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در نسخه اصلی طرح تفصیلی حوزه میانیغربی شهر مشهد که با روش
برنامهریزی و تحقق توأمان تهیه شده ،قابل دسترسی است.
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برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری
با بهرهوری از روش تکاملی (خودبازخورندی)

 -1مقدمه و طرح مسئله
برنامهریزی و تهیه طرحهای شهری (همچنین برنامهریزان و شهر سازان) سالها ست ،بجای اینکه در نقطه
آغاز هر دورهای از توسعه شهری باشند ،در پی آن روانند.
تحقق تنها حدود  %15برنامهها و طرحهای شهری ،تشکیل  1.5برابری پرونده در کمیسیونهای ماده  5نسبت به پروانههای
صااادره و دو برابر آراک کمیساایون ماده صااد نساابت به این پروانهها ،همه حکایت این روند معکوس طرحریزی و تحقق
طرحهای شهریند و در واقع این تهیهکنندگان طرحهای شهری هستند که ،در هر دوره آنچه در شهرها (حتی خالف طرحهای
گذشته) محقق شده است را ،ناچارند در طرحهای جدید بگنجانند.
در تهران پساز تهیه طرح جامع در  1349تا  1370طرحهای تفصیلی بتدریج و در طی زمان تهیه میشد و از  1370که دوره
طرح جامع به پایان ر سید تا  1386شهرداری در مقابل تهیه طرح جدید مقاومت میکرد و طرح تهیه شده سال ( 1370طرح
ساماندهی تهران) را حاضر نشد اجراک نماید.
از  1386تا  1391تهیه طرحهای تفصیلی به درازا کشید (یعنی نصف زمان طرح جامع بدون تبعیت از آن سپری شد) و تازه
طرح تفصیلی تهیه شده سال  91تا سال  1393ابالغ نگردید .در این دو سال (بخصوص سه ماه آخر) شهرداری بیشترین
سعی خود ،برای صدور پروانه متفاوت با طرح را (در مواردی که با آن موافق نبود) بخرج داد.
در مشهد بهمین ترتیب  12سال است ،که تهیه طرح جامع و طرحهای تفصیلی همزمان ،به درازا کشیده است.
در چرائی عدم تحقق طرحهای شهری (و شکلگیری روند یاد شده) سه نظریه متفاوت مطرح است:

یک -احتمال عدم واقعبینی در تهیه طرحها
این در واقع نظر مجریان طرحهاست که معتقدند ،طرحها فاقد واقع بینی کافی هستند و نمیتواننند به مسائل شهر
پا سخ دهند .این نظر باتوجه به تنوع و تعدد تهیه کنندگان طرح ،که از زمینههای مختلفی مثل حرفهای ،دانشاگاهی
و حتی کسانی با سابقه مدیریت شهری و همینطور نقطه نظرات متفاوت این افراد (و حتی تغییرات شرح خدمات
طرحها) کامالً بعید بنظر میرسد که ،هیچکدام از طرحها نتواند به واقعبینی برسند و به این علت تحققپذیر نباشند.

دو -احتمال عدم تعهد مدیران و مسئولین شهری به طرحها
این احتمال نیز بساایار اندا اساات که تمام این مدیران ،چنین روحیهای داشااته باشااند ،چون تجربه تمام انواع
مدیران را از کارشااناس مجرخ خود شااهرداری ،تا مدیران راه و شااهرسااازی و دیگر شاااخهها که به مدیریت
شهری رسیده و حتی اساتید دانشگاه و افرادی از حرفه را نیز در مدیریت شهری داشتهایم و همه تقریباً رفتاری
مشابه در جهت عدم تعهد تحققپذیری طرحها داشتهاند .یعنی این احتمال هم اندا است.

سه -مشکل برنامهریزی ،برای تهیه طرحهای شهری
بدینترتیب مشخص می شود ،که مشکل را باید در جای دیگری جستجو کرد ،که مهمترین آن خود برنامهریزی
و یا شیوههای رایج برنامهریزی شهری است.
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به احتمال قوی ،در آغاز برنامهریزی و تهیه طرح برای احداث شاااهرها (در دوران گذشاااته) با
ساخت شهرهای جدید شروع شده است.
چون شااهرهایی که با رشااد طبیعی ،توسااعه یافتهاند ،عمالً بدون برنامهای مدون و از پیش تدوین شااده و
مرحلهبهمرحله با مقتضیات جدید توسعه ،شکل گرفته و تکامل یافتهاند.
البته عرف ،رعایت شئونات هم سایگی ،سنن و تجارخ گذ شته برای شکلدادن این شهرها موثر بودهاند.
الکن برنامه و طرح مدون و یکپارچهای این امر را هدایت نمیکرده است.
با ظهور عصر صنعت و شتابان شدن رشد در تعدادی از شهرها ،آن شکل از توسعه متوازن و تدریجی
شهرها ،که گامبهگام و برحسب ضرورتهای جدید صورت میگرفت ،دیگر نتوانست به حیات خود ادامه
دهد .تشااکیل محالت فقیرنشااین و سااکونتگاه مهاجرین به شااهرها که اغلب با ساانن شااهروندی و توسااعه
شهری سنتی آشنایی نداشتند ،توازن شهرها را بر هم ریخت و بتدریج این تفکر را پایهریزی کرد که شهرها
(حتی شهرهای موجود) باید براساس طرح و برنامههای توسعه یابند.
این تمایل بعداز جنگ اول جهانی با تخریبهای وسیع شهرها و ضرورت دخالت دولت در باز ساخت آنها
بیشتر نمایان گردید .البته استقرار نظام سوسیالیستی در تعدادی از کشورها (که عملکرد نظام بازار را در
هم پیچیده بود) نیز به این امر دامن زد و برنامهریزی برای توسااعه کشااورها و بهتبع آن توسااعه و عمران
شهرها در د ستورکار قرار داد .که تا ربع چهارم قرن بی ستم کامالً رایج بود و ا صولی و ضروری بهنظر
میآید.
الکن ،بهتدریج از اواخر قرن بیستم این نوع برنامهریزی قطعیتگرا زیر سوال رفت.
آنچه در فصل بعد میآید این روند را مختصراً بیان میکند.
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 -1-1برنامهریزی در قرن بیستم

1

برای پرداختن به برنامهریزی شاااهری ،اجباراً باید نگاهی گذرا به روند
تحوالت برنامهریزی در سطوح فراتر از شهرها ،یعنی در سطح ملی در قرن بیستم
و سابقه آن داشته باشیم.
سااوساایالیزم اصاالیترین عامل پیدایش و نشااو و نمای نظام برنامهریزی متمرکز
بوده .در این کشااورها عمالً کلیة وسااائل تولید ملی شااده و در اختیار دولت قرار
گرفته بود .لذا تخصااایص منابع دیگر در بازار و با عنایت به شااااخصهایی چون
قیمت و سود نمیتوان ست صورت گیرد .لذا نظام دیگری بجز نظام بازار برای این
امر موردن یاز بود .در این راسااا تا بود که دو لت (طبق بر نا مهای که براسااااس
اولویت های حزخ تدارا دیده بود) ،هم م نابع را تخصااایص میداد و هم هدایت
تو سعه را در تمام بخ شها (از جمله شهرها) بر عهده دا شت ،که نمود ا صلی آن را
در برنامهریزی شوروی میتوان ،مشاهده کرد.

1

 .تمام مطالب این فصلللر رفتففاز ات باا های آمایش دباف فیفوت توفیق میراشلللک .بز ال از دو مواودی تهم زهایی رکان
افزوده شکه است (بز میان دو عالمت > و < نوشاز میشونک)
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 -1-1-1برنامهریزی در شوروی

برنامهریزی ساالنه در شوروی از سال  1925-26پا به عر صة وجود
گذا شت .با قدرت گرفتن ا ستالین مو ضوع تهیة برنامههای میان مدت (پنج ساله) با
جدیت بیشتری دنبال شد.
< در ک شورهایی که بر بهرهوری و سیعی از منابع طبیعی (مثل نفت) ا ستوارند نیز
کم و بیش دولت در چنین موقعیتی قرار

میگیرد>1

< البته در کشااورهای مبتنی بر ساارمایهداری نیز بتدریج برنامهریزی بکار گرفته
شد> بدینترتیب است که حتی در کشورهای سرمایهداری نیز برنامهریزی نضبح
یافت.
 -2-1-1کشورهای غربی و برنامه

البته برنامهریزی با مالکیت خ صو صی و سائل تولید و ساز و کار بازار
منافات ندارد ،لذا در کشااورهای غربی نیز برنامهریزی جای پاهایی برای خود پیدا
کرد.
مثالً در کشوری چون ایاالت متحده که سرمدار اقتصاد بازاری (مبتنی بر
بازار) اساات ،نمونههای مهمی از برنامهریزی از جمله برنامة درة تنساای )(TVA
را سااراغ داریم که شااهرت جهانی دارد .هنوز هم در کشااور مذکور برنامهریزی
منطقه ای فراگیرندة یك (یا قسااامتی از یك) یا چند ایالت و نیز برنامهریزی نواحی
متروپلی ،ب سیار رایج بوده و از نیمههای دهة هفتاد به بعد رایجتر هم شده ا ست.
منتها چنانکه بعداً خواهیم دید در کشورهای پیشرفتة کنونی نگرش به برنامهریزی،
(برخی از هدفها و گاهی روشهای آن) دگرگون شاااده و از برنامهریزی سااانتی
فاصله گرفته است.
1

هف تاه دو میان یک نقر مط ی داخر > < نوشاز شود ،ات نویسنکه این مان است.
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هلند از ک شورهای ب سیار با سابقه و نوآور در امر برنامهریزی هم اقت صادی هم
ف ضایی ( سرزمینی) ا ست .دفتر مرکزی برنامهریزی1هلند که در حال حا ضر دفتر
تحلیل سیاستهای اقتصادی هلند نامیده می شود ،درست بعد از جنگ جهانی دوم
در سااال  1945تأساایس شااد2و نخسااتین مدیر آن اقتصاااددان معروف (و برندة
جایزه نوبل این رشاااته) یانتینبرگن3بود .این دفتر در گذشاااته به برنامهریزی
اقتصااادی در سااطح ملی میپرداخت .اما خالف فرانسااه که به نوعی دولتگرایی
روی آورده بود ،رهیافت هلند چیزی میان روش فرانسااه و کشااورهای با اقتصاااد
لیبرالتر مانند آلمان و ایاالت متحده بود .اما به هر حال این دفتر نیز میبایسااات
دو تکلیف زیر را انجام میداد :
الگوی برنامهریزی بلژیك که در سال  1959با تأسیس دفتر برنامهریزی اقتصادی
پایهگذاری شاااد ،ابتدا متأثر از الگوی هلندی و ساااوئدی بود و در مرحلة دوم و با
قانونی جدید در سال  1970بیشتر به الگوی سنتی فرانسه نزدیك شد.
در سال  1970قانون جدید برنامهریزی متأثر از شیوة برنامهریزی فران سوی به
تصویب رسید و دفتر طرحریزی ) (Programmingاقتصادی به دفتر برنامهریزی
) .(Planningبا ا ستقالل زیادتر و ت شکلیات مف صلتر ،مبدل گردید .برنامة سوم
 1971-75در این دوران آماده شد .برنامه میبایست در دو مرحله تهیه شود:
-

مرحلة انتخاخها برای تشاااخیص گزینههای مهم اقتصاااادی ،اجتماعی و
منطقهای؛

1
2
3

. Centraal planbureau= CPB

اثفات جنگ دو ضفووت رفنامزویزی رعکات پایان آن
. Jan Tinbergen
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6

مرح لة بر نا مهریزی برای تعیین ا قدام های الزم برای دساااات یافتن به
گزینههای منتخب



در ایران هم از  1327برنامهریزی و تهیه برنامه های  5و  7سااااله در
دستورکار قرار گرفت و هنوز هم ادامه دارد.

 -3- 1-1پیدایش برنامهریزی شهری

به موازات برنامهریزی برای کل توسعه کشورها ،برنامهریزی برای شهرها
نیز در د ستورکار قرار گرفت" .گدس" از پایهگذاران برنامهریزی معا صر شهری
(و دیگران) این امر را پیش بردند و با منشاااور آتن و آنچه مدرنیزم نامیده شاااد،
شکلگیری برنامهریزی و تهیه طرحهای شهری رایج بخ صوص تا تخریب شدید
شهرها بعداز جنگ جهانی دوم و همینطور ر شد شتابان تعدادی از دیگر شهرها
در بسااایاری از نقان دنیا (الاقل تا چند ساااال اخیر) تقریباً در تمام کشاااورها
"برنامهریزی شهری" نهادینه گ شت( .که در ف صول بعد مف صلتر به برنامهریزی
شهری میپردازیم).
الکن قبل از آن به سیر تحوالت برنامهریزی شهری در ایران نگاهی کوتاه خواهیم
داشت.

 -4-1-1سابقه تهیه طرحهای شهری در ایران

بیشاز یکصد سال پیش ،در زمان ناصرالدین شاه با تأسیس "اداره جلیله
پلیس دارالخالفه و احتسابیه" اولین اقدام شهرسازی معاصر ایران شکل گرفت و
بعد اقدامات بعدی آن را تکمیل کرد:
-

قانون بلدیه شهرداریها 1283
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-

تشکیل دفتر فنی وزارت کشور  1310و آییننامه احداث معابر در 1312

-

آییننامه ساختمان شهر تهران (اولین ضوابط احداث بنا) 1321/4/31

-

طرح های ناشااای از بر نا مه عمرانی دوم  41تا  1334برای شاااهر های
اصفهان ،سنندج ،بیجار و ارومیه بوسیله اصل چهار.

-

قانون تغییر نام وزارت آبادانی م سکن (که به ت شکیل شورایعالی و تهیه
طرحهای جامع ،تف صیلی و هادی منجر شد ،که تاکنون برای صدها شهر
این طرحها تهیه شدهاند (برای بعضی از شهرها بیشاز یکبار) سابقه تهیه
طرحهای شهری به شکل مشروحتر در پیوست یك آمده است.
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 -2-1آغاز ابهام در کارآ بودن برنامهریزی مبتنی بر قطعیت
این برنامه در حین اجرا با بحران نفتی (یا ضربة اول نفتی) سال  1973مواجه شد
و از این رهگذر ضععع های برنامهریزیهای از این دسعع( عیعنی با هد ها و
اقدامهای مشععخو و بدون انعطا پذیری الزم) آشععکار دردیدا از آن پد درتر
برنامهریزی در بلژیک به تدریج به نوعی محل بحث و رحو )(Think tank
مبدل دردیده اس(ا
با شکستهای متوالی برنامهریزی در کشورهای مختلف (و یا الاقل انحرافات
زیاد از برنامهها) از جمله آنچه در بلژیك اتفاق افتاد ،کارکرد برنامهریزی جامع و
صلب در ابهام قرار گرفت ،که ذیالً در  5محور به علل آن میپردازیم.
 -1-2-1شناخت



این نوع برنامهریزی به دو عنصر اساسی نیاز دارد:

یك -شناخت هر چه کاملتر وضع موجود
دو -پیشبینی آینده
چه براساس تعریف گدس ”برنامهریزی را حاصل فرآیند شناخت“ بدانیم
و تا این حد برشناخت تکیه نماییم و چه براساس انواع دیگر برنامهریزیها شناخت
را یکی از مراحل برنامهریزی بشناسیم” ،شناخت“ از مهمترین عناصر برنامهریزی
منطقی است .در برنامهریزی سنتی شناخت کامل و صحیح ،امری ممکن شناخته
شده و بر دادههای آن بهشکل سنگینی در امر برنامهریزی تکیه میشد .در گونههای
پسین ”قیودی“ در شناخت مطرح میگشت که امر شناخت کامل را به آسانی ممکن
نمیدانست و در علوم جدید اثبات میشود که ما بسیار در ”شناخت“ جوامع ناتوانیم.
بهعالوه گروهی دیگر اثر ناظر شناخت بر ”شناخت“ را بسیار عمده میدانند و
معتقدند که ”شناخت“ از دیدگاه هر ناظر به ناظر دیگر متفاوت است.
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-2-2-1پیشبینی آینده

پیشبینی آینده هم مثل شاااناخت در ابتدا بهنظر ممکن میرساااید ،ولی بعد با
م شکالت و نار ساییهای عدیدهای مواجه شدند (که ع شق آ سان نمود اول،
ولی افتاد مشکلها)
به رغم د ستیابی به اطالعات کامل و بهروز اقت صادی ،د ستر سی به و سایل
پی شرفتة داده آماری و پی شرفت فوقالعاده در تهیة الگوهای اقت صاد سنجی،
شناخت کل وضع موجود و پیشبینی و کنترل آیندة میانمدت ب سیار د شوار
شده ا ست> .بههمین علت در دهههای ش صت و هفتاد برنامهریزی مواجه با
حوادث پیشبینی نشدهای گردید>.
 -3-2-1پایان اجمال در مورد نقش دولت:

در ابتدا ،برنامهریزی و دولت با هم عجین بودهاند ،ولی بتدریج نقش دولت در
حیات اقتصادی زیر سوال رفته است .در دوران جدید دخالت دولت در حوزه
اقتصااادی اسااباخ زحمت و ناکارآمدی تلقی میشااود .از جمله مهمترین این
نظرات مخالف در نظریههای جهانی شدن متبلور است:
 -4-2-1دوران جهانیشدن برنامه

در این دوران حرکت برگشاااتناپذیری به ساااوی جهانی شااادن اقتصااااد یا
جهانیگری به چشاام میخورد که نتیجة آن جابجایی شااگفتانگیز ساارمایه،
پیدایش بازاری پیوساااته و جهانی > که عمالً برنامهریزی های ملی را تحت
شعاع و تحوالت عمده قرار داده و نقش دولتها را کاهش میدهد< .
-

با به زیر سوال رفتن نقش دولت در حیات اقت صادی ،نقش برنامهریزی
نیز که به نوعی با دول( عجین بود زیر سوال رر(ا
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 -5-2-1محلی شدن برنامه و گریز از برنامهریزی جامع و متمرکز

افزون بر آنچه در باال از دیگران دربارة افول برنامهریزی در ک شورهای پی شرفتة
صنعتی نقل کردیم؛ توجه به نکات زیر را نیز سودمند میدانیم:


در بیشتر کشورهای پیشرفتة صنعتی نظام حکومتی با فدراتیو است ،یا اگر
هم بسیط ) (Unitaryباشد ،با تمرکززداییهای پیدرپی از دو طریق تفویض
اختیار و برپایی دولت های تمام عیار (شاااامل مجریه و مقننه) منطقهای و
محلی (شااهرداریها) شاابیه حکومتهای فدراتیو شااده اساات .از اینرو در
کشورها برنامهریزی یك شکل و یکنواخت برای همة مناطق و نواحی کشور
کنار گذاشااته شااده امور از این دساات به مناطق (اسااتان و شااهرسااتان) و
شااهرداریها -که در کشااورهای پیشاارفته غالباً یکی از تقساایمات کشااوری
است -واگذار شده است.

 -3-1تحول در نهادهای موثر بر برنامه


از نیمة دوم قرن بیسااتم به بعد تغییرات فناوری شااتاخ روزافزونی یافته
پیشبینیها و برنامهریزیهای از نوع ساانتی را بساایار دشااوار ساااخته
است .این پدیده همراه با ناپایداری روزافزون باعث شده است که ،جوامع
از این د ست خود را ا سیر چارچوبهای تنگ برنامههای سنتی نکرده،
همواره دوش به زنگ و آمادة رویارویی با وضععع جدید باشععندا پدیدة
مورد ب حث همراه با ج هانی شااادن ،از ام کا نات بر نا مهریزی و د خا لت
دولتهای ملی کاسته است.



در کشععور هایی که مان ند آل مان ردرال ،هل ند ،پاپن و کرة جنوبی
برنامهریزی مرکزی اصلی ع سنتی) را کنار دذاشتهاند ،برنامهریزیهای
زیستمحیطی و فضایی رونق فراوان دارد .سرشت برنامهها نیز خواه در
سااطح ملی خواه در سااطوح منطقهای و محلی از کمی و انعطافناپذیر به
کیفی و راهبردی (اسااتراتژیك) تغییر یافته اساات .گاهی برنامهریزی ملی
چیزی بیش از رهنمودهای کلی نیست.
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با توجه به آنچه در باال گفته شااد نمیتوان به پرسااشاای که غالباً به ویژه بعد از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،عنوان میشود:
عآیا برنامهریزی هنوز محلی از اعراب دارد؟)
پاساااخ یکساااانی داد 1.این امر پس از برنامه های سااارزمینی به برنامهریزی
شااهری هم تسااری یافت ،بخصااوص که ،برنامههای شااهری با تغییرات زیادی
مواجه شدند .در ایران هم تجربه برنامهریزی شهری دوره اول همین انحراف
از برنامه را نشان داد.
 -1-3-1بررسی عملکرد طرحهای شهری در  25سال اول در ایران

پس از طی ربع قرن ،سااازمان برنامه طی یك طرح تحقیقاتی به بررساای
تحققپذیری طرح های جامع پرداخت و همانطور که در پیوسااات  1-آمده اسااات،
ن شان داد که تحققپذیری عمالً بدلیل عدم پیشبینی دقیق و بعلت تکیه به این امر با
قاطعیت شک ست خورده ا ست و در مجموع کمتر از  %15محقق گردیده ا ست .این
شکست علل مختلفی داشت.
که از جمله مهمترین آنها استقرار عملکردهای خدماتی موظف دولتی در مکان ثابت
تعیین شده بود.
-1-1-3-1چگونگی تأمین محل استقرار خدمات موظف دولتی و آسیبشناسی آن

از مهمترین چالشهای طرحهای شهری ،تعیین محل استقرار خدمات موظف
دولتی است ،که اگر زمین دولتی برای آن نباشد ،باید حتی در اراضی مردم مشخص
گردند .خواهیم دید که این امر با چه چالشهایی مواجه است.
آ -غیرعادالنه بودن
بدینترتیب که در حالی که تعدادی از زمینداران میتوانند در اراضی خود
به احداث بنای انتفاعی بپردازند .اراضی برخی دیگر به خدمات موظف دولتی
اختصاص مییابد.

1

 .پایان نقر قول ات باا

آمایش سفتمین دباف توفیق.
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و شرع عکه مالکی( را محترم میداند) که میدوید:

-

طبق ماده  47قانون اساسی ،مالکیت شخصی ،محترم است.

-

ماده  22قانون اساسی میگوید ،جان ،مال ،حقوق و مسکن و شغل
اشخاص از تعرض مصون است.

-

قاعده تسلیط که میگوید :هر مالکی نسبت به مال خود تسلط دارد.

ج -مبانی عرری
در جامعه ایران عرف حکم میکند ،که مالکیت ،از جمله مالکیت بر زمین،
در زمره حقوق حقه مردم است و نباید مورد تعرض قرار گیرد.
د -حقوق جهانی
اعالمیه حقوق بشر در ماده  17میگوید:
یك -هر شخص به تنهایی یا همراه دیگران حق مالکیت دارد.
دو -احدی را نمیتوان از مالکیت محروم نمود.
بدینترتیب تعیین محل استقرار خدمات عمومی در اراضی اشخاص خالف
قانون ،عرف ،شرع و حقوق بشرست.
-2-1-3-1چگونگی تحققپذیری استقرار کاربریهای خدماتی

یك -مطالعات طرح های شاااهری نشاااان میدهد که مقدار اندکی از کاربری های
خدماتی طرحهای شهری ،تحقق شدهاند ،بعللی به زیر:
-

مباحث مربون به مالکیت

-

حضور کمیسیون ماده 5

-

عملکرد کمی سیون ماده  ،100که  %70جریمه میکرد ،حدود  %20جرایم را
میبخشد و فقط  %7قلع و قمع میدهد که یك درصد اجرا میشود.

و از ه مه مهمتر قانون  67/9/2که فقط  18ماه برای تحقق طرح (خرید بوسااای له
بخش مربوطه) فرصت میدهد.
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مشکل ثانویه عدم تحقق کاربریهای خدماتی
با عدم تحقق کاربریهای خدماتی که فقط یك مکان برای شان تعیین شده ،در
زمانی که بخش یا سازمان مربوطه بتواند به استقرار کاربری ،اقدام نماید (با حذف
م کان اول) بدون م کان خوا هد بود و درنتی جه خودش م کانی انت خاخ میک ند ،که
ممکن است ناصحیح باشد.
 -2-3-1تحقق دیگر محورهای برنامه و طرحهای شهری

عالوه بر عدم تحقق کاربریهای خدماتی ،تراکم ،تقسیمات شهری ،جهات
توسعه و دیگر محورهای طرحهای شرهی نیز تحقق نگردید که در پیوست گزارش
به آنها اشاره شده است.
 -4-1سیر تحول برنامهریزی از برنامهریزی مبتنی بر قطعیت تا انواع برنامه-
ریزیهای نوین

1

سرخط ویژگیهای برنامهریزی جامع را میتوان به صورت ف شردة زیر
بیان نمود:


کلیة موارد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و کالبدی با نگاهی صلب و قابل
پیشبینی مورد توجه قرار گیرد.



عمدتاً برنامهریزی را با تأکید بر معیار عقالنیت کارکردی پیش میبرد.



بر نوعی از اقتدارگرایی و حاکمیت برنامه بر تحول آتی شهرها استوار
از اینرو در اویل نیمة دوم قرن بی ستم < پس از شک ستهای متوالی این

نوع برنامهریزی> انتقادات زیادی نسبت به محدودیتها و ناکارآمدی برنامهریزی
جامع صورت پذیرفت که برخی از مهمترین آنها برا ساس نظریههای فالودی ،پیتر
هال ،بورجا ،کاستلز و موسسة شهری کانادا عبارتند از:

1

.مطالب این رخش رفتففاز شکه ا ست ات :رفنامزویزی ا سافاتژیک تو سعز منطقزای دباف محمک ح سین شفیفتادتان و

رهزاد م ک نوواصر

برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری



14

توجه ننمودن به چندگانگی و تکثرگرایی در چشاااماندازها و دیدگاههای
برنامهریزی



تأکید بیشاز اندازه بر نخبهگرایی به جای توجه به نقش همة کنشگران
موثر بر تحقق طرح



برنامهریزی عمدتاً براسااااس جریان باال به پایین و بدون توجه الزم به
نقش کارکردی جریان پایین به باال در شاااکلگیری توساااعة شاااهری و
منطقهای



آماده نبودن این نوع برنامهریزی در رویارویی با عدم قطعیت ها و حل
مشکالت پیشبینی نشده



بیتوجهی به مشاااکالت و ضااارورت اجرای برنامه ها به عنوان یکی از
مهمترین عناصیر فرایند برنامهریزی



قرار نگرفتن فرایند سیاستگذاری و تصمیمگیری در روند برنامهریزی جامع



بیتوجهی به نقش نهادها در برنامهریزی بهخصاااوص درحوزة اجرای
برنامه در فرایند برنامهریزی



نداشتن چشماندازهای ناشی از اهداف در برنامهریزی



بیتوجهی به نقش روابط افقی و ارتبان پایین به باالی توساااعه به عنوان
بخش مهمی از فرایند و مضمون شکلگیری توسعة شهری



گرایش بیشاز اندازه به فن ساالری



بیتوجهی به ناتوان سازمانهای اداری تصمیمگیری ،تصمیم سازی و اجرای در
عمل نمودن به اهداف و برنامههای متعدد و گستردة برنامهریزی جامع ،طوری که
عمدتاً نمیتوانساااتند اهداف برنامهها را همزمان با اجرای برنامه محقق ساااازند و
تحققپذیری برنامه را زیر سوال میبرند.

"وبر" در جمعبندی خود در مورد برنامهریزی جامع چنین میگوید" :در مجموع
برنامهریزی جامع خردگرا ،بر پایة فرضااایه ها و آگاهی از اهداف و نظریه ها و
ایدهآلها برای پیشبینی استوار میباشد ،اما هیچ یك از فرضیهها برقرار نیست و
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درنتیجة آن ،برنامهریزی سنتی توسعه (برنامهریزی جامع) در کشورهای بیشتر توسعه
یافته و کمتر توسعه یافته ناکارآمدی خود را نشان داده است"(Webber.19383) .

موارد فوقالذکر به عنوان عمدهترین محدودیتها و انتقادات به شااایوة برنامهریزی جامع
مطرح شااده اساات ،طوری که فریدمن در ساانتهای برنامهریزی خود عنوان نموده اساات
) (Friedmann.1987که تأکید بیشاز حد به عقالنیت ابزاری میبایسااات جای خود را به
"فرایند یادگیری" در مضااامون یادگیری ،توصااایف و کشاااف بدهد و برنامهریزی به
شیوههای معطوف به عمل و اجرای گرایش یابد ،به نحوی که بتواند بین دانش برنامهریزی
که در مرحلة تهیة برنامه نهفته است و اجرای و عمل برنامه سازگاری الزم را ایجاد نماید.
لذا دستاوردهای نوین حاصل از کنارگذاشتن برنامهریزی جامع به شرح زیر است:


ناکارآمد بودن رهیافتهای برنامهریزی جامع در د ستیابی به تو سعة موردنظر
در برنامهریزی شهری



توجه به سازگاری الزم بین دانش تهیه و اجرای برنامهها



توجه به "فرایند یادگیری" به جای گرایش بیاندازه به عقالنیت کارکردی



توجه به دستورکاری در ایجاد تغییرات نهادی در فرایند برنامهریزی برای تغییر
و توسعه



تغییر رویه از نقشععههای دقیق تفصععیلی به سععوی چارچوبی برای قواعد
عمومی و اصول راهنمای سیاس( برای هدای( توسعۀ شهر و منطقه

 -1-4-1برنامهریزی به عنوان یادگیری

یادگیری یکی از خصااوصاایات برنامهریزی اسااتراتژیك اساات که به قول
فریدمن در فرایند برنامهریزی شااکل میگیرد ،همچنین در فرایند تولید اسااتراتژی
نیز با کنش اجتماعی مابین ذیفعان خود را ن شان میدهد و در نهایت یادگیری یکی
از برآیندهای برنامهریزی استراتژیك میگردد.
کورتز و اسااانودن معت قد ند که هیچ بر نا مهریز یا طراحی را نمیبین ند که ت مام
تغییرات را تحت کنترل داشاااته باشاااند بلکه آنها پدیدهها را در حال شاااکلگیری
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میبینند که در شرایط خاص و به طور طبیعی آ شکار می شوند یا از طریق تعامل
موجب شاااکلگیری بسااایاری از موارد در طی زمان و مکان میگردند و آنچه را
"نظم رو به تکوین" نامیده میشود به وجود میآورند.
 -2-4-1الگوها و نظمهای رو به تکوین

انسااانها محدود به اقدام نمودن در چارچوخ الگوهای رایج تصاامیمگیری
نیسااات ند .امروزه افراد به دل یل وجود تکنولو ی ها و روابط پیشااارف ته قادر ند
توسعههای با مقیاس وسیع را درا کنند و به آن پاسخ دهند .این بدان معناست که
ت مام در جات آ گاهی (در ساااطوح محلی ،منط قهای ،ملی و ج هانی) همز مان در
برنامهریزیهای معاصر مورد توجه قرار گیرند.

نظم هدای( شده و نظم در حال تکوین
ماهیت یافتههای مرکز سااینفین فقط این نیساات که برنامهریزی نوین باید درا
ح ساستری از موقعیت برنامهریزی داشته با شد ،بلکه برنامهریزان باید با تمایز
بخشیدن بین نظم هدای( شده و نظم رو به تکوین نسب( به پیچیددی موقعی(
برنامهریزی آداهتر باشععند )(ibidا نظم رو به تکوین نباید به مثابه بینظمی
تلقی شود ،بلکه یک نوع کامالً متفاوت از نظم ا س( که به ندرت در برنامهریزی
اسااتراتژیك مرسااوم و عقالنی به آن توجه میشااود ،اسااتفاده از این نوع نظم این
امکان را فراهم می ساااازد تا فروضااای را که شاااامل هر پدیدة بدون نظم و فاقد
برنامهریزی و طراحی است زیر سوال ببرد
)(Dimitriou, Thompson, 2007:58, Kurtz,Snowden,2003:4
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-5-1نگرش به جهان فردا و اثرات آن بر برنامهریزی
معلوم شد که ”شناخت“ بهعنوان اصل اساسی برنامهریزی است (به آن
شکلی که با آن برخورد میشده) دست نیافتنی میباشد .بدینترتیب هرگونه
اصالحی در روشهای موجود باتوجه به زیر سئوال رفتن مبانی آن ،نمیتواند
راهبردی برای برون رفت از مشکل باشد .از سوی دیگر بدون شناخت اصوالً بقا
ممکن نیست .همانطور که در کتاخ سرمشق گمشده گفته میشود:
” بدون شاااناخت حیات امکان پذیر نیسااات .حیات نمیتواند خود را
سامان دهد مگر با محاسبه و محاسبه نمیتواند صورت پذیرد مگر با
شناخت ،حیات بدون شناخت نه تداوم مییابد نه بقا“.
بدینترتیب باید راههای جدیدی (برای ممکنسازی شناخت و یا
برنامهریزی بدون شناخت قطعی) جستجو کرد .در علوم جدید گفته میشود که در
گفتمان کنش با واکنش و تأمل با انتقاد” ،شناخت“ بهترین توشه راه خود را پیدا
میکند و اتفاقاً ناتوانی ”شناخت“ جزئی از امکانات ”شناخت“ است و امکانات
”شناخت“ هم جزئی از محدودیتهای آن میباشد.
بدینسان مشاهده میشود که شناختِ واقعی مستلزم تفکر پیچیدهای
است ،بهعالوه مشخص شده است که برای شناخت ،نه تنها ”کدگذاری“ بلکه تخیل
و انتزاع هم الزم است .این بدان معناست ،که واقعیت باید الزاماً برای آنکه شناخته
شود ،بهصورت عالئم/نمادها ،تصورات ،گفتارها و ایدهها درآیند و غیر واقعی
شوند .با این غیرواقعی بودن است که ”شناخت“ به واقعیت میرسد ،ولی این "غیر
واقعیت" باید خود را سازمان دهد و تنها به وسیله این گونه از شناخت در ارتبان
با واقعیت قرار گیرد.
آنچه جهان فردا را میتواند تبیین نماید و محورهای اساسی نظریههایی
که میتواند درخور این مهم باشد را اساتید بزرگ بهشرح زیر بیان کردهاند:
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 -فن فاستر :اصل ”نظم“ حاصل از ”هیاهوست“ یعنی تصادف

سازنده1

 گتاردگانتر ” :سیستمهای خود سازماندهنده“2سازنده جهان آینده است. سر مسکوویچی :همهچیز ما را بر این میدارد که ،بینش طبیعتِ غیرانسانیو انسانِ غیرطبیعی را رها سازیم.
 در جامعه انسانی نه فقط سلسلهمراتب بلکه تعارضها و همبستگی هم ،جزئیاز مبانی سیستم سازمانیافته را تشکیل میدهند.
 نویمان :ماشین مصنوعی به محضی که ساخته میشود زوالش آغازمیگردد ،در حالی که ماشین زنده (حداقل بهطور موقتی) زوالناپذیر است و
حتی مولد است ،یعنی این خصلت را دارد که پیچیدگی خود را افزایش دهد.
 شرودینگر :موجود زنده نه تنها از انر ی تغذیه میکند ،بلکه از آنتروپی منفی،در یك سازمان پیچیده و اطالعاتی هم تغذیه میکند.
 ادگارمورن :در کتاخ ”سرمشق گمشده“ در این باره میگوید :دانش رایج تاهمین یکی دو دهه اخیر تنها به چیزهایی بها میداد ،که کمیتپذیر باشند.
یعنی چیزی که بتواند به واحدهای جدا و ناپیوسته تبدیل شود و یا قابل
تبدیل به ”رقم“ باشد و متأسفانه هنوز در ایجاد بنیان نظری قابل قبول در
زمینههای عالیتر عاجز است.
جامعه و تحوالت آن روندی کامالً پیچیده و آشوخگونهای را طی مینمایند
و گاهی برنامهریزان را برای برخورد با خود ناامید میسازند .در حالی که بر عکس
آنچه که قبالً تصور میشد ،نظام پیچیده مفرن ،نظامی است که محدودیتهای خود
را کاهش میدهد ،در حالی که توانایی سازمانی (بهویژه توانایی تغییر خود) را
افزایش میدهد .بنابراین در مقایسه با نظام کمتر پیچیده سلسلهمراتب ضعیفتر و

1
2

- Von Foerster, Heins; Order From Noise

- Gunther, Gottard; Self- Organizing System
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تمرکز یافتگی کمتری دارد ،ولی دارای تواناییهای قوی راهبردی و اکتشافی است
و بهشدت وابسته به ارتباطات متقابل است.
در ماشین مصنوعی بینظمی ،اختالل یا هیاهو و خطا ،آنتروپی سیستم را
افزایش میدهد ،یعنی باعث زوال و فرسایش و نابسامانی آن میشود .ارگانیسم
زنده همراه با بینظمی ،اختالل و خطا کار میکند( ،که عمالً مشاهده میکنیم ،چقدر
با ساختار تحوالت شهری انطباق دارد) ،که اینها الزاماً فرساینده نیستند بلکه
میتواند حتی احیاککننده هم باشند .بهعبارت دیگر ماشینسازنده در مجموع از
تواناییهای زیادی برای زندگی برخوردار است.
در واقع شهرها و دیگر فضاهای فعالیت امروزین مثل مغز هوشمند چند
مرکزی اند .بدون اینکه مرکزی بر مراکز دیگر تسلط داشته باشد .روابط میان این
نواحی از راه کنش متقابل و تداخل با پدیدههای (در حال زوال) سلسلهمراتب انجام
میگیرد.
سازمان پیچیده توانایی برنامهریزی اکتشافی ،راهبردی و ابداعی و بهطور
خالصه توان ایی ایجاد نظم از هیاهو را دارد .یعنی از راههای ناهمگون و فزاینده
بینظمی ،به هدف میرسد.
در سطح باالی پیچیدگی اصل ”نظم بر پایه هیاهو“ ()Order From Noise
حاکم است .حالت کمال ،حالتی است که در آن کنش میان نظم و بینظمی،
سازماندهنده ،منعطف ،مبتکر و خالق است.
شهر بزرگ اولین سازمان اجتماعی است که تا حدی مشابه مغز هوشمند
است .محیطی است چند مرکزی ،با اتصال پیچیده سازمانی و ارتبان متقابل تصادفی با
پیشرفت تمدن شهری و این امر به دیگر فضاهای فعالیت بشری تسری یافته است.
جبریتهای خشك برنامهریزی شده و مناسك اجتماعی– فرهنگی در
حوزههای وسیع به سود حرکت تصادفی منافع اقتصادی ،محرکههای عاطفی و
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غیره کاهش پیدا می کند .جبریت آماری این حرکات شبه برونی ،جایگزین جبریت
مکانیکی میشود .با گسترش بینظمی ظاهری حرکت فردی ،با پیچیدگی زیاد پدید
میآید .این پیچیدگی زیاد در عین حال آزادیهای فردی ،جمعی ،اقتصادی ،فکری و
غیره را موجب میشود .پیچیدگی زیاد به گرانشهای آزادمنشانه و به باز شدن راه،
میانبر و تصادفیِ نظم و بینظمی منتهی میشود.
کانونهای فوق پیچیدگی برای رشد خود به سازمانهای بسیار پیچیده
نیاز دارند ،یعنی همچنین به افزایش بینظمی یا آزادی نیازمندند .این بازی همان
بازی نظم و بینظمی ،سازمانزدایی دائمی و تجدید سازمان دائمی ،اطالعات و
هیاهو ،آنتروپی و آنتروپی منفی است .ولی در عین حال انسان را به باالترین درجه
پیچیدگی و گشودگی که تاکنون میشناسیم سوق داده است.
بشریت تا درجه زیادی تناقض (پارادوکس) همسانی و تنوع را با خود دارد
و دقیقاً برای همین است که تا این حد توانایی کامل شدن را دارد.
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 -6-1برنامهریزی غیرجامع (غیر قطعیت گرا)
اصاارار بیشاز حد برنامهریزان و مدیران به پیشبینی ،ریشااه در همین دیدگاه
تقلیل گرایانه1دارد که در مقابل با پیچیدگی درونی ساااازمانهای فعال ،ابزار الزم در
جهت حفظ کلیت و تحلیل سااااختار آن ندارد .سااااختاری که براسااااس مفهوم روابط
زیر ساختها شکل میگیرد .مفاهیمی که خود نیز در طول زمان زی ست شده ف ضای
شهری تغییر کرده و گاه از ریشه دگرگون میشود و به همین دلیل ابزارهای شناخت،
صاارفاً در مقابله با ساااختار غنی و پویای سااازمانهای فعال درگیر و گرفتار تمامی
کاستیهایی که گفته شد ،میگردد.
در واقع اتفاقی که میافتد این است که کلیت یك سازمان فعال مانند شهر که به
صورت مداوم از تقابل نمودهای کیفی و کمی شکل میگیرد و نوبهنو میشود.
ماهیت غیرقابل پیشبینی بودن سااایساااتم های فعال 2به معنی ناپایداربودن
ساااازمان آنها نیسااات ،بلکه برعکس ،به معنی پایداری و تعادل پویای آن اسااات که
موجودیت زندهای به آن میبخشد .در واقع اتفاقی بودن رفتار پدیدهها در یك سیستم
فعال به معنی اضاامحالل و زایش مجدد اطالعات اساات که ماهیت اطالعاتی ساایسااتم
فعال را از اطالعات ایسااتا -داده -به اطالعات پویا -ساااختار آگاهی – ارتقا میدهد که
این اصلیترین خاصی یك سازمان فعال «ماشین زنده» است!
بنابراین میتوان فضاااایی برای برنامهها ترسااایم نمود که به هیچوجه نشاااان
دهنده قطعیت بر نامه نیسااات .پس با بهرهگیری از این عدم قطعیت ها میتوان برای
بحرانهای احتمالی که در آینده (شاااید پیش بیاید) و اسااتراتژیهای متعدد و مختلفی
برای یك صورت م سئله ارائه داد ،که به صورت خود بازخورندی طرح و برنامههای
دائمی به روزشونده را برای شهر تدارا ببیند.

1

.Reductionison

2

. Chaotic System
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 -1-6-1رهنمودهای اصلی در تدوین برنامهریزی غیر جامع شهری

سئوال این است که ،آیا میتوان برای شهرهایی با مشخصات زیر برنامه صلب
تدوین نمود.
-

شهرهایی که تكتك شهروندان و تصمیمات آنها برای تغییر شکل زندگی
خود در شهر موثر است.

-

شهرهایی که مالکان اراضی میتوانند تصمیم به ساخت اراضی خود و یا
بازساخت بنای خود را (نه در زمان برنامه) بلکه هر وقت که بخواهند ،بگیرند.

-

شهرهایی که تغییرات اقتصادی (آنهم در کشوری مثل ایران ،که به علت
اقتصاد وابسته به نفتاش ،خود نقشی عمده در تحوالت اقتصادی ندارد)
میتواند تحوالت اساسی ایجاد نماید.

-

شهرهایی که تحوالت تکنولو ی ،میتواند اساس آمد و شد ،ارتباطات و
بهرهوری از فضا را تغییر دهد.

-

شهرهایی که تغییر در ارتباطات فضای مجازی ،میتواند فضاهای واقعی را
تحتتأثیر قرار دهد.

-

شهرهایی که تحوالت اجتماعی در آنها میتواند ،اساس روابط شهری را
متحول نماید.

-

شهرهایی که تأمین خدمات موظف دولتی در آنها به تعدادی وزارتخانه
مستقل ،مرتبط است ،که هیچ قانونی آنها را موظف به تبعیت به طرحهای
مصوخ شهری نمیکند (و در بهترین حالت فقط از اقدام علیه آن باز میدارد
که آن هم اغلب مورد تعرضی است)

-

لذا قطعی است و در عمل هم اثبات شده که ،شهرهایی که عالوه بر تكتك
شهروندان ،دهها نهاد ،عنصر و عامل میتوانند آنها را تغییر دهد ،بهیچ عنوان
با یك برنامه صلب نمیتواند اداره شود.

-

"امبروز بیرس" بهتر از هر کس این پارادوکس < در برنامهریزی مبتنی بر
قطعیت > را در یك جمله بیان کرده است:
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"برنامه ،کوشش برای یارتن بهترین شیوه دستیابی به یک نتیجه تصادری اس("



بدینترتیب برنامهها و طرحهای شهری باید مانند خود شهر هر روز تغییر
نمایند و با هر تصمیم که یکی از شهروندان و دیگر عوامل موثر در آن
میگیرند آنها نیز دوباره بروز شده و تغییرات الزم را در برنامهها و طرح-
های خود حادث کنند.

همانطور که گفته میشااود .این امر ممکن اساات هر روز اتفاق بیفتد (یعنی تجدید
نظر روزانه برنامه را طلب نماید (که عمالً امری اسااات ناممکن) ب نابراین روش
دیگری برای بروزکردن برنامه مورد احتیاج اسااات .روشااای که مثل یك معادله
ریاضی هر تغییر را به یك عدد بدل نموده و آنرا به برنامه اضافه کند.
برنامه نیز باید بتواند ،این تغییر را در خود وارد نموده و رأسااااً و در همان لحظه
تغییر الزم را بنماید.
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-2برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری
طرحها و شکلگیری شهرها مانند یك وسیله مکانیکی ،یك اتومبیل و حتی یك
بنا نیست ،که بتواند عیناً مشابه آنچه برنامهریزی و طراحی شهری ساخته شود.
به همین ترتیب مثل یك اتومبیل نیساااتند که بشاااود به آن باربند ،آینه بغل و
تجهیزات دیگر استفاده کرد و از آنها بهرهمند شد.
حتی مثل یك ساختمان نیست که بتوان یك اتاق بزرگش را با دیوار به دو
اتاق بدل نمود و اینها کلیت آن اتومبیل و یا بنا را دگرگون نکند.
در واقع شااهرها مثل یك سااینی با تعداد حبه قند نیساات ،که بتوان به هر
بخش آن ت عدادی ح به دیگر افزود و یا ح به های برروی بعضااای ح به ها موجود
گذا شت و تغییرات حا صله را در همان حد دان ست .چون شهر خود نیز با افزایش
هر عنصااار در شاااهر خود را تغییر مید هد و با آن ت طابق مید هد( .و یا از آن
میگریزد) و بعلت تداخل شااادید فعالیت با کالبد ،با هر تغییری به شاااهر دیگر بدل
میشود.
برای مثال اگر شااهر (قبل از هر تغییر) تقساایمات شااهری مختلف خاص
خود داشته باشد و برایش برنامهریزی شده باشد.
مثل بخش سکونتی ،بخش گرد شگری توأم با فعالیتهای تجاری ،بخش عر ضه و
فروش ،بخش ورزشاای ،بخش مرتبط به درمان ،بخش حاصاال از اجتماع ،تعدادی
ف عال یت و ساااکو نت م تداول ،بخش های اداری یا اداری و ت جاری توأ مان ،بخش
تفریحی و فضاهای سبز و غیره تشکیل شده با شد و براساس همین وضع موجود
برایش طرحی تهیه شده باشد.
حاال اگر مثالً در یکی از بخشهای معمولی ساااکونت و فعالیت یك مجتمع تجاری-
خدماتی ،بسیار بزرگ تغییرات زیادی در وضعیت شهر اتفاق میافتد.
آمد و شد به این تق سیم شهری افزایش مییابد و درنتیجه در معابر د ستر سی به
آن تغییراتی حاصااال میگردد و یا با ایجاد اشاااکاالتی ضااارورت تغییراتی در آن
حاصل شکل میگیرد.
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فقط بهمین امر نیز موضوع ختم نمی شود .این مجتمع ممکن است وضعیت فعالیت
در چند تق سیم شهری را مجاور (یا حتی ب سیار دورتر را) تغییر دهد .بدین شکل
که فعالیتهای مشااابه در آنها با رکود مواجه گردد و در آنها هم تغییراتی حاصال
آید .چون شاااهروندان به عنوان موجودات زنده باتوجه به تغییرات خود و رفتار
شهری خود را تغییر میدهند.
در تهیه طرح شااهر مراغه یك معبر که بحد اشااباع رساایده بود ،با تقاضااای بخش
ترافیك ضرورت داشت که در طرح  %25افزایش عرض پیدا کند.
هنگام مطالعه تعریض معلوم شااد که یك ساامت این معبر ابنیه همه حیان دارند و
این حیانها تقریباً برابر نصاااف عرض معبر اسااات ،چون با گرفتن نصاااف آنها،
باقیمانده فاقد خصوصیات الزم یك فضای باز بودند ،مقرر شد تمام آن به تعریض
اختصااااص یابد و فکر شاااد عمالً این معبر بعداز دوره طرح هم تا ساااالها دچار
معضاال نمیشااود .با تعریض معبر ظرف مدت کوتاهی دوباره ترافیك بحد اشااباع
رسید که از نظر مطالعات بخش ترافیك ،غیرقابل فهم بود.
علت این بود که شهر و مردمش صلب فرض شده بودند و به این که با احداث یك
خیابان عریض در مکان منا سبی در شهر ،شهروندان رفتار ترافیکی خود را تغییر
میدهند و تمام برنامه را بهم میریزند ،فکر نشااده بود .درنتیجه ارائه طرحی جدید
برای ترافیك کل شهر اجباراً در دستورکار قرار گرفت.
این اتفاق در شااهرها با ساااخت یك مجتمع مسااکونی بزرگ در تقساایمی دیگر ،یك
سینمای جذاخ در نقطهای دیگر و دهها تغییر این گونه ،تکرار میکند.
ساخت مجتمع سینمایی پردیس در جنوخ پارا ملت ،با احداث یك پارکینگ بزرگ،
ام کان خر ید بلیط م جازی و همجواری با پارا جاذ بهای چ ندی برابر حد مورد
انتظار ای جاد کرد ،بزودی دیگر امکان پارا برای اتومبیل برای مراجعین ناممکن
میشااود .بخصااوص که بعلت همجواری با یك بزرگراه و ممنوعیت پارا اتومبیل
در جوار آن( ،با پر شدن پارکینگ) ا صالً شانس دیگری باقی نمیگذا شت .آمد و
شد عمومی به این مکان هم ا صوالً وجود ندا شت .درنتیجه پساز یك دوره رونق
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فوقالعاده ،دوره عدم اقبال مردم به این مجموعه شروع شد و سینماهای باغ کتاخ
جای آنرا گرفت .که االن همین مشکل در آنهم در حال رخ نمودن است.
در کیش با رونق تجارت مرتباً ساخت مجتمعهای تجاری مورد ا ستقبال واقع شد
و کار بجای رسااید که سااال پیش یك مجتمع بعداز سااالها بیمشااتری بودن به
آموزش و پرورش فروخته و به مدرسااه بدل شااد (نمونه منحصااربفرد در تاریخ
شهری ایران) تشکیل راسته و یا مجموعهای از فعالیتهای یکسان در یك عمل در
اثر موفق بودن یکی دو فعالیت اولیه موفق ،هم از همین عوامل تغییر سااااز عمده
است.
ح ضور چند سال پیش یك مبل ساز که محل نمای شگاه خود را در شهر از د ست
داده بودند .ولی مشااتریهایی نیز داشااتند به منطقه یافتآباد تهران نقل مکان داد.
آمد و شد مردم به آن منطقه و قیمت ب سیار کمتر زمین در آن منطقه و ضرورت
داشااتن فضاااهای بزرگ برای نمایشااگاههای مبل ،ایجاد نمایشااگاههای دیگر را
تشاااویق نمود و حاال آنرا نهتنها به مرکز فروش مبل تهران ،ساااپس ایران و حتی
ک شورهای اطراف دریای مازندران ،بدل نموده ا ست و ا صالً تعریف منطقه  17را
در تهران ،از محل ساااکونت گروه های کمدرآمد به مرکز تجاری تغییر داد ،که در
هیچ برنامهای برای شهر دیده نشده بود.
در م شهد ح ضور یك بیمار ستان و چند مطب پز شکی در بخ شی از شهر منطقه
وسیعی را در حوالی آن با حضور دهها دکتر ،آزمایشگاه و داروخانه به یك مرکز
پزشااکی مهم تبدیل کرد و کل ساااختار شااهری آن منطقه را بهم ریخت و هویتی
جدید برای آن بخش تدارا دید.
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 -1-2شهرها سیال هستند و نه صلب
بدینترتیب معلوم شد که شهر مانند یك سینی پر از حبههای قند نی ست،
بلکه همچون یك کا سه پر آخ ا ست ،که به هر جا آن مقداری آخ ا ضافه شود ،کل
شهر از آن متأثر میگردد (یعنی سطح آخ باال میآید) و یا ا گر آخ جدید گرمتر و
یا سردتر از آخ داخل جام باشد ،کل آن گرمتر یا سردتر میشود.
بدینترتیب اگر مثالً همان درجه گرما درجه حرارت مورد نظر برای شهر
باشااد ،با هر تغییر باید دوباره کل شااهر برنامهریزی گردد و دوباره عوامل تعادل
در آن بکار گرفته شود.
روتردام شهریست (که مشابه بسیاری از شهرهای اروپایی) در مورد هر
اقدام (الاقل بزرگ) جدیدی جداگانه برنامهریزی و مطالعه و اثراتش در شهر مورد
بررسی قرار میگیرد و اگر الزم باشد اقدامات تعدیلی الزم به عمل میآید.
چند ساااال پیش در این شاااهر قرار شاااد یك مجموعه بزرگ ورزشااای،
تفریحی ،تجاری در جنوخ شرق شهر ساخته شود .مطالعات مربوطه انجام گردید.
و آثار حضاااور این فعالیت مورد مطاله قرار گرفت .عالوه بر اصاااالحات
ترافیکی در حوالی این مجموعه معلوم شد برای تعادلبخشی به شهر باید در غرخ
شهر (در ست جهت مخالف) یك پل جدید روی رودخانه زده شود که تعادل شهر
دوباره برقرار گردد.
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 -2-2باز طراحی طرحها در دوره تحقق
بدینترتیب در هر مقطع و با هر تغییر و تحول عمده در شهرها ضرورت
دارد که شهرها باز طراحی شوند و برنامهریزی آنها بروز گردد.
در گذشته و با روشهای متداولی که تهیه و تصویب طرحهای شهری چند سال
بطول میانجامد ،این عمل کاری غیرممکن بود .ولی با تکنیكهای نوین و همینطور
روشهای جدید این امر ممکن شده است.
د و روش برای تحقق این امر ،قابل اعمال است ،اول برنامهریزی و طراحی شکل
نقشههای خود تغییر یابنده ،که با استقرار بر کاربری مهمی در شهر (بلکه خود در
چارچوخ برنامه و طرح و حدود و تغییرات آن میتواند مستقر شود) نقشه شهر
دوباره تغییر یافته و نقشه جدیدی برای شهر به نمایش در میآید و روش دوم
روشی که با هر تغییر در شهر بازخورند آن به تقسیم شهری مربوطه وارد میگردد
و بازخورند تغییر آن تقسیم شهری به کل شهر وارد میشود و برای دیگر قطعات
شهری کاربریها و تراکم قابل پذیرش دوباره تعریف میشود.
به گونهای که دیگر برای زمینی دقیق ًا مشابه زمین قبلی حتی در همان تقسیم شهری
حدود جدیدی تعریف میشود.
با اتخاذ این روش ،بازخورند استقرار هر کاربری به شهر بازگشته و تعریف جدیدی
برای کاربریپذیری دیگر قطعات شهری حاصل میشود ،که با عنوان برنامهریزی
ال مطرح میشود.
و تحقق توأمان شهر ذی ً
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 -3-2روش اول :چکیده برنامهریزی شهری تکاملی از طریق نقشههای خود
تغییریابنده
در این روش برای هر کاربری تمام اراضااای که میتواند کاربری در آنها
م ستقر شوند ،م شخص شده و اولویتبندی می شوند (بدینترتیب ارا ضی ب سیار
بیشتری از حد موردنیاز هر کاربری برای هر عملکرد تعیین میشوند)
سپس کاربریها ن سبت بههم اولویتبندی می شوند (مثالً آموز شی اول ،درمانی
دوم ،و تا آخر) .بعد اولین نق شه برا ساس اولویت کاربریها ن سبت بههم و اولویت
اراضی برای هر کاربری مشخص میگردد.
در حالی که ا ستقرار کاربریها دیگر نیز در ارا ضی مجاز ا ست (برح سب
تقا ضای متقا ضی) همچنان ممکن ا ست .حاال اگر برای یك کاربری متقا ضی زمین
مجاز دیگری را تقا ضا نمود (بعلت اولویتهای خودش و تغییر اولویت بعلت تغییر
شااارایط) کاربری به آن زمین منتقل میگردد و چون جای اساااتقرار اول خالی
میشود دوباره نقشه شهر اولویتبندی شده و نقشه جدید ترسیم میشود.
در این روش پتانسیل تمام قطعات شهری برای استقرار کاربریها سنجیده میشود
و سااپس برحسااب اولویت اسااتقرار کاربریها نساابت بههم ،کاربریها مسااتقر
میگردد.
توضیح :این روش (گام دوم طرحهای سیال شهری) به شکل جداگانه تدوین شده
اساات ،که در مقاالت دیگر نگارنده قابل دسااترساای اساات و در پیوساات
شماره  2این کتاخ نیز خالصه آن آمده است.
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 -3روش عملی برنامهریزی شهری تکاملی
م شارکت واقعی شهروندان در جریان تهیه طرح از خوا ستهای همی شگی
برنامهریزان ا ست و به گونههای مختلف کو شش برای م شارکت دادن شهروندان
در روند تدوین برنامه و تهیه طرحهای شهری مطرح میشود.
از نظر خواهیهای و سیع در دوره شناخت ،تا برر سی تقا ضاهای ر سیده به
کمیساایونهای ماده  5و ماده صااد ،تا نظرخواهی در مورد برنامه و طرح تهیه شااده و
همینطور دریافت نظرات از طریق نمایندگی (یعنی اعضااای شااوراهای شااهر) اینها و
انواع دیگر اخذ نظرات شااهروندان و کوشااش برای انعکاس آنها در برنامه و طرح در
موفقترین اشااکال خود ،فقط نظرات مردم را در دوره تهیه ،بررساای و تصااویب طرح
میتواند منعکس نماید .در حالی که هنوز یك کاستی دیگر بجای خود باقی است.
چون تمام این نظرات مربون به دوره تهیه و ت صویب طرح ا ست .در حالی
که با تغییر شرایط اقت صادی ،خانوادگی ،اجتماعی ،شغلی ،فنی و دهها عامل دیگر
نظرات شهروندان در طول تحقق طرح میتواند تغییر نماید.
در روش شهرسازی تکاملی اخذ نظرات شهروندان در طول طرح نیز ممکن
است.
که در واقع شاااهرساااازی با روش برنامهریزی و تحقق توأمان و مداوم را
ممکن میسازد.
در این روش هر یك از تقساایمات شااهری با خصااوصاایات خود و دیگر
تقسیمات پتان سیل سنجی می شود (پتان سیلهای داخلی و یا محیطی که در آن واقع
هستند) و امتیاز خاصی را بدست میآورد .که "بعد شاخص" تأیید میشود.
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در هر یك از این تقسایمات ،زیر تقسایمات نیز برحساب ویژگیهای خود و
امتیاز همان تقسااایم شاااهری ،امتیازی مییابد و همینطور تا کوچکترین تقسااایم
شهری کار دنبال می شود و در نهایت قطعات شهری نیز برح سب خ صو صیات
خود و تقسیم شهری مرتبط به خود دارای "بعد شاخص" خاصی میشود.
که در حدود آن بعد میتوانند کاربری و تراکم های متفاوتی را ،برحساااب
تمایل خود ،کسب نماید.
با پذیرش این کاربری و تراکم ،از آن جا که هر یك از آن ها در تعیین " کد
شاخص" تقسیم شهری مربوطه موثرند و بتدریج و با تجمیع این خصایص (درنتیجه)
"کد شاااخص" تقساایم شااهری عوض میشااود ،درنتیجه قطعه دیگری که دارای همان
م شخ صات قبلی ا ست (با تغییر کد شاخص ،تق سیم شهری مربوطه) "کد شاخص"
جدیدی میگیرد و محدوده جدیدی را برای پذیرش کاربری و تراکم مییابد.
به مثابه ظرفی پر از آخ که با افزودن کمی آخ به آن کل آن متأثر میشااود
و سطح آن تغییر میکند و باتوجه به گرمتر یا سردتربودن آخ ا ضافه شده ،کالً
گرمتر یا سردتر میشود.
این بدان معنا ا ست ،که با هر تغییر در شهر برنامه دوباره خود را ا صالح
کرده و به برنامه جدیدی ،تغییر شکل میدهد.
بدینترتیب برنامهریزی و تحقق توأمان و دائمی طرح ممکن میدردد.
بااارای تحقاااق ایااان روش ابتااادا بایاااد باااه اقاااداماتی پرداخااات کاااه
شناخت کامل عناصر و قطعات شهری را ممکن سازد.
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-1-3چگونگی شناخت از کلیه اطالعات مربوطه به هر یک از عناصر و قطعات
در شهرها
همااواره شهرسااازی بااا مجموعااه ای از اطالعااات مواجااه اساات ،کااه
بعلاات تعاادد ایاان اطالعااات ،بهااره وری از آنهااا بسااادگی ممکاان نیساات و
گااا هی الیااه هااایی از حیطااه برنامااه ریاازی دور ماای ماننااد .بااه خصااوص در
روش خودبازخورناادی ،دسترساای بااه تمااام ایاان اطالعااات نقااش اساساای
دارد.
روشااهایی کااه باار هاام گااذاری داده هااا را ممکاان ماای سااازد ،ماای توانااد از
تعدد آنها در برنامه ریزی بکاهد.
در ایاان بخااش بااه تشااریح روشاای باارای تحقااق ایاان اماار ی عناای تجمیااع
داده هاااا ،بااارای بهاااره وری تعاااداد بیشاااتری از آنهاااا ،در برناماااه ریااازی

شهری از جمله در " برنامه ریزی از پایین" می پردازیم().1
-1-1-3مشخصههای سازنده عناصر شهری

هر یك از عنا صر شهری (از بزرگترین تق سیمات تا قطعات شهری)
براسااااس ویژگی های داخلی خود و فضاااای شاااهری محان کننده آن ،دارای
مشخصات خاصی است ،که ناشی از الیه های مختلف سازنده آنست.
در شاااهرساااازی ایران ،ساااه عامل از مهمترین عوامل ،در سااااخت هر یك از
تقسیمات شهریند:
یك -تراکم جمعیتی شهر یا تقسیم شهری مربوطه
دو -نسبت فضای باز (شامل معابر ،فضاهای سبز ،فضاهای طبیعی ،فضاهای باز و
امثالهم) به کل مساحت شهر و یا تقسیم شهری مربوطه
سه -نسبت خدمات ششگانه غیرانتفاعی (آموزشی ،درمانی ،ورزشی ،فرهنگی-
مذهبی و تأسیسات و تجهیزات) به کل سطح شهر یا تقسیم شهری مربوطه.

1

 .رفتففاز ات تزاوش رهفهووی ات رعک شاخص دو شهفساتی – همین مولف
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این عوامل تكتك قابل شااناخت هسااتند ،الکن تنها ترکیبشااان ،شااناخت را
واقعیتر میسازند.

-2-1-3چگونگی ترکیب ویژگیهای عناصر سازنده شهرها (برهمگذاری دادهها)

یکاای از ایاان روشهااایی کااه ،نتااایج چنااد عاماال را باار یااك موضااوع
ممکاان ماایسااازد ،باار هاام نهااادن ایاان مشخصااههااا بااا بهاارهوری از "ماااتریس
فضایی" برای تجمیع این ویژگیهاست.
باادینترتیااب کااه بااا انعکاااس سااه شاخصااه فااوق در دیاااگرام فضااایی ،مکااان آن
در فضای ساه بعادی( ،در ایان دیااگرام) مشاخص مایشاود .فاصاله ایان مکاان
(ایاان نقطااه) تااا مرکااز دیاااگرام نشاااندهنااده عااددی اساات کااه ،ماحصاال جمااع
شاخصااههااای یاااد شااده اساات ،کااه در ایاان گاازارش "بُعااد شاااخص" نامیااده
میشود.
دیاااگرام بعااد ،مکااانگزیناای فضااایی ،یااك عنصاار شااهری را براساااس
سه عامل یاد شده ،سپس "بُعد شاخص" آن نمایش داده شده است.

برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری

34

 -3-1-3فرمول پایهای محاسبه بُعد شاخص

اندازه "بُعد شاخص" که برابر با یال یك مکعب مستطیل است ،که سه ضلع آنرا ،سنجه-
های سه عامل یاد شده تشکیل میدهد ،از فرمول زیر حاصل میشود( .جذر مجموع توان
دومهای سه عامل اصلی)

 = a2  b2  c2بُعد شاخص
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 -4-1-3محاسبه "بُعد شاخص" در تقسیمات و قطعات اراضی مختلف شهری
محاسبه "بُعد شاخص" در هستههای شهری

هستههای شهری به فضای بیرون از پیکردههای شهری (معبر شهری و
اولین قطعه جوار آن) و محصاااور در بین معابر شاااریانی درجه یك و دو ،اطالق
میشود.
یک -عوامل سازنده بعد شاخو هستههای شهری
پنج عامل در تعیین بعد شاخص هستههای شهری موثرند.
سه عامل اصلی سازنده "بعد پایه" هستههای شهری میشوند که ،عبارتند از:
-

تراکم جمعیتی هسته مربوطه

-

نسبت سطح معابر به کل مساحت هسته شهری

-

نسابت ساطح خدمات  7گانه غیرانتفاعی شاهر (آموزش ،درمان ،فرهنگی،
مذهبی ،ورزشاای ،تأساایسااات و تجهیزات شااهری) و فضااای ساابز و باز
(پاراها ،طبیعی ،باغات و غیره) هسته شهری موردنظر به کل شهر

که "بعد پایه" بعد شاخص هستههای شهری را می سازند و سپس با بهرهوری از
دو عامل دیگر یعنی تراکم متو سط ساختمانی ه سته و چگونگی د ستر سیپذیری
هسته (به معابر و آمد و شد عمومی) بُعد شاخص هسته شهری ،محاسبه میشود.
برای این کار اول باید سنجههای  5عامل یاد شده را محاسبه کرد.
دو -سنجههای عوامل "بعد شاخو" هستههای شهری
دو -1-سنجه تراکم هستههای شهری
شهرهای متوسط (از نظر دستورالعمل شورایعالی شهرسازی) تراکم صد
نفر در هکتار دارند ،در شاااهرهای کوچك این تراکم تا  30نفردرهکتار هم کاهش
مییابد.
شاااهر های بزرگ تا تراکم  300نفردرهک تار هم میتوان ند ،جمع یت ب پذیر ند (الب ته
شاااهرهایی با تراکم  5هزارنفر هم در دنیا وجود دارند ،که برای ایران فعالً دور از
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ذهن هسااتند) بنابراین ساانجههای تراکم جمعیتی شااهرها و هسااتههای شااهری (با
احتساخ تراکم  30تا  300نفردرهکتار) به شرح (جدول  )3-1خواهد بود.
جدول  :3-1سنجههای تراکم جمعیتی شهرها و هستههای شهری (نفردرهکتار)
تراکم ن/هـ

 30و
کمتر

50

75

100

125

150

175

200

250

 300و
بیشتر

سنجه

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

دو -2-محاسبه سنجه معابر شهرها در هستههای شهری
در استانداردهای شورایعالی برای تراکم متوسط ( 100نفر درهکتار) سرانه معابر
 25مترمربع است.
بنابراین  %25ساااطح شاااهر (در تراکم  100نفردرهکتار) به معابر اختصااااص
مییابد .این امر در برخی از شهرها با بیشترین معابر میتواند تا  %35افزایش یابد
و عمالً به کمتر از  %12.5نیز نمیتواند برسد.
براساس سنجه فضای باز شهرها برابر (جدول  )3-2خواهد شد.
جدول  :3-2سنجه نسبت معابر به کل سطح
درصد
معابر

کمتر از
%12.5

%12.5

%15

%17/5

%20

%22/5

%25

%27/5

%32/5

 %35و
بیشتر

سنجه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

دو -3-محاسبه سنجه خدمات  7دانه شهری
ا ستاندار و شورایعالی برای شهرهای صد نفردرهکتار سرانه خدمات شش
گانه را معادل ده متر گرفته است ،که معادل  %10سطح شهرها میشود و  %8برای
فضای سبز و  %7نیز اراضی باز و طبیعی که معادل  %25سطح شهرها میشود.
در شاااهر های مطلوخ تا  %35میتوا ند افزایش یابد و زیر  %10شاااهر نامطلوخ
میشود در (جدول  )3-3سنجههای خدمات شهری آمده است.
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جدول  :3-3سنجه خدمات شهری
درصد
خدمات

 %10و
کمتر

%12/5

%15

%17/5

%20

%22/5

%25

%27/5

%30

 %35و
بیشتر

سنجه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

این سه عامل که مرحله اول (سنجه پایه) و هستههای شهری را میسازند.
 2درصد معبر 2 +خدمات 2 +تراکم = بُعد پایه
که با دو شاخص "تراکم ساختمانی" و "دسترسی به هسته شهری" به شرحی که
میآید ،سازنده "بُعد شاخص" هسته شهری میشوند.
نحوه محاسبه سنجههای دو عامل دیگر سازنده "بُعد شاخص"

برای انعکاس اطالعات زیر در ماتریس فضایی باید سنجههای تراکم ساختمانی
و دسترسی هسته نیز تعیین شود.
آ -سنجه تراکم ساختمانی :تراکمهای ساختمانی شهرها و هستههای شهری
معموالً از ( %36شهرهای یك طبقه با سطح اشغال  %60و مساحت مسکونی و
ابنیه عمومی  )%60تا شهرها با متوسط ساختمانهای  10طبقه که  %216متغییر

است .لذا به همین ترتیب سنجههایی ،به شرح (جدول )3-4یافتهاند.
جدول  :3-4سنجه تراکم ساختمانی
تفابم

 %216و

%196

%176

%156

دوصک

ریشاف

نفف

نفف

نفف

سنجز

1

2

3

4

%136
5

%116

%96

%76

%56

 %36و

نفف

نفف

نفف

نفف

بماف

6

7

8

9

10

ب -سنجه دسترسی هستهها شهری :دسترسی به هر معبر شریانی درجه  1دو
امتیاز هر شریانی دو اصلی یك امتیاز ،هر ایستگاه مترو یك امتیاز،و هر پایانه
 BRTو یا شریانی درجه دو فرعی برابر  0/5امتیاز.
برای بیشترین دسترسی سنجه حداکثر معادل  10و کمترین دسترسی با سنجه یك است،
(که دسترسی به یك شریانی درجه دو اصلی و یا به یك پایانه  BRTخواهد داشت).
بنابراین سنجه دسترسی یك هسته با دسترسی به یك شریانی درجه یك و سه شریانی
درجه دو اصلی و دو ایستگاه مترو و یك  B.R.Tبرابر  7.5میشود.
2 + )3×1( + )2×1(+)1×0.5 ( =7.5
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جدول :3-5سنجه دسترسی به مترو و  B.R.Tدر هستههای شهری
بمافین
دسافسی

دو

سز

چهاو

پنج

شش

هفت

هشت

نز

دوجز یک
2

1

3

4

5

6

8

7

9

دوجز ده و
ریشافین
10

بدینترتیب این  2سنجه با بعد پایه ،بعد شاخص هستههای شهری (و شهرها) را
میسازند.
 2دسترسی 2+تراکم ساختمانی2 +بعد پایه

= بعد شاخص هستههای شهری

 -5-1-3فرمول محاسبه بعد شاخص قطعات در هستههای شهری

بعد شاخص هسته مربوطه ،مساحت قطعه (جدول  )3-11و فاصله تا مترو (جدول
 )3-12سازنده بعد شاخص در قطعات در هستههای شهری هستند.
 2دسترسی به مترو 2+مساحت قطعه2 +بعد شاخص هسته =

بعد شاخص قطعات داخل هستههای شهری

 -6-1-3تعیین بُعد شاخص در پیکرههای شهری

در پیکرههای شهری بُعد شاخص با سه شاخص تعیین میشود:
پیکره شاااهری به اولین قطعات (و کاربریها) در جوار معابر درجه یك شاااریانی
درجه یك ،شریانی درجه دو ا صلی و دیگر معابر شهری اطالق می شود ،که بعد
شاخص آن از سه عامل تشکیل میگردد.
یك -تراکم متوسط ساختمانی ابنیه واقع در پیکره
دو -درجه معبر محوری که پیکره در اطراف آن است.
سااه -نساابت کاربریهای عمومی در کل اراضاای پیکره شااهری به کل مساااحت
اراضی پیکره شهری
ویژگیهای معبر محور پیکره شهری

طول خیابان محور پیکره ،در واقع حدفاصل یا دو تقاطع معبر شریانی است،
مگر اینکه طول خیابان از  500متر کمتر شااود که تا معبر یا معابر بعدی ادامه مییابد،
(ادامه از ساامتی که معبر درجه پایینتر دارد ادامه مییابد و اگر هر دو برابر باشااند از
سمتی که معبر اول نزدیكتر بوده است).
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عناصر تشکیلدهنده کد شاخص قطعات در پیکره شهری

بعد شاخص قطعات اراضی در هر پیکره شهری با سه عامل محاسبه میشود:
یك -بُعد شاخص پیکره ،دو -م ساحت قطعه و سوم -فا صله تا ای ستگاه مترو و یا
پایانه  BRTکد شاخص قطعات اراضی واقع در پیکرههای شهری را مشخص
میگردد.
آ -سنجه تراکم ساختمانی در پیکره شهری
برای این امر اول باید حد تراکم را تعیین نمود.
-

در ابنیه مسکونی رایج  4طبقه در  %60سطح اشغال با  %240تراکم که به
معنای حدود  %15نسبت فضای باز به زیربنا است؟

با این نسبتها حد تراکم مسکونی به شرح زیر محاسبه میگردد:
جدول  :3-6محاسبه تراکم در ابینه مسکونی با احتساب فضای باز  %15زیربنا
درصد فضای

درصد فضای

باز از زمین

باز به زیربنا

%40

%15

%60

%50

%15

%50

%333

%60

%15

%40

%450

 10طبقه

%70

%15

%30

%466

 15/5طبقه

%80

%15

%20

%533

 16/6طبقه

%90

%15

%10

%600

 60طبقه



سطح اشغال

تراکم ساختمانی

طبقه

حدود

(حدود طبقات)

%266

 4/5طبقه
 6/5طبقه

محاسبه حد تراکم ساختمانی در ابنیه تجاری و اداری با احتساخ  7.5درصد

نسبت باز به زیربنا صورت میپذیرد و حد آن به شرح زیر محاسبه میگردد:
جدول :3-7محاسبه تراکم در ابینه عمومی

درصد فضای

درصد فضای

باز از زمین

باز به زیربنا

%80

%7/5

سطح اشغال
%20

تراکم ساختمانی

طبقه (حدود

حدود

طبقات)

%1000

 50طبقه



درصد نسبت فضای باز به زیربنا به حدود هزاردرصد میرسد ،به شرح زیر:



سنجه تراکم ساختمانی پیکره شهری
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محاساابات نشااان داده که ،با احتساااخ حداکثر تراکم ساااختمانی برای ابنیه
تجاری و اداری حداکثر  %1000خواهد بود.
جدول :3-8بنابراین سنجه تراکم متوسط در هر پیکره شهری عبارتست از:

سنجه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تراکم

%1000

%900

%800

%700

%600

%500

%400

%300

%200

%100

ب -سنجه درجه معبر پیکره شهری
جدول  :3-9سنجه معبر در پیکره شهر
معبر شریانی 1

معبر شریانی  2اصلی

معبر شریانی  2فرعی

دیگر معابر اصلی

10

6

3

1

ج -سنجه نسب( کاربریهای عمومی به کل سطح کاربریها
در یك معبر شهری این ن سبت حداکثر میتواند  %100با شد که با احت ساخ حداقل
 %10سنجه مربون به شرح جدول زیر خواهد شد.
جدول  :3-10سنجه نسبت کاربری در پیکره شهری

10

سنجه
نسبت کاربری
عمومی

9

8

7

6

5

4

3

2

1

%100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10

که این سه سنجه عام پیکره شهری را تشکیل میدهد.
د -ررمول بعد شاخو پیکرههای شهری
2

نسبت کاربری شهر 2+درجه معبر مجاور2 +تراکم متوسط ساختمانی

= بعد شاخص پیکرههای شهری

بدینترتیب در بهترین حالت بعد شااااخص پیکره شاااهری  17.3و در بدترین 2.45
میشود.
102 +102+ 102 =17/3
12 +22+ 12 =2/45

= بعد شاخص بهترین پیکره شهری

= بعد شاخص کم پتانسیلترین پیکره شهری برای توسعه
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 -2-3تعیین "بعد شاخص" در قطعات (اراضی) واقع پیکرههای شهری
همانطور که گفته شد ،در پیکرههای شهری "بعد شاخص" قطعات براساس
یك -بعد شاخص پیکرهای که در آن قرار دارد .دو -مساحت قطعه .سوم -فاصلهاش تا
ایستگاه مترو (و یا پایانههای داخل شهری خطون عمومی اتوبوسرانی) حاصل میشود.
سنجههای این سه عامل در جداول بعد آورده شده است .در جدول اول سنجه مساحت
قطعات اراضی که از  250متر و کمتر تا  4000مترمربع ،فرض شدهاند.
آ -محاسبه سنجه مساحت قطعات پیکرههای شهری
بطور معمول مساحت قطعه از  250متر و کمتر ،تا چهارهزار مترمربع و بیشتر
میتواند تغییر نماید .که سنجههای (جدول )3-11برای آنها حاصل میگردد.
جدول  :3-11سنجه مساحت قطعه در پیکرههای شهری (و هستهها)
مساحت قطعز

بماف

 250ماف و

250تا400

400تا750

750تا1500

1500تا2000

2000تا2500

2500تا 3000

3000تا3500

3500تا4000

سنجز

 4000و ریشاف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ب -سنجه فاصله تا معابر شریانی و ایستگاه مترو و پایانه B.R.T
این فاصله برای ایستگاه مترو از  2500متر تا  250متر تغییر مینماید.
جدول  :3-12سنجه فاصله تا مترو یا B.R.T
فاص ز

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

سنجز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 250ماف و
بماف

10

فاصله تا ایستگاه  BRTنصف این مقادیر خواهد بود.
د -فرمول محاسبه بعد شاخص قطعات واقع در پیکره شهر
2

سنجه مساحت قطعه 2+سنجه فاصله تا مترو2 +بعد شاخص پیکره

= بعد شاخص قطعه در پیکره شهری
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 -4بهرهوری از "بعد شاخص" قطعات ارا ضی شهری در ا ستقرار
کاربریهای عمومی در داخل هستههای شهری
 -1-4بعد شاخص در هستههای متفاوت شهری
با سنجههای یاد شده "بعد شاخص" هستههای شهری در بهترین هستهها
برابر  20.4خواهد گردید.
102 +102+ 102 =17/3

2

نسبت خدمات  7گانه 2+نسبت معابر2 +تراکم جمعیتی = بعد پایه هستههای شهری

17/32 +102+ 102 =20/4

سنجه دسترسی 2+تراکم ساختمانی2 +بعد پایه = بعد شاخص هستههای مطلوخ شهری

=

=

2

در هستههایی با سنجههای متوسط بُعد شاخص (با احتساخ بعد پایه متوسط
 8و تراکم ساختمانی و دسترسی هر کدام باسنجه  5برابر با  10.7میشود.
 = 8 2 +52+ 52 =10/7بعد شاخص هستههای مطلوخ شهری

در هستههای کامالً نامطلوخ بعد شاخص برابر  2.23میشود.
 = 1/73 2 +12+ 12 =2/23بعد شاخص در هستههای کامالً نامطلوخ

 -2-4بعد شاخص قطعات در هستههای مختلف شهری
حاال اگر در همین سه گونه از هستههای شهری بخواهیم "کد شاخص"
گونه های مختلف قطعات را محاسبه نماییم و هر کدام با بهترین سنجههای (یعنی
 )10و متوسط (یعنی  ) 5و بدترین (یعنی یك) و در بهترین هسته شهری و بهترین
قطعات بعد شاخص قطعه  24.5میشود.
20/4 2+102+ 102 =24/5

=

2

سنجه فاصله تا مترو 2+سنجه مساحت قطعه2 +بعد شاخص هسته = کد شاخص بهترین قطعه در بهترین هسته

و در بدترین هسته با بدترین سنجههای قطعه به  2.64کاهش مییابد.
2/23 2 +12+ 12 =2/64

جدول ( )4-1این اعداد را نمایش میدهد.

= کد شاخص بدترین قطعه در بدترین هسته

43

برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری

جدول  :4-1بعد شاخص در هستهها و قطعات مختلف واقع در هستههای شهری
با شاخص

با متوسط قطعه

با بدترین قطعه

شاخص هسته
بهترین

20

24.5

21.2

20

متوسط

10.7

17.8

12.8

10.8

بدترین

2.23

14.3

7.4

2.64

بهترین قطعه

 -3-4نحوه استقرار کاربریها در رابطه با بعد شاخص
-

اگر فرض شود که بدترین هستهها برای قطعات با بعد شاخص متوسط به
پایین هیچ کاربری عمومی نتوان مستقر نمود (یعنی از بعد شاخص کمتر
از  7.5استقرار هر نوع کاربری بجز مسکونی ممنوع باشد).

-

بدینترتیب در این هستهها در قطعات با بعد شاخص بیش از  7.4تا 14.3
میتوان کاربری عمومی مستقر نمود.

-

در هستههای متوسط کمترین بعد شاخص قطعه  10.8است که ضرورت ًا
نباید در آنها نیز کاربری عمومی مستقر نمود و این امر الاقل تا حد فاصل
بعد شاخص این هستهها یعنی  11.5قابل اعمال است.

-

بدینترتیب از  11.5تا  14.3استقرار خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی و از
 11.5به باال استقرار تمام کاربریها مجاز خواهد بود.

تبصره  :در مورد هسته های کامالً مطلوخ که بعد شاخص آنها از  20شروع می-
شود ،این امر موجب مجوز استقرار بنا حتی در قطعات بسیار کوچك را
میدهد ،که مطلوخ نیست.
الکن از آنجا که در بسیاری از کاربریها در طرحها حدنصاخ مساحت قطعه نیز
وجود دارد ،این امر بدان وسیله اصالح میگردد.
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حتی همانطور که قرارگیری قطعات در جوار معابر کم عرض و یا مساحت کم در
هسته های مطلوخ و با دسترسی نزدیك به آمد و شد عمومی نیز با توجه باینکه
کاربریها میباید در جوار معابر همسنگ خود قرار گیرند ،مرتفع میگردد.
در جداول ( )4-2و ( )4-3که بدنبال میآید ،چگونگی استقرار کاربریهای عمومی در
محالت و نواحی را نمایش میدهد.
در شرایط فوق بعد شاخص قطعه ،بالفاصله از طریق هستهها محاسبه انجام شده
است.
در شرایط دقیقتر میتوان بعد شاخص نواحی و محالت را محاسبه نمود و بعد
شاخص قطعات واقع در محالت از بعد شاخص محلهای و نواحی از بعد شاخص
نواحی اخذ گردد.
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جدول  :4-2جدول کاربریهای مجاز و شرایط استقرار آنها در محلهای
گروهبندی
عمومی عملکردی

نام کاربری

نوع کاربری مرتبط

پارا

سبز عمومی ،پارا و باغ

معیارهای تعیین سرانه

متوسط سر انه
زمین (مترمربع)

مساحت حداقل

ویژگیهای معبر

بعد شاخص

کاربریهای ممنوع

همجوار

حداقل

برای همجواری

 حداقل  %10سطح بناسرانه حداقل  1مترمربع

 2مترمربع

برابر معیار
آزاد – تمام معابر

حداقل پارا  1.5هکتار
بازی

سبز و زمینهای بازی کودکان

حداقل  100مترمربع در هر زیرمحله

 0.25مترمربع

ورزشی

تنیس بازی و زمینهای ورزشی

حداقل  0.8هکتار

 0.64مترمربع

آموزشی

کودکستان ،مهدکودا و آمادگی

کودکان

محلهای

بهداشتی

درمانی
فرهنگی

گرمابه ،آبریزگاه ،رختشویخانه ،مرکز تنظیم خانواده (برای
محالت متوسط به پایین)
واحدهای تزریقات و پانسمان 200متر – مطب  150متر –

 %1.2جمعیت و هر کودا  8.9تا 12
مترمربع
برآورد مشاور

 0.9مترمربع
 0.1تا 0.2
مترمربع

حداقل 100

آزاد – تمام معابر

مترمربع

آزاد – تمام معابر

بیشتر

حداقل 8000

معیارهای
پرورش

برآورد مشاور

0.2مترمربع

کتابخانه ،سالن محلهای و مشابه

برآورد مشاور

 0.1مترمربع

 200مترمربع

پستهای کوچك و ایستگاههای محلهای و جمعآوری زباله

برآورد مشاور

 0.2مترمربع

خردهفروشی محلهای و خدمات انتفاعی

برآورد مشاور

0.3

(بااااخصااااااوص
 -پمپ بنزین

 500مترمربع

آموزش و

هااای درمااانااای
عضوی)

مترمربع

برابر معیار

داروخانه  ، 50جمع ًا به مساحت  500مترمربع

 2.64و

 -در جوار کاااربری-

 7.4و بیشتر
جمعکن نده مح له-
ای

تأساایسااات شااهریخطرزا

 7.4و بیشتر

یا دساااترسااای
دهنده محلهای

 7.4و بیشتر

مدارس و ورزشی

 7.4و

براساس ضوابط نهاد

بیشتر

مربوطه
در مدارس ،ورزشاای،

تأسیسات و
تجهیزات

معیارهای

برابر مقررات

برابر

درماااناای در مااورد

مربوطه

مربوطه

مقررات

تأساایسااات شااهری

دسترسیدهنده

7.4

خطرزا
جمعکننده و
تجاری

150

محلهای

-
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جدول  :4-3جدول کاربریهای مجاز و شرایط استقرار آنها در ناحیهای
گروهبندی
عمومی عملکردی

نام کاربری

معیارهای تعیین سرانه

نوع کاربری مرتبط

ورزشی

سالنهای ورزش و خصوصی و استخر و غیره

برآورد مشاور

0.2

آموزشی

کودکستان ،مهدکودا و آمادگی

 %6جعیت و مهدکودا حداقل  12.6متر

0.9

 %2.3جمعیت و هر دانشآموز  15تا 18
متر

ناحیهای

متوسط سر انه
زمین (مترمربع)

0.7

مساحت حداقل
 500متر
طبق ضوابط

جمعکننده و

آموزش و
پرورش

ناحیهای

درمانی

کلینیك ،اور انس ،مطبها و مشابه

پذیرایی

رستوران کوچك ،طباخی و غیره

برآورد مشاور

0.1

آزاد

مذهبی

مساجد متوسط و هیأتها

متوسط شهرهای کشور

0.2

آزاد

فرهنگی

کتابخانه عمومی ،سالن اجتماعات کوچك

سازمان ملل

0.08

آزاد

سازمان ملل هر  1000نفر  200متر

0.2

 500متر

هر ناحیه

0.2

 500متر

برآورد مشاور

.02

250

تجهیزات

آزاد

دسترسیدهنده

برآورد مشاور

تأسیسات و

 -درمانی (بخ صوص

بیشتر

0.1

شبکههای تلفن -برق – گاز و دیگر تجهیزات

همجوار

حداقل

برای همجواری

 2.64و

 300مترمربع

سینمای کوچك

ویژگیهای معبر

بعد شاخص

کاربریهای ممنوع

جمعکننده و
ناحیهای

 11.5و
بیشتر
 7.4و بیشتر
 7.4و بیشتر

جمعکننده و
دسترسیدهنده

تأساایسااات شااهریخطرزا
 -پمپ بنزین

 7.4و بیشتر

دسترسیدهنده

عفونی)

مدارس و ورزشی
براساس ضوابط نهاد
مربوطه
در جااوار ماادارس و
درمانی
 -در جوار تأ سی سات

 7.4و بیشتر

ناحیهای

خطرزا
 -درمانی عفونی

جمعکننده و
تجاری

خردهفروشی و خدمات انتفاعی ناحیهای

دسترسیدهنده
ناحیهای

7.4

-
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 -5بهرهوری از بعد شاخص در استقرار خدمات و تراکم
 -1-5بهرهوری از بعد شاخص قطعات واقع در پیکرههای شهری ،برای استقرار
خدمات عمومی شهری و منطقه شهری
با سنجههای یاد شده بعد شاخص پیکرههای شهری از  17.3در بهترین پیکره
تا  1.73در پیکره با کمترین پتانسیلها متغیر است.
بعد شاخص پیکره با پتانسیل متوسط برابر  8.7میشود.
52 + 52+ 52 =8.7

= بعد شاخص پیکره متوسط

در همین پیکرهها بعد شاخص قطعات مختلف به شرح جدول زیر ( )5-1خواهد شد.
جدول  :5-1بعد شاخص پیکرههای شهری و قطعات واقع در آنها
با شاخص بهترین

با شاخص متوسط

با شاخص بدترین

قطعه

قطعات

قطعه

بهترین 17.3

22.3

18.7

17.3

متوسط 8.7

16.6

11.2

8.8

بدترین 1.73

14.2

7.3

2.23

شاخص پیکرهها

بدینترتیب در بدترین هستهها ،قطعههای با بعد شاخص متوسط و بد حذف
میشوند و در هستههای متوسط نیز بدترین قطعات حذف میگردند.
لذا قطعات با بعد شاخص بیشاز  8.8میتوانند کاربریهای خدماتی بپذیرند و
از  11.2به باال کاربریهای انتفاعی را نیز مستقر نمایند.
جداول ( )5-2و ( )5-3شرایط استقرار کاربریها را در کاربریهای منطقهای
(برای شهرهایی که منطقهبندی نیز دارند) و کاربریهای شهری نمایش میدهد.
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جدول  :5-2جدول کاربریهای مجاز و شرایط استقرار آنها در منطقهای برای شهرهای متوسط باال و بزرگ
گروهبندی
عمومی

نوع کاربری مرتبط

نام کاربری

معیارهای تعیین

متوسط سرانه

مساحت

سرانه

زمین (مترمربع)

حداقل

عملکردی
پارا منطقهای
ورزشی
منطقهای
برای شهرهای
متوسط باال و

آموزشی
درمانی

بزرگ (در

تجاری و خدماتی

شهرهای

جهانگردی و پذیرایی

کوچك

کارگاهها و صنایع

ضرورت

سبك شهری

ندارد)

حداقل  5هکتار

پارا ،باغ و سبز عمومی

پارا

کلوپها ،سالنهای ورزشی،
هنرستان

و

مدارس

حرفهای

آموزشگاهها
بیمارستانهای

کوچك،

 1.2مترمربع

ردیف معایر
معیار

استاندارد

بازارچه ،فروشگاههای بزرگ

برآورد مشاور

 0.1مترمربع

500

هتلهای متوسط و سالنهای پذیرایی

برآورد مشاور

 0.1مترمربع

300

 0.1مترمربع

500

داروخانه متوسط ،مرکز بهداشت و غیره

کارگاهها و تعمیرگاههای متوسط

فرهنگی

کتابخانه ،سالنهای نمایش متوسط و غیره
ایستگاههای آتشنشانی و مراکز پست و
تلگراف و تلفن و پستهای اصلی برق ،پمپ
بنزین

برآورد مشاور
متوسط شهرهای
ایران
برآورد مشاور
هر ناحیه شهری
 20تا  25هزارمتر

همجواری بااا درمااانی
معابر جمعکننده یا
دسترسیدهنده منطقهای

 0.1مترمربع

500

 0.2مترمربع

1000
سازمان
مربوطه

عفونی و تأ سی سات
خطرزا بااا رعااایاات
حریم ضروری

معابر جمعکننده یا
دسترسیدهنده منطقهای

8.8

رعایت حریم با
آموزشی و ورزشی

معابر منطقهای که معموالً
شریانی درجه دو فرعی

حداقل 11.2

هستند

طبق ضوابط
سازمانهای مربوطه

 معابر منطقهای کهمعموالً شریانی درجه دو

حداقل 8.8

فرعی هستند

طبق ضوابط
 0.2مترمربع

حداقل 8.8

2000

 0.8مترمربع

مذهبی

تجهیزات

 1.5مترمربع

حداقل

برای همجواری

طبق دادههای

500

مساجد بزرگ ،دیگر مذهبی متوسط

تأسیسات و

 1.1درصد جمعیت
شهر

آزمایشگاه،

متر سبز
عمومی باغ

حداقل  1.5هکتار
و

 1متر پارا 1

ویژگیهای معبر همجوار

بعد شاخص

کاربریهای ممنوع

در هر معبر مورد ضرورت

بدون
محدودیت

در جوار آموزشی،
ورزشی و فرهنگی با
رعایت حریم ضروری
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جدول  : 5-3جدول کاربریهای مجاز و شرایط استقرار آنها در شهری
گروه-
بندی
عمومی

معیارهای تعیین سطح و سرانه

نام کاربری

نوع کاربری مرتبط

پارا شهر

پارا عمومی ،طبیعی ،باغات و سبز عمومی

بسته به ویژگی شهر

متوسط سرانه
زمین (مترمربع)

مساحت حداقل

ویژگیهای معبر
همجوار

عملکردی
حرایم

مسیل ،رودخانه ،تأسیسات ،گسلها و غیره

استانداردها

ورزشی

استادیوم ،رودخانه ،باشگاه

حداقل  15هکتار

آموزشی

دانشگاهها

 70متر هر دانشجو

0.9

استاندارد

0.2

درمانی
تجاری و خدمات
شهری

بسته به ویژگی شهر

اور انس ،بیمارستانها و داروخانههای
اصلی

استانداردها

سازمان مربوطه

 1.2متر متوسط

معیار
عالی و حرفهای

 1و  2اصلی)

1000

0.3

جهانگردی و پذیرایی

هتلها ،سالنهای بزرگ ،خوابگاه

برآورد مشاور

0.15

صنایع سبك شهری

کارگاهها و صنایع غیره و تعمیرگاهها

برآورد مشاور

0.1

متوسط شهرهای کشور

0.1

فرهنگی

اداری
تأسیسات و تجهیزات

1000

کتابخانههای تخصصی

سازمان ملل

0.2

سینما و تأتر و مشابه

سازمان ملل

0.18

سالن کنسرت و مشابه

سازمان ملل

0.1

سازمان ملل و هزارنفر  2متر

0.2

1000

 2000مترمربع

0.2

سازمان مربوطه

ادارات شهری و ثبت و اسناد انتظامی
تأسیسات و تجهیزات شهری

 1و  2اصلی)

ضوابط آموزش

1000

مصلی ،مساجد بزرگ و …

معابر شهری (شریانی

معابر شهری (شریانی

1000

مذهبی

فروشگاهها ،عمدهفروشی ،اتومبیلفروشی

برآورد مشاور

طبق معیار

500

معابر شهری (شریانی
 1و  2اصلی)

بعد

کاربریهای

شاخص

ممنوع برای

حداقل

همجواری

11.2
8.8
8.8
8.8

رعایت ضوابط و
مقررات مربوطااه

11.2

براساس ضوابط
طاارح یااا نااهاااد

معابر شهری (شریانی 1

مربوطه

و  2اصلی)
معابر شهری (شریانی 1

8.8

و  2اصلی)
معابر شهری (شریانی  1و 2
اصلی)

در تمام نقان مورد
نیاز

11.2
رعایت حریم با

-

آموزشی ورزشی،
فرهنگی
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 -2-5بهرهوری از بعد شاخص در تعیین تراکم ساختمانی در قطعات اراضی
شهری
در شهرهایی که از برنامه "پایین به باال" برای هدایت و کنترل توسعه
استفاده میشود ،تعیین تراکم با شهرهایی که طرحهای فرادستی دارند که تراکم در
بخشهای مختلف شهر را مشخص کرده (و هنوز طرح قابل تحقق برآورد میشود)
به گونه متفاوتی ،میتواند بکار گرفته شود.
-1-2-5تعیین تراکم در هدایت کنترل توسعه پایین به باالی ،شهری

در این شهرها بعد شاخص بطور مستقیم میتواند بکار گرفته شود .بدین-
ترتیب که تراکم ساختمانی متوسط شهر در وضع موجود برای بعد شاخص
متوسط در نظر گرفته می شود و بعد قطعات با کد شاخص کمتر و بیشتر به همان
نسبت افزایش یا کاهش تراکم مییابند.
البته به شرطی که در هر قطعه ضوابط احداث بنا اجازه تحقق چنین تراکمی را ممکن
سازد .و گرنه تراکم کمتر حاصل از رعایت ضوابط احداث بنا ،مالا عمل خواهد
بود.
در شهرهایی که طرحهای فرادستی دارند که هنوز قابلیت اتکاک دارد ،تراکم متوسط
از تراکم متوسط ارائه شده برای شهر ،مالا تعیین تراکم قطعات با بعد شاخص
متوسط ،قرار میگیرد.


البته روشهای دیگر مثل احتساخ حداقل تراکم شهری برای قطعه با
کمترین بعد شاخص و یا برعکس تعیین سقف حداکثر تراکم ساختمانی
برای قطعات با بعد شاخص حداکثر هم ،میتواند مالاعمل باشد .در جدول
( )5-4تغییرات تراکم در قطعات تفکیکی اراضی با بعد شاخصهای متفاوت
نمایش داده شده است .تراکم متوسط باتوجه به تراکم رایج اغلب شهرها
 %240تعیین شده است.
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جدول :5-4محاسبه تراکم در قطعات مختلف (تفکیک) اراضی
(با تقریب حداقل)

تراکم عام با فرض  3.2 Bبرای متوسط

محاسبه تراکم با تراکم متوسط %240

محاسبه تراکم با حداقل تراکم %60

%1200

محاسبه تراکم با احتساخ حداکثر تراکم

%800

محاسبه تراکم بااحتساخ تراکم حداکثر

A

محاسبه تراکم با احتساخ تراکم متوسط

هزاردرصد

محاسبه

حداقل بعد شاخص 2.64

0 /6 B

%44

%60

%130

%85

0.2 A

%100

حداقل بعد شاخص 7.4

1.6 B

%124

%170

%360

%240

0.5 A

%300

حداقل بعد شاخص 10.8

2.4 B

%180

%240

%530

%350

7.5 A

%440

حداقل بعد شاخص 12.8

2.8 B

%214

%290

%620

%420

0.9 A

%520

متوسط بعد شاخص 14.3

3.2 B

%240

%325

%700

%460

A

%580

متوسط بعد شاخص17.7

4B

%300

%400

%870

%580

1.2 A

%720

متوسط بعد شاخص 20

4.5 B

%335

%450

%980

%650

1.4 A

%810

متوسط بعد شاخص 21.2

4.7 B

%335

%480

%1000

%690

1.5 A

%860

حداکثر بعد شاخص 24.5

5.5 B

%410

%560

%1200

%800

1.7 A

%8000

تراکمپذیری

با
تراکم

بعد شاخص قطعه

تراکم
حداکثر

گونههای مختلف

ااخص در برنامهریزی و تحقق
 -2-2-5تعیین تراکم و ضوابط احداث بنا و بعد شا
توأمان طرحهای شهری

دو عامل در تعیین تراکم قطعات مختلف بنا در شهرها موثر خواهند بود.
اول :بعد شااااخص قطعه (که همانطور که گفته شاااد ،مرتباً با توساااعههای دیگری
شهری تغییر مینماید).
دوم :چهارچوخهای حاصااال از ضاااوابط احداث بنا (که برای رعایت مباحثی مثل
حقوق شهری ،هم سایگی و بهرهوران و همینطور شکلگیری سیمای حجمی
شاااهری ،تدوین میشاااود) که ممکن اسااات تراکمی کمتر از حد مجاز "بعد
شاااخص" را تعیین نماید ،که در این صااورت ،این تراکم کمتر میتواند محقق
گردد.
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 -3-2-5روند بازنگری مستمر برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری

از آنجا که ،کد شاخص هر ه سته شهری از تراکم ساختمانی و کاربریهای آن متأثر
اساات با احداث ابنیه جدید و یا اسااتقرار کاربریهای جدید ،این کد شاااخص تغییر میکند و از
آنجا که قطعات واقع در هر هسااته متأثر از کد شاااخص همان هسااته هسااتند ،با این تغییر کد
شاخص قطعات واقع در آن ه سته نیز تغییر مییابند و محدودیتهای جدید و یا پتان سیلهای
دیگری کسب میکنند.
 بدینترتیب که در شااهرهای مختلف برحسااب شاادت فعالیتهای توسااعهای و تحوالت در
آنها در آخر هر ماه ،یا هر هفته و یا هر روز با وارد نمودن تغییرات حاصاااله در قطعات
مختلف اراضای در شاهر کد شااخص اولین تقسایم شاهری مرتبط (در این روش ه سته
شهری) تغییر مینماید و چون که شاخص هسته حاصل فرمولهای زیر است:
2عدرصد معابر در هسته)2+عسنجه تراکم هسته)2+عتراکم متوسط ساختمانی)= 2عبعد پایه هسته)
2عسنجه دسترسی هسته شهری)2+عسنجه متوسط تراکم ساختمانی)2+عبعد پایه)= 2عکد شاخو هسته شهری)

بنابراین با احداث یك بنا در یك قطعه تراکم متوسط ساختمانهای هسته شهری تغییر میکند.
بعالوه اگر کاربری خدماتی با شد سنجه در صد خدمات نیز تغییر میکند .یعنی بعد پایه تغییر
یافته و براساااس آن کد شاااخص هسااته شااهری تغییر میکند و درنتیجه کد شاااخص قطعات
شاااهری در همان هساااته تغییرمیکند ،یعنی یك قطعه مشاااابه قطعه تغییر یافته که قبالً کد

شاخصی مشابه آن داشت ،دیگر همان کد شاخص را نخواهد داشت.
2عراصله تا مترو)2+عمساح( قطعه)2+عکدشاخو هسته شهری)= 2عکد شاخو قطعه)

به عبارت دیگر اگر در قطعه (یا قطعات مختلف) هر ه سته شهری فقط کاربریهای سکونتی و
یا غیر از خدمات  7گانه م ستقر شده با شد ،کد شاخص تمام قطعات آن ه سته پایین میآید و
اگر خدمات هفتگانه اضافه شده باشد ،یا معابر جدید احداث شده باشند و یا ایستگاههای مترو
و دیگر دسترسیهای عمومی اضافه گردیده با شد ،کد شاخص هسته مربوطه و درنتیجه کد
شااااخص قطعات واقع در آن اضاااافه میشاااوند ،یعنی تراکم پذیری و پذیرش کاربریهای
غیرخدماتی افزایش مییابد.
بدینترتیب در هر دوره زمانی تعیین شاااده (ماه ،هفته و یا روز) برنامه بهخودیخود بروز
میشود و "برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری" محقق میگردد.
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 -6برنامهریزی شهر و تعیین محدوده شهر بطور توأمان
 -1-6شهر حقیقی و توسعه
شاااهرساااازی دوره (منساااوخ به) مدرنیزم با جداکردن کار و فعالیت از
سکونت و برونافکنی بخش زیادی از عملکردهای شهری"از شهرها" مثل صنایع
"گورستانها" "پادگانها" و "دهها عملکرد دیگر" عمالً شهرها را به خوابگاهایی با
تعدادی خدمات روزمره ضاااروری مثل خردهفروشااای آموزش کودکان و امثالهم
بدل نمود.
شهرهای حقیقی بجز این بودهاند ،آنها هر چه بیشتر عناصر فعالیتی و عملکردهای
ضااروری دیگر را در خود جمع میکردند و هر چه شااهر به تعداد بیشااتری از این
عناصر و عملکردها برخوردار بود شهر کاملتری است.
گور ستان پر ال شز در پاریس ،تخت پوالد در ا صفهان ،گور ستان قدیمی شهرهای
مثل ر شت و تهران و غیره نهتنها عملکردهای مزاحم شهری تلقی نمی شدند ،بلکه
از جاذبههای شهرند.
کوره زباله سوز وین مانند یك مجسه شهری عمل میکند و از جاذبههای آن است.
کارخانههای اصاافهان ،رشاات ،قمشااه ،شااهر ری و بساایاری دیگر از هویتهای
شهریند.
پادگان مرکزی مشهد و بسیاری از شهرهای دیگر بهنوعی ریههای شهریند .پاد.ان
کپنهاگ ،عصاارها به روی مردم باز میشااود و به پارا مهم ورزشاای شااهر بدل
می شود و بجای دیوار یك دیوار تپه سبز و خندق پر آخ بیرونش ،سیمای زیبا و
نوستالژیکی از پادگان را در شهر میسازد.
قلعه زندان شیراز ،زندان را با یك نماد تاریخی عجین میکند.
در واقع شهرهای دوره مدرنیزم ،به قلعههای سکونتی دوره فئودالیزم شبیهاند ،که
بجای دیوار و برج و بارو ،دیوار مساااتحکمتری به نام خط محدوده دارد و بجای
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خندق پرآخ دورش حریم شااهر را جایگزین کرده که خیلی عریضتر و عمیقتر از
آن خندقها عمل میکنند.
در شهرهای حقیقی ،این در واقع انواع سکونتگاهها ه ستند که ممکن ا ست بعللی،
بخواهند در حریم شهرها مستقر شوند.
تمایل به سکونت ویژهای که دیگر در شهرها ،برای آن گروه درآمدی خاص وجود
ندارد .مثالً اق شار متو سطی که مایل به دا شتن م سکن انفرادیند و در شهر امکان
اقت صادیش برای ممکن نی ست و مجبور به آپارتمانن شین شدهاند و میخواهند از
آن بگریزند.
یا گروه های دیگری که بع لت عالیق مشاااترا ،مثالً نوعی ورزش و یا فره نگ،
عالقمند به سکونت در شهرکی با ویژگیهای خاصاند.
اما مهمترینشان ،اقشار زیر خط فقر سکونت شهریند ،که به آنها کمی مفصلتر در
بخش بعد پرداخته میشود.
-2-6مهاجرت به شهرها و اثراتش بر اقتصاد خرد و کالن
یکی از مهمترین مزیتهای شهروند رسمی بودن (ساکنان شهر و روستا)
کسب اعتبارست .روستاییان بعلت شناخت کامل از یکدیگر حدودی از اعتبار را ،نزد
یکدیگر کسب میکنند و در روستا ،شناخت چهرهبه چهره ،اصل اول ،کسب
اعتبارست.
در شهرها عوامل دیگری جای این را میگیرد .برای مثال در ایران "چك کارمندی"
اعتبار بزرگیست( .با وجود اینکه خود دادن و گرفتن چك تاریخدار غیر قانونیست)،
ولی این امر حتی در تابلو بسیاری از مغازهها ذکر میشود.
خود داشتن "دسته" چك اعتبار دیگریست و بسیاری حاضرند که در ازای چك
شهروندان ،مثالً اقسان شهریه دانشآموزی را بپذیرند ،یا به او اجناس قسطی
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بفروشند و یا حتی صاحبخانهها به این اعتبار به افراد غریبه خانه اجاره دهند .به
شرطی که برای ماههای اجاره ،چك داده باشد.
داشتن شغل دائم اعتبار بخش بزرگ دیگریست .در کشورهای غربی داشتن حساخ
بانکی (که کار کند) حتی بدون چك هم اعتبارست.
البته در ایران مهمترین اعتبار از داشتن ملك حاصل میشود .با داشتن ملك میتوان
وام گرفت و در بسیاری از موارد دیگر از آن بهره برد .حتی میتوان از زندانی
شدن موقت ،یك فرد متهم (قبل از محکومیت) جلوگیری نمود.
قیمت ملك شامل دو بخش است ،قیمت زمین و قیمت بنا .حتی در مالکیت آپارتمانها،
که ساختمان به تعدادی آپارتمان تفکیك میشود .در واقع سهمی از زمین هم به آنها
تعلق میگیرد .شاید "مسکن" در ارضی استیجاری (مسکن مهر) میبایست این دو
را از هم جدا میکرد و فقط بخش اعیانی مالك میداشت .ولی در این گونه از ابنیه
نیز با تفکیك زمین و اختصاص آن به تعدادی بنا ،این امر به گونه ملحوظ میشود
و سهمی از زمین هم مدنظر واقع میگردد.

 -1-2-6روند تحول د ر اعتبار روستاییان

روستاییانی که بعلت کم آخ شدن اراضی و یا "افزایش جمعیت نسبت به
زمین" ناچار به مهاجرت به شهرها ،برای یافتن شغل میشوند ،از نظر اعتبار دچار
مشکالتی میگردند.
در وهله اول با جداشدن از روستا ،اعتبار روستایی خود را از دست میدهند .بعالوه
چون خانه خود را هم در روستا (اگر داشته باشند) رها مینمایند .اعتبار ناشی از
خانه داشتن را هم از دست میدهند.
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چون در شهرها هم کمتر موفق به یافتن کار ثابت (الاقل در سالهای اول مهاجرت
میشوند) بنابراین اعتبار شغلی هم نخواهند داشت.
حتی اگر درآمدی داشته باشند و آنرا در حسابی بانکی نگه داشته ،از آن طریق
هزینه نمایند .باز هم چون در ایران اعتبار ناشی از گردش حساخ (برای شهروندان
عادی) وجود ندارد ،این امر هم برایشان اعتبار نمیآورد.
از نظر تأمین مسکن هم این گروه فاقد دارایی الزم ،برای خرید یا حتی اجاره مسکن
ال در "زیر خط فقر سکونت شهری" بسر میبرند).
در شهر هستند (چون معمو ً
بنابراین تنها راهحل برایشان سکونت در اطراف شهر و در فاصلهایست ،که بتوانند
برای کار (در اولویت اول) و حوائج دیگر در درجه بعدی به شهر مراجعه نمایند.
در ایران حدود  2تا  3درصد اراضی کشور زیرساخت و سازهای شهری و
روستائیست .حدود  12تا  15درصد اراضی هم زیر کشت است و لذا این  14تا 18
درصد تنها زمینهای دارای مالك میباشد.
باقی امالا به عنوان "اراضی منابع ملی" در اختیار دولت است .که بیش از %70
آنهم بیابانی ،ریگزار ،کویر و لمیزرع میباشد .که میتواند مهمترین اراضی برای
ساخت مسکن مهاجران (به اجبار مهاجر شده) به شهرها باشد .ولی مقرراتی این
امر را بسیار مشکل میسازد ،از جمله:
ال ردیفی برای اراضی بایر ،کویری،
 در دستهبندی اراضی حریم شهر ،اصو ًلمیزرع گذاشته نشده است و اراضی در گروههای کشاورزی ،مرتعداری،
جنگل ،طبیعی (و موارد مشابه) قرار دارند .که مقررات سختی برای حفاظت
آنها وضع شده ( البته فقط در سطح مقررات ،و گرنه اقدامات حفاظتی عملی
انجام شده بسیار اندا است)
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برای موارد اندکی هم (که البته اغلب برای کاربریهای غیرمسکونی است) برای
اخذ این اراضی ضرورت طی مقررات شدیدی وجود دارد و در نهایت هم پس
از پذیرش باید  %80قیمت روز زمین را بعداز تغییر کاربری به وزارت
کشاورزی پرداخت .یعنی تحت هیچ عنوان از اراضی منابع ملی نمیتوان
"زمین ارزان" برای سکونت مهاجران (حتی آنهایی که به اجبار مهاجرند) ،تهیه
نمود.
مگر اینکه آنها به غصب این اراضی بپردازند .که اکثریت قریب به اتفاق آنها بدالیل
اعتقادی ،دست به چنین عملی نمیزنند.
راه حل یا مرگ از گرسنگی در روستاست ،یا کارتن خواخ کردن خود و خانوادهشان
و یا (راه حل سوم) خرید زمین از تنها کسانی است (که بجز دولت) مالك زمین
هستند ،یعنی اراضی کشاورزی ،متعلق به کشاورزان اطراف شهرها ،که البته بدالیل
موانع قانونی ،فقط قولنامهای میتوانند زمین واگذار نمایند .یعنی حفاظ( از اراضی
عاغلب بایر منابع ملی) بوسیله دول( ،درس( به عکد خود بدل میدردد ،به از
بین ررتن اراضی کشاورزی منجر میشودا

 -2-2-6اثرات سکونت اجباری در حاشیه شهرها

این سکونت اجباری در اراضی کشاورزی در اطراف شهرها تالی فاسدهای فراوانی
دارد ،از جمله:
یك -برای زمین قولنامهای نمیتوان جواز ساخت گرفت .بنابراین ساخت و سازهای
خالف ضوابط احداث بنا صورت میگیرد.
دو -برای این ابنیه نمیتوان سند مالکیت داشت .پس اعتباری هم ،نمیتوان براساس
بنایی که روی زمین ساخته میشود ،گرفت.
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در حالی که اگر میشد براساس حتی ارزش بنای ساخته شده (و بدون قیمت زمین)
اعتباری کسب کرد .این اعتبار به احتمال قوی میتواند صرف سرمایهگذاری برای
ایجاد شغل برای مهاجر شود و یك "شغل تولیدی واقعی" بجای مشاغل حاشیهای،
ایجاد میگردد.
بدین ترتیب این مهاجر رانده شده از روستا ،نه به تقصیر خودش بلکه بعلت قصور
در برنامه ریزی صحیح آمایش سرزمین بوسیله دولت و عدم ایجاد شغل برای
جمعیت سرریز روستایی ،در شهرهای میانه( ،که اعتبار روستایی بودن و خانه
روستائیش را از دست داده) و حاال اجباراً حتی از خانهای که خودش ساخته هم
اعتباری حاصلش نمیگردد.
بعالوه حتی از نظر مسئوالن ،یك روستایی "قربانی بیبرنامهگی کشور" هم
محسوخ نمی شود و زیر عناوینی مثل ساکنان غیررسمی اطراف شهرها ،حاشیه-
نشین و غیره دو چندان بیشتر بیاعتبار میگردد.
در حالی که اگر دولتی که ،قادر به توسعه متعادل ملی نشده و براساس اصل 43
قانون اساسی موظف به تأمین سرپناه برای تمام شهروندان کشورست .فقط یك
قدم کوچك بر میداشت و به این "آوارگان بیتقصیر" از زمینهای بایر اطراف
شهرها زمینی اعطاک میکرد ،که حداکثر فقط حد قطعات با معابر و اراضی ذخیره
شده برای خدمات ،رویش خطکشی شده بود ،فرصتهای مناسبی حاصل میشد و
تهدیدهای حاصله میتوانست رفع گردد ،به شرح زیر:
یك -اراضی کشاورزی ،اجباراً ،بوسیله این مهاجرین اجباری به مسکن بدل
نمیگشت.
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دو -با واگذاری رسمی زمین( ،حتی به شکل استیجاری) اعطای جواز ساخت
هم به او ممکن میشد و ابینه خالف ضوابط با سرعت زیاد و شبانه
(یعنی غیرمستحکم) ساخته نمیشد.
سه -چند سال بعد با رسیدن شهر به این اراضی و الحاق آنها به شهر( ،آن
امری که براساس تجارخ تهیه طرحهای شهری ،مرتباً اتفاق میافتد)
هزینه چند برابری برای ،ساماندهی این مجموعهها ،برای شهرداریها،
در سالهای آتی ایجاد نمیگردید.
چهار -شهروندان جدید شهری ،با اعتبار این مساکن میتوانستند وام بگیرند و
احتماالً برای خود شغلی ایجاد کنند و یا الاقل مایحتاج زندگی خود را
ارتقاک دهند.
پنج -حتی به توسعه ملی نیز به شرحی که خواهد آمد کمك میشد.

 -3-2-6چرخه باطل کمبود سرمایه برای توسعه ،قابل شکستن است.

همانطور که گفته شد ،اگر کشور سرمایه کافی میداشت و میتوانست با
احداث کارخانهها و شهرهای میانی ،سرریز جمعیت روستایی و شهرهای کوچك
را جذخ کند ،هیچگاه به مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ نمیانجامید.
جمعیت مهاجر اگر سرمایه کافی برای خرید ،رهن ،رهن – اجاره و یا حتی اجاره
یك خانه در شهر بزرگ را داشت ،هیچگاه برای سکونت به "حاشیه شهرها" رانده
نمیشد.
اگر در حاشیه شهرها اداره منابع طبیعی که حدود  85درصد اراضی کشور را در
اختیار دارد ،که بیش از  %70آن اراضی بایر و بیابانی است ،به واگذاری یا فروش
زمین ارزان به این مهاجران اقدام میکرد .آنها ناچار به خرید تنها زمینهای دارای
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مالك و قابل خرید ،یعنی زمینهای کشاورزی اطراف شهرها نمیشدند و زمینهای
کشاورزی زیر ساخت و ساز نمیرفت و تعدادی کشاورز دیگر از این شغل خارج
نمیشدند.
یعنی تمام این مشکالت فزاینده از ،کمبود سرمایه (این مهاجران رانده شده به
شهرها) سرچشمه میگیرد و ظاهراً نه گریزی از آنست ونه گزیری.
الکن "هرناندودوسوتر" معتقدست ،که این سرمایه وجود دارد و فقط نمیتوانیم
آنرا از "حالت بالقوه" به "بالفعل" بدل نماییم.
هنگامی که تازهواردها به شهر از نظام شهری بیرون میمانند (یعنی برای سکونت،
بیرون رانده میشوند) ،آنها اجباراً "خارج از قانون" هم میشوند .لذا تنها انتخاخ
آنها این است ،که "خارج از قانون" "رسمی" زندگی کنند و از مناسبات غیررسمی
ویژه خودشان ،در جهت ضبط و تجهیز داراییهایشان استفاده نمایند.
دادههای مطالعات ایشان نشان میدهد که:
مانع مهمی که کشورهای در حال توسعه را از استفاده از سرمایههای ملی باز
میدارد ،عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است .سرمایه (یعنی در واقع انباشت
ضروری برای توسعه) عاملی است که بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد و
ثروت ملل را خلق میکند .سرمایه نیروی حیاتبخش نظامهای حاکم دنیا و مایهی
پیشرفت آنهاست ،که گویا "کشورهای فقیر جهان" نمیتوانند خودشان به تنهایی
تولیدکنند.
الکن اطالعات و اعداد و ارقامی که تیم تحقیقاتی "هرنادودوسوتو" در وجب به
وجب شهرها و مزارع آسیا ،آفریقا ،خاورمیانه و آمریکای التین جمعآوری کردهاند،
نشان می دهد ،که اکثریت مردم فقیر این کشورها با نیروی کار خود و احداث
واحدهای مسکونی در واقع داراییهای الزم را برای فراهم کردن موجبات موفقیت
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دارند .حتی در فقیرترین کشورها ،ارزش سکونتگاههای بسیار فقرا زیاد است .به
عنوان مثال ،در مصر ارزش ثروتی که فقرا از طریق "احداث مسکنهای خود"
انباشت کردهاند چهل و پنج برابر مجموع ارزش تمامی سرمایهگذاری خارجی
مستقیمی است (از جمله کانال سوئز و سد اسوان) که تاکنون در آنجا ثبت شده
است.
در هاییتی (فقیرترین کشور در آمریکای التین) ،کل ارزش سکونتگاههای فقرا بیش
از  150برابر ارزش تمامی سرمایهگذاریهای خارجی است که از زمان استقالل آن
کشور از فرانسه در سال  1804دریافت شده است.
اگر بنا بود ایاالت متحده بودجه کمكهای خارجی خود را به سطح توصیه شده
سازمان ملل یعنی  0/7درصد درآمد ملی -برساند ،برای این ثروتمندترین کشور
جهان بیش از  150سال طول میکشد تا منابع الزم را برابر با آنچه که فقرای جهان
از قبل در تملك دارند ،به آنها انتقال دهد.
جهان سوم و کشورهای کمونیستی سابق ،این فرایند تبدیل سکونتگاه به منبع
اقتصادی و سرمایهای را ندارند .درنتیجه ،اکثر آنها با سرمایهی ناکافی روبهرو
هستند ،مانند بنگاهی که سرمایهی کافی ندارد .زیرا نمیتواند اوراق بهادار بیشتری
نسبت به آنچه درآمد و داراییهایش اجازه میدهد ،منتشر کند" .بنگاههای مردم
فقیر" خیلی زیاد شبیه شرکتهایی هستند که ،نمیتوانند سهام یا اوراق قرضه
انتشار دهند ،تا سرمایهگذاری جدید و تأمین مالی به دست آورند .بدون این فرآیند
است که ،دارایی آنها "سرمایههای راکد" است.
نتیجه این است که بیشتر منابع تجاری و مالی مردم به صورت نامرئی است .هیچ-
کس در واقع نمیداند چه کسی چه چیزی و در کجا دارد ،و چه ساز و کارهایی
برای تضمین پرداخت بهای کاالها و خدمات انجام شده موجود است .نتیجتاً اکثر
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دارایی های بالقوه در این کشورها شناسایی نشده ،یا تشخیص داده نشدهاند.
سرمایهی قابل دسترس اندا بوده و اقتصاد مبادلهای محدود و سست است.
این تصویر از بخش با سرمایة ناکافی به طور بارز متفاوت از "تفکر پذیرفته شدة
رایج" از جهان در حال توسعه است .اما این جهان سوم جایی است که اکثرمردم
در آن زندگی میکنند .این دنیایی است که در آن ردیابی و اعتبار بخشیدن به مالکیت
داراییها مشکل است و توسط یك مجموعة ضوابط قانوناً به رسمیت شناخته شده
کنترل نمیشود ،جایی که ویژگیهای بالقوة مفید اقتصادی داراییها توصیف و
سازماندهی نشده؛ جایی که نمیشود از آنها برای کسب ارزش اضافی از طریق
معامالت متعدد است فاده کرد ،زیرا ماهیت متغیر و نامطمئن آنها جای زیادی برای
سوکتفاهم ،بازپرداخت غلط و نقض توافقنامهها باقی میگذارد.
اکثر مردم فقیر این کشورها از طریق مسکنهایی که با کار خود احداث مینمایند،
صاحب دارایی هستند اما فرایندی ندارند که ،مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه
ایجاد کند .آنها خانه دارند ولی نه حق مالکیت ،آنرا دارند و نه سند برای کسب اعتبار
دارند ،اما نه شخصیت حقوقی آن را.
اما مردم کشورهای فقیر این منابع را به شکل غیرقابل قبول تولید میکنند .زیرا
خانهها روی زمینهایی ساخته میشوند که حقوق مالکیت آنها به طور مناسب ثبت
نشده ،کسب و کارها غیرشرکتی و مسئولیتها تعریف نشده هستند و صنایع در
مکانهایی به دور از دید سرمایهداران و سرمایهگذاران مستقر شدهاند .از آنجا که
حقوق این گونه مالکیت به طور مناسب ثبت نمیشوند ،این داراییها فور ًا قابل تبدیل
به سرمایه (و اعتبار) نیستند ،در خارج از محیطهای محدود محلی که مردم یکدیگر
را نمیشناسند و به هم اطمینان نمیکنند قابل مبادله نبوده ،به عنوان وثیقه برای
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وام گرفتن قابل استفاده نیستند و همچنین به عنوان سهم ،در برابر "سرمایهگذاری"
به کار گرفته نمیشوند.
در مقابل ،در کشورهای پیشرفته هر قطعهی زمین ،هر ساختمان ،هر قطعه از
تجهیزات یا ذخیرهی موجودی و انبار ،یك سند مالکیت دارد ،که عالمت آشکار یك
فرایند گستردة پنهانی است که تمامی این داراییها را ،به بقیة اقتصاد ارتبان میدهد.
به خاطر این فرایند نمادین ( اسناد مالکیت) است که داراییها میتوانند در کنار
موجودیت مادی خود "هویت نامریی" هم داشته باشند .آنها را میتوان به عنوان
وثیقه برای دریافت اعتبار بانکی استفاده کرد .در ایاالت متحده مهمترین منابع
دریافت منابع مالی برای یك کارآفرین جهت راهاندازی کسب وکار جدید ،دریافت
وام بانکی به اعتبار مسکن شخصی وی میباشد .این داراییها همچنین میتوانند
رابطی به سابقة اعتباری مالك باشند ،مرجعی پاسخگو برای مجموعه دیون و
مالیاتها ،تکیهگاهی برای ایجاد امور عامالمنفعه همگانی و همچنین پایهای برای
انتشار اوراق بهاردار (مثل اوراق قرضهای که پشتوانة آنها وام بانکی است) که
می توانند مجدداً تنزیل و در بازارهای ثانویه به فروش برسند .از طریق این فرایند،
کشورهای پیشرفته به دارایها حیات میبخشد و آنها را وادار به تولید سرمایه
میکنند.
این سرمایة راکد چقدر ارزش دارد؟
در فیلیپین براساس محاسبه (گروه مطالعاتی یاد شده)  57درصد ساکنان شهرها
و  67درصد مردم حومه شهرها در مسکنهایی زندگی میکنند که سرمایة راکد
است .در پرو  53درصد ساکنان شهرها و  81درصد مردم حومه شهرها در مسکن-
های "خارج از قانون" زندگی میکنند.
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اعداد و ارقام در هاییتی و مصر حتی چشمگیرتر است .بر طبق بررسیها در هاییتی
 68درصد ساکنان شهرها و  97درصد مردم حومه شهرها درخانههایی زندگی
می کنند که برای آنها حقوق قانونی مالکیت روشن نیست .در مصر ،مسکنهایی که
سرمایة راکدند ،خانة  83درصد مردم حومه شهرها را تشکیل میدهد.
بسیاری از این خانهها براساس استانداردهای غربی ارزش زیادی ندارند .ارزش
یك آلونك در "پورت – او -پرنس" خیلی پایین و حدود  500دالر است ،یك کلبه
در کنار مسیر آبی آلوده در مانیل فقط  2700دالر ،یك خانه نسبتاً محکم در
روستایی خارج از قاهره فقط حدود  5000دالر ،و در تپههای اطراف لیما یك خانه
یك طبقهای (بنگاله) با گارا و پنجرههای منظرهدار فقط  20.000دالر ارزش دارد.
اما تعداد زیادی از این نوع خانهها وجود دارند و در مجموعه ارزش آنها به مراتب
از ارزش کل ثروت ثروتمندان بیشتر است .در هاییتی ارزش کل امالا شهری و
روستایی با هم که حقوق مالکیت آنها روشن نیست حدود  5/2میلیارددالر است،
این مبلغ چهار برابر ارزش کل داراییهای تمامی شرکتهای قانونی است که در
هاییتی کار میکنند 9 ،برابر ارزش کل داراییهایی که در اختیار دولت است و 158
برابر ارزش کل سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی است.
در هر کشوری که بررسی انجام شده ،به این جمعبندی رسیدهاند ،که قانونی ماندن
به همان اندازه قانونی شدن مشکل اس(ا مسلماً ،مهاجران آنقدر قانونشکنی
نمیکنند که قانون آنها را میشکندا
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 -3-6نقش هدایتگر و محدودهکننده محدوده شهرها در گسترش (توسعه
کالبدی) شهرها
این کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسااات ،که برای آن بررسااای چند مورد
ضرورت دارد:
 -1-3-6نقش شهرداری در محدوده قانونی در قوانین

از قانون "تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرا و نحوه تعیین
آنها" مفاد زیر مستفاد میشود ،در ماده  1-آمده است "محدوده شهر عبارت است
از حد کالبدی موجود شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن (در دوره طرح
جامع یا هادی) الزم االجراک میباشد".
بعالوه اضافه شده است " شهرداری عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از
جمله ،احداث و توساعه معابر و تأمین خدمات شاهری و تأسایساات زیربنایی (در
چارچوخ وظایف قانونی خود) نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و
سااایر اقدامات مربون به توسااعه و عمران در داخل محدوده شااهر را نیز بر عهده
دارند".
از آنجا که در ماده  2-آمده است "هر گونه احداث ساختمان و تأسیسات
در داخل حریم شهر تنها در چهارچوخ ضوابط و مقررات مصوخ طرحهای جامع
(و هادی) امکانپذیرست".
ب نابراین مساااتفاد میشاااود که اوالً در حریم هم احداث سااااختمان و
تأساایسااات براساااس طرح مجاز اساات و ثانیاً در آنجا هم وظیفه هدایت و کنترل
ساخت و برعهده شهرداری میباشد.
به مع نای دیگر این و ظایف در کل حریم (و م حدوده شاااهر) برع هده
شهرداری ا ست و در هر دو برا ساس طرح ممکن ا ست .بدینترتیب تفاوت اوالً در
مقررات مربون به هر کدام در طرح است و ثانیاً در حریم چون از احداث و توسعه
معابر و تأمین خدمات و تأ سی سات زیربنایی ،نام برده ن شده ا ست و در واقع تنها
تفاوت همین اساات .یعنی شااهرداریها در حریم حتی در نقاطی که اجازه توسااعه
میدهند ،موظف به تأمین معبر و خدمات نیستند.
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 -2-3-6تحلیل نقش شهرداری در محدوده حریم

براساس قانون مشخص شد که تنها تفاوت نقش شهرداری در محدوده و
حریم این اساات که در محدوده شااهر موظف به ارائه خدمات و احداث و تعریض
معابر است و در حریم این وظیفه را ندارد.
البته در شاااهر نیز این وظایف و چگونگی اعمالشاااان چندان وظیفه قطعی
نیسااات .در طول تحقق طرح های شاااهری بسااایاری از معابر احداث یا تعریض
نمی شاااوند و بسااایاری بیشاااتر از خدمات (حتی موظف شاااهرداری و نه خدمات
بخش های دیگر مثل آموزش و پرورش و درمانی و غیره) تحقق نمیگردند و چون
هیچ مقرراتی برای عدم انجام این تعهدات وجود ندارد و هیچ تنبیه و بازخواساااتی
برای آن وجود ندارد.
یعنی در عمل تفاوت زیادی برای وظایف شاااهرداری در محدوده و حریم
نیساات و میتوانساات اصااوالً وظایف شااهرداری در حریم و شااهر را در یك جمله
مشابه تعریف نمود ،به شرح زیر:
"در محدوده و حریم شااهر ،ضااوابط و مقررات شااهرسااازی الزماالجرا
است و شهرداریها نظارت بر احداث بنا و توسعه در آنها را دارند".
 -3-3-6مشکالت تعیین خط محدوده شهرها

خط محدوده بدون ترسیم شدن روی زمین ،بدون دیوارکشی و همانطور
که در بخش ق بل گف ته شاااد ،بدون هیچ ت فاوتی ع مده در ای جاد و ظایف قطعی و
الزماالجرا برای شااهرداری و دیگر بخشهای عمومی ،در عمل و برای شااهروندان
(بخ صوص شهروندان جدید) تقریباً در حد خطون مرزی م سئلهزا و م شکلآفرین
است .که به تعدادی از آنها اشاره میشود:
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خط محدوده و تغییر قیم( اراضی

اراضااای دو طرف خط محدوده تفاوت قیمتها تا ده برابر پیدا میکنند و این برای
(بخصوص) اولین قطعات بسیار ناگوار ا ست .حاال اگر این تعیین خط با دقت کافی
انجام نشاااده باشاااد و شااافافیت الزم در چگونگی تعیین آن (برای تشاااریح برای
شاااهروندان مرتبط) به عمل نیامده باشاااد ،این تعیین خط معنیدار تلقی شاااده و
شهروند قطعه بعدی خود را بازنده امر برای نداشتن عامل فشار و یا مرتبطنبودن
به قدرت فرض خواهد نمود .که اغلب نیز این امر را تحمل نکرده و به ساختوساز
غیرمجاز اقدام مینماید.
تقریباً در تمام شهرها قطعه و یا چند قطعه ارا ضی بعداز خط محدوده بدینترتیب
ساااخته میشااوند .که تقریباً در تمام طرحهای بعدی اجباراً این قطعات در محدوده
جای میگیرند و چون خارج از طرح و برنامه سااااخته شااادهاند ،اغلب به موانعی
برای توسعههای بعدی منجر میشوند.
در طرح جامع پیشااانهادی شاااهر رشااات ،طراح بجای یك خط محدوده ،یك پهنه
محدوده برای شهر در نظر گرفت و م شابه برخی شهرها که یك کمربند سبز دور
شاااهر طراحی مینماید با مجوز دادن به احداث بنا به شاااکل خانه باغ ،اوالً تفاوت
قیمت زمین شهری درون محدوده با بیرون آن را با این ارا ضی با قیمت متو سط
حدفاصاال کم کرد و ثانیاً در واقع یك کمربند ساابز به هزینه شااهروندان گرداگرد
شاااهر ایجاد نمود 13.در صاااورت اصااارار به داشاااتن خط محدوده ،این عمل حتی
می توا ند با تعیین ه مان خط اول برای م حدوده و ت بد یل این په نه خا نه – باغ به
پهنه ای در حریم شاااهر هم محقق گردد و یا تبدیل خط دوم به عنوان محدوده و
پهنهبندی اراضی جوار این خط به شکل پهنه خانه – باغ.
13

) این ووش دو تصویب نهایی طفح دو مفاجع رفوسی حذف و دوراوه خط محکوده جایگزین آن شک (رع ت محافظزباوی
و تفس ات اقکامات نوین دو شهفساتی)
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 -4-3-6حدود توسعه و گسترش شهر و مسائل آن

یک -پیشبینیهای جمعیتی
برای تعیین حدود و مقدار تو سعه و گ سترش شهر ،مطالعات اقت صادی و بخ صوص
جمعیتی حرف اول را میزند.
البته با نبود برنامههای آمایشاای و دیگر طرحهای فرادساات مصااوخ و قابل اسااتناد
قطعی معموالً پیشبینی جمعیت در سه الگوی حداقل ،متوسط و حدکثر تدوین میگردد
و باز هم معموالً حد میانه انتخاخ میگردد.
این انتخاخ که معموالً مدیریتی و در جلسات بررسی صورت میگیرد ،اوالً فاقد پایه و
ا ساس قابل اعتماد ا ست و ثانیاً حتی در صورت احراز این شرایط با تغییرات ک شور،
نتایج متفاوت اتفاق میافتد.
در بررسااای طرحهای جامع در  25ساااال اول این تفاوت پیشبینی و تحقق از ( %60جمعیت
پیشبینی شاااده تا  %289آن که بعلت فاصاااله زیاد هر دو حذف میشاااوند  %69جمعیت
پیشبینی شده تا  %143ا ست ،که ن شان میدهد ا ستناد به مطالعات جمعیتی برای گ سترش
شهر تا چه حد غیرقابل اطمینان است و نتایج غلطی میدهد (جداول  1و )2
جدول شماره  :6-1بررسی پیشبینی جمعیت
پیشرینی
نام شهف نمونز

آنچز رز وقوع پیوساز

نس ت پیشرینی رز

جمعیت

جمعیت شهف دو

(هزاو نفف)

پایان دووه طفح

تاهکان

1365

195

1365

282

%69

یزد

1365

263

1365

184

%143

شیفات

1365

627

1365

848

%74

وشت

1365

241

1365

294

%82

اواک

1365

257

1365

265

%97

رنکوع اس

1365

** 219

1365

201/6

%109

مفاغز ***

1365

105

1365

100

%105

سال

جمعیت
(هزاو نفف)

سال *

* جمعیت  1365از آمار رسمی مرکز آمار ایران برای این سال استفاده شده است.
** جمعیت بر اساس گزینه سوم طرح جامع بندرعباس ( 1358غیر مصوب).
*** مبانی پیشبینی جمعیت خطای فاحش دارد ،نزدیکی پیشبینی اتفاقی است.
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جدول شماره  :6-2پیشبینی جمعیت و جمعیت واقعی در انتهای دوره طرح در  11شهر
دیگر
سال

وضع موجود

نس ت جمعیت دو
سال پایان طفح

پیشرینی

سفشماوی

س ماس

21700

1365

40543

50573

%124

قفوه **

5256

1370

19800

57367

%289

مفیوان

4333

1365

8334/5

5039

%60

مشهک ***

409616

1365

1463508

%126

1345

شهف

پایان دووه طفح
نس ت رز پیشرینی

1275749
1152496
1256899
رارر

49033

1365

89940

115320

%128

رار سف **

11781

1370

21233

35798

%168

رنکوانزلی

41785

1365

68833

87063

%126

قزوین

88106

1365

196054

248591

%126

همکان

124167

1365

212809

272499

%128

رهشهف *

26032

1362

58139

45300

%77

ره هان **

39874

1370

65634

93463

%142

* جمعیت سال  1362با استفاده از نرخ رشد آمار سرشماری دوره  1355-65محاسبه شده است.
** برآورد جمعیت  1370از طریق راهنمای جمعیت شهرهای ایران ،وزارت مسکن و شهرسازی  -حبیب اهلل ریحانی  -فریدون رحمانی انجام شده است.
*** پیش بینی جمعیت شهر مشهد با سه فرض انجام و تأکید بر فرض دوم است.

دو -جهات دسترش شهر
با تفاوت خاص پیشبینی جمعیتی شهرها بدون شك مقدار گسترش شهر
نیز میباید ،با تفاوت های صاااورت پذیرد ،که به نظر امری پذیرفتنی اسااات .الکن
بررساای جهات توسااعه شااهر و همینطور بخشهای توسااعه کامالً مغایرتهای را
نمایش میدهد .نقشااههای  2تا  8توسااعههای تحقق یافته و محقق شااده طرحهای
(هفتگانه مورد بررسی را) نمایش میدهد.
جدول زیر ،درصد ساخته شده بیرون از حدود شهر و ساخته نشده در
داخل محدوده را و نتایج حاصله را نشان میدهد.
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نقشه شماره :6-1

نقشه تطبیقی طرح پیشنهادی با حد ساخت و ساز پایان دوره طرح شهر
رشت

توضيحات:
 425هكتار ( 15درصد سطح شهر) خارج از محدوده پيشنهادي ساخته شده است.
 582هكتار ( 19/5درصد از سطح محدوده پيشنهادي) باير باقي مانده است.
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نقشه شماره  :6-2مغایرت های محدوده پیشنهادی طرح جامع با محدوده شهر اراك در پایان
دوره طرح

توضيحات:
 157هكتار ( 8درصد) ،توسعه خارج از محدوده طرح جامع انجام شده است.
 1059هكتار ( 40درصد) ،اراضي باير در محدوده طرح باقي مانده است.
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نقشه شماره  :6-3مغایرت جهات توسعه شهر مراغه در حدفاصل دو طرح با پیشنهادات طرح
جامع

توضيحات:
 190هكتار ( 20درصد) توسعه خارج از محدوده انجام شده است
 400هكتار ( 30درصد) از سطح محدوده پيشنهادي ساخته نشده است.
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نقشه شماره  :6-4مغایرتهای توسعه شهر در پایان طرح جامع و محدوده مصوب  1358در
شهر یزد

توضيحات:
 530هكتار ( 20درصد از سطح شهر) خارج از محدوده مصوب احداث شده است
 265هكتار ( 10درصد) از اراضي داخل محدوده مصوب ،باير شده است.
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نقشه شماره  :6-5نقشه تطبیقی طرح پیشنهادی با حد ساخت و ساز پایان دوره طرح در شهر
زاهدان

توضيحات:
 450هكتار ( 15درصد سطح شهر) خارج از محدوده پيشنهادي ساخته شده است.
 550هكتار ( 22درصد سطح محدوده پيشنهادي) باير باقي مانده است.
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نقشه شماره  :6-6نقشه تطبیقی طرح پیشنهادی (طرح هادی و طرح جامع) با حد ساخت و
ساز پایان دوره طرح در شهر بندرعباس

توضيحات:
 100هكتار ( 3درصد) توسعه خارج از محدوده اتفاق افتاده است.
 2400هكتار ( 22درصد) از اراضي داخل محدوده طرح هادي ،باير باقي مانده است.
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نقشه شماره  :6-7مقایسه محدوده پیشنهادی طرح جامع و مصوب سال  1358با وضع
موجود شهر شیراز در پایان دوره طرح

توضيحات:
 1000هكتار خارج از محدوده مصوب سال  1358ساخته شده است.
 2700هكتار خارج از محدوده پيشنهادي ساخته شده است.
 4200هكتار از محدود مصوب سال  1358باير باقي مانده است.
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جدول شماره  :6-3جمع بندی چگونگی توسعه شهر در شهرهای نمونه
ساخت خاوج محکوده

ساخاز نشکه داخر محکوده

جمع سطح ساخاز

سطح (ههااو)

دوصک

سطح (ههااو)

دوصک

شکه و نشکه

مفاغز

190

%20

400

%30

-210

اواک

157

%8

1059

%40

-902

وشت

445

%15

582

%19/5

-137

تاهکان

450

%15

550

%22

-100

یزد

530

%20

265

%10

+265

شیفات

3700

%26

4200

%30

-500

رنکوع اس

100

%3

2400

%22

-2300

جمع

5572

%107

8960

%163

3884

ماوسط

796

%15

1280

%23

-484

از دادههای این جدول استفاده میشود:
 -1در تمامی شهرها به غیر از یزد مقدار ساخته شده در بیرون محدوده کمتر
از ساخته نشده داخل محدوده میباشد .این تفاوت به طور متوسط معادل
 %8سطح است.
 -2جز در مورد بندرعباس که حد ساخت و ساز در بیرون محدوده ناچیز
( )%31است ،در باقی موارد این حد بین  %8تا  %26و متوسط آن  %15است.
 -3سطح ساخته نشده داخل محدوده بین  %10تا  %40و به طور متوسط %23
سطح است.
 -4به غیر از مورد استثناک یزد ،در تمامی شهرها ،جمع ساخت و سازهای
غیرقانونی و سطوح ساخته نشده کمتر از جمع سطح پیشنهادی میباشد.
این جمع به طور متوسط در هر شهر حدود  484هکتار است ،حال آنکه در
اغلب شهرها جمعیت مورد پیشبینی از حد برآورد بیشتر شده و باید
انتظار سطوح اشغال بیشتری را داشت ،که ظاهراً به علت عدول در سرانهها
بهخصوص خدمات و مسکونی این چنین نشده است.
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 -5-3-6استنتاج در توسعه شهر در داخل و خارج از محدوده

معلوم شااد که در شااهرهای نمونه مقدار ساااخت و ساااز بیرون محدوده از  %3تا
 %26و بطور متوساااط  %15اسااات .که این امر باتو جه به جمع یت های بیش از
پیشبینی میتواند طبیعی تلقی شود.
الکن در صد سطوح ساخته شده در داخل محدوده از  %10تا  %40که اگر این امر
در مورد شاااهرهایی که جمعیت مورد پیشبینی محقق نشاااده صاااورت میگرفت،
طبیعی بود .الکن اینطور نیست.
بطوری که در مراغه تحقق جمعیت حدود  %105و نساابتاً معقول اساات %40 ،داخل
محدوده ساخته ن شده باقیمانده و  %30بیرون از محدوده ساخته شده ا ست .در
اراا که جمعیت  %97تحقق شده  %8بیرون محدوده ساخته شده در حالی که %40
در داخل ساخته نشده باقی مانده.
در یزد که جمعیت تقریباً  1/5برابر پیشبینی اتفاق افتاده نیز  %10شاااهر سااااخته
ن شده باقی مانده ا ست بجای آن  %20بیرون محدوده ساخته شده ا ست .این امر
نشااان میدهد که اغلب ساااختوسااازهای بیرون محدوده به بعلت کمبود اراضاای
داخل محدوده ا ست (چون بطور متو سط  %23سطح شهرها ساخته ن شده باقی
مانده و  %15بیرون محدوده ساختهاند) بلکه بیتوجهی به خط فقر سکونت شهری
است.
بدینترتیب که حدود  %23شهروندان با وجود اینکه در شهر اراضی برای سکونت
آنها وجود داشته ،اجباراً در بیرون شهرها ساکن شده است .که این درصد با 20
تا  25درصد معمول زیر خط فقر سکونت شهرها تطابق دارد.
به معنای دیگر طرحهای شاااهری کشاااور بعلت اساااتانداردهایی که به آنها تحمیل
می شود (که اغلب م صوخ شورایعالی ا ست) برای طبقات متو سط به باال طراحی
میشوند و اصوالً باقی برای گروههای کمدرآمد ندارند.
بدینترتیب ا ست که خط محدودههای شهری م شابه خط مرزهای ک شورها عمل
میکند و مشابه بسیاری از کشورها برای اخذ اقامت باید آن قدر تمکن مالی داشته
باشید که بتواند یك خانه در آن بخرید که بتوانید ساکن آن شوید.
البته باز م شابه ب سیاری از ک شورها میتوان مخفیانه و برای کار سیاه به آن آمد
و شد داشته با شما.
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بدینترتیب ما عمالً دو کشااور و با دو نوع شااهروند داریم .کشااورهای شااهرهای
بزرگ و متو سط و باقی ک شور .که افراد باقی ک شور تنها در صورت تمکن خرید
(یا حداقل اجاره یك آپارتمان) میتوانند در آن شهرها مقیم شوند.
اگرنه و در صاااورتی که خود آنها که اجباراً برای کار در این شاااهرها به آن وارد
میشااوند ،میباید در سااکونتگاههایی که در اطراف شااهرها خود میسااازند و در
واقع سکونتگاههای مردمی ه ستند ،باید ساکن شوند ،آن هم با حداقل امکانات و
خدمات ،که ساکنان شهرهای متو سط و کوچك حتی آنهها را به ر سمیت ن شناخته
با عناوینی مثل حاشیهنشینی و یا اسکان غیررسمی از آنها یاد مینمایند و حداکثر
محدودیتها را مسئوالن کشوری برایشان اعمال مینمایند.
 -6-3-6جهات گسترش خارج از برنامه شهرها

از مباحث جالب دیگر در مورد توسااعه شااهرها که  %20بطور متوسااط
بیشتر از حدود شهرها صورت میگیرید ،جهات این توسعهها است.
بدینترتیب که اغلب درسااات در جهات خالف توساااعه شاااهر صاااورت
میگیرید .زیرا اتفاقاً همان جهات ه ستند که چون برای تو سعه منا سب ت شخیص
داده نشدهاند ،امکان دسترسی به زمین ارزانتر ممکن است.
بطور عامتر میتوان گفت در هر دوره توسااعه به ساانتی که در دورههای
قبل به تو سعه اخت صاص نیافتهاند ،ک شیده می شود .ا شکال زیر گونههای مختلف
نحوه گ سترش شهرها را (در صورتی که با موانع طبیعی مواجه نبا شند ،نمایش
میدهد).
 -7-3-6گسترشهای شهری از قبل تعیین نشده

همانطور که در فصاال  3مالحظه شااد ،شااهرها (تقریباً تمامی شااهرها)
تو سعههایی از قبل ن شده را تجربه میکنند ،که در شهرهای مورد مطالعه تا %30
مساحت شهر نیز طی یك دوره دهساله ،محقق میسازند.
بعالوه تعداد زیادی ساااکونتگاههای مردمی (که به آنها غیررسااامی و
حاشاایهنشااینی گفته میشااود) در اطراف شااهرها شااکل میگیرند (در اردبیل این
ساکونتگاهها  13عدد بودهاند) و در برخی شاهرهای بزرگتر به اعداد بیشاتری نیز
میرسد.
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علت ا صلی این جابجایی شهروندان ،عدم ا شتغال برای جمعیتهای جدید
وارد بازار کار شده در روستاها و شهرهای کوچك و همینطور روند گرم شدن و
کم آبی مناطقی از کشور ،میباشد.
تقریباً هیچ مهاجرتی به شهرها از طرف "گروههای کم درآمد" بعللی غیر
از جستجوی کار صورت نمیگیرد.
همانطور که گفته شااد این افراد گرچه در شااهر مشاااغلی را مییابند ،ولی
کمتر میتوانند در آن محل سکنی برگزینند و از آنجا که دولت و شهرداری هم فکر
ویژهای برای ا سکان آنها نمینمایند .اجباراً خود شان سرپناهی در بیرون شهرها
برای خود می ساااازند و بهمین علت تعدادی زیادی از این نوع ساااکونتگاهها در
مجتمعهای مختلف در حریم شهر شکل میگیرند.
بدینترتیب در حریم شااهرها ،ما با تعدادی سااکونتگاهی منفصاال مواجه
هستیم و همینطور تعدادی گسترش متصل به محدودهها.
تقریباً (و البته خوشااابختانه) هیچ شاااهری نتوانساااته ،از شاااکل این نوع
سااکونتگاها جلوگیری نماید .وگرنه ما سااالیانه ناظر مرگ تعدادی از این مهاجرانی
که به ناچار به شهرها مهاجرت میکنند بودیم.
حاال که سالها تجربه شکست این خواست (ناعادالنه را خوشبختانه) را به
تصویر میکشد ،آیا وقت این نیست که با این امر غیرقابل مقابله بجای تقابل تعامل
نماییم.
 چه لزومی دارد که برای شااهرها محدودههایی تعیین کرد ،که  %23در داخل آنهاشناخته باقی مانده و  %15به بیرون نشست میکنند.
 چه لزومی دارد که در حریم شاااهر ها از هر گو نه ای جاد ساااکونت گاهی برایگروههای زیر خط فقر را (معموالً بهدلیل کامالً غیراصولی که میگوید :اگر این کار
را تساااهیل کنیم مهاجرت بیشاااتر میشاااود .بجای اقدامات توساااعه تعادلبخش
سرزمین که میتواند جلوی این امر را بگیرد) جلوگیری نماییم.
 چه لزومی دارد جهات توسااعه شااهر را در برنامه تعیین نماییم ،وقتی در جهاتعکس آن (یا غیر از آن) گسترش صورت میگیرد.
چرا تمام مناطق قابل تو سعه در حریم ،همراه یك شبکه معابر عمده طراحی ن شود
و گسااترشهای متصاال و منفصاال بنا به تقاضااای شااهروندان صااورت نگیرد.
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شهرداری میتواند در حدود ساخته شده طرح موظف به ارائه خدمات کامل شود
و برای دیگر نقان در صاااورت تعادل ساااازندگان با شاااهرداری خدمات را فراهم
آورد.
این عمل برنامهریزی و تحقق گساااترش شاااهر را ممکن میساااازد .همانطور که
بهرهوری از بعد شاخص برنامهریزی و تحقق طرحهای شهری را ممکن میگردند.
البته اولین خط محدوده برای بخشهایی که با تصااویب طرح شااهرداری موظف به
ارائه خدمات برای آنهاست ،ترسیم می شود .ولی این خط محدوده به شکل متصل
و یا منفصل بتدریج تکامل مییابد.
 -4-6جمعبندی برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری
در این روش شهر با یك برنامهریزی پایه کار را شروع میکند و سپس
با تحقق هر یك از عنا صر شهری (یا تعدادی عنا صر کوچك) بر میگردد .دوباره
"بعد شاااخص" تقساایمات شااهری و قطعات خود را (با وارد نمودن اثر عنصاار یا
عنا صر شکل گرفته) را دوباره تعیین مینماید و این "بعد شاخص" جدیدی ست که
کاربری یا تراکم پذیری جدید هر قط عه را تعیین مین ماید و این امر بطور مداوم
ادامه مییابد.
با تغییر "بعد شاخص" تق سیمات مختلف شهری (مثالً محالت شهر) بعداز مدتی
بعد شاخص تعدادی از تقسیمات شهری آنچنان افت میکند ،که دیگر عمالً کاربری
جدیدی را نمیتواند بپذیرد .که این نشانه اشباع شدن آن تقسیم شهری است.
در شاکلگیری محدوده شاهر و توساعه آن نیز کار بهمین منوال خواهد بود .یعنی
بعداز تهیه برنامه پایه محدودهای به عنوان اولین محدوده شااهری تعیین میگردد.
در حالی که در حریم شهر که بخ شی از تو سعه شهری ا ست (و از همان ابتدا نیز
کاربریهایی مثل ا ستادیومهای ورز شی بزرگ ،ف ضاهای گرد شگری و غیره در
آن مستقر شدهاند) بخشهای مختلف برای توسعه پهنهبندی شدهاند.

برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری

82

در مراحل بعدی ،با شکلگیری تقاضاهای توسعه شهری ،بتدریج مناطق دیگری از
حریم به توساااعه اختصااااص می یابند و با افزایش محدوده پیوساااته و ایجاد
توسعههای منفصل میانجامند.
بدینترتیب توسعه شهر در روندی تسهیل شده ،شکل میگیرد و توسعه شهر نیز
مشابه ،توسعههای قطعات اراضی داخل شهر توأم با تحقق طرح صورت میپذیرد.
این امر مرتباً با تعادل بخشااای به توساااعه ،برنامهریزی توأم با تحقق طرح های
شهری را ممکن میسازد.
این امر شااااید در ابتدا به نظر خیلی غیرمتداول به نظر بیاید ،ولی اصاااالً اینطور
نیست ،عمالً شهرها هم قبل از دوره برنامهریزی بهمینترتیب توسعه پیدا میکردند
و حتی در دوره بر نا مهریزی هم (الا قل در ایران) بهیچ عنوان از بر نا مه پیروی
نکردهاند .شااهر تهران از جمعیت  5.5میلیون برنامه قبلی تا  8.5میلیون را خارج از
برنامه و بدون آن طی کرده است.
طرحهای تفصیلی مناطق  22گانه تهران با طرح جامع متفاوت است و طرح یکپارچه
با این طرحها .طرح تف صیلی تهران قبل از تولد مرده ا ست و در همین آغاز فقط با
پروانههای صاااادره بیشاز یك میلیون نفر از ساااقف جمعیتی انتهای برنامه عبور
کرده است.
نهتنها کمی سیون ماده  5و ماده صد طرحها را به شدت تغییر میدهند ،بلکه از اول
انقالخ که دستورالعمل یکسان شدن تراکم ساختمانی در تمام تهران را (به )%120
وضااع نمود و یا  1369درساات در جهت خالف آن مصااوبه افزودن  %25به تراکم
شااهرهای باالی  200هزارنفر وضااع و برای اولین بار وا ه "تراکم فروشاای" را
دارد ،شهرسازی کشور کرد.
تا ارگان ها و ن هادهای دیگری که به نوعی در امر میتوان ند با وضاااع مقرراتی
دخالت نمایند .مثل وزارت کشاااورزی که با وجود اینکه  %70کشااور بیابانی اساات
در حریم شهرها طبقهبندی اراضی بایر و سنگالخ و غیره را به مرتفع بدل مینماید
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و بعد در صااورت توسااعه در آنها  %80قیمت روز آن کاربری را اخذ مینماید (که
تو سعه ارزان را ناممکن می سازد) تا ارگانهایی با تعیین حرایمی برای خود در امر
شهری دخالت مینمایند ،شهر سازی طبق برنامه را نیز در دوره ح ضور ر سمی
برنامهریزی ،ناممکن میسازند.
بگذریم از اینکه روند برر سی و ت صویب طرحهای جامع و تف صیلی ا صوالً طرحها
را مرده بدنیا میآورد ،طرح جامع سال  86ت صویب می شود (برای دوره ده ساله)
و سال  93طرح تفصیلی ابالغ شده (که هفت سال از دوره برنامه گذشته بود) آنهم
با یك میلیون اضافه صدور پروانه در همان ابتدا.
در مشهد دهسال است که طرح جامع – تفصیلی در حال تهیه است و در این دوره
عمالً شهر بدون برنامه اداره میشود.
بدینترتیب در شرایط حاضر و حضور برنامههای مدون نیز شهرها بدون برنامه
و یا با دخالتهای زیاد در برنامه اداره میشوند.
با این تفاوت که بهیچ عنوان ،این انحراف از برنامهها مورد بررساای قرار نگرفته و
اثرش در کل برنامه مورد بررسی قرار نمیگیرد.
در حالی که در برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شاااهری ،بازخورد هر تغییر
اثرش را در برنامهریزی شاااهری وارد مینماید و دوباره برنامه خودش را برای
حذف این تغییر با تولید مینماید.
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پیوست -یک
آ-سابقه تهیه طرحهای شهری در ایران

اولین اقدام شهرسازانه معاصر بجز احداث شهرهای جدید در طول تاریخ،
در حدو  115سال پیش ،در زمان ناصرالدینشاه ،با تأسیس"اداره جلیله پلیس
دارالخالفه احتسابیه" در  1259ه.ش به ریاست "کنت مونت فرت" شکل گرفت.
اولین قوانین مدون :تدوین مقرراتی در باب امور شهری از سوی "ررت" شامل:


مباحث مربون به نظافت



لزوم تهیه نقشه و اطالع آن به اداره احتساخ



چگونگی نگهداری بناهای مخروبه



عدم تجاوز به معبر



شیوه احداث دکاکین جدید

اقدامات بعدی

یک -قانون شهرداریها
قانون شهرداری با عنوان "قانون بلدیه" در سال  1283هجری شمسی،
دخالت در امور شهری را برای بخش عمومی میسر ساخت.
با هدف اصلی زیر:


مقصود اصلی تأسیس بلدیه فقط منافع شهرها و ایفای نیازهای اهالی
شهرنشین است.

دو -تشکیل درتر رنی وزارت داخله
در دهههای  1310و  ،1320استخدام تعدادی مهندس از خارج و تشکیل
دفتری در وزارت داخله (کشور) دخالت در طرح شهرها با شکل گستردهتر صورت
پذیرفت:
باتوجه به گرایشهای غربی (طراحی و ساخت خیایانهای اتومبیلرو)،
سعی در اتومبیلروسازی شهرها گردید .از اولین اقدامات این گروه تدوین مقررات
"احداث و توسعه معابر" در  1312است (با تصویب مجلس) و نتیجه عملی آن
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احداث تعدادی معبر "عمود برهم" در شهرهاست ،که به عنوان مصلوخ کردن
شهرها شهرت دارد.
در سال  1313سرتیپ بوذرجمهری شهردار تهران براساس همین مقررات
و با روش بارون هوسمان شهردار قرن گذشته پاریس ،شهرسازی تهران را آغاز
کرد.
آئیننامه ساختمانی شهر تهران (مصوخ انجمن شهر دور ششم در تاریخ )1321/4/31

که برای اولین بار ضوابط مدون احداث بنا را مطرح میسازد.
از نکات مثبت این آئیننامه ،عناوین زیر را میتوان نام برد:
یک -لزوم تهیه نقشه ساختمان
دو -ارائه توصیههای فنی برای احداث بنا
سه -هماهنگی با شهر از طریق ارتبان بین ارتفاع بنا و عرض گذر ،پیشآمدگی ،پخ و غیره
چهار -ضرورت پرداختن به نمای مناسب ابنیه
بهعالوه دو نقطه عطف مهم در این آئیننامه موجود است که نقش عمده در
تحوالت آتی شهرها دارد:
اول -اعمال نوعی مقررات زونینگ (منطقهبندی) مثل تعیین منطقه بازرگانی و اداری،
مسکونی و صنعتی است.
دوم -ماده  68که نسبت سطح بنای مسکونی سطح کل زمین را به 40درصد محدود
میسازد که موجب شکست ساخت و سازهای سنتی حیان مرکزی میشود.
طرحهای ناشی از برنامه عمرانی دوم کشور

در اجرای برنامه دوم عمرانی ( 41تا  ) 1334برای چندین شهر از جمله
اصفهان ،سنندج ،بیجار و ارومیه توسط کارشناسان آمریکایی ،اصل چهارم
طرح تهیه می شود.
گرچه شاید عنوان اولین طرح شهری جدید را باید به "طرح جامع
همدان" که در  1307توسط "کارل فریش" تهیه و در آن به ارائه طرحی شهری
برای همدان پرداخت ،نسبت داد.
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اصالح قانون شهرداریها

با اصالح قانون شهرداری ها در  ، 1345از این سال به بعد طرحهای
شهری به شکل فعلی در کشور نض ج گرفت و سپس با قانون تغییر نام وزارت
آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی در  ،1353قطعیت یافت.
انواع طرحهای شهری در ایران ،براساس قانون تغییر نام

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی
و تعیین وظایف آن  14،مصوخ  16تیر  1353با اصالحیه های بعدی را عمالً
می توان زیربنای طرح های امروزین دانست.
ماده  :1تعاری
از نظر اجرای این قانون ،تعاریف طرحهای شهری به این شرح است:
طرح جامع سرزمین

طرح جامع سرزمین ،طرحی است که شامل استفاده از سرزمین ،در قالب
هدفها و خطمشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز
جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهراهای
فعلی و آینده و قطب های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده
و در اجرای برنامههای عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و
هماهنگی نماید.
طرحهای در دست تهیه در این راستا عبارتند از :طرح کالبدی ،ملی ،طرح
کالبدی منطقهای و طرحهای ناحیهای (یك یا چند شهرستان).
طرح هادی

طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و
نحوه استفاده از زمینهای شهری ،برای عملکردهای مختلف بهمنظور حل مشکالت
حاد و فوری شهر و ارائه راهحلهای کوتاهمدت و مناسب برای شهرهایی که دارای
طرح جامع نیستند تهیه میشود( .این طرحها معموالً برای شهرهای زیر  25هزار
نفر تهیه شده و وظایف طرح تفصیلی هم در آن جای دارد).
1

 -روزنامه رسمي شماره  8615مورخ 1353/5/15
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آییننامه ساختمان شهر تهران
عمصوب انجمن شهر دوره ششم در تاریخ )1321/4/31

که برای اولین ضوابط مدون احداث بنا را مطرح میسازد.
از نکات مثبت این آییننامه از عناوین زیر میتوان نام برد:
یك -لزوم تهیه نقشه ساختمان
دو -ارائه توصیههای فنی برای احداث بنا
سه -هماهنگی با شهر از طریق ارتبان بین ارتفاع بنا و عرض گذر ،پیشآمدگی،
پخ و غیره
چهار -ضرورت پرداختن به نمای مناسب ابنیه
بهعالوه دو نقطه عطف مهم در این آییننامه موجود است که نقش عمده در تحوالت
آتی شهرها دارد:
اول -اعمال نوعی مقررات زونینگ (منطقهبندی) مثل تعیین منطقه بازرگانی و اداری،
مسکونی و صنعتی است.
دوم -ماده  68که نسبت سطح بنای مسکونی سطح کل زمین را به  40درصد محدود
میسازد که موجب شکست ساختوسازهای سنتی حیان مرکزی میشود.
ماده  -23حداکثر ارتفاع ساختمان در برگذرها عبارتست از:
-

برای گذرهای کمتر از  8متر ،حداکثر ارتفاع ساختمان  10متر

-

برای گذرهای  8تا  15متر ،برای عرض معبر بعالوه یك چهارم آن

-

برای گذرهای بیشاز  15متر ،آزاد لکن حداقل ارتفاع دو طبقه ،در گذرهای تا
 15متر ،برای ارتفاع بیشتر از حد یاد شده ،باید به اندازه اضافه ارتفاع عقب-
نشینی شود.

طرح جامع شهر

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از
اراضی و منطقهبندی مربون به حوزههای مسکونی -صنعتی -بازرگانی -اداری-
کشاورزی -تأسیسات -تجهیزات -تسهیالت شهری -نیازمندیهای عمومی
شهری -خطون کلی ارتباطی -محل مراکز انتهای خط (ترمینال) -فرودگاه -بنادر
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و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازی،
بهسازی و اولویتهای مربون به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربون
به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربون به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر
طبیعی ،تهیه و تنظیم میگردد .طرح جامع شهر ،برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر

خواهد بود.
طرح تفصیلی

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بهطور مشروح و دقیق به تمامی
اجزاک و ارکان یك شهر نظر دارد و براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع
شهر ،نحوه استفاده از زمینهای شهری ،در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت
و مساحت دقیق زمین برای هر یك از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و
مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای
مربون به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت
کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربون به
مالکیت براساس مدارا ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
دیگر طرحهایی که به تدریج در سالها بعد شکل گرفتند عبارتند از:

 -1-5-2طرح احیاک بافتهای کهن
 -2-5-2طرحهای آمادهسازی زمین تا حد تفکیك اراضی
 -3-5-2طرحهای طراحی شهری ،بدنهسازی و غیره
 -4-5-2طرحهای اجرایی شهری یا جزئیات شهری
 -5-5-2و اخیراً طرحهای بازآفرینی شهری (از انواع طرحهای موضعی)
 -6-5-2طرحهای موضوعی (مثل پیادهراههای شهری ،نور در شهر و غیره)
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ب -شهرسازی معاصر و روند تحوالت در عمل
آغاز تحول در شهرهای ایران

در سال  " 1935سرتیپ کریم آقابوذر جمهری" کفیل شهرداری تهران به
روش "بارون هو سمان" برا ساس قانون تو سعه و ا صالح معابر (م صوخ )1312
شااروع به گشااودن خیابانهای جدید در بافت قدیم تهران نمود ،که آن را میتوان
سرفصل تحوالت اساسی در تغییر بافت شهری ایران دانست.

سال  -1314سرتیب بوذرجمهری و گشایش معابر جدید در بافت قدیم

البته طرحی که در  1309برای همدان تهیه گردید و مقررات احداث و توسعه معابر
(که در پی استخدام تعدادی از مهندسین خارجی و تشکیل دفتری در وزارت داخله
در  ،1313تدوین شااد) باعث گردید که بساایاری از شااهرها (الاقل با ترساایم دو
خیابان ما شینرو عمود برهم) دچار این تحول شوند ،که بعدها به م صلوخ شدن
شهرهای ایران شهرت یافت.
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 - 1308طرح جدید همدان ،طرح کارل فریش

شهرسازی معاصر ایران

در بین سالهای  1346تا  1349با طراحی تعدادی طرح جامع با متد طرحهای
جامع انگلیس ،که نشااأت گرفته از "پاتریك گدس" بود و از جمله طرح جامع تهران ،به
و سیله "ویکتور گروهن" و مهندس م شاور فرمانفرمایان ،دوره معا صر شهر سازی
ایران که دیگر از طرحهای سنتی نشانه چندانی نداشت ،آغاز شد.

(:)1346-1349
آغاز شهرسازی معاصر در ایران
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پیوست –دو
بررسی عملکرد طرحهای جامع در  25سال اول

در سااال  1370یعنی  25سااال بعداز تهیه طرحهای جامع در ایران که تقریب ًا
تمامی شهرهای ایران حداقل یك طرح و برخی دو تا سه طرح متوالی داشتند ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی ک شور برر سی عملکردهای این طرحها را در د ستورکار قرار
داد.
نتایج بررسی طرحهای جامع

برای این امر شاااهرها براسااااس طبقهبندی جمعیتی ،ویژگیهای جغرافیایی،
خ صو صیات اقلیمی ،اقت صاد پایه و توان اقت صادی د ستهبندی و شهرهای نمونه از
میان آنها انتخاخ شدند.

بررسی طرحهای جامع در  25سال اول به وسیله سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
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جدول -1پیوست :انتخاب طرحهای نمونه

نتایج پیشبینی جمعیت

بررسااای پیشبینی جمعیت طرح های نمونه ،مغایرت های زیادی را نشاااان
میدهد ،به طورکلی جمعیت این شهرها در افق طرح ،از  30در صد کمتر از پیشبینی ،
تا  50در صد بی شتر از پیشبینی برنامه ،بوده ا ست .فقط در یك مورد پیشبینی ن سبت ًا
درست است که آنهم برآورد اولیه جمعیتی ،غلط بوده است.
جدول -2پیوست :پیشبینی جمعیت
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تحققپذیری طرح
تراکم ساختمانی مسکونی

با وجود اینکه ساارانه مسااکونی تقریباً تحقق یافته ،ولی تراکم ساااختمانی
مسکونی با اختالف  %17مثبت تا  %60منفی اتفاق افتاده است ،یعنی در واقع سرانه
زیربنای مسکونی تحقق نیافته است.
جدول -3پیوست :بررسی تحققپذیری تراکم مسکونی پیشنهادی طرحهای نمونه

در سرانههای شهری

بدیهی بود که با وجود ت فاوت های فراوان م یان "پیشبینی های جمعیتی و
اقتصااادی" و "آنچه که واقع شااده" ،تحققپذیری طرح نیز که براساااس همان دادهها
تدوین شده است ،نیز نمیتواند مورد انتظار باشد.
چنانکه تحقق سرانه خدمات و سبز و ورزشی اغلب با کاهش مواجه بودهاند.
به طور متو سط فقط  %40سرانه پی شنهادی ف ضای سبز و ورز شی و  %58سرانه
کاربریهای خدماتی اتفاق افتاده ،در حالی که سرانه کاربری م سکونی و عملکردهای
تجاری و انتفاعی تقریباً برابر پیشنهاد طرح و گاهی بیشتر بوده است.
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جدول -4پیوست :جدول سرانه کاربریهای پیشنهادی در طرحهای نمونه

پیشبینی جمعیت در دیگر شهرها

عالوه بر شااهرهای نمونه ،در یازده شااهر دیگر نیز پیشبینی جمعیت مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج شهرهای نمونه تأیید شد.
جدول -5پیوست :پیشبینی جمعیت و جمعیت واقعی در انتهای دوره طرح در  11شهر دیگر
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پیشبینیهای اقتصادی (اشتغال و بیکاری)

تحقق پیشبینی اشاااتغال (جزک در یك مورد) همواره با کاهش مواجه بوده
است و اشتغال در انتهای دوره طرح از  %8تا  %34کمتر از پیشبینی طرح ،بوده است.
جدول  -6پیوست :پیشبینی اشتغال و تحقق آن در طرحهای نمونه

پیشبینیهای اقتصادی (در گروههای عمده فعالیت)

بررساای سااهم گروههای عمده فعالیت که در انتهای دوره طرح تحقق یافته،
نیز بیانگر تفاوتهای فاحشااای با پیشبینیهای طرحهای جامع اسااات ،که از ده برابر
کمتر از پیشبینی (در بخش کشااااورزی) ،تا دو برابر بیشاااتر از پیشبینی (در بخش
خدمات) ،نوسان داشته است.
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جدول -7پیوست :یشبینی فعالیتهای اقتصادی در طرحهای جامع و بررسی تحقق آن در
انتهای طرح
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پیوست – سه
برنامهریزی تکاملی در طرحهای شهری

در بر نا مهریزی ت کاملی چ هارچوخ بر نا مه ،خطون قرمز (ساااقف و کف
کاربری ها و غیره) تدوین میگردد .ولی این امر به یك نقشاااه ثابت و یك برنامه
صاالب بدل نمیشااود .بلکه ،مرتباً به احداث ابنیه جدید ،معابر ،احداث خطون ریلی،
ایجاد ایسااتگاههای مترو و پایانههای خطون آمد و شااد عمومی مسااتقل و دیگر
عوامل تحولدهنده شهر ،طرح شهر دگرگون میگردد.
برای مثال در قطعه زمینی که در مقطع زمانی  Aاحداث یك درمانگاه ممکن بود در
مقطع زمانی  Bممکن است این امر به آموزشی یا مسکونی بدل گردد.
بنابراین برا ساس م صوبه  1366/2/7شورایعالی جز یك واحد م سکونی با تراکم
پایه هیچ حق (یا رانت دیگری) برای شهروندان بطور دائمی تولید نمیشود.
بعالوه شهر با هر توسعهای ،برنامه و نقشه خود را اصالح کرده و طرح و برنامه
کاملتری مییابد.

دو روش برای تحقق این گونه برنامهریزی (در این گزارش) ارائه میشود.
در روش اول ،با تغییرات حادث در شاااهر (اساااتقرار کاربریهای مختلف) نقشاااه
دوباره (براساااس اولویتهای تعیین شااده) تغییر مییابد و نقشااه
جدیدی برای کاربری اراضی پیشنهادی ارائه میشود.
در روش دوم ،این "بعد شاااخص" تقساایمات شااهری و بهطبع آن قطعات اراضاای
است که تغییر کرده و کاربریپذیری جدیدی را تعیین میکند.
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روش اول :برنامهریزی شهری تکاملی از طریق نقشههای خود تغییریابنده

در این روش برای هر کاربری تمام اراضااای که میتواند کاربری در آنها
م ستقر شوند ،م شخص شده و اولویتبندی می شوند (بدینترتیب ارا ضی ب سیار
بیشتری از حد موردنیاز هر کاربری برای هر عملکرد تعیین میشوند)
سپس کاربریها ن سبت بههم اولویتبندی می شوند (مثالً آموز شی اول ،درمانی
دوم ،و تا آخر) .بعد اولین نق شه برا ساس اولویت کاربریها ن سبت بههم و اولویت
اراضی برای هر کاربری مشخص میگردد.
در حالی که اسااتقرار کاربریها در دیگر اراضاای مجاز نیساات (برحسااب
تقا ضای متقا ضی) همچنان ممکن ا ست .حاال اگر برای یك کاربری متقا ضی زمین
مجاز دیگری را تقا ضا نمود (بعلت اولویتهای خودش و تغییر اولویت بعلت تغییر
شااارایط) کاربری به آن زمین منتقل میگردد و چون جای اساااتقرار اول خالی
میشود دوباره اولویتبندی شده و نقشه جدید ترسیم میشود.
در این روش پتانسیل تمام قطعات شهری برای استقرار کاربریها سنجیده میشود
و سااپس برحسااب اولویت اسااتقرار کاربریها نساابت بههم ،کاربریها مسااتقر
میگردد.

برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری

100

مثال :پنج کاربری  Aو  Bو  Cو  Dو  Eرا در نظر بگیریم و یك زمین که مثالً 16
پهنه دارد.
فرض شود  Aو  Bسه استقرار و باقی ،دو استقرار نیاز داشته باشند.

اول :سه اولویت  Aانتخاخ می شوند ،که  A1و  A2و  A3می باشند.
دوم :ساااه اولویت  Bانتخاخ می شاااوند .چون مکانهای  B1و  B2قبال توساااط A

گرفته شده ،اجباراً  B3و  B4و  B5جایگزین می شوند.
سوم :باقی کاربریها به همین ترتیب مستقر می شوند.
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تغییرات طرح با استقرار کاربریها:

احتمال دارد متقاضاای یك کاربری اولویت پایینتری را برای کاربری خود انتخاخ نماید.
در این صورت دوباره نقشه اولویتبندی ترسیم میشود.
حال اگر متقاضاای کاربری  Aاولویت چهارم آن را به اول ترجیح دهد ،نقشااه دوباره به
شکل زیر مرتب می شود.

حالت سوم :اگر متقا ضی  B3نیز مثالً  B12را ترجیح دهد ،باز هم این تغییرات صورت
گرفته و نقشه شکل جدید می گیرد.
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مثال در یك محله شهری:
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طرحهای شهری با نقشههای خود تغییر یابنده:
بدین ترتیب دیگر نقشه ثابت شهر وجود ندارد و با هر انتخاخ مجاز
کاربریها ،نقشه دوباره برحسب اولویتهای تعیین شده مرتب میگردد.
(مشابه اثر ریختن آخ در یك کاسه آخ) ،که در کل باال آمدن سطح آخ
موثر است.
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پیوست  -چهار
ضوابط احداث بنا

یک -حوزه ا شغال بنا :حوزه ا شغال بنا در محدودهای به موازات لبههای زمین و
به فا صله  %10ابعاد قطعه در همان جهت ا ست .بجز در جوار معبر و یا معبر
که میتواند به آن متصل باشد.

تبصره :1-در صورت متغییر بودن ابعاد زمین متوسط آن در نظر گرفته میشود.
تبصااره :2-حوزه اشااغال بنا در اراضاای با بر (بعد قطعه مجاور معبر) کمتر از 20
متر میتواند به لبههای طرفین متصل باشد.
الکن ب نا فقط تا ارت فاعی م عادل ارت فاع ابی نه طرفین ،یا غا لب در معبر مربو طه
می تواند بدون فاصاااله از طرفین احداث گردد و بعداز آن باید حوزه اشاااغال بنا
رعایت شود.
الب ته در هر صاااورت این بخش از ب نا (بخش پا یه) نمیتوا ند از  16متر مرتفعتر
باشد.
دو -سععطح اشععغال بنا :سااطح اشااغال بنا که لزوماً میباید سااطحی کوچکتر (یا
حداکثر معادل حوزه ا شغال) با شد منطقهای ا ست در درون حوزه ا شغال که
بنا در آن حدود ساخته می شود ،که میتواند همان  %60با شد که عرف شده
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است و یا درصدهای متفاوت دیگر برحسب طرحهای مختلف و یا ویژگیهای
متفاوت نقان مختلف شد.
سه -ارتفاع بنا :محا سبات مربون به طول سایه و نورگیری ن شان میدهد که در
حدود متوسط ارتفاع بنا میتواند معادل  %75عمق قطعه باشد.
در مناطقی که بعلل شاااهرساااازانه و یا اجتماعی ضااارورت دارد ،ارتفاعهای
کمتری حادث گردد این نسااابت میتواند کاهش یابد (مثالً به  %50عمق قطعه
برساااد) و در نقان مناساااب بلندمرتبهساااازی به  %100عمق قطعه میتواند
افزایش یابد.
چهار -ارتفاع بنا در جوار معبر یا معابر :حداکثر معادل عرض معبر خواهد بود.
البته اگر بنا با فا صله از معبر احداث شود آن فا صله نیز به ارتفاع ا ضافه
میشود.
پنج -زیرزمین و پارکینگ :برای حل مباحث حا صل از احداث پارکینگ و زیرزمین
(بخصوص در اراضی با شیب از معبر به پایین) و همینطور رعایت مباحث
زیستمحیطی ،زیرزمین و پارکینگ در زیر بنا محاسبه میشوند ،الکن %20
به تراکمهای مجاز قطعه برای جبران این امر افزوده میشود.
ال
تبصااره :توصاایه میشااود ،که برای رعایت مباحث زیساات محیطی اصااو ً
کندن از سطح طبیعی بیش از  4.5متر بطور کامل ممنوع باشد.
برای اساااتحکام بنا در اراضااای شااایبدار تنها شااامعکوبی برای پیها در
ارتفاعی بیش از این مجاز است.
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 4/5متر
 4/5متر

در ارا ضی شیبدار ،خاکبرداری
به شکل مثلثی با ارتفاع حداکثر
 4/5متر صورت میگیرد.

 در اراضی ناپایدار بهرهوری از شمع برای استحکام پیها مجاز است.

ستونگذاری به شکل شمعکوبی در اراضی ناپایدار
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پیوست – پنج

ضرورت برای پایان دادن به حاکمیت مطلق اتومبیل سواری ،در طرحریزی شهری
برخی ،قانون بلدیه  1296را آغاز شهرسازی معاصر می دانند .برخی ،طرح
جامع همدان کارل فریش را و بعضی ،قانون معابر  1312را تاریخ شروع شهرسازی
معاصر محسوخ میکنند ،ولی عمالً اصول مطرح در طرحهای تهیه شده از اواسط
دهه  40بخصوص طرح جامع تهران مهر نظرات خود را بر شهرها و شهرهای
معاصر ایران کوبیده اند.
زمینه استقرار حاکمیت اتومبیل بر شهرسازی کشور
به نقل از آقای دکتر عظیمی بلوریان کارشناس طرح تهران در شورایعالی ،در
این طرح مقرر بود:
یك -غرخ تهران به عنوان گلوگاه تهران از هر گونه کاربری آالینده پاا بماند.
دو -مقرر بود تا  120کیلومتری تهران صنعت ایجاد نشود.
•

الکن زمین داران مرتبط به حکومت تهران که می خواستند کارخانه ها
متعددی ،در اراضی خود ،در منطقه  21ایجاد نمایند .با این امر مخالف
بودند.

•

مسئولین مرتبط تهران به شدت با نظرات طرح جامع موافق بودند و در
مقابل این خواسته ،مقاومت کردند.

•

درنتیجه در ظرف ده روز ،وزیر مسکن آقای نهاوندی ،شهردار
تهران(مهندس شهرهایی) ،معاون سازمان برنامه در شورایعالی ،آقای
مهندس شریفی دبیر کل شواریعالی بر کنار شدند.

•

و مسئولین بعدی در یك جلسه طرح جامع تهران را با افزودن صنایع در
منطقه  21به تصویب رسانیدند ،که علت اصلی تمرکز بیشاز حد در تهران،
آلودگی هوای تهران و افزایش جمعیت در شرایط حاضرست.
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سه -دو خنجر دیگر طرح جامع تهران بر شهرها و شهرسازی کشور
اول -ضوابط احداث بنا  %60شمال زمین ،که به کل معماری و سیمای
شهری ایران را تخریب کرد.
دوم -حاکمیت اتومبیل سواری شخصی بر طرحهای شهری و شهرسازی.

مقرراتی برای تحکیم حکومت اتومبیل سواری شخصی بر شهرسازی کشور
یک -در طرح های شهری براساس همین حاکمیت اتومبیل سواری شخصی و نیاز
به تأمین دسترسی به پارکینگ در منازل ،ناچارند حتماً قطعات را در جوار
معابر اتومبیلرو قرار دهند.
برای این امر و تشویق به آن عالوه بر احباری نمودن ،داشتن پارکینگ برای
هر واحد مسکونی ،پیلوت و زیرزمین از تراکم معاف شدند .که این پیلوتها عمالً
رابطه فضای بسته و باز را قطع کردند و ورودی ناخوشایندی نیز برای ابنیه،
ال فضای سبز حیان را نیز
حاصل نمودند ،در واحدهای شمالی با ایجاد رامپ عم ً
منهدم گردند.
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دو -تمام قطعات میباید حداقل ورودی پارکینگ داشته باشند .یعنی مرتباً پیادهرو
با مسیر حرکت اتومبیل قطع میشود .بعالوه تالی فاسدهای دیگری حادث
میشود.
سه-اشغال رضای شهری و حقوق دیگر شهروندان
هر اتومبیل بهنگام حرکت الاقل دو برابر طول خودش در جلو و عقب و نیمی
از عرضاش در هر طرف فضای اشغال مینماید .در واقع این فضاییست با ابعاد
 5×25یعنی  125مترمربع.
یعنی مالکان اتومبیلهای سواری شخصی هر یك بهمحض ورود به معابر شهری
 125متر از فضای شهری را بخود اختصاص میدهند.
سرانه معبر در شهرهای معمول (صدنفر در هکتار) برابر  25متر است .بدینترتیب
هر خانوار دارای فقط یك اتومبیل خصوصی (با بعد  3.5نفر) بجای  87.5مترمربع
از  125مترمربع فضای شهری سود میبرند تا دو اتومبیل  250و با سه اتومبیل
 375مترمربع.
بعالوه بهرحال چون تعدادی از آنها از وسائط نقلیه عمومی و پیادهرو هم استفاده
مینمایند .مقداری دیگر هم از آن طریق معابر را بخود اختصاص میدهند.
این عامل موجب مشکالت زیادیست از جمله ،چون سرانه مصرف معابر از سرانه
طرحها بیشترست به ترافیك منجر میگردد.
بعالوه ترافیك یعنی صرف وقت بیشتر شهروندان برای آمد و شد (در تهران %12
عمر مفید شهروندان در ترافیك هدر میرود)
بنابراین این شهروندان با اشغال بیش از سرانه سهم آنها از معبر ،به ترافیك و
ترافیك به هدر شدن بخشی از عمر شهروندان و از آن مهمتر آلودگی هوا میشود
(که برآورد میگردد آلودگی هوا در تهران حدود  5سال از عمر شهروندان کم
میکند).
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چهار-محیط زیس( و اتومبیل سواری شخصی
محیط زیست و توسعه پایدار نیز بشدت از اتومبیلهای سواری شخصی
لطمه میبینند.
این کار در اولین مرحله با یکی از آسیبهای طبیعی رایج ،یعنی کندن زمین برای
احداث پارکینگهای زیرزمینها آغاز میشود.
سپس از آنجا که حدود  %80آلودگی از اتومبیل و  %80آن از اتومبیلهای سواری
خصوصی حاصل میشود .در واقع حدود ًا  %64آلودگی هوا ناشی از موتورهای
این اتومبیلهاست.
پنج -حرک( پیاده و اتومبیل
در حالی که اتومبیلها تمام معابر را به خود اختصاص میدهند و تمام پیاده-
روها به شکل متعدد برای ورود به ساختمان خود قطع مینمایند ،عابرین ناچارند
برای عبور ایمن تنها از خطون عابر پیاده به تقاطعها استفاده نمایند.
که تعدادی از آنها چراغ توقف اتومبیل هم ندارند .بعالوه در تقاطعهایی که چراغ
ال عبور کامالً فارغ از اتومبیل را
دارد هم اغلب اتومبیلها راستگرد و چپگرد معمو ً
برای عابر ،ناممکن میسازند.

برای پایان حق حاکمیت مطلق اتومبیل سواری شخصی ،چه کردهاند.
حضور اتومبیلهای سواری و شخصی و ترافیكهای شدید شهرها ،اجباراً
منجر به اقداماتی در ایران و جهان برای حل این معضل شده است.
-

طرح ترافیك و انسداد بخشی از شهر در ساعات پیك ترافیك بر اتومبیلها

-

طرح زوج و فرد که همین عمل را در سطح وسیعتری (ولی سه روز در
هفته) صورت میدهد.

-

تعیین خطون ویژه ،برای حرکت وسائط نقلیه عمومی

برنامهریزی و تحقق توأمان طرحهای شهری

113

باید دید که آیا واقعاً حد حمله باین حاکمیت مطلق ،در همین حدودست .آیا
نمیتوان به ریشههای این حاکمیت حمله کرد.
نظریه شهر آمد و شد همگانی محور و ریل پایه ( به عنوان مهمترین عنصر
آمد و شد عمومی) در این راستا تدوین شده است.
-

برای پایان حق حاکمیت مطلق اتومبیل سواری شخصی ،چه باید کرد.

-

آیا میتوان با تمهیداتی به این حاکمیت مطلق پایان داد؟

تمهیداتی برای پایاندان به حاکمیت مطلق اتومبیل سواری بر طرحهای شهری
برای خالصی از این اصول مطرح شده در طرحهای جامع اول کشور و
بخصوص تهران که ملهم از شهرسازی امریکا و اتومبیل محوری آن بود ،باید در
طرحهای جدید تمهیداتی اندیشید به شرح زیر:
یك -واحدهای مسکونی نهتنها اجباری برای تأمین پارکینگ ندارند ،بلکه بابت آن
باید هزینهای نیز بنمایند.
ال در ابنیه لغو میشود .مگر به خاطر مبانی که در طراحی بنا
لذا احداث پیلوت اصو ً
بکار رفته باشد ،آنهم با در نظرگرفتن دو مولفه دیگر .اول اینکه در ورودی بنا از
پیلوت نباشد.
دوم -پیلوت و زیرزمینها در زیربنا محسوخ شود.
برای از بین بردن تدریجی حقوق اضافی تعیین شده برای پارکینگ ،در تمام
طرحهای شهری  %20به تراکم افزوده میشود و بجای آن پیلوت (اگر
ضروری باشد) و زیرزمینها در تراکم محاسبه میشوند.
سوم -ورودی به پارکینگها فقط هر پنجاه متر یك بار مجاز باشد .برای تحقق این
ال تفکیکی-
ال تفکیکیهای جدید باید بر این اساس طراحی شوند .که عم ً
امر ،او ً
ها را بحد  2000تا  2500متر میرساند .حاال اگر برخی از شهروندان
بخواهند داخل این تفکیكها ،قطعات انفرادی داشته باشند ،خود آنها یا
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پارکینگ مشترا و یا با احداث یك دسترسی اتومبیل به واحدها خود نسبت
به این عمل اقدام کنند .البته ممکن است قطعات بنا (یك یا چند طبقه) در
بلواهای مختلف و دارای سند اعیانی جدا باشد و بخش فضای باز به شکل
مشاعات بین آنها تقسیم گردد.

