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"حق شهر" و تراز صفر -صفر در شهرها
سهراب مشهودی

از "حق به شهر" خوشبختانه مدتی است که بسیار سخن گفته میشود .الکن از موضوو دگرور
که اگن اصطالح (که عمالً در واقع به معنا "حق شهروندان" گک شهر است) میتواند آنرا بوه هنون آورد
کمتر سخن گفته شده است و آنهم حق خود شهر است گا کوتاهتر "حق شهر".
 -1حق شهر:
شهر چه حقوقی دارد تعداد از آنها را میتوان به شرح زگر بیان کرد:
 شهر حق دارد که بخواند به ننرام توسعه شهر در حفظ منابع طبیعیاش کوشش شود تاالبنوامسیلنا درختزارنا نیزارنا و دگرر عناصر طبیعی شاخصاش دستنخورده باقی بماند.
 شهر حق دارد؛ که بخواند آنقدر اتومبیل (و موتورنا درونسوز) در آن بکار گرفته نشوود کوهنواگش آلوده گردد و مسموم باشد.
 حق دارد که بخواند مسیر حرکت جرگاننا نوا طبیعی در آن سد نرردد. شهر محق است که تقاضا نماگد تمام سطح آن با ساختمان آسفالت موزاگیک و دگرر پوششنواپوشیده نشده و الاقل بخش قابل توجهی از زمینش بتواند تنفس کند.
 شهر حق دارد که بخواند ننرام توسعه به طبیعتش سواختار طبیعویاش پسوتی و بننود نواگشاحترام گذاشته شود و اگن نمه خراشیده نشود.
 و بسیار دگرر از عوامنی که حق شهر نستند از جمنوه حوق بزرگوی کوه از شوهر بعنووان تورازصفر -صفر گرفته میشود که بدنبال به آن میپردازگم.
 -2تراز صفر -صفر
برا احداث بنا و استقرار بسیار از تأسیسات و تجهیزات شهر گوک عودد بوه شوهروندان داده
میشود بنام "کف" گا تراز صفر -صفر.
اگن تراز معموالً باتوجه به کف پیادهرو معبر تمام شده اعالم میشود و معوادل کوف سواز و
روساز خیابان از سطح زمین طبیعی است (که در موارد که بعننی خاکرگز و خاکبردار در معابر
نیاز نباشد) تقرگباً حدود  50تا  70سانتیمتر بنندتر از سطح خاک است و کف طبقوه نمکوف معمووالً نموی-
تواند بنندتر از  120سانتیمتر از آن باشد.
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اگن رسم در شهرساز از سالیان دور و از زمانی که معموالً ساختماننا گکی – دو طبقه بودنود
آبها از طرگق جو نا به منازل نداگت میشدند تیرنا چوبی چراغ برق برق را بوه منوازل مویرسواندند
وبعد نم سیمنا تنفن به آنها متصل میشدند باقی مانده است.
در اگن سالها زمین جز اندکی برا آب انبارنا کنده و خراشیده نمیشد .سپس لولهکشوی آب بوه
مزگتنا شهر اضافه شد خیاباننا را کندند و لولهنا آب را زگر آن گذاشتند بعد لولهنوا گواز بوا
حفار بیشتر مستقر شدند حتی سیمنا برق و تنفن به زگرزمین رفتند.
در مرحنه بعد گودکردن عمیقتر و حجیمتر

بورا کشویدن شوبکه فاضوالب زگور خیابواننوا

شهر اتفاق افتاد و باالخره برا آمد و شد تونلنا اتومبیلرو و خطوط مترو سطحنوا پواگینتور و
حجیمتر از زگرزمین را بخود اختصاص دادند.
در ساختمان نا نم نمین اتفاق افتاد آنها به موتورخانه مرکز مجهز شدند که زگرزمین را بورا
استقرارشان انتخاب کردند.
انبار نا اگر رو زمین ساخته میشد (با مقررات شوهردار ) زگربنوا محاسوبه مویگشوت و بوه
زگرزمین رفت.
بهرهور از اتومبیل باال رفت (باز نم مقررات شهردار ) فقط اگر در نمکف و بوا ارتفوا کوتواه
براگشان مکانی در نظر گرفته میشد در زگربنا محسوب نمیشدند بنابراگن برا ماشیننا بیشتر بواز
نم اگن زگرزمیننا بودند که به تعدادشان اضافه میشد .حاال فقط پارکنا و حیاط ساختماننا بودنود کوه
خاک در آن کنده و خراشیده نمیشد آنهم به شرطی که زگرزمیننا برا پارکینگ و غیره بیشتر از سطح
اشغال بنا ساخته نمیشدند (مثل تجارگها که تا صددرصد افزاگش میگافت) آنها را نمیبنعید.
بدگنترتیب بطور متوسط تمام زگر معابر و زگر کنیه ساختماننا (گعنی حدوداً بیش از  %70سوطح
شهرنا) معادل حداقل سه طبقه کنده میشوند و عمالً در واقع زمینی که شهر بور آن بنوا مویشوود نموان
زمین نیست که برا توسعه بررسی ارزگابی و انتخاب میشود بنکه حدود ده تا دوازده متر پواگینتور از
آنست و حق شهر برا نخراشیده شدن تا اگون حود ندگوده گرفتوه مویشوود  .اگون عمول بقودر تودرگجی
صورت گرفت که کامالً امر طبیعی تنقی میشود چون اگور تعیوینکننوده محول اسوتقرار شوهرنا موقوع
انتخاب زمین اگن امر را در هنن میداشتند .شاگد اصالً اگن زمین را برا اگن کار انتخاب نمیکردند.
بنکه با مکانیک خاک به بررسی نوو و مقاوموت خواک در ده توا  12متور گوودتر مویپرداختنود و
براساس آن محل شهر را در مکان مناسبتر انتخاب میکردند.
گا فکر نمیکنم نیچ شهرساز وقتی به زمینی که برا احداث شهر نراه میکند تصور کند اگنجوا
قرارست گودالی حداقل به عمق  10توا  12متور و بانودازه کول شوهر کنوده شوود و سوپس در آن شوهر را
بسازند.
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 -3آیا تغییر تراز صفر -صفر ممکن است.
اگر بخش اعظم شهر زگر تراز صفر -صفر ساخته مویشوود چورا توراز صوفر -صوفر را اقوالً در
شهرنا جدگد و در توسعهنا شهر بزرگ مقیاس نمانقدر باال نیاورگم (گعنی چورا بجوا پواگینبوردن
رودخانه پل را باال نیاورگم) اولین سطح میتواند به فاضالب اختصاص گابد طبقوه بواال آن (طبقوه دوم)
به خطوط تأسیساتی و برق طبقه سوم به خطوط مترو طبقه چهارم به پارکینگنوا اتومبیولنوا و رو
آن معبر ساخته شود .حتی در خیابان نا عمود با اگن معابر جا مترو و پارکینوگنوا مویتووان عوو
کرد و طبقه سوم را به پارکینگ و طبقه چهارم را به مترو اختصاص داد .که خطوط مترو نم بدون تقواطع
با نم حرکت نماگند.
در ساختماننا نم چهار طبقه اول به تأسیسات انبوار نوا و پارکینوگ اختصواص مویگابود و از
سطح نمکف معابر که بدگنترگتب حاصل میشوند (گعنی طبقه پنجم) احداث بنا شرو میشود.
بدگن ترتیب شهرنا بدون خراشیدن زمین و اگن نمه گودبردار و جابجاگی خاک ساخته میشوند.
مشکالتی مثل گودبردار سواختماننوا جدگود در جووار سواختماننوا قودگمیتور از سور راه
برداشته میشود.
بعنت باال بودن معابر نسبت به اراضی اطراف شهر آبها سطحی به سوادگی دفوع مویشووند و
بهمین عنت سیالبنا به سادگی شهر را نمیتوانند فرا گیرند.
فاضالب که در نمسطح زمین طبیعی ساخته شدهاند از اراضی اطوراف شوهر بننودتر بووده و بوه
سادگی از شهر به بیرون منتقل میشوند .آب سطحی حیواط نوا (اگور حتوی در نموان سوطح طبیعوی بواقی
بمانند) چون تقرگباً در تراز شبکه فاضالب قرار دارد( .اگر مقرر نباشد کوه از طرگوق چانهوا جوذبی دفوع
شوند) به سادگی به اگن شبکه متصل میشوند.
بدگنترتیب نهتنها طبیعت شهر حفظ میشود از نزگنهنا احداث آن نم بشدت کاسته میگردد.
شهر و طبیعت آن با نم تعامل مینماگند بستر طبیعی شهر احداث شهر را میپذگرد و شوهر نوم در ازا
اگن سخاوت کمترگن خراش را به اگن اراضی وارد نمیکند.
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 -4شهر بیتقاطع
حتی میتوان از نمان طرگق اختالف طبقه تونلنا (البته بهترسوت گفتوه شوود طبقوات ) کوه بورا
بدون تقاطع بودن خطوط مترو پیشنهاد شد برا معابر شهر نیز استفاده نمود و معابر شورگانی عموود
به شبکه اصنی شهر را در گک سطح باالتر ساخت (گعنی کف اگن معابر گک طبقه بنندتر باشد) و اگن شبکه
نم مثل مترو بدون تقاطع گردد.
از طبیعت زمین نیز می توان برا انتخاب اگن دو سطح از معابر سود برد .برا مثال اگر شهر در
گک مجموعه گال نا و دره احداث شده باشد سطح پاگین معابر در دره نا و سوطح بواالتر رو گوالنوا (و
عمود بر آنها) مستقر گردد.

