای جامع را در ایران می توان همزمان با تهیه برنامه عمرانی چهارم کشور دانست که
در این برنامه ،طرحها صراحت بیشتری یافتند و چگونگی خدماتدهی در آن زمینهها مدون شدند .براساس برنامه یاد
شده ،طرحها میبایست در دو مرحله اجرا میشدند :مرحله اول شناخت وضع موجود شهر از نظر جمعیتی ،اقتصادی و
کالبدی ،و در مرحله دوم تنظیم برنامههای کوتا ه مدت شهر براساس طرح جامع و انطباق فعالیتهای شهرداری با آن،
محور موضوعات قرار میگرفتند.
بررسی شرح خدمات طرحهای جامع در این دوره ،بیانگر توجه طرح به رفع مشکالتی آتی ،نگرش نسبتاً جامعی به
شهر و نگاهی به مسائل منطقهای به منظور تدوین این طرحهاست .افزایش جمعیت شهرها و توزیع نامتناسب آن در
طول برنامه چهارم ،مشکالت تازه ای در نظام شهری ایجاد نمود و دست اندرکاران مسائل شهری را بر آن داشت تا بر
گسترش لجامگسیخته شهرها به طور جدی تری بیندیشند .به همین سبب در برنامه پنجم ( )1312 - 1310اهداف
طرحهای جامع هدایت و توس عه منظم شهرها ،ایجاد هماهنگی در توزیع تأسیسات و تجهیزات شهری و همچنین
راهنمایی و ارشاد شهرداریها برای رفع مشکالت شهری عنوان شد که نشانگر توجه وسیعتر طرحها به مسائل منطقهای
از یک سو و مسائل اجرایی از سوی دیگر میباشد" .قانون اصالح پاره ای از موارد و الحاق چند ماده به قانون
شهرداری" در اسفند  1341تصویب شد اقداماتی عمده برای تحقق بخشیدن به اهداف برنامهریزی شهری در ایران از
این سال آغاز شد ،برخی از اقدامات صورت گرفته چنین بودند  :پیوست مواد  00تا  181الحاقی به قانون مذکور،
تدوین مقررات و ضوابط تهیه برنامهها ی شهری ،تأسیس شورای عالی شهرسازی ،تعیین حریم یا محدوده نظارت بر
فعالیتها ساخت و سازها در شهرها ،صدور پروانه نظارت ساختمانی برای هرگونه عملیات ساختمانی در محدوده
خدماتی و حریم و شهرها و...
در سال  1340قانون نوسازی و عمران شهری به منظور تدوین ضوابط نوسازی ش هرها تصویب شد تا اصالحات اساسی
در شهرها قانونمند شود .تهیه برنامه های پنج ساله عمرانی و اصالحات شهرها و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و
اصالح معابر ،برخی از موضوعات این قانون است.
در اسفند  1311قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد و براساس آن ،مواد  00و 00
الحاقی به قانون شهرداری ،ملغی گردید .در تیرماه  1313قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن ،به وزارت مسکن و
شهرسازی به تصویب رسید که تعاریف طرح جامع شهر ،طرح تفصیلی و طرح هادی و همچنین مقررات کلی احداث
بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ،در این قانون ارائه شده است .برنامه عمرانی ششم بر مبنای
مطالعات « آمایش سرزمین» تدوین شد و نقش جامع تری از طرحهای جامع ارائه نمود .در این برنامه به لزوم
برنامهریزی منطقه ای برای شهرهای بزرگ و تجدید نظرهای مستمر بر طرحهای شهری تأکید شده و عدم تمرکز
توسعه شهری و اجرایی نمودن طرحهای جامع با استفاده از تملک زمینهای داخل محدوده مورد توجه قرار گرفته
است .این برنامه با تحوالت انقالب اسالمی همزمان شد و به اجرا درنیامد .پس از انقالب تا مدتی به طرحهای جامع
توجهی نشد اما از آن پس با تجدید نظر کلی در آنها و اضافه کردن مطالعات حوزه نفوذی در سال  ،1303طرحهای
جامع بار دیگر به حیات خود ادامه دادند .قبل از انقالب در تهیه طرحهای شهری فقط محدوده شهرها در نظر گرفته
می شد و مجموعه طرحهای شهری به تغییرات فیزیکی و طراحی فیزیکی توجه داشتند .اما پس از آن ،مشکالت پیش
آمده ،توجه به حوزه نفوذ و پسکرانه های روستایی را نیز ضروری کرد .از آن گذشته ،باید اصالحاتی در وظایف و قوانین
شهری و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی نیز به وجود می آمد .چرا که جابجایی جمعیت و مسائل مربوط به
منطقه شهری ،لزوم هماهنگی در برنامهریزی شهری منطقهای ،فراهم کردن امکان مشارکت مردم و تقویت فنی
شهرداریها ،آمادهسازی زمین و منطقه ای کردن طرحهای شهری ،بهبود و روش تهیه و بررسی و تصویب آن طرحها و
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همچنین لزوم تغییر محتوای مطالعات در برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن از جمله مشکالتی بودند که باید از
میان برداشته می شدند .بدین منظور ،اهداف و عناوین مطالعات و شرح خدمات و وظایف مربوط به تهیه طرحهای
جامع در سال  1303به نام طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ تفصیلی شهرها تصویب و به اجرا گذاشته شد و
مقرر گردید که بار دیگر برای همه شهرها ،طرحهای جامع تهیه شود و یا اینکه طرحهای جامع قبلی طبق ضوابط
جدید تجدید نظر و اصالح شوند .چنان بود که نظمی جدید در طرحهای شهری به وجود آمد و فعالیت در این زمینه
از سر گرفته شد .سازمان برنامه و بودجه نیز در سال  1303قراردادهای تیپ مطالعات طرحهای جامع را تغییر داد و
قراردادهای جدید را ابالغ کرد .در پی آن ،یعنی از اواسط دهه  ،08نهضت ایجاد شهرهای جدید با سرمایهگذاری کالن
به منظور جذب و اسکان سرریز جمعیت شهرهای بزرگ آغاز شد و به طور همزمان نیز ،با اجرای طرحهای آمادهسازی
زمین ،زمینه فعالیت شهرسازی ناب در کشور فراهم گردید .تهیه و اجرای طرحهای آمادهسازی و احداث شهرهای
جدید پیرامون شهرهای بزرگ نیز ،به عنوان فعالیتی رسمی و موظف ،از سال  1304در برنامهریزی کشور معمول شد.
همچنین قانون زمین شهری که در سال  1300تهیه شد و به تصویب رسید ،امکان مالکیت دولت را بر اراضی داخل
محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها فراهم کرد .از سال  1300شورای عالی شهرسازی با حفظ
اختیارات خود در تصویب نهایی طرحها ،اختیار تصویب طرح جامع شهرهایی را که در مناطق جنگزده واقع بودند ،به
شورای شهرسازی استان واگذار کرد .این شورا همچنین اختیار تصویب طرح شهرهایی را که جمعیت آنها طبق
شهرسازی سالل  1301کمتر از  288هزار نفر بود ،به شورایی به نام شورای شهرسازی استان و با ریاست استاندار و
عضویت مدیر کل یا باالترین مقام استانی و دستگاههای عضو شورای عالی واگذار کرد .بدین طریق بود که سرعت
تصویب طرحهای جامع شهری بیشتر شد و شورای عالی فرصت یافت که به مسائل مهمتر و اساسیتر همچون تهیه
طرحهای منطقه ای ،مکانیابی شهرهای جدید ،تعیین نقش شهرهای اصلی و وضع ضوابط و مقررات شهرسازی بپردازد.
با توجه به توسعه سریع شهرها ،حفظ اراضی کشاورزی پیرامون شهرها و ایجاد شهرهای جدید ،تنظیم نظام سلسله
مراتب شهری  ،اولویت دادن به تسهیالت آموزشی و بهداشتی و همچنین تمرکززدایی از مدیریت شهری ،از اهداف و
سیاستهای عمده شهرسازی و اصالح طرح جامع در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
بود .آخرین نگرشی که در زمینه تحول طرحهای جامع ،شکل گرفته از سال  1308مطرح شده ،تهیه طرح جامع
شهرستان است که البته چارچوب نظری آن هنوز به طور دقیق مشخص نگردیده است .همچنین با تأسیس شورای
عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و استقرار دبیرخانه آن در وزارت کشور ،تهیه طرح مطالعات جامع حمل و نقل
شهرهای بزرگ کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در سال  1300طرح کالبدی ملی ایران که تحقیق درباره آن از سال  1308در واحد شهرسازی و معماری وزارت
مسکن و شهرسازی آغاز شده بود ،چارچوب برنامه کالن ایران  1488به تصویب رسید و بدین ترتیب ،نظام فراگیر
برنامهریزی مجتمعهای زیستی کشور برای زمانی نسبتاً بلند مدت ،تدوین شده آماده گرته برداری در تهیه طرحهای
شهری گردید.
 -1مشخصات انواع طرحهای شهری
طرحهای جامع ،تفصیلی ،و هادی در شمار طرحهای رایج شهری در ایرانند ،اما طرحهای دیگری نیز به صورت موردی
برای برخی از شهرها تهیه میشوند که طرح جامع حمل و نقل شهری ،طرح آمادهسازی زمین و بافت قدیم از آن
جملهاند .در این فصل تعاریف محتوا و اهداف هریک از این طرحها گردآوری شده است.
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 -2-1طرح جامع شهری (طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ):
تعریف :طبق بند  2از ماده  1قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن
(مصوب  10تیر  )1313طرح جامع چنین تعریف شده است:
« طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای
مسکونی ،صنعتی ،بازرگانی ،اداری و کشاورزی ،تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازهای عمومی شهری،
خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز و انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و
تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازی ،بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین میشود و ضوابط و مقررات
مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی ،تهیه و تنظیم
میگردد .طرح جامع شهر ،بر حسب ضرورت ،قابل تجدید نظر خواهد بود.
در مأخذی دیگر درباره طرح جامع گفته شده :طرحی اس ت برای بازنگری ساختار شهر ،تبیین گرایشهای توسعه و
تعریف اهداف کلی رشد و ترقی جامعه که به منظور حفظ و ترویج و ارتقای بهداشت ،آموزش و رفاه عمومی،
پیشنهادها و سیاستهایی ارائه نموده و در جهت اجرای آنها استانداردها و ضوابطی تدوین مینماید .با توجه به تعاریف
مذکور ویژگیهای اساسی طرح جامع شهری را میتوان چنین برشمرد:
الف :طرح جامع ،طرح کالبدی فضایی است که با بهره گیری از تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه به بهبود
سازمان فضایی شهر و رفاه اجتماعی مردم می پردازد .به عبارت دیگر هدف عمده طرحهای جامع ،ایجاد نظم فضایی
در شهر است.
ب :طرح جامع از نظر زمانی میان مدت و به لحاظ مقیاس برخورداری کلی است .این طرح سیاستهای کلی توسعه
شهر را تا ده سال تعیین میکند و اکنون بسیاری تالش میکنند این طرح را بیش از پیش به ابعاد اجرایی نزدیکتر
کنند.
پ :در طرحهای جامع نه تنها خود شهر ،بلکه منطقه آن نیز مورد توجه و مطالعه قرار میگیرد .در این طرحها
همچنین افزون بر سیستم کاربرد اراضی ،شبکه ارتباطی و زیرساختها نیز از لحاظ شناخت اجزا عناصر شهری مورد
توجه قرار میگیرد.
ت :طرح جامع وسیلهای برای سهل کردن تصمیم گیری و سیاستگذاری است و نقش هدایتی آن از جنبههای با ارزش
طرح است .چنانکه می تواند با فراهم ساختن زمینه های بهبود نظم فضایی شهر ،اماکن تخصیص بهینه منابع را برای
رشد و نموجامعه انسانی ساکن در آن مهیا کند.
ث :تعیین احتیاجات و نیازهای جامعه شهری (در فضا و زمانی مشخص) ،تعیین امکانات و محدودیتهای منابع و
تسهیالت موجود و تدوین راه حلها ،اهداف ،سیاستها و معیارهاو ضوابط کالبدی و فضایی از مهمترین مشخصههای
عملی طرحهای جامع به شمار میروند .ویژگی هدایتگری طرح جامع ،تأکید دارد که هر نوع طرح دیگری در شهر
باید با اصول طرح جامع همان شهر مطابقت داشته باشد .از این رو ،طرح جامع ،طرح اصلی و عمده شهر محسوب
میشود.
الگوی طرح جامع در ایران بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .در مقطع انقالب در سالهای  1310و 1310
طرحهای جامع با شدت هرچه بیشتر مورد اعتراض قرار گرفت .بر اثر این ایرادها ،بدون هیچ گونه تغییر در محتوا و
روش طرحهای شهری ،فقط نام «طرح جامع شهری» به طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ تغییر کرد .سپس برای
رو شدن مفاد این طرح ،در  1303دستورالعمل سادهای به نام اساس طرح جامع از طرف وزارت مسکن و شهرسازی
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برای تهیه کنندگان طرحها تنظیم شد .مفاد این شیوه نامه یا دستورالعمل نشانگر دو محور لست :سادهسازی مطالعات
و توجه به جنبه فیزیکی طرح.
تغییری که در الگوی طرحهای جامع ایران پدید آمد تغییر نام طرح جامع تهران به طرح ساماندهی است .در سال
 1303شورای نظارت بر گسترش شهر تهران بازنگری طرح جامع را به وزارت مسکن و شهرسازی محول کرد و آن
وزارتخانه برای رهایی از محدودیتهای قانونی طرح جامع ،این بازنگری را طرح ساماندهی نامید .مطالعات آن در سال
 1300آغاز گردید و تا سال  1308ادامه یافت و در سال  1301به تصویب شورای عالی شهرسازی ایران رسید .طرح
ساماندهی تهران عینا ًمطابق الگوی طرح جامع تهیه شده است و روش آن نیز طبق روش بررسی – تحلیل – طرح
صورت گرفته است.
اکنون در نظام برنامهریزی کشور ایران ،طرحهای جامع برای شهرهایی که بیش از  18هزار نفر جمعیت دارند ،به
مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه میشود.
محتوا :از آنجا که در تشخیص اساس طرح جامع موضوع ماده  1قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران ،ابهامات و اشکاالتی وجود داشت ،این شورا براساس تعاریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادی و مسکن به
وزارت مسکن وشهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب  )11/12/22درج شده بود ،دستورالعمل تشخیص اساس طرح
جامع شهر را در تاریخ  03/12/23تصویب کرد .طبق این دستورالعمل محتوای طرحهای جامع شهری ،به دو بخش
تقسیم میشوند:
الف :محتوای نظری طرح جامع سرزمین (یا مبانی طرحهای جامع شهری)
ب :محتوای اصلی یا اساسی طرح جامع شهری.
اهداف :طبق تعاریف ارائه شده در قانون نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ،میتوان اهداف زیر را
برای طرحهای جامع شهری برشمرد:
 -1تهیه برنامه بلندمدت شهر
 -2تعیین چگونگی استفاده از اراضی و منطقهبندی حوزه های مسکونی ،صنعتی ،بازرگانی ،اداری و کشاورزی و
تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت و نیازمندیهای عمومی شهری
 -3تنظیم خطوط کلی ارتباطی و محل قرار گرفتن مراکز انتهای خط (ترمینال) ،فرودگاهها ،بنادر و...
 -4تأمین سطح مورد نیاز برای ایجاد تأسیسا ت و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطقف نوسازی ،بهسازی و تعیین
اولویتهای آن
 -1تدوین ضوابط و مقررات کالبدی و فضایی شهری
طبق آنچه گفته شد ،هدف اصلی طرح جامع شهری ،تنظیم سیاستهای توسعه شهر ،بر مبنای نیازهای جامعه شهری،
و بر پایه امکانات وجود و بالقوه برای آن شهر است.
 -2-2طرح تفصیلی
تعریف :طرح تفصیلی در حقیقت ،تنظیم برنامه های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء و مناطق و محالت شهری طراحی
آنهاست .در طرح تفصیلی ،خدمات و فضاهای شهری با مشخص کردن جزئیات تعیین میشود .با استفاده از این طرحها
برنامههای مشخص بخش عمومی را تعیین کرد و این برنامه ها را کم کم و برحسب اولیت در برنامهریزی اجرایی شهرداری
منعکس نمود .طرح تفصیلی باید تداوم داشته باشد .در بند  3ماده یک تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و
شهرسازی مصوب  14/4/10طرح تفصیلی چنین بیان شده است :طرح تفصیلی عبارت از طرحی است براساس معیارها و
ضوابط کلی و طرح جامع شهر ،نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق
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زمین برای هریک از آنها ،وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای
شهری ،اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی ،نوسازی و توسعه حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه وعمال مختلف شهری
در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی ،تهیه و تنظیم میگردد .محتوای طرح
تفصیلی با طرح جامع ،در جزئیات تفاوت دارد .آنچه در طرح جامع به طور کلی آمده در محتوای طرح تفصیلی با توجه به
تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن شده ،مشخص می گردد .این طرح براساس معیارها و ضوابط کلی
طرح جامع ،چگونگی کاربری اراضی شهری در سطح محالت شهر ،مساحت دقیق برای هریک از آنها ،صورت دقیق شبکه
عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت ،تراکم در واحدهای شهری ،اولویت مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی ،مراحل
مشکالت توسعه شهری و موقعیت کلیه عوامل شهری را تعیین میکند .در واقع محتوای طرح تفصیلی عبارت است از
نقشههای کاربری اراضی ،شبکههای ارتباطی ،مساحتها ،سرانه ها ،معیارها و ضوابط دقیق و اجرایی طرح جامع شهر که
پیش از تهیه طرح تفصیلی طرح شده است و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.
ضرورت :برای اینکه بتوان خطوط کلی طرح جامع را به طرحهای دقیق قابل اجرا تبدیل کرد ،از مکانیزم طرحهای تفصیلی
استفاده می شود .زیرا طرحهای جامع ،شامل مسائل و راهنماییها و خط مشیهای کلی است  .به جزئیات نمیپردازد.
بنابراین طرح تفصیلی ،متعاقب طرح جامع شهری و به منظور اجرای برنامههای اجرایی تصویب شده ،در این طرح صورت
میگیرد .طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محالت شهری و
طراحی آنهاست.
ب ه این ترتیب ماهیت غیر قابل اجرای طرحهای فرادست ،تهیه طرحهای تفصیلی را ضروری مینماید .زیرا طرح تفصیلی
عرصه ای است که در آن طرح جامع منصه عمل و اجرا نزدیکتر میشود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشنتر شده ،ساز و کار
مدیریت شهری برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل میگردد.
اهداف :براساس تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بیان شده و در چارچوب اولویتهای تعیین شده در
مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری که از اصول کلی جامع هر شهر نشأت میگیرد ،اهداف طرح
تفصیلی به شرح زیر است:
تعیین دقیق چگونگی استفاده از زمینهای شهر تعیین موقعیت و مساحت هریک از آنها در سطح محالت شهر .تعیین
وضعیت دقیق و تفصیلی شبکه های ارتباطی عبور و مرور .تعیین دقیق میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در
واحدهای شهری .به طور کلی منظور غایی تهیه طرح تفصیلی ،عملی کردن اصول و اهداف طرح جامع شهر و بهتر کردن
ارتقای کیفیت محیط ،رفع کمبودها ،ساماندهی محالت و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است.
 -2-3طرح هادی شهری
تعریف :طرح هادی عبارت است از طرحی که در آن جهت ،گسترش آتی شهری و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای
عملکردهای مختلف به منظور حل مشکالت حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که
دارای طرح جامع نمیباشد ،تهیه میشود .این تعریف رسمی از طرح هادی است که در ماده  1بند  4قانون تغییر نام وزارت
آبادانی و مسکن درج شده است .اما این تعریف اکنون مبنای عمل قرار نگرفته است .و طرحها از حالت اضطراری و
جوابگویی به مسائل فوری خارح شده ،به صورت طرح شهری مدون و مشخص برای ساماندهی غایی شهر در مقیاس
مشخص درآمده است که افزون بر شهر ،دایره مطالعه آن به روستاهای حوزه نفوذ نیز توسعه یافته است .طرحهای هادی،
بدلیل نقش و عملکرد وسیعی که در توسعه فیزیکی و کالبدی و ساماندهی شهرها دارند ،الگوی رایج طرحهای توسعه
شهری به شمار میروند و جایگاهی ویژه نیز یافتهاند .به جای طرح جامع برای شهرهایی که کمتر از  18هزار نفر جمعیت
دارند ،با مباشرت و نظارت وزارت کشور ،طرح هادی تهیه تدوین میشود و به مرحله اجرا درمیآید .بنابراین ،طرح هادی
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طرحی است کوتاه مدت که برای یک دوره  18ساله شیوه کالبدی فیزیکی شهر را مشخص کرده با توجه به واقعیات و
مسائل مؤثر در توسعه شهر و حوزه نفوذ آن ،به حدود توسعه فیزیکی  18ساله شهرها و تهیه نقشه کاربری اراضی و شبکه
معابر و همچنین تدوین معیارها ،سرانهها ،تراکمها ضوابط و مقررات ساختمانی میپردازد .به بیان کلیتر ،طرح هادی مبنای
برنامهریزیها و اقدامات عمرانی شهرهایی است که کمتر از  18هزار نفر دارند.
محتوا :طرحهای هادی شهری چنانکه اشاره شد ،برای تنظیم توسعه آتی شهر در دوره ای  18ساله تهیه میشوند و
محتوای آنها به شرح زیر است:
مشخص کردن گذربندیهای اصلی و منطقه بندی شهر،تفکیک و تجزیه آنها به مناطق صنعتی ،تجاری ،مسکونی و غیره و
کیفیت کلی مسیلها  .دفع آبه ای سطحی و محل قرار گرفتن تأسیسات آب و فاضالب و برق و خطوط عمده شبکههای
توزیع آنها.
پدیدآورندگان طرح هادی شهری ،درباره طرح توسعه فیزیکی مناسبترین تصمیم را میگیرند و آنها را در نقشه شهر
منعکس می کنند .اخذ تصمیمات در این مرحله بر توسعه آینده شهر و بافت اجتماعی – اقتصادی منطقه اثر مستقیم
خواهد داشت .انجام مطالعات اقتصادی و اجتماعی برای تهیه طرح توسعه فیزیکی ،تهیه و اجرای برنامههای عمرانی شهر را
با مشکالت عدیدهای روبرو می کند .در محتوای طرحهای هادی اطالعاتی وجود دارد که برخی به صورت نقشه و برخی نیز
در چارچوب گزارش تدوین میشوند .بطور کلی محتوای این طرحها به دو بخش تقسیم میشود :بخش نخست به بررسی و
شناخت حوزه نفوذ مستقیم شهرها و وضع موجود خود شهرها اختصاص دارد .طالعات جمعآوری شده در بخش نخست با
عنوان تجزیه و تحلیل اطالعات و تهیه الگوی نهایی در بخش دوم مورد بررسی قرار میگیرد .در این بخش ،مشخصات و
خطوط اصلی طرح و نتایج بدست آمده از مطالعات و بررسی های انجام شده در مرحله اول ،به منظور توجیه طرح توسعه
شهری به صورت خالصه و چکیده ارائه می شود و با وتجه به معیارهای طراحی مورد نظر ،چگونگی شکلگیری بافت
پیشنهاد می شود .وضعیت شبکه ارتباطی ،موقعیت و میزان اراضی مورد نیاز برای کاربریهای گوناگون ،چگونگی توزیع
خدمات و تسهیالت الزم و اسکلت بندی تجهیزات و تأسیسات زیربنایی در دوره ده ساله آینده شهر نیز در این مرحله
مشخص میشود.
ضرورت :در سالهای اول ،اولویت تهیه طرحهای جامع برای شهرهای کشور ابتدا به شهرهای بزرگ و بعضی از شهرهای
متوسط که موقعیتی خاص داشتند ،داده شده بود .حجم مطالعات اقتصادی و اجتماعی برای تهیه طرح فیزیکی توسعه نیز
بسیار سنگین بود .به همین جهت تعدیل و تغییر آنها برای شهرهای کوچککاری مشکل مینمود ،در حالی که برای
شناخت مسائل و موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی در شهرهای کوچک به مطالعات طوالنی پر حجم نیازی نبود و ظرف
مدت کمتری می شد این مسائل را شناخت .این مشکالت از یک سو ،و احساس لزوم پیش بینی و هدایت توسعه شهرهای
کوچک در آینده که به سرعت نیز در حال گسترش بودند از سو ی دیگر ،موجب شد که پس از بررسی اجمالی وضع
اجتماعی اقتصادی و فیزیکی موجود در شهرهای کوچک ،برای آنها نیز طرح هادی تهیه شود .ولی در حقیقت این طرحها
را نوعی طرح جامع می توان دانست و در اکثر کشورها نیز طرحی با این مشخصات طرح جامع نامیده میشود .در هر
صورت ،صرف نظر از عنوان طرحها ،هرگونه مداخله در بافت مراکز جمعیتی بر روی شرایط اجتماعی – اقتصادی محل
تأثیر مستقیم و فزایندهای خواهد داشت.
اهداف :در تهیه طرحهای هادی شهری همچون سایر طرحهای توسعه شهری ،اهدافی مد نظر قرار گرفته که با توجه به
تعریف ارائه شده از این طرحها ،میتوان اهداف زیر را برای آن برشمرد:
 پیش بینی و مشخص کردن جهات رشد و توسعه شهرهای کوچک در آینده و جلوگیری از رشد بی رویه و کنترلنشده اینگونه شهرها.
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استفاده مناسب و منطقی از زمینهای شهری.
جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در کاربری اراضی.
توجه به کارکردها و عملکردهای گوناگون شهری،
توزیع متناسب این عملکردها در مناطق متفاوت شهر.
تدارک طرح برای کنترل پروژهها و برنامههای عمرانی شهرداریها
تهیه طرح در تطابق و تناسب با تواناییهای کادر فنی شهرداریها

 -4-2طرح جامع حمل و نقل شهری
نخستین بار شرکت فرانسوی سوفرتو در سال  1314برنامه ریزی حمل و نقل شهری را برای شهر تهران تهیه کرد .در سال
 1308به دنبال اقدام وزارت کشور برای تدوین و تصویب دستور العملی در این زمینه ،این برنامه با عنوان شرح خدمات
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرهای بزرگ به استانداریها ابالغ شدکه در نوع برنامهریزی حمل و نقل شهری
مستقل به شمار میرود .در اردیبهشت سال  1300نیز از سوی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور،
راهنما و دستورالعمل تهیه طرح ساماندهی سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری (راه حلهای فوری و کوتاه مدت) تهیه شد
که به موجب دستورا لعمل ،تهیه طرح ساماندهی وضعیت موجود برای کلیه شهرهایی که بیش از  188هزار نفر جمعیت
داشتند ،الزامی محسوب میشد .همچنین این طرح در شهرهایی با جمعیت بیش از  188هزار نفر پیش نیاز و مکمل
تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک به شمار می رفت .در شرایط ویژه نیز که ضرورت اجرای طرحهای ساماندهی در
خارج از چارچوب فوق احساس میشود امکان انجام آن پیش بینی شده است .با این شرایط به سبب عمومیت بیشتر
طرحهای ساماندهی در میان شهرهای کشور ،این قسمت بر معرفی و تبیین ویژگیهای طرحهای مذکور تمرکز یافته است.
تعریف :طرح جامع حمل و نقل شهری و همچنین طرح ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهری نوعی برنامهریزی برای
حمل و نقل در شهر محسوب می شوند که در محدوده زمانی و مکانی خاص برای ساماندهی و طراحی سیستم حمل و نقل
شهری تهیه میشوند .برنامه ریزی برای حمل و نقل شهری ،فرآیندی مداوم در توسعه شهری است که قصد دارد با طراحی
یک سلسله عملیات به اهداف شهری دست یافته ،سطح بهینهای از تعادل را برای همه عناصر حمل و نقل ایجاد کند.
محتوای کلی :بطور خالصه ،محتوای کلی مطالعات طرح ساماندهی سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری عبارت است از :
شناخت وضعیت موجود و تعیین مش کالت تحلیل اطالعات و آمارها و تهیه برنامه اقدامات این طرح باید چنان ساختار و
محتوایی داشته باشد که بتواند بین امکانات و تسهیالت جابجایی و الگوی توزیع جمعیت و کاربریهای موجود توازن ایجاد
کند و براساس مجموعه امکانات و محدودیتها قابل اجرا باشد .این طرح از دی دگاه اقتصادی نیز باید مقرون به صرفه باشد.
ضرورت :با توجه به حجم عظیم جابجاییهای انجام شده در سطح شهرها ،ساالنه مبالغ ریالی و ارزی هنگفتی بر پیکر
اقتصادی شهرها تحمیل میگردد که لزوم چاره اندیشی برای شبکه معابر ،روشهای حمل و نقل ،تأسیسات و تسهیالت
ترافیک را به منظور کاهش این هزینهها مشخص مینماید .اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن میگردد که زمانهای
بیهوده ناشی از اتالف وقت در ترافیک شهری و اثرات روانی اجتماعی ناشی از آن نیز به مجموعه مشکالت قبلی افزوده
گردد .عوامل متعدد دیگر همچون ایمنی حمل و نقل ،آلودگیهای محیط زیست ،آلودگیهای شنیداری و دیداری و راحتی،
استفاده کنندگان شبکه حمل و نقل ،لزوم توجه بیشتر و برنامهریزی سریعتر شبکه حمل و نقل شهری را گوشزد مینماید.
اگرچه انجام اصالحات ترافیکی که در گوشه و کنار شهرها مشاهده میگردد ،عموماً با هدف بهبود وضعیت ترافیک شهر
انجام میشود ،اما این طرحها به صورت منفرد ،گاهی اهداف متناقضی را با دیگر طرحهای انجام شده یا در دست انجام
دنبال میکند و سبب تحمیل عوارض مضاعفی به مجموعه میگردد که ریشه آن را میتوان در عدم وجود طرح و برنامهای
جستجو نمود که اثر توأم مجموعه طرحهای حمل و نقلی را بر سیستم حمل و نقل شهری در نظر گرفته باشد .رویارویی
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آگاهانه و حل مشکالت حمل و نقل و ترافیک هر شهر در گام نخست با تشکیل پرونده اطالعاتی از وضع موجود و سنجش
سرانه واقعی زمانهای تأخیر و انتظار و سپس با شناخت الگوی سفرهای شهری و میزان تقاضا برای استفاده از وسایل حمل
و نقل تسهیالت موجود امکانپذیر میگردد.
اهداف :بطور کلی هدف از تهیه طرح ساماندهی سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری را در این جمله میتوان خالصه کرد:
سامان بخشیدن و بهبود وضعیت فعل جابه جایی انسان و کاال در شهر و حوزه نفوذ آن به کمک برنامه ریزی و اصالح
مناسب شبکه معابر ،روشهای حمل ،تأسیسات و تسهیالت ترافیک شهری و یا استفاده از منابع محدود .افزون بر این
طرحهای ساماندهی حمل و نقل و ترافیک ،ضمن توجه به اهداف مورد نظر برای ساماندهی وضعیت موجود باید زمینه های
مناسب اجرای مطالعات دراز مدت ترافیکی را نیز فراهم آورند؛ که از آن جملهاند :کاهش تقاضای سفر ،افزایش کارآیی
سیستمهای حمل و نقل موجود ،کاهش زمان سفر در شرایط موجود ،افزایش هزینه سفر ،افزایش ایمنی سفر ،افزایش
راحتی سفر ،کاهش اثرات منفی محیط زیستی حمل و نقل ،بهنگام کردن اطالعات و آمارها برای شروع مطالعات طرح
جامع (درصورت نیاز)  ،انتخاب اهداف مذکور و نیز سایر اهداف متناسب با مشکالت موجود و گریبانگیر شهرها صورت
میگیرد.
 -5-2طرح آماده سازی زمین
تعریف :آماده سازی زمین در حقیقت شهرسازی اجرایی است ،یعنی آنچه در طرحهای جامع و تفصیلی برای شهر و
شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده است ،باید در آماد ه سازی زمین به مرحله اجرا درآید .آماده سازی زمین برای سکونت
از سال  1304به عنوان فعالیتی جدید در روند برنامهریزی شهری در ایران معمول شد .از این سال به بعد به پروژههای
زمین و مسکن ،آماده ساختن زمین باید طبق طرحی مشخص انجام میگرفت .این کار به عنوان فعالیتی رسمی ،تعریف
شده و در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت .آماده سازی زمین ،تنها اجرای طرحهای جامع و تفصیلی
نیست ،بلکه آمیزه ای است از قواعد تدوین شده پیشین و دیگر عواملی که از لحاظ برنامهریزی شهری ،معماری و مهندسی
ساختمان برای مناسبتر شدن محیط م سکونی ،ضرورت دارد .در این کار توجه به ویژگیهای اقلیمی و معیشتی ،همچنین
خصوصیات زمین نقش اساسی دارند.
محتوا :طرحهای آماده سازی در شهرهایی که فاقد برنامه شهری هستند و یا طرح شهری نامناسب دارند ،ابعادی وسیعتر
می یابد و شناخت عمومی شهر ضروری است .حال آنکه در شهرهایی که طرح جامع و تفصیلی مناسب دارند به مطالعات و
تهیه نقشه های اجرایی و جزئیات شهری محدود می شود .این طرح دربردارنده اطالعاتی است که برخی به صورت نقشه و
برخی در چارچوب گزارشهایی تدوین می شوند .تفکیک زمین به قطعات کوچک و تعیین تراکم ،تعیین سیستم خیابانها،
کوچه ها ،میدانها ،فضای سبز ،پارکینگ و فضاهای باز ،تأسیسات شهری شامل آب ،برق ،گاز و فاضالب ،مراکز محالت و
خدمات شهری شامل خدمات اداری ،تجاری ،بهداشتی ،آموزشی و تفریحی و مانند اینها ،ضوابط و معیارهای ساختمانی و
الگوهای طراحی معماری با درنظر گرفتن وضعیت اقلیمی و معیشتی ،شورای عالی شهرسازی و معماری در بند ب مصوبه
مورخ  1300/1/2لزوم مطابقت محتوایی کلیه طرحهای آمادهسازی را با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی به شرح زیر
مورد تأکید قرار داد:
از این تاریخ  00/1/2تا اطالع بعدی کلیه طرحهای آماده سازی بایستی کامالً با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی مطابقت
کامل داشته باشد و هرگونه مغایرت نسبت به کاربریها و محدوده مصوب توسعه ،مغایرت اساسی محسوب شده و تصویب
آن در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری است .در مورد شهرهایی که فاقد طرح مصوب توسعه شهری نیز میباشند
بایستی امکان و وسعت آمادهسازی به تأئید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
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ضرورت :جمعیت شناسان با توجه به روند گذشته رشد جمعیت و میزان رشد کنونی آن ،پیشبینی میکنند که در کمتر از
 21سال جمعیت ایران دست کم به دو برابر برسد .بدیهی است جمعیت اضافه شده به هر طریق ،محیطی برای زیست خود
ایجاد خواهد کرد .به عبارت دیگر ظرف  21سال آینده ،معادل با سطح تمام شهرها و روستاهای موجود ،شهر و روستای
جدید ساخته خواهد شد .از سوی دیگر به دلیل تغییر نسبت جمعیت شهری و روستایی و پیشبینی روند آینده آن،
بسیاری از محیطهای جدید زندگی ،شهری خواهند بود .بنابراین سطوح شهری که طی  21سال آینده ساخته خواهد شد،
مهمترین مسائل زندگی شهری
از کل سطوح شهری موجود بیشتر خواهد بود .اکنون نیز مشکل کمبود مسکن از
محسوب می شود .افزایش جمعیت شهرنشینی و کمبود مسکن سبب می شوند در مجاورت کلیه شهرهای کشور ساخت و
سازها ی غیر قانونی گسترش یابند و مجموعه های حاشیه شهر به محلهای اسکان نامنظم و ناهماهنگ فاقد خدمات تبدیل
شوند .از آنجا که این مسأله ،مدیریت شهری را با شهرسازی درگیر خواهد کرد ،تهیه و اجرای پروژه های آماده سازی
زمین ،این مدیریت را از به کار بستن شیوه های برخورد انفعالی به برخورد فعال راهنمایی میکند؛ همچنین ضرورت
استفاده مناسب و زمینه سازی برای امکان بهره برداری از اراضی و زمینهایی را که در اختیار سازمان زمین شهری است،
لزوم تهیه طرحهای آمادهسازی را نمایانتر میکند و شایسته است برای جلوگیری از اتالف سرمایه ملی (زمینهای کنار
شهری) و استفاده متناسب برای رفع نیازهای ضروری ،به تهیه طرحهای آماده سازی زمین روی آورد.
اهداف :بنیادیترین هدف پروژه های آماده سازی زمین ،تحقق توسعه شهری از پیشاندیشیده شده و یا طراحی شده برای
افزایش عرضه مسکن در بازار عرضه و تقاضای مسکن شهری است .اهداف راهبردی مورد نظر طرحهای آمادهسازی زمین را
بطور خالصه میتوان در زمینه های زیر برشمرد :تغییر نقاط ثقل شهری و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی  ،تنظیم
مدیریت اجرایی برنامه های توسعه شهری ،مشارکت مردم در ایجاد محیط زندگی جمعی خود ،تأمین خدمات عمومی از
طریق سرمایه گذاریها و مدیریتهای مردمی ،صرفه جویی و یا حذف هزینههای دولت در بخش خدمات شهری و به کار
گرفتن این سرمایه ها در آموزش و تولید ،هدایت و جابجایی و استقرار جمعیت و جلوگیری از ایجاد زاغهنشینی ،ایجاد
تعادل میان سکونتگاهها ،ایجاد اشتغال ،تهیه زمین در مقیاس انبوه برای ساخت مسکن مورد نیاز جامعه ،توسعه مطالعه
شده شهر و جلوگیری از توسعه بی برنامه آن ،و همچنین تهیه زمین مناسب با کاربری مسکونی ،ممانعت از تبدیل زمینهای
کشاورزی و باغها به کاربری مسکونی و صنعتی ،جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از فعالیتهای ساختمانی ،ایجاد زمینه
مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن درون اراضی تحت پوشش برنامهها ،ایجاد محیط مسکونی
مناسب از نظر برنامه ریزی شهری ،معمار ،تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری و تجهیزات روبنایی ،کمک به گروههای
کمدرآمد در دستیابی به مسکن مناسب ،با ح داقل هزینه برای دولت ،استفاده حداکثر از منابع مالی سازمان زمین شهری،
تهیه واحدهای طرح شهری به خودی خود نمی تواند موفق به ارزیابی شود مگر اینکه با طرحهای فرادست ،نظیر طرحهای
منطقه ای و ملی ،یکپارچگی و هماهنگی داشته باشد .شهر جزیره نیست که از محیطهای اطراف خود جدا باشد ،پس
نمیتوان برای هر شهر ،برنامهریزی ،طرح ریزی و اجرایی مستقل را در نظر گرفت .زیرا حوزه نفوذ هر شهر معموالً بسیار
فراتر از محدوده های رسمی و قانونی آن شهر قرار دارد و طبیعتاً طرحهای منطقه (نظیر طرح شهرستان و برنامهریزی
منطقهای و حتی طرح آمایش سرزمین) ،در سرنوشت آینده شهرها مؤثر خواهند بود.
رابطه طرحهای شهری با طرحهای فرادست
تدوین طرح آمایش سرزمین (طرح فرادست) در مقیاس ملی و منطقهای ،با توجه به نقش شهرها در توسعه و رشد
اجتماعی – اقتصادی کشور و موقعیت هریک از آنها در نظام توزیع جمعیت ،فعالیتها و هماهنگ کردن مساحتهای صنعتی
و کشاورزی مناطق ،اجتناب ناپذیر است و ضرروت تام دارد .طرحهای آمایش منطقهای که در قالب طرح بلندمدت تهیه
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می شوند ،چارچوبی از همبستگی فصایی برای تهیه و تدوین طرحهای شهری به شمار میروند .استقرار صنایع در
اکثرشهرها ،مسائل زیست محیطی و حفظ تعادل میان شهر و روستا از دیگر مسائلی هستند که در تدوین برنامهها و
طرحهای آمایش منطقهای را ضروری می نمایانند .یکی از دالیل ناموفق بودن طرحهای جامع شهری در ایران همین عدم
برقراری ارتباط میان طرحهای شهری با طرحهای فرادست است که ناشی از فقدان طر ح آمایش یا جامع سرزمین ،نبود
طرحهای منطقه ای ،عدم تهیه طرحهای جامع ناحیهای ،عدم ارتباط برنامهریزی شهری با برنامهریزی منطقهای  ،ملی،
ناحیهای و مانند آن است.
رابطه برنامهریزی شهری با برنامه ریزی در سطح ملی
در برنامهریزی ملی تعیین اهداف ،استراتژیها و سیاستهای شهرنشینی مورد توجه قرار میگیرد .سیاستهای شهرنشینی
اغلب با سایر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در برنامه کالن ارتباطی نزدیک دارند برنامه ریزی در سطح ملی به دو صورت
با شهر در ارتباط قرار می گیرد :یکی از طریق آمایش سرزمین و دیگری از طریق برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی
رابطه برنامه ریزی شهری با طرح آمایش سرزمین
طرح جامع سرزمین طرحی است کهن شامل سرزمین در قالب هدفها و خط مشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی
امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و
قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامههای عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی
ایجاد نظم و هماهنگی می نماید و محل استقرار شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکنندهای چون
کمبود منابع آب و استفاده گوناگون از زمین ،با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی ،از طریق تهیه طرح جامع سرزمین،
معین می شود .این کار مشترکاً به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی (با توجه به مقررات
مندرج در ماده  13و بند یک ماده  10از قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی) انجام می گیرد .تعاریف دیگری نیز از طرح آمایش سرزمین ارائه شده است که یکی از این تعاریف را در زیر نقل
میکنیم:

-

آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان ،فضا و فعالیتهای انسان در فضاست ،به منظور بهرهبرداری منطقی از جمیع
امکا نات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع براساس ارزشهای اقتصاد ،سوابق فرهنگی و با ابزار علم و تجربه در
طول زمان ،نتیجه مطالعات آمایش سرزمین ،طرح آمایش سرزمین است.
باز هم در مأخذ فوق آمده است:
طرح آمایش سرزمین ،طرحی است که در چارچوب اهداف و سیاستهای کلی توسعه ،ساماندهی فضای ملی را پایهگذاری
میکند .نظر به اینکه آمایش سرزمین عموماً جنبه فضایی و مکانی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار می
دهد ،به این لحاظ با برنامهریزی فضایی رابطهای نزدیک دارد و در بسیاری موارد ،یکسان و منطبق بر یکدیگر میباشد.
طرح آمایش ،برای شهرهای کشور سلسله مراتبی را در نظر گرفته است تا بدینگونه ،سیاستهای مهار و کنترل رشد
پایتخت و چگونگی رشد و توسعه شهرهای اول منطقه (شهرهای بزرگ) ،شهرهای متوسط و شهرهای کوچک را مورد توجه
قرار دهد .برای هریک از این رده ها ،خطوط مشی و هدایتکنندهای در نظر گرفته میشود .اهداف کلی طرح آمایش
سرزمین در رابطه با جامعه شهری عبارت است از:
برقراری سلسله مراتب مناسب در سطحبندی شهرها.
تعیین حد توسعه پذیری شهرها با توجه به مقیاس مطلوب شهرها ی فعلی (کنونی) در آینده که متناسب با امکانات
زیربنایی ،محدودیتهای منابع آب ،نیازهای توسعه صنعتی و میزان خدماتدهی در نظر گرفته میشود.
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ایفای نقش هدایت در روند توسعه منطقه ای از طریق ترکیب با محورهای توسعه و ایجاد یک شبکه شهری منسحم.
حمایتهای الزم از جامع ه روستایی تحت پوشش و پشتیبانی الزم برای توسعه کشاورزی و بهره برداری بهینه از منابع
طبیعی منطقه در فعالیتهای تولیدی
تأمین و گسترش تجهیزات خدماتی در مقیاس ملی
تطبیق طرحهای جامع با طرح آمایش سرزمین
مسأله ای که در همین زمینه باید توجه داشت ،مطابق کردن طرحهای جامع با خطوط طرح آمایش سرزمین است .اگر چه
درباره ماهیت و کیفیت طرح آمایش سرزمین سؤاالت اساسی زیادی مطرح است و بحث درباره اینها در این کتاب ممکن
نیست ،لیکن چون طرح آمایش در صورت تصویب ،الزم االجرا خواهد بود و برای بسیاری از شهرهای کشور ،خطوط و ابعاد
معینی را در فعالیتهای اقتصادی و میزان جمعیت ارائه می کند ،رعایت ضوابط پیشنهادی طرح آمایش برای تهیه طرحهای
دیگر الزامی است و در بعضی موارد ضوابط پیشنهادی طرح آمایش باید با توجه به واقعیات محلی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گیرد.
رابطه برنامه ریزی شهری با برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
برنامه ریزی و تشخیص میزان بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی از بخشهای گوناگون ،با تهیه برنامههای توسعه
اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی ،و همچنین مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد .این برنامه،
سرانجام در قالبهای اقتصادی ،کشاورزی ،صنعتی و خدماتی و چند بخش دیگر تدوین میشود .فصل عمران شهری یکی از
زیربخشهای امور اجتماعی در برنامه  1ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است که به شهر همانند یک
بخش مینگرد و سیاستهایی را در آن اعمال میکند که بعد مکانی کمتری دارد و بیشتر ،گونهای توزیع اعتبار و ایجاد نظام
سلسله مراتبی بین شهرهای کشور محسوب میشود.
رابطه طرح جامع شهرستان با طرحهای شهری

-

طرح جامع شهرستان ،بعد از انقالب اسالمی ایران و از سال  1308مطر ح گردید .مطالعات طرح جامع شهرستان با توجه
به شرح خدمات و چارچوب نظری و دستورالعمل صادر شده برای تهیه آن از طرف اداره کل مسکن و شهرسازی ،در
قالبهای منطقه ،حوزه نفوذ (محدوده سیاسی شهرستان) و شهر انجام میگیرد و شامل مطالعات زیر است:
مطالعات منطقهای شامل بررسی و شناخت استان و نقش شهر در منطقه.
مطالعات حوزه نفوذ ،شامل بررسی و شناخت وضع وجود ،تجزیه و تحلیل و انتاج بررسیها و ارائه برنامههای رشد و توسعه
تهیه شناسنامه روستاهای شهرستانها و سطح بندی خدمات روستایی
مطالعات شهر در زمینه شناخت وضع موجود ،تجزیه و تحلیل استنتاج بررسیها و ارائه برنامههای رشد و توسعه شهر
گزارش مطالعات ترافیک شامل بررسی وضعیت موجود در ترافیک و حمل و نقل در منطقه ،شهر و شهرستان
ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع و تفصیلی شهر و حوزه استحفاظی آن.
از دیدگاه فضایی ،سلسله مراتب برنامهریزی منطقهای و برنامهریزی محلی جای میگیرد و رابطه بین دو سطح برنامهریزی
منطقهای و محلی را مشخص میکند.
طرح جامع شهرستان بدان سبب که دید کلی از شهر بدست می دهد ،آن را در سیستمی بسته محدود نمیکند ،بلکه
مرتبط با حوزه نفوذ و آبادیهایش مورد بررسی قرار میدهد .و رابطه خود را با طرحهای شهری نمایان میکند .ویژگی
عمده مطالعات حوزه نفوذ مستقیم شهر ،که اکنون طرح جامع شهرستان جایگزین آن شده است و طرح جامع شهرستان
میانه اولین طرح از این نوع است که در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده است .یافتن اثر متقابل این حوزه و شهر
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بود .اغلب نیز مطالعه پیشنهادهایی اجتناب ناپذیر مطرح می شد ولی چون حوزه نفوذ در هیچ یک از تقسیمات کشوری
اداری نمی گنجید ،بدون مجری باقی ماند .گاهی حتی مسأله تداخل حوزه های نفوذ در شهرها پیش می آمد که مشکالت
خاصی به وجود می آورد .به همین سبب فکر جایگزینی مط العات حوزه نفوذ با طرحهای شهرستان مطرح شد .و طرح
جامع شهرستان ،در مرحله بعد از طرحهای آمایش سرزمین و طرحهای منطقه ای و ناحیهای جای گرفت .اگرچه
سیاست گذاری در حوزه اختیار این برنامه ها نیست .بلکه در حیطه وظایف سازمان برنامه قرار دارند .وظیفه طرح جامع
شهرست ان ،ساماندهی نظام فعالیتی در فضا به منظور استفاده بهینه از زمین است که از دو قسمت تشکیل شده است:
 -1تعیین کاربری زمین در سطح شهرستان
 -2ساماندهی نظام فعالیتی در فضا
چنانکه می دانید برای تحلیل اراضی از نقشه ها استفاده می شود و حاصل تمام مطالعات ،تهیه نقشه ای از واحدهای همگن
طبیعی و توانهای محیطی است .اما تعیین دقیق نوع کاربری اراضی در حیطه وظایف طرح جامع شهرستان نیست .زیرا با
توجه به مقیاس کوچک نقشه ها و فراوانی عملکردهایی که می توانند در هر شهرستان جایگزین یکدیگر شوند ،به طور قطع
ارائه چنین نقشه ای نه ممکن است ،نه ضروری و نه مفید .بنابراین طرح شهرستان به منطقه بندی کلی اراضی می پردازد
و کاربریهایی که می توانند در هر یک از مناطق همگون استقرار یابند ،مشخص میشوند.
قصد طرح جامع شهرستان ،تخصیص هزینه های جدید به بودجه های عمرانی و بخشی منطقه نیست .بلکه با جهت دادن
بودجه های موجود و اولویت بندی زمان انجام طرحها به نظام فعالیتی در فضا سازمان می دهد و بدین منظور گاهی از
برنامه های ویژه سود می جوید .برای اولویت دادن به طرح ها نخست باید ضوابط و معیارهای مورد نیاز طرح شهرستان
تعیین شوند .برای مثال بر اساس این طرح کلیه مراکز بخش و مراکز ناحیه باید دارای راه آسفالت باشند.
فرآیند تهیه طرحهای شهری
فرآیند تهیه طرحهای شهری در ایران با توجه به وظیفه و نقش هریک ،به شرح زیر طبقه بندی می شود :سیاستگذاری،
تصمیم گیری و هدایت تهیه برنامه ،بررسی و تصویب ،نظارت و ارزیابی ،تهیه طرح ،اجرا ،نظارت بر اجرا و سرانجام انطباق و
تغییر برنامه.
براساس همین طبقه بندی می توان حوزه وظایف هریک از عناصر را شناسایی کرد .برنامه های توسعه شهری در ایران در
قالب طرحهای جامع و تفصیلی ،طرحهای احیاء و بازسازی بافتهای قدیمی و برنامه ریزی توسعه شهرهای جدید تهیه
میشوند .اغلب این برنامه ها ،جنبه فیزیکی دارند و س یاستگذاری توسعه و تغییرات فیزیکی شهرها را به صورت کامالً محلی
انجام می دهند .تهیه تمام این برنامه ها در حیطه وظایف وزارت مسکن و شهرسازی ،و اجرای آنها به عهده شهرداریهاست.
شورای عالی شهرسازی ،وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت کشور ،سازمان برنامه و بودجه و شهردریها به ترتیب از عناصر
تشکیل دهنده نظام برنامه ریزی شهری در ایران هستند که حوزه دخالت قانونی هریک از آنها در وظایف ،سیاستگذاریها،
تصمیم گیریها و مانند اینها مشخص شده است .چنان که وظیفه سیاستگذاری و تصمیبم گیری و هدایت طرحهای
شهری مستقیماً به عهده شورای عا لی شهرسازی و در استانها ،به عهده شورای شهرسازی استان و واحد شهرسازی وزارت
مسکن و شهرسازی و استانداری است .تهیه تمام طرحهای شهری بر عهده اداره کل مسکن و شهرسازی است که از طریق
خرید خدمت یا مستقیماً و در هر حال با عقد قرارداد میان طرفین ،تهیه می شود .شورای ش هرسازی استان و کیته فنی و
بعد از آن نیز شورای عالی شهرسازی هم وظیفه بررسی و تصویب طرحهای شهری را بر عهده دارند .نظارت بر تهیه
برنامه های شهری در حیطه وظایف اداره کل مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه قرار دارد .اجرای همه برنامههای
شهری بر عهده شهرداری ها و نظارت بر اجرا در اختیار اداره کل مسکن و شهرسازی مربوطه است .تصویب مراتب انطباق و
تغییر در برنامه های شهری نیز ابتدا از طریق شهرداری و استانداری ،و در نهایت کمیسیون ماده  1استان صورت می گیرد.
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فرایند تهیه طرحهای شهری:
پس از انعقاد قرارداد ،طرح از طرف ارگانهای مربوطه ،به مرحله تهیه طرح و سند برنامه می رسد .تهیه تمام طرحهای توسعه
شهری توسط مؤسسات مهندس مشاور رتبه بندی شده شهرسازی و معماری انجام می گیرد .مهندس مشاور پس از انعقاد
قرارداد ،مطالعات و بررسیهای الزم برای تهیه برنامه را در سه سطح مطالعاتی و جغرافیایی استان ،حوزه نفوذ و شهر انجام
می دهند .زمینه های مطالعه و مداخله در سطح شهر شامل نظامهای کاربری زمین ،معیارهای تراکم جمعیتی و
ساختمانی ،شبکه معابر ،جهت و مکان توسعه فیزیکی شهر و تحلیل محدودیتها و امکانات توسعه شهر در هریک از این
زمینه هاست ،نتیجه نهایی کار مهندسین مشاور ،اسناد پایه ای سه گانه زیر است :
الف – سند کاربری زمین پیشنهادی ،شامل نظام تقسیمات شهری ،نظام منطقه بندی و نظام کاربری زمین ،شبکه
گذربندی و معابر پیشنهادی.
ب – ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ،شامل حوزه های کاربری زمین ،ضوابط تفکیک و ضوابط ساختمانی.
ج -محدوده های پیشنهادی شهر:
پس از تکمیل مطالعات و تدوین نهایی برنامه ،کلیه اسناد نوشتاری و نقشه ای تهیه شده ،در اختیار اداره کل مسکن و
شهرسازی قرار می گیرد تا مراحل ارزیابی و تصویب را طی نماید .فرایند تهیه طرح به زیر مجموعه های زیر تقسیم می
شود:
مباحث مربوط به شناخت (مطالعات و بررسیها)
مباحث مربوط به تحلیل مطالعات
مباحث مربوط به تهیه طرح
مباحث مربوط به شناخت (مطالعات و بررسیها)
قبل از تعیین مباحث مربوط به مبانی ،باید اصول و روش مطالعات طرحهای توسعه و عمران ،حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
چنانکه در پیش ذکر شده ،مد نظر قرار گیرد.
هماهنگی با سیاست عدم تمرکز و درنظر گرفتن نقش سازمانهای محلی و شوراها در جریان تصمیم گیریهای مربوط به
فعالیتهای عمرانی در سطح شهر ،شهرستان و استان.
ضرورتهای استقالل و خودکفایی شهرداریها و نهادهای محلی در زمینه برنامهریزی و اجرای برنامه های عمرانی شهر.
تأثیر نظام بخشی در تنظیم و تدوین برنامه های توسعه شهری ،سعی در ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف و در نظر
گرفتن روابط متقابل بخشها و عوامل مؤثر در توسعه و عمران شهر.
ضرورتهای بررسی و شناخت خصوصیات شهر و حوزه نفوذ آن ،به صور ت یکپارچه و با در نظر گرفتن روابط متقابل شهر و
آبادیهای اطراف.
ضرورت ارتباط برنامهریزی شهری با سطوح برنامه ریزی (منطقه ای ،ملی).
واقع گرایی طرحها و برنامه های عمرانی و در نظر گرفتن امکانات واقعیتهای موجود.
ضرورت پویایی و قابلیت انعطاف طرحها و برنامههای عمرانی شهر.
تأثیر قوانین و مقررات موجود در چگونگی برنامه ریزیهای توسعه و عمران شهر.
انجام مطالعات ،به صورتی که مستقیماً و مشخصاً بر تجزیه و تحلیلها و نتیجه گیریها و پیشنهادهای ارائه شده ،مؤثر واقع
شود.
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ابالغ و اجرای طرحهای شهری:
الف :طرح جامع شهری پس از تصویب از طریق وزارت کشور جهت اجرا به شهرداری مربوط ابالغ می گردد؛ شهرداری
مجری کلیه اجزای برنامه پیشنهادی نیست ،زیرا برنامه های توسعه شهری به عنوان یک برنامه میان بخشی قلمداد می
شود و هرکدام از سازمانهای دیگر مسئول اجرای برنامه های بخش مربوطه می باشند .شهرداری عالوه بر اجرای آن دسته
از برنامه های عمرانی پیشنهادی که در چارچوب وظایف آن قرار میگیرد ،مسئولی کنترل و نظارت بر توسعه شهر از طریق
صدور پروانه ساختمانی را برعهده داشته و از طرفی تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها و اقدامات
عمرانی کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نیز با موافقت کتبی شهرداری ،مطابق نقشه های توسعه شهری
انجام می گیرد.
ب :طرحهای تفصیلی نیز توسط شهرداریها به اجرا درمیآید و اداره کل مسکن و شهرسازی استان مسئول نظارت براجرای
مراحل مختلف برنامه های طرح تفصیلی است.
پ  :فرایند ابالغ و اجرای طرحهای هادی نیز بدین ترتیب است :در مرحله آخر تهیه کنندگان طرح به محل عزیمت کرده و
در جلسه شورای فنی استان شرکت می کنند و پس از تصویب طرح در شورای مذکور با حضور شهردار ،شورای شهر و
استانداری ،دو نسخه از طرح هادی و گز ارش مربوطه به پیوست آن جهت اجرا و ابالغ به شهرداری و به استانداری تحویل
می گردد.
دفتر فنی وزارت کشور با توجه به مسائل شهرسازی اقدام به تهیه طرح هادی و پس از تصویب ،جهت اجرا به شهرداریهای
مربوطه ابالغ می کند.
طرحهای جزئیات شهرسازی و طرح جامع حمل و نقل شهر ی نیز توسط شهرداریها به مرحله اجرا در می آید .اجرای
طرحهای آماده سازی زمین بر عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان می باشد که از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکار
انجام می گیرد.
بنابرآنچه گفته شد پس از آنکه سازمانها و ارگانهای ذی ربط ،طرحهای شهری را بررسی و تصویب کردند ،طرح برای اجرا
به شهرداری ابالغ می شود و آنگاه شهرداری آن را به اجرا در می آورد.
مسائل تهیه طرحهای شهری در ایران
 -1مسائل فرایند تهیه طرح:
هر فعالیت و طرحی ،زمانی موفق خواهد بود که پیامدهای آن با اهداف مورد نظر ،منطبق باشند .تطبیق اهداف متعالی
سیاستگذاران طرحهای جامع شهری نیز زمانی برآورده می شود که اصول حاکم بر تهیه و اجرای هر طرح جامع
شهری به طور صحیح انتخاب به کار گرفته شده باشد .به طور کلی پیامدهای تهیه طرحهای جامع شهری را طی
سالهای گذشته می توان به دو دسته آثار مثبت و آثار منفی تقسیم کرد .سیاستگذارانف تهیه کنندگان و مجریان
طرحهای شهری طی سالیان گذشته تالش کرده اند از طریق تهیه و اجرای طرحهای جامع شهری با توجه به
ضرورتهای عصر کنونی ،فرهنگ شهرسازی پیش اندیشیده را در جامعه شهرنشینکشورمان ترویج کنند .مجموعه این
تالشها همراه با انگاره ه ایی که از تدوین ضوابط و مقررات کالبدی و فضایی این طرحها برای نظم دادن به شهر به
وجود آمده است ،از آثار مثبت تهیه طرحهای جامع شهری به شمار می رود .اما به رغم آنکه نمی توان از آثار مثبت
تهیه طرحهای جامع شهری غافل شد ،متأسفانه به سبب مسائل و مشکالت متعدد ،و همچنین تنگناها و محدودیتهای
نظام برنامه ریزی شهری کشور ،تهیه طرحهای جامع شهری ،در شهرهای کشور آثار منفی هم بر جای گذاشته است.
بررسی وضع موجود شهرهای کشور حاکی از آن است که بین واقعیت (وضع موجود) و تصویری که طرحها از شهر به
دست داده اند ،فاصله و تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
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از سوی دیگر نادیده گرفتن فرایندهای شهرنشینی ایران طی سالهای گذشته در روند تهیه طرحهای جامع ،نتایج و
مسائلی را به وجود آورده است که نمودهای فیزیکی آن در پیرامون کالنشهرها و حتی شهرهای متوسط ایران آشکارا
قابل مشاهده هستند که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
 گسترش شهر در امتداد جاده های برون شهری شکل گیری روستا – شهرهای حاشیه شهرها تشکیل مجموعه های از هم گسیخته شهری عقب ماندگی اسکانهای خارج از محدوده. نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نواحی بالفصل شهر که از حوزه نظارت قانونی شهرها خارج هستند.اگر طرحهای جامع تهیه شده شهری در سطح منطقه شهری موفقیتی نداشته اند ،تعجبی ندارد .زیرا اهداف اصلی هر
طرح مشخص و رسا نبوده  ،در آنها تقلید و اقتباس به چشم می خورد .برآورد هزینه ها برای انجام پیشنهادها انجام
نمیشده ،اعتبارات بخش دولتی و خصوصی و همچنین نیروها ی متخصص و عوامل اجرایی مصوبات آن تأمین نشده
است؛ روشهایی برای رسیدن به اهداف طرح نیز پیشنهاد نگردیده و ضوابط و مقررات آن به طور کامل تهیه و تدوین
نشده است .در یک بررسی که درباره طرحهای شهری طی  21سال گذشته انجام گرفته است به پنج محور عمده اشاره
شده که باعث عدم تحقق اهداف طرحهای جامع شده اند:
اول آنکه امکان پیش بینی صحیح در بخشهای اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد .دومین علت عدم توجه به امکانات
مالی و موانع اجرای طرح است که اثرات اقتصادی طرح برشهروندان و کشور ذکر شده .بی وتجهی به نقش مردم در
شکل گیری شهر سومین عل ت را تشکیل می دهد .این بی توجهی منجر به تهیه طرحهای تحمیلی و مصنوعی گردیده
و بدین ترتیب طرح در راستای تحقق اهداف در هدایت مردم با مشکل مواجه می شود .انعطاف ناپذیر بودن و غیر واقع
گرا و بلند پروازانه بودن طرح در عدم موفقیت آن نیز نقش دارد .به این علل می توان عوامل دیگری را اضافه نمود،
مانند :عدم وجود مکانیزم و مدیریت مناسب برای ارزیابی طرح در مقاطع مختلف ،عدم تطابق اهداف با پیشنهادات و
باالخره عدم هماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهای موجود و همین طور عدم هماهنگی بین آنها و قانون در اجرای
سیاستهای طرح.
 -2نقش و ج ایگاه مدیریت شهری در تهیه و اجرای طرحها :هرچند سابقه شهرنشینی در ایران بسیار طوالنی است،
سابقه برنامه ریزی شهر بسیار کوتاه است .تا پیش از این نظام شهرنشینی بر شکل گیری شهرها به صورت
مستقیم و ارگانیک استوار بود که از عوامل محیطی اعم از جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصادی و...تأثیر می گرفت .اما
در دهه های اخیر که شهرها به تحوالت شگرف تکنولوژی ،اجتماعی و اقتصادی رسیده اند ،تالش برای متحول
ساختن نظام شکل گیری شهرها و سوق دادن آن به سوی شکل دهی متناسب ،با فراز و نشیبهایی بسیار روبه رو
گردیده است .اکنون ،حاصل این تالشها ،از یک سو در چارچوب انگاره های طرحهای رایج توسعه شهری و از
سوی دیگر در ضوابط و مقررات و قوانین مدرن و همچنین سیمای کالبدی و فضای موجود شهرها متجلی است .با
این حال ،اگرچه فرایند نظری تهیه طرحهای شهری در ایران همچنان بر مدل قدیمی شناخت  /تحلیل  /طرح
متکی است ،در جوامع پیشگام کم کم خصالت استراتژیک (راهبردی) گرفته و برنامه ریزی شهری ،از یک سو به
برنامه ریزی فضایی و از سوی دیگر به برنامه ریزی عمل گرایش می یابد و طرحهای استراتژیک و ساختاری
جایگزین طرحهای جامع می گردد .در حالی که متأسفانه تاکنون نه تنها ساز و کار مدیریت شهری در ایران در
روند تهیه طرحهای شهری ،اغلب نقشی انفعالی داشته بلکه از مشارکت مردمی و نظرسنجی از مردم در روند تهیه
طرحهای شهری نیز بهره ای نبرده است .طرحهای شهری تهیه شده از سوی نهادهای تهیه کننده طرح و
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مهندسان مشاور ،به صورت آماده و قطعی برای استفا ده کنندگان (مردم) و مجریان (ساز و کار مدیریت شهری)
ارائه می شود و این از بنیادی ترین ضعفهای ناشی از فرایند تهیه طرحهای شهری در ایران است .اکنون ساز و کار
مدیریت شهری (شهرداری) مسئول اجرای طرحهای توسعه شهری است .وظایف مدیریت شهری نیز در اجرای
طرحهای توسعه ش هری به طور کلی به دو دسته عمده نظارتی و عملیاتی تقسیم می شود .طبق ماده  22قانون
نوسازی و عمران شهری (مصوب  10آذر  ،) 1340شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل
محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نوسازی کیفیت ساختمانها براساس نقش جامع
شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده و
به وسیله وزارت کشور ابالغ می شود ،هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و
موزون شهرها و تأمین تسهیالت الزم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
همچنین طبق تبصره  4ماده  20قانون مزبور ،حتی وزارتخانه و مرسسات دولتی وابسته به دولت و مؤسسات خیریه
برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود ،مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده  188قانون اصالحی
شهرداری مصوب سال  1341و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و  ....هستند.
به این ترتیب به طور کلی در قبال آن بخش از فعالیتهای شهری که به عملیات ساختمانی بخشهای خصوصی و دیگر
بخشهای عمومی جامعه اختصاص دارد ،شهرداریها مکلفند که به درخواست صدور پروانه ساختمانی آنها طبق ضوابط
پاسخ دهند و بر مطابقت عملیات ساختمانی و عمرانی با ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری نظارات و کنترل
کنند ،و در صورت حصول اطمینان از مطابقت نوع کاربری زمین ،تراکم و سایر ابعاد با در نظر گرفتن اصل و ضوابط
طرحهای توسعه شهری(اعم از طرحهای جامع یا هادی یا تفصیلی) مجوزهای الزم را صادر کنند .پس از آن نیز باید به
جریان عمل یات از نظر رعایت اصول فنی نظارت داشته باشند و دست آخر پایان کار عمیالت ساختمانی را صادر نمایند.
آن بخش از وظایف مدیریت شهری که رأساً از سوی شهرداری یا توسط پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری ،در
چارچوب فعالیتهای عمرانی شهر به انجام می رسد ،از جمله وظایف عملیاتی مدیریت شهری به شمار می رود .به
استناد ماده  1قانون نوسازی و عمران شهری ،نوسازی و عمران و اصالحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و
احداث و اصالح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاه) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای
عمومی موجود و تأم ین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها
از وظایف اساسی شهرداری قلمداد شده است .قدر مسلم آنکه تبعیت از عملیات عمرانی مذکور و مطابقت آنها با مفاد
طرحهای شهری مصوب همان شهر از سوی شهرداری کامالً ضروری و الزم الرعایه است .بر همین اساس ،تأمین منابع
مالی برای عملیات عمرانی شهر در موارد  2تا  14قانون مذکور از محل وصول عوارض خاص ساالنه از کلیه اراضی و
ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر پیشی بینی گردیده و در نظر گرفته شده است .افزون بر آن،
شهرداریها مشمول ماده  2قانون نوسازی و عمران شهری هستند و مکلفند با راهنمایی وزارت کشور ،برنامه پنج ساله
عملیات نوسازی و عمران و اصالحات شهر را براساس نقشه جامع شهر (در صورتی که شهر فاقد نقشه جامع باشد،
براساس احتیاجات ضروری آن شهر) و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در قانون نوسازی و عمران و
سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کنند و پس از تصویب انجمن شهر( ،شورای شهر) و تأئید وزارت کشور ،طرحها را
براساس آن اجرا کنند .اگرچه در طرحهای توسعه شهری (از دیدگاه نقش و جایگاه مدیریت شهری) ،اطالع رسانی
صحیح و آشنا کردن مردم با کم و کیف طرحهای مصوب توسعه شهری اهمیت بسیار دارد ،متأسفانه ساز و کار
مدیریت شهری کمتر به آن توجه کرده است .به طوری که امروزه منشاء بسیاری از تخلفات ساختمانی و عمرانی
شهرهای کشور از عدم آگاهی و شناخت مردم با مواد مصوب سرچشمه می گیرد .عده ای هم از مفاد طرح به صور
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گوناگون آگاه می شوند ،با استفاده از ترفندهایی ،از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کرده ،حقوق دیگران را ضایع می
کنند ،تا موجبات سودجویی را برای خود فراهم آورند .حال آنکه در ماده  10قانون نوسازی و عمران شهری پیش بینی
شده همین که طرح مصوب انجمن شهر (شورای شهر) از طرف وزارت کشور تأئید و برای اجرا به شهرداری ابالغ شد،
شهرداری مکلف است ظرف یک ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی آن را جهت اطالع عموم اعالم
نماید .همچنین شهرداریها ملف هستند ظرف سه ماه پس از اعالم آن ،نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و
مستحدثات و مشمول طرح مصوب با رعایت مفاد ماده  28قانون نوسازی و عمران اقدام الزم را معمول دارند.
 -3جمع بندی :به طور کلی مبانی نظری تهیه طرحهای شهری در ایران عمدتاً برخاسته از مصوبات شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران و نیز متکی بر قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی
است .لیکن دیدگاههای نظری آن از جریانات توسعه شهری در سطح جهانی سرچشمه می گیرد .توسعه
شهرنشینی در ایران نسبت به جوامع صنعتی یک قرن تأخیر داشت و هر چند که فرایند و حتی خصوصیات
شهرنشینی در کشورهای توسعه نیافته به کلی با کشورهای صنعتی متفاوت است (در واقع یک جریان برونزا به
شمار می رود) ،حاصل کار در اصل تفاوتی ماهوی ندارد .زیرا حال توسعه ،شکل گرفتن تجمعات عظیم انسانی و
اسکان در مجموعه های بی انتظام شهری است .تحوالت شهرسازی دویست سال گذشته جهان صنعتی و صد
سال گذشته ایران ،جز در زمان و مکان ،تفاوت ندارد .مشکل اصلی در هر دو ،تأخیر در ادراک ضرورتها و واقعیتها،
و خامی در تدبیر و اندیشه های شهرسازی است .یعنی آنچه شهرهای اروپایی به شهادت مفاد منشور آتن در اویل
قرن بیستم با آن رو به رو بودند ،اکنون به ما رسیده است .درست در زمانی که اصل منشور آتن در چهارمین
کنگره معماران مدرن زیر نظر لوکوربوزیه به تصویب می رسید و بر ارزشهای انسانی و معماری در شهرها تأکید
می شد .در سال  1003میالدی برابر  1313هجری خورشیدی سر تیپ کریم آقا بوذر جمهری کفیل شهرداری
تهران به روش بارون هوسمان شهردار پاریس ( ) 1013- 1000که تحت حمایت ناپلئون سوم به نوسازی پاریس
پرداخت ،با قدرت رضا شاهی ،خیابانهای جدید تهران را در بافت قدیم شهر می گشود و هر روز پرچم سرخی بر
فراز محله ای به اهتزاز در می آمد و گروه گروه ساکنان آن به محله های جدید پیرامون شهر رانده می شدند و
بدون ارج گذاری ب ه تاریخ ،ساختمانهای جدید دولتی بر ویرانه های میراث تاریخی دوره قاجار بنا می شد .درآن
موقع ،دو دهه از زمان انتشار کتاب پاتریک گدس به نام شهرها در تحول در  1011می گذشت .او در کتاب خود
خاطر نشان می کرد که ارگانیسم شهری را بایست به مثابه تجمع بشری دانست که در مسیر تحول خود همواره
متأثر از محیطهای دور و نزدیک خویش است .گدس می خواست همه یافته های علمی ،در راه رسیدن به این
هدف به کار گرفته شوند .از دیدگاه او شهر سیستم پیچیده ای متشکل از ساختارها و مقوله های گوناگون و طبعاً
موضوعی میان رشته ای است .بنابراین ،متدولو ژی سنتی شهرسازی که از یک رشته عملیات حرفه ای و فیزیکی
براساس برداشتهای تجربی و ادراکات شخصی شهرسازی سرچشمه می گرفت ،باید بر پایه الگوی علمی بررسی /
تحلیل  /طرح و پس از درک همه جوانب و وجوه به طور جامع انجام پذیرد .نظریات گدس مدت  08سال بر تفکر
شهرسازی علمی سایه انداخته بود .بر پایه همین اندیشه بود که مدل یا الگوی طرحهای جامع به عنوان
متدولوژی شهرسازی شکل گرفت .این طرز تفکر در سالهای  1032و  1040در انگلیس و در سالهای  1030و
 1040در ایاالت متحده امریکا جنبه قانونی یافت.
بیست و پنج سال تجربه شهرسازی بعد از جنگ جهانی در اروپا ،مشکالت این رویکرد یا طرز تفکر را نیز به تدریج
آشکار کرد :از یک سو اعترلض معماران جوان گروه ده به تقسیمات عملکردی (مسکن ،کار ،فراغت و حمل و نقل)
منشور آتن و از سوی دیگر تئوری سیستم که در سال  1014توسط برتالنفی تدوین شد بر تفکر شهرسازی اثر
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گذاشتند و در اثر این جریانات فکری ،ساختگرایان کوشیدند در مخالفت با مقوالت عملکردگرایی به شهر همچون یک
کلیت واحد نگاه کنند .هرچند تئوری سیستم ثابت کرد که سرشت سیستمها جامع و میان رشته است اما اقرار داشت
که برای شناخت کلیت سیستمهای باز ،هیچ معیاری در دست ن داریم تا بگوییم که در شناسایی سیستم ،تمام
خصایصی خاص آن را در نظر گرفته ایم .بازهم تحت تأثیر این جریانها بود که گروه مشورتی برنامه ریزی به سال
 1004در انگلیس الیحه قانونی شهرسازی را تهیه کرد و این الیحه مبنای قانونی شهرسازی جدید ()1001 – 1000
انگلیس قرار گ رفت و براساس آن ،طرحهای جامع که طرح توسعه و عمران نامیده می شدند ،منسوخ شدند و مدل
طرحهای ساختاری جایگزین آن گردید .مک لوئین ،یکی از اعضای این گروه در سال  1000کتاب برنامه ریزی شهری
و منطقه ای یا رویکرد سیستمی را منتشر کرد و جورج چرویک در سال  1001در تکمیل مباحث آن ،کتاب مشهور
خود نگرش سیستمی برنامه ریزی را انتشار داد ،که نظرات گرد آمده در آن ،در مفاهیم و اندیشه شهرسازی ،متدها و
مدلهای آن ،تحولی اساسی پدید آورد .در همین احوال ،در سال  1341خورشیدی شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران در ساز و کار برنامه ریزی و طرح ریزی شهری در ایران ،تشکیل شد و نخستین قرارداد تهیه طرح جامع ،در سال
 1340برای شهر تهران منعقد شد .اکنون نیز بیش از سه دهه از تجربه تهیه طرحهای شهری در ایران می گذرد و در
این مدت شهرداریها و نهادهای شهرسازی تجربیاتی بسیار کسب کرده اند .طی همین زمان ،الگوی تهیه طرحهای
شهری در ایران بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته البته بدون بحث در مبانی تئوریک و مشکالت کاربردی و روشهای
مطالعاتی آن کم و بیش مطرح شده است .براین اساس ،تغییرات صورت گرفته در محتوا و روشهای نظری طرحهای
شهری نقد و بررسی قرار گرفته البته بدون بحث در مبانی تئوریک و مشکالت کاربردی و روشهای مطالعاتی آن کم و
بیش مطرح شده است .براین اساس ،تغییرات صورت گرفته در محتوا و روشهای نظری طرحهای شهری بسیار ناچیز
بوده ،تغییرات آن نیز به طور عمده صوری و عرضی بوده است (برای نمونه ،تغییر عنوان طرح جامع به طرحهای توسعه
و عمران و نفوذ هیچ اثر محسوسی برجای نمی گذارد ،زیرا در مبانی نظری تهیه طرح جامع و طرح توسعه و عمران و
نفوذ تغییر عمده ای صورت نمی گیرد .طرح جامع تهران نیز که بنا به مالحظاتی به طرح ساماندهی تغییر نام یافت،
عیناً مطابق الگوی طرح جامع تهیه شد ،و در مبنای نظری و روش تهیه آن تغییری به دنبال نداشت).
هم اینک مبانی نظری تهیه طرحهای شهری در ایران بر مدل پوزیتیویستی شناخت  /تحلیل  /طرح  /سیاست می
باشد که به مفهوم رسیدن به اهداف و سرانجام ارزیابی و سیاستگذاری برای اجراست.
به این ترتیب ،به رغم آنکه مبانی نظری تهیه طرحهای شهری در ایران به طور عمده تغییراتی محتوایی نداشته اند،
روند تهیه طرحها و مبانی نظری آنها در بیشتر کشورهای توسعه یافته به ویژه از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد
به بعد دستخوش تغییراتی بنیادی شد .طی این سالها ،طرحهای شهری کم کم خصلت استراتژیک (راهبردی) گرفتند
و برنامه ریزی شهری ،هم به برنامه ریزی فضایی و هم به برنامه ریزی عمل گرایش یافت .این تحوالت به جای صرف
نیرو برای شناخت جامع موضوعی ،تالش خود را متوجه تحلیل جامع مسأله بر پایه شیوه ها و متدهای تحلیل
سیستمی کرده است ،زیرا هم در عمل و هم در تئوری مشخص شده است که حل مسأله بیش از هر چیز مستلزم
صورت بندی درست از صورت مسأله است .هم اینک در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،مبانی نظری تهیه طرحهای
شهری برخالف ایران ،در چارچوب طرحهای استراتژیک استوار شده و افزون بر آن تغییرات اساسی دیگری نیز در
مبانی ط رحهای شهری صورت گرفته است که جهت کلی آنها به سمت مردمی تر شدن بیشتر و انطباق افزون تر با
درخواستهای جامعه مدنی بوده است .تغییر از معیارهای فیزیکی محض کاربری زمین به مجموعه ای از معیارهای
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی؛ تغییر روش عوامل فنی تکنیکی به عوامل سیاسی مشارکتی در طرح و سیاست؛
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و گرایش به مدیریت گرایی و قدرت دادن به نهادهای محلی ،از دیگر تغییرات اساسی در مبانی نظری تهیه طرحهای
شهری در کشورهای پیشرفته بود که نظام برنامه ریزی شهری در ایران هنوز از آن بی بهره است.
 -4-2سرانه های شهری :

تقسیمات کالبدی شهر
کوچکرین عنصر کالبدی شهر واحد مسکونی است که از مجموع تعدادی واحد مسکونی ،کوچه یا مجتمع مسکونی
تشکیل می شود.مجتمع های مسکونی کوی یا واحد مسکونی را به وجود می اورند .محله از ترکیب دو یا سه واحد
همسایگی تشکیل می شود .تقسیم کالبدی بزرگتر از محله ،برزن است که شامل دو محله می شود .دو برزن یک ناحیه
شهری و هر چهار ناحیه یک منطقه را به وجود می اورد.
بطور کلی الگوی شهر یا پاره شهر باید به گونه ای طراحی شود که در مجموعه دستگاه شهری تنها واحد اندازه گیری و
تعیین کننده مقیاس انسانی باشد و تمامی سطوح و فاصله ها و مقررات الزم است در مقیاس انسانی و برای انسان در نظر
گرفته شده و طراحی گردند .بکار گیری چنین مقیاسی عمال به سلسله مراتب فضاها و شبکه های ارتباطی ،گذران اوقات
فراغت و مکان یابی اشتغال در تقسیم بندی کالبدی شهر منجر خواهد شد .در حالی که مقوله سکونت و تبلور فضائی ان
یعنی مسکن به عنوان مالتی بین این فعالیتها نقش اساسی داشته و به پراکنش فعالیتهای شهری شکلی منطقی خواهد
بخشید .با محور قرار دادن انسان و مقیاس انسانی ،تقسیمات کالبدی شهر از ذره تا کالن جای خویش را می یابند ولی این
سلسله مراتب الزم است با عوامل زیر تدقیق گردند.این عوامل ستون های عمودی جدول تقسیمات کالبدی را تشکیل
میدهد که عبارتند از:

 -1دامنه نوسان خانوار:
تقسیمات کالبدی شهر در هر رده ای الزم است بین حداقل و حداکثر جمعیتی نوسان داشته باشد تا بتواند به هنگام
پیاده شدن انعطاف الزم را داشته باشد .با توجه به شناخت ابعاد هر رده از تقسیمات و پیش بینی تراکم جمعیتی ،جمعیت
و تعداد خانوار ان رده مشخص می شود .به عنوان مثال محله از  088-1218واحد مسکونی تشکیل شده که  2-3کوی یا
واحد همسایگی و  0-18کوچه یا گروه مسکونی را تعریف می نماید.

 -2شعاع دسترسی:
هر تقسیم کالبدی در مقیاسی که قرار دارد حد و حدود مشخصی را بیان می کند که نشات گرفته از دامنه نوسان
جمعیتی ان تقسیم می باشد .نوسان گسترده این تقسیم کماکان مبین انعطاف در قضایابی و طراحی خواهد یود .
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در شعاع دسترسی عنصر شاخص می باشد .بر اساس شناخت عنصر شاخص هر رده از
تقسیمات کالبدی ابعاد ان تقسیم نسبت به این عنصر مشخص خواهد شد .عنصر شاخص عنصری است که بیشترین تردد
اجتماعی را سبب می شود .به عنوان مثال شعاع دسترسی یک محله یین  388-301متر می باشد که نمایانگر زمانی است
که یک دانش ا موز ابتدائی می تواند به مدرسه خود به صورت پیاده برسد.

-3عنصر شاخص:
هر تقسیم کالبدی نظر به نیازهای انسانی در مقیاس های متفاوت با عنصری شاخص تبیین می گردد .این عنصر در عین
حال مبین رده خدماتی خود و مقیاس مطلوب خویش نیز می باشد .عنصر شاخص در حقیقت یکی از عناصرمرکزی است
که قلب کالبدی –اجتماعی هر تقسیم را تشکیل می دهد.
عنصر شاخص یکی از عوامل هویت دهنده به سیمای مرکز محله میباشد.بر اساس تعریف عنصر شاخص  ،ابعاد و اندازه
هرتقسیم براساس زمان دسترسی بدان مشخص می شود و مهمترین عامل تعیین کننده ابعاد ان تقسیم می باشد.
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بطور مثال یک مدرسه ابتدائی عنصر شاخص ترددی یک محله تعریف می شود .مقیاس مطلوب محله ،بر اساس رعایت
امنیت عبور و مرور پیاده یک دانش اموز دبستانی در سن  0-18سال می باشد .همچنین مسجد به عنوان عنصر شاخص
فرهنگی یک محله تعریف میشود.این عنصر عامل هویت ده نده به بافت محله قرار می گیرد.هر محله با وجود مسجد یاتکیه
قابل تعریف می باشد.

-4عناصر مرکزی:
این عناصر در حقیقت ان دسته از عناصری هستند که در هر تقسیم ندی کالبدی مورد نیاز بوده و بر حسب عملکردهای
اصلی شهر کالبد و فضا می یابند و در مجموع بدنه اصلی حیات زیستی -خدماتی شهر را تشکیل می دهند.
به عنوان مثال ،در یک محله به واحدهای تجاری خرید روزانه هفتگی ،باجه پست تلفن و تلگراف و واحد پزشکی مستقل
ته عنوان اشتغال و به پارک محله ای ،کتاب خانه کودک یا کانون پرورش فکری کودکان و تاسیسات و زمینه های ورزشی
به عنوان گذران اوقات فراغت ،شبکه پیاده اصلی ،شبکه سواره دور محله ای و ایستگاه اتوبوس به عنوان رفت و امد نیاز
دارد.

جدول تقسیمات کالبدی پیشنهادی
ردیف نام تقسیم
1

واحد مسکونی

کوچه یا
گروه
کوی یا
مسکونی واحد
همسایگی محله

488- 088

3- 1
0-18

2- 3
4- 1

2
4

2

10

0

واحد مسکونی

2

کوچه
مسکونی

یا

گروه

3

کوی یا
همسایگی

واحد

4

محله

088-1218

1

برزن

1088-3888

11-28

0

ناحیه

3188-1888

38-48

0- 0

0

منطقه

-10888
13188

- 108
128

32-34
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جدول عناصر تشکیل دهنده کالبد یک شهر
ردیف

1

2

3

4

1

0

نام تقسیم

واحد
مسکونی

کوچه

کوی

محله

برزن

نا حیه

گروه مسکونی

واحد مسکونی

اسم های مترادف
دامنه نوسان (خانوار)

0

288-08

088-288

1218-088

3888-1088

1888-3188

دامنه نوسان(متر)

1-4

088-488

2188-1088

1188-4188

12888-0888

22888-10888

118-188

218-228

301-388

118-418

018-018

دامنه نوسان
دسترسی (متر)

شعاع

دامنه نوسان شعاع
دسترسی (زمان به پیاده
دقیقه)
عنصر شاخص
خدماتی )

(رده

عنصر شاخص (خدمات)

4-1

4-2

1-4

0-0

18-0

بهداشتی

حمل و نقل

اوقات فراغت

فرهنگی اموزشی

اموزشی

اموزشی

اشپزخنه.
حمام.
دستشوی
ی

توقفگاه
عمومی

بسته به
عنصر شاخص (مقیاس
شیوه
مطلوب)
طراحی

پارک کودک

مسجد  .دبستان

راهنمایی

دبیرستان

 48-28خود  2-1متر مربع به ازا هر دانش به ازا هر دانش اموز به ازا هر دانش اموز
14متر مربع
برای هر کودک اموز  0متر مربع  11متر مربع
رو

عناصر توزیعی

کتابخانه.واحد
مخزن
خرید
کودکستان .واحد تجاری
متحرک
خرید هفتگی  .باجه
تجاری
اتش
شیر
روزانه .صندوق پست  .پارک
نشانی  .باجه
محله  .پزشک .
پست
تلفن عمومی
ورزشی .

واحد تجاری خرید
واحد تجاری  .ماهانه  .درمانگاه و
فرهنگی  .مرکز دندان پزشک .
بهداشت  .شهرداری اداره پست  .باشگاه
 .تقسیمات ورزشی ورزشی  .کتابخانه .
پارک .

رفت و امد

 گذر  :پیادهاصلی
شبکه سواره  - :شبکه پیاده : شبکه سواره :کوچه
بن بست
 شبکه پیاده  -شبکه سواره  :خیابان دور محلهایستگاه
خیابان دور واحد -
:
اتوبوس
همسایگی
کوچه
 -مقر تاکسی

 شبکه سواره : شبکه سواره :درجه  2دورناحیه
دور برزن
 شبکه پیاده: شبکه پیاده :راسته پیاده ناحیه
راسته برزن
ای
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سطرهای افقی جدول قبل از تقسیمات زیر تشکیل شده اند :

اول -واحد مسکونی:
واحد مسکونی کالبد سکونت یک خانوار مستقل میباشد که با عیصر شاخص خدمات بهداشتی مشخص و با دیوار
مشترک و جدا کننده از فضای ازاد و سایر واحدهای مسکونی مجاور جدا و مستقل می گردد.

دوم –کوچه یا گروه مسکونی :
این رده کالبد سکونتی  08- 288خانوار و با دامنه نوسان شعاع دسترسی  188-118متر است که باعنصر شاخص
توقفگاه جمعی مشخص وبرپایه چگونگی دسترسی به عنصر شاخص اش متشکل می گردد.
هر گروه مسکونی با راسته پیاده مسکونی و شبکه سواره درون محله ای از گروههای مسکونی مجاور جدا و مستقل می
گردد.
عناصر تشکیل دهنده کوچه یا گروه مسکونی:
 مخزن متحرک زباله در جوار توقفگاه جمعی مسکونی قرار خواهد داشت. شیر اتش نشانی در جوار توقفگاه جمعی مسکونی قرار خواهد داشت. -باجه تلفن عمومی در جوار توقفگاه جمعی مسکونی قرار خواهد داشت.

سوم  -کوی یا واحد همسایگی:
کوی یا واحد همسایگی کالبد سکونت و اشتغال  488-088خانوار و با دامنه نوسان شعاع دسترسی  228- 218متر
است که با عنصر شاخص بوستان کودک مشخص و بر پایه چگونگی دسترسی به عنصر شاخص اش متشکل می گردد .هر
واحد همسایگی بوسیله راسته پیاده مرکزی و شبکه مرکزی و شبکه پیاده درون محله ای از سایر واحدهای همسایگی
مجاور و مستقل می گردد.
عناصر تشکیل دهنده کوی :
 - 1عنصر شاخص کوی بوستان کودک می باشد.این بوستان باید نزدیک مهد کودک و دارای وسائل بازی کودکان،
دستشوئی و ابخوری ویژه کودکان باشد .همچنین در جوار خانه های مسکونی قرار گیرد تا اشراف اجتماعی خانواده ها بران
بطور مستقیم و بدون واسطه باشد.
بوستان کودک باید در کنار پیاده واحد همسایگی و همچنین سواره کند محلی قرار گیرد تا امنیت عبور ومرور کودکان
فراهم اید.
- 2عناصر توزیعی شامل :
الف -مهد کودک حتی االمکان در مجاورت کودکستان قرار گیرد و مجتمع واحدی را تشکیل دهند.الزم به ذکر است؛
موقعیت قرار گیری مهد کودک وابسته به قشر اجتماعی ساکن در مجموعه مورد طراحی می باشد.
ب  -تجاری روزانه شامل  :نانوایی ،قصابی ،خواربار فروشی ،میوه و سبزی فروشی ،لبنیات فروشی و اغذیه فروشی.

چهارم :محله:
محله کالبد سکونت و اشتغال  088-1218خانوار و با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده  388- 301متر است که با
عنصر شاخص فرهنگی مسجد و اموزشی ،دبستان تعریف می شود.الزم به تذکر است که در برنامه ریزی و طراحی امنیت
عبور و مرور دانش اموز دبستانی الزامی است.
عناصر تشکیل دهنده محله:
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 . 1عنصر شاخص محله که ابعاد ان را کنترل می کند مدرسه ابتدایی می باشد .مدرسه ابتدایی باید در موقعیتی قرار گیرد
که امنیت عبور و مرور دانش اموزان ابتدایی حفظ شود و در عرض  4-1دقیقهپیاده به منزل وعکس ان به مدرسه
برسد.عنصر شاخص هویتی محله مسجدمی باشد .مسجد باید در مرکز محله و در کنار مسیر پیاده اصلی قرار گیرد.
 .2عناصر توزیعی شامل کاربری های :
الف -تجاری روزانه  -هفتگی :عالوه بر واحد های تجاری روزمره شامل :سلمانی ،دو زندگی ،تعمیر تاسیسات و لوازم منزل،
قنادی و خشکبار ،کتاب فروشی و لوازم تحریر ،خشکشویی ،گل فروشی،کلید سازی ،الکتریکی و تعمیر لوازم برقی ،طباخی
و کبابی ،قهوه خانه ،پالوده و ابمیوه و بستنی فروشی.
ب –بوستان محله ای در کنار تاسیسات ورزشی محله قرار گیرد و دارای کتابخانه کودک ،کیوسک تنقالت و خدمات
بهداشتی باشد.
ج -تاسشسات و زمینه های ورزشی ( 0-12ساله) شامل :استخر شنا (رو باز) ،زمین کوچک فوتبال ،زمین والیبال -بسکتبال
و اتاقکک رختکن که مجموعه ان در جوار دبستان و پارک محله ای خواهد بود.
د -واحد پزشکی مستقل شامل :پزشک عمومی ،تزریقات و پانسمان ،داروخانه.

پنجم :برزن:
برزن کالبد سکونت و اشتغال  1088-3888خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی  418-118متر است که عنصر
شاخص ان واحد اموزش راهنمائی است .سطح برزن بر پایه چگونگی دسترسی به عنصر شاخص اش تعریف می شود .هر
برزن بوسیله شبکه سواره جمع کننده دور برزن از سایر برزنهای مجاور جدا و مستقل می گردد.
عناصر تشکیل دهنده برزن :
 -1عنصر شاخص برزن که ابعاد جمعیتی و مساحتی ان را کنترل می کند مدرسه راهنمایی می باشد .مدرسه
راهنمایی حد اکثر در فاصله  11دقیقه ای( پیاده ) ازمحل سکونت قرار می گیرد .مدرسه راهنمایی درکنار فضای
باز و تاسبسات زمین های ورزشی ( 13-10ساله) طراحی میشود
 -2عناصر توزیعی شامل کاربری های:
الف -تجاری هفتگی -ماهانه :عالوه بر واحد های تجاری روزانه  -هفتگی ،شامل:
ابزار و رنگ فروشیو نقاشی ساختمان ،کفاشی و پوشاک ،بزازی ،خرازی ،شیشه بری ،عکاسی ،دراگ استور ،زرگری ،اسباب
فروشی و سالن غذاخوری.
ب -تاسیسات و زمینهای ورزشی ( 13-10ساله) شامل :زمینهای فوتبال و والیبال ،بسکتبال و سالن سرپوشیده چند
عملکردی (کشتی ،تنیس روی میز و  )...که محل استقرار ان در جوار مدرسه راهنمایی خواهد بود.
ج :مرکز ب هداشت که عمدتا فعالیتش شامل :تنظیم بهداشت خانواده و محیط زیست ،واکسیناسیون ،معاینات پزشکی
مدارس ،تنظیم و صدور شناسنامه بهداشتی برای افراد و اماکن و اموزش بهداشت می باشد.
د :شهرداری اداره برزن در کنار خیابانهای جمع و پخش کننده برزن قرار گیرد.

ششم -ناحیه:
ناحیه کالبد سکونت و اشتغال  3188-1888خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی  018 -018متر است که با عنصر
شاخص واحد اموزش دبیرستان مشخص و بر پایه چگونگی دسترسی به عنصر شاخص اش تعریف می شود.
هر ناحیه بوسیله شبکه سواره روی شریانی درجه ( 2دور ناحیه) از سایر نواحی جدا و مستقل می گردد.
عناصر تشکیل دهنده ناحیه:
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 -1عنصر شاخص ناحیه که ابعاد جمعیتی و مساحتی ان را کنترل می کند واحد اموزش دبیرستان می باشد واحد
اموزش دبیرستان حد اکثر در فاصله 28دقیقه ای( پیاده ) ازمحل سکونت قرار می گیرد
 -2عناصر توزیعی شامل کاربری های:
الف -تجاری ماهانه عالوه بر واحد های تجاری هفتگی  -ماهانه ،شامل :کارگاههای نجاری و اهنگبری ،نوار فروشی ،اژانس
مسافرتی ،لوازم منزل و لوازم یدکی وسائط نقلیه.
ب -باشگاه ورزشی  10ساله به باال ) شامل زمینهای فوتبال و والیبال ،بسکتبال و سالن سرپوشیده چند عملکردی که
محل استقرار ان در جوار واحد اموزشی دبیرستان پیشنهاد می گردد.
ج -کتابخانه عمومی در جوار دبیرستان پیشنهاد می گردد.
د-واحدهای اداری شعبه اداره پست و کالنتری در کنار راههای جمع و پخش کننده دور برزن (درون ناحیه) قرار گیرد.
ه -درمانگاه و دندانپزشک در مقیاس ناحیه و در جوار جمع و پخش کننده دور برزن طراحی می گردد.
و  -بوستان ناحیه ای در کنار راههای جمع و پخش کننده دور برزن (درون ناحیه) قرارگیرد.

هفتم :منطقه :
منطقه کالبد سکونت و اشتغال 13188- 10888خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی  1218-1418متر است .عنصر
ش اخص ان واحد واحد درمانی ،بیمارستان است و گستره منطقه بر پایه چگونگی دسترسی به عنصر ساخص اش تعریف
می شود .هر منطقه بوسیله شبکه سواره روی شریانی درجه  1ازسایر مناطق جداو مستقل می گردد.
عناصر تشکیل دهنده منطقه:
 -1عنصر شاخص منطقه بیمارستان می باشد که در کنار راه تندروقرار می گیرد.
 -2عناصر توزیعی شامل کاربری های:
الف -تجاری عمده فروشی شامل :تجارتخانه و دفاتر عمده فروشی و توزیع کاال در واحدهای تجاری مقیاس های
کوچک در تقسیمات کالبد شهر.
ب -مدارس فنی حرفه ای و هنرستانها که عمدتا با صنایع خانگی و هنرهای ظریفه ویژه شهر در ارتباط بوده و
ضروریست محل استقرار انها در مجاورت مراکز تولید این صنایع باشد.
ج -ایستگاه اتش نشانی ضمن استقرار در مجموعه مرکز منطقه باید از ازدحام رفت و امد دور بوده و در ارتباط
بالواسطه با شبکه سواره بدون ازدحام باشد.
د -مجتمع و شعبه سوخت رسانی شا مل حداقل سه تلمبه بنزین و یک تلمبه نفت سفید ،کارواش ،چاله تعویض روغن
و تعمیرات کوچک خودرو.
ه -سینما و تئاتر ،سالن سر پوشیده.

عوامل موثر بر توزیع فضایی کاربریهای شهری :
در سازمان یابی و شکل گیری کارکردهای شهری عوامل مختلف و متعددی ایفای نقش نموده و در طی زمان منجر به
استقرار کارکردهای خاصی در نقطه ای از شهر شده و تا زمان معینی که عمدتا مربوط به برآورده نمودن انتظار حداکثر از
آن کارکرد و عدم مواجه با کاهش قابلیت ها است به حیات خود ادامه می دهند.کارکردهای شهری به جهت پویایی ناشی
از تحوالت در خواسته های انسانی و تغییر در امکانات،مدام در حال تحول و تنوع بوده و از نظر مقیاس عملکرد نیز
همچنان تغییرپذیر هستند .یکی از مهمترین شاخص های تعیین میزان کارکردهای شهری تعداد جمعیت،سن و جنس
استفاده کنندگان می باشد .میزان جمعیت هر مکان عامل مهمی جهت برآورد نیازهای آن جمعیت به کارکردهای مختلف
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شهری بوده و در حقیقت تعداد جمعیت مقیاس نیاز به هر کاربری را مشخص می کند.عامل دیگر تاثیرگذار در توزیع
فضایی کارکردهای شهری نقش عوامل اقلیمی مانند دما،رطوبت،جهت باد،کیفیت و کمیت تابش آفتاب می باشد.
عوامل اجتماعی مثل آداب و سنن و رسوم ملی و مذهبی از دیگر عوامل تاثیرگذار در تعیین میزان و مکان کاربریهای
شهری می باشند بعنوان مثال با بررسی شهرهای اسالمی این نکته روشن می شود که مساجد و حمامها عمدتا نزدیک هم
استقرار یافته و از نظر کارکردی و موقیعت مکانی ارتباطی نزدیک دارند.همچنین وابستگی های قشری و طبقاتی از عوامل
تاثیرگذار در کیفیت و کمیت کارکردهای شهری هستند.
اوضاع اقتصادی چه در سطح کالن کشور و چه بصورت وضعیت اقتصادی خانوارها از شاخص های دیگر در تعیین میزان
کمیت و کیفیت کارکردهای شهری می باشد.در صورت مساعد بودن شرایط اقتصادی نیازهای جامعه بیشتر برآورده می
شود و در نتیجه تحوالت اقتصادی بازتابهای مشخصی را در فضاهای شهری گذاشته و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.
تجانس کاربریهای همجوار یکی دیگر از معیارهای توزیع کاربریهای شهری می باشد.بدین صورت که کارکردها و
کاربریهای مجاور هم نباید در تضاد با یکدیگر باشد.
عملکرد کاربریهای شهری نحوه پخشایش آنها را مشخص می کند.بعنوان مثال بعضی از کاربریها مثل ادارات و مراکز
تج اری گرایش به مرکز داشته و عوامل دسترسی برای تعداد افراد بیشتری از شهروندان در استقرار اینگونه کاربریها عامل
موثری به شمار می رود.همچنین از نظر شکل کالبدی بعضی از کاربریها گرایش به ارتفاع داشته و از نظر تراکم در یک
نقطه و تعداد طبقات معموال از ساختمانهای بل ند مرتبه شهر محسوب می شوند.اما بعضی از کاربریهای شهری همچون
پارک ها و مراکز ورزشی تمایل به گسترش در سطوح بیشتری دارند.
استانداردهای ایمنی عامل دیگری در تعیین مکان بعضی از کاربریهای شهری می باشند.استانداردهای ایمنی هم از نظر
مسائلی نظیر زلزله،آتش سوزی و سیل مهم هستند و هم از نظر ایجاد آرامش روانی دارای اهمیت می باشند.
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر توزیع کاربریها،ایفاءنقش شهر در سطح ملی و منطقه ای می باشد.شهر ها دارای نقش
های گوناگونی همچون اداری ،خوابگاهی ،صنعتی ،خدماتی و بازرگانی،تفریحی هستند و این نقش ها در تعیین میزان و
مکان کاربریهای شهری تاثیر قابل توجهی دارند .با این تفاصیربه منظور مدیرت صحیح و اجرایی شهر سلسله مراتب
تقسیمات شهری به عنوان اولین اصل در طرحریزی مد نظر قرار گرفته است .تقسیم شهر به واحدهای کوچکتر باید به
گونه ای باشد که با کمترین هزی نه ،بهترین و بیشترین خدمات به شهروندان ارائه گردد .بدین منظور از الگوی تقسیمات
چند شهر استفاده شده تا بتوان به الگوی بهتری دست یافت.
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مفهوم و تعریف سرانه :
سرانه زمین  ،مقدار زمینی است که به طور متوسط از هر یک از کاربری هایی شهر به هر نفر از جمعیت آن می رسد .
سرانه عبارت است از مساحت  ،تقسیم بر جمعیت  .در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر
کدام از کاربری های شهری به هر نفر جمعیت شهر می رسد  .در تعیین سرانه عواملی از قبیل قیمت زمین  ،نوع درآمد
مردم  ،امکانات گسترش شهر  ،موقعیت اقلیمی و طبیعی شهر  ،مسائل اجتماعی  ،آداب و رسوم  ،نیازهای جمعیت به
تاسیسات رفاهی  ،نوع معیشت  ،تکنولوژی ساختمان و غیره موثر است .
سرانه به شاخص یا معیاری اطالق می شود که برای هر فرد جامعه محاسبه می شود.
نظام سرانه ای در شهر سازی و یا سایر علومی که با مسائل انسانی در ارتباط اند دارای معایب بی شماری است.
اگر این سرانه ها عالوه بر ویژگی سرانه ای خود غیر قابل انعطاف باشند مساله حادتر است .استانداردهای سارنه ای در
کار بری زمین معموال فرد را مبنای بررسی و محاسبه قرار می دهد  .در حالی که بسیاری از نیازهای انسانی خصلت جمعی
و گروهی دارد و بنابراین نمی توان به درستی از طریق استانداردهای سرانه ای به آنها پاسخ گفت.
سرانه ها به طور عمده ساختار سنی  ،جنسی جوامع را در نظر نگرفته و آن را به صورت ثابت فرض می کنند .در حالی که
جوامع جوان نیازهایی متفاوت از جوامع کهنسال دارند .از دیگر محاسن این استانداردها آن است که به لحاظ دست یابی به
عدالت اجتماعی جذابیت دارند و در همه جا به طور یکسان پیاده می شوند و این نوعی برابری در تامین سرانه امکانات را
ضمانت می کند .
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