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سخـن مدیر مسئــول
سهیال صادق زاده

      انتشارهشتمین شماره نشریه انجمن 
ــندگان  ــه نویس ــهری را ب ــان ش طراح
پرتــالش و همچنیــن خواننــدگان عزیز 
نشــریه تبریــک میگویــم. از زمــان اعالم 
فراخــوان ایــن شــماره تاکنون با شــرایط 
ــوج  ــران م ــده و بح ــی نش ــش بین پی
پنجــم بیمــاری کرونــا مواجــه بودیــم و 
بــه همیــن دلیــل وظیفــه خــود میدانم 
از عزیــزان دســت  اندرکار بــه ویژه مشــاور 
ــن  ــه در ای ــریه ک ــی نش ــرم علم محت
شــرایط خــاص همچنــان بــا حمایت  ها، 
ــه  ــادآوری هــای بجــا و ب تشــویق  ها و ی
ــودن نشــریه  ــار ب ــداوم و پرب موقــع در ت
ــم.  ــاری رســانده  اند تشــکر نمای ــا را ی م
مــا توانســتیم عالقمنــدان بــه طراحــی 
شــهری را از هــر طیف و زمینــه  ای اعم از 
برنامه  ریزی شــهری، معمــاری، معماری 
منظــر، جامعــه شناســی و ...  گــرد هــم 
آوریــم و از مشــارکت و همــکاری آنها در 
ایجاد بســتری متفــاوت در فرایند اطالع 
رســانی و بعضــا ارتقــا دانــش اســتفاده 
نمائیــم. تجربــه ایــن هشــت شــماره به 
مــا یــاد داد که کار مشــترک و دلســوزانه 
میتوانــد مــا را به اهــداف اصلــی طراحی 
شــهری نزدیــک نمایــد. در ایــن شــماره 
بــا توجــه بــه بحــران محیــط زیســت، 
تغییــرات آب و هوایــی و ضــرورت اتخــاذ 
سیاســت  هایی مبتنــی بــر توســعه 
شــهری پایــدار مــا را بــر آن داشــت کــه 
ــه موضوعــات  ــن شــماره نشــریه را ب ای
ــا مســائل زیســت   محیطــی  مرتبــط ب

اختصــاص دهیــم. مــا در عصــری 
زندگــی میکنیم که تغییــرات غیرقابل 
پیــش بینــی و بــی ســابقه به ســرعت 
و گســترده در حــال وقوع اســت. تغییر 
در تکنولــوژی، در آب و هوا، در الگوهای 
ســکونت، منابــع و دارایی  هــای طبیعی 
ــرار داده و  شــهر هــا را تحت  الشــعاع ق
فقیــر و غنــی در معــرض بحران  هــای 
زیســت   محیطــی نظیــر آلودگــی 
ــد.  ــرار دارن ــه و ... ق ــیل و زلزل ــوا، س ه
ــی از  ــه طیف ــماره ب ــن ش ــاالت ای مق
ــا  موضوعــات محیــط زیســت کــه م
ــر و  ــا س ــا آن  ه ــتمر ب ــور مس ــه ط ب
ــوا، آب،  ــی ه ــر آلودگ ــم نظی کار داری
ســاخت و ســازهای بی  رویــه در حریــم 
رودخانه  هــا و مســیل  ها، از بیــن رفتــن 
باغات و فضاهای ســبز اختصــاص دارد 
و تحلیــل و ارائه تجارب متخصصین در 
مقیاس  هــای کالن تــا خــرد را شــامل 
ــودن  ــترده ب ــم گس ــود. علیرغ میش
موضــوع و دشــواری کار، نویســندگان 
ــل  ــماره  های قب ــون ش ــریه همچ نش
ــاالت  ــرده و مق ــایانی ک ــتقبال ش اس
ارزشــمندی را در ابعاد گوناگون زیســت 
محیطــی ارائــه نمودنــد. بــا توجــه بــه 
اهمیت و گســتردگی موضوعاتی نظیر 
باغــات و فضاهــای ســبز تــالش شــد 
تــا مســتندات قانونــی را جمــع  آوری و 
بــه منظــور افزایــش دانــش و آگاهــی 
زیســت محیطــی خواننــدگان در 
ــم.   ــرار دهی ــریه ق ــن نش ــت ای پیوس
ــم  ــود می  دان ــه خ ــه وظیف در خاتم
از کلیــه صاحب نظــران، مســئولین و 
دســت  اندرکاران شــهری کــه تاکنون 
ــظ  ــت حف ــیاری در جه ــالش بس ت
ارزش  هــای طبیعــی شــهر نموده  انــد 
تشــکر و قدردانــی نمایــم. امید اســت 
ــن شــماره نشــریه گامــی  انتشــار ای
هرچنــد کوچــک امــا مؤثــر در 
ــا طبیعــت  رفتارهــای دوســتدارانه ب

باشــد. 
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    در ســال های اخیــر، رویکردهــای 
متنوعــی در راســتای توجــه بــه 
کیفیــت محیــط زیســت شــهری در 
ادبیــات طراحــی شــهری، بــه عنــوان 
پایــه اصــل زیســت پذیــری شــهری 
شــکل گرفتــه اســت. از جملــه ایــن 
مــوارد؛ طراحــی شــهری اکولوژیــک، 
کارا،  انــرژی  شــهری  طراحــی 
ــی  ــدار، طراح ــهری پای ــی ش طراح
ــی  ــه آب، طراح ــاس ب ــهری حس ش
ــی،  ــبز و آب ــبکه های س ــهری ش ش
ــا اقلیــم  طراحــی شــهری ســازگار ب
و... مــواردی از ایــن دســت هســتند 
اخیــر ظهــور  در ســال های  کــه 
یافتــه یــا مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 

اســت.
رویه هــای  و  بومــی  مختصــات 
مدیریتــی کشــور در کنــار برخــی 
پدیده هــای نوظهــور زیســت محیطی 
در جهــان، ماننــد روند هشــدار دهنده 
افزایــش حجــم گازهــای گلخانــه ای و 
ــزوم توجــه  ــن، ل ــش زمی ــاً گرمای تبع
ــن  ــی از ای ــه برخ ــش ب ــش از پی بی
ابعــاد را در اقدامــات طراحــی شــهری 
کشــورمان نیــز ضــروری ســاخته 
ــب  ــر تخری ــی نظی ــت. موضوعات اس
باغــات شــهری و کاهــش ســرانه 

فضاهــای ســبز ارزشــمند، توجــه به 
انرژی خورشــید در توســعه شــهرها، 
ــای  ــد از آبه ــش از ح ــت بی برداش
نامطلــوب  شــرایط  زیرســطحی، 
ــهری،  ــای ش ــا و رود-دره ه آبراه ه ه
عــدم توجــه بــه کریدورهــای جریان 
هــوا و تهویــه طبیعــی کالنشــهرها 
از جملــه فراچالش هــای زیســت 
محیطــی در شــهر تهــران هســتند.

ــوارد  ــن م ــه بســیاری از ای ــه ب توج
همــواره در حــد شــعار باقــی مانــده 
اســت و ایــن رویکــرد نخواهــد 
توانســت که مشــکالت و چالش های 
بومــی و جهانــی پــش روی را مرتفع 
کنــد. بــرای توجــه واقعــی بــه ایــن 
موضوعــات و راهکارها باید از ســطح 
شــعار عبــور کنیــم و وارد راهکارها و 
دســتورالعمل های بومــی در انطباق 
ــا  ــی شــویم ت ــای جهان ــا راهبرده ب
ــجم  ــت منس ــک حرک ــاد ی ــا ایج ب
دســت  اثربخشــی  نتایــج  بــه 
ــن  ــر تبیی ــی نظی ــم، راهکارهای یابی
ــعه  ــرای توس ــی ب ــتهای بوم سیاس
ــت  ــبز در جه ــای س ــدار فضاه پای
ــوای شــهری،  ــه ه ــف و تصفی تلطی
توجــه بــه پیــاده مــداری، دوچرخــه 
مــداری، توســعه حمــل و نقــل 
ــد  ــش تولی ــرای کاه ــی و... ب همگان
هوشــمند  گلخانــه ای،  گازهــای 
ســازی فرایندهــا بــرای کاهــش 
ــر  ــای غی ــفر و تردده ــای س تقاض
ــیاری از  ــهرها و بس ــروری در ش ض
سیاســتها و راهکارهای دیگــر.      در 
ایــن شــماره از نشــریه بــا پرداختــن 
موضــوع  گوناگــون  ابعــاد  بــه 
ــا راهکارهــای  ســعی شــده اســت ت
کاربســت عملیاتــی سیاســتهای 
ــی  ــوع بررس ــر موض ــه ه ــوط ب مرب
ــا  ــن رویکرده ــم ای شــوند و بتوانی
را در سیاســتهای واقعــی طراحــی 
و در ضمیمه هــای الزم  شــهری 

یادداشت سردبیر
سـیدعلی صفـوی، عضـو هیـات علمی 
گروه شهرسازی دانشـگاه تربیت مدرس
sasafavi@modares.ac.ir        :ایمیل
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ــواع پروه هــای طراحــی  االجــرای ان
ــن  ــم. ای ــی کنی ــش بین ــهری پی ش
امــر مهــم نیازمنــد مواجهــه در 
چندیــن ســطوح مختلــف بصــورت 
پیوســته اســت، اول نظــام تصمیــم 
ــران  ــان اراده مدی ــا هم ــری و ی گی
ارشــــد کشــــور، ثانیـــــاً قوانیــن 
ــای  ــا حوزه ه ــط ب ــتی مرتب باالدس
ــن  ــرای ورود ای ــهری ب ــعه ش توس
اســناد  محتــوای  بــه  سیاســتها 
ــرایط  ــاد ش ــهری و ایج ــعه ش توس
و  آنهــا  بــرای  پذیــری  تحقــق 
ــرای  ــی ب ــای اجرای ــاً آموزش ه ثالث

مهندســــان و توســــعه گــــران 
شــــهری از طریــق نهادهایــی 
ماننــــد نظــــام مهندســـــی، 
ــگ  ــار فرهن ــهرداری و... در کن ش
ســازی و آمــوزش  هــای عمومــی 
ــه  ــرای تبدیــل ایــن سیاســتها ب ب
ــکل  ــی و ش ــکار عموم ــه اف دغدغ
ــی  ــه اجتماع ــک مطالب ــری ی گی
بــرای حرکــت بــه ســمت محیــط 
زیســــتی پایــــدار بـا پذیــرش 
هزینه هــای مالــی و زمانــی آن 
توســط مدیــران شــهری در کنــار 

کارفرمایــان و مقاطعــه گــران.
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بخش اول: 
مقــاالت
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 محیـــط زیسـت و ارتباط 
آن بــا محیــط زندگــی و 

حیــات شهــری
 

    هــرروز باغ  هــا و مــزارع پیرامــون 
و داخــل شــهرهای مــا بــه زیــر 
ســـــاخت می  رونــــد و صـــــدای 
ــود را  ــای خ ــدگان ج ــین پرن دلنش
داده  گوش  خــراش  بــه صداهــای 
اســت. در جوب  هایمــان موش  هــا 
و  ســگ  جــز  و  کرده  انــد  النــه 
ــری  ــوان دیگ ــرد حی ــای ولگ گربه  ه
در ســطح شــهر مشــاهده نمی  شــود. 
ــا  ــاخت ی ــر س ــادی زی ــطوح زی س
ــف  ــرای تلطی ــد و ب ــفالت رفته  ان آس
ــه  ای  ــا هزین ــتری ب ــط خاکس محی
ــای  ــاد فض ــه ایج ــور ب ــزاف مجب گ
ــاری  ــا و آبی ســبز حاشــیه خیابان  ه

شــده  ایم.  آنهــا  گران  قیمــت 
ــا گــرد و خــاک  درنیمــی از ســال ب
و دود خودروهــا روبه  روئیــم و در 
نیمــه دیگــر آن بــا وارونگــی هــوا و 
کرختــی پیاپــی مســئولین. رودهای 
ــق  ــای عمی ــه مجراه ــل ب ــا تبدی م
ــوش  ــق خ ــده  اند و مناط ــی ش بتون
پیرامــون  و  شــهر  هــوای  و  آب 
از  محــدودی  تعــداد  توســط  آن 
ــده  اند.  ــازی ش ــی س ــراد خصوص اف
ــات آن  ــه باغ ــهر ک ــی از ش مناطق
روزگاری محــل ارتــــزاق و ســکونت 
بــود  تعــدادی ســاکنین محلــی 
تبدیـــل بـه مجتمع  هـــای مسکونی 

بلنــد مرتبــه شــده اســت. کوچه و 
خیابان  هــای موجــود شــهر، محــل 
راه بنــدان و توقــف خودروهاســت. 
گزینــی  مــکان  و  جانمایــی 
ناشــیانه بســیاری از فعالیت  هـــــا، 
هماهنگــــی و وحـــدت مــورد 
ــرده  ــن ب ــک شــهر را از بی ــاز ی نی
ــار از  ــفته و ناهنج ــره  ای آش و چه
ــت.  ــته اس ــای گذاش ــه ج ــود ب خ
و  ادارات  بــه  رســمی  مراجــع 
اجــازه  بــزرگ  شــرکت  های 
اســتقرار در کوچــه و خیابان  هــای 
مســکونی می  دهــد و در مســیر 
از  انبوهــی  شــهر  غالــب  بــاد 
در  می  شــود.  ســاخته  بــرج 
بــوی  مســیل  هایمان  تابســتان 
ــی  ــوز راه ــد و هن ــن می  دهن تعف
صحیــح بــــرای دفــع زباله  هــا 
ــدا  ــود پی ــمانده  های خـــ و پســ

یــم.  نکرده  ا
ســیل، زلزلــه، آلودگــی هــوا و 
ــان  ــا میهمان ــی ریزگرده ــه تازگ ب
ــده شــهرهایمان شــده  اند و  ناخوان
هیچ  گوشــه  ای از محلــه مصــون از 
ــی نیســت. صــدای  ــی صوت آلودگ
ــا،  ــت خودروهــ ــی حرکــ دائمــ
بلندگــوی مســاجد و دوره  گردها و 
همچنیــن حضــور اصنــاف پرســرو 
صــدا و تخلیــه مصالــح ســاختمانی 
ــه  ــب  ها ب ــه ش ــن در نیم و تیرآه
ــره  ــی روزم ــن زندگ ــیقی مت موس

مــا تبدیــل شــده اســت. 
ــت  ــت و مدیری ــردم، دول عمــوم م
ــد  ــی می  پندارن ــهری را ابرقدرت ش
ایــن  بایــــد جلـــــوی  کــــه 
ــی  ــت محیط ــای زیس ناهنجاری  ه
کشــوری  مدیــران  بگیــرد،  را 
و محلــــی نیــــز نمی  خواهنــد 
یــا بلــد نیســتند از مشــارکت 
مردمــی ســاکنان جهــت کاهــش 
ــتفاده  ــد اس ــه تزای ــارهای روب فش

دکترجهانشاه پاکزاد، استاد طراحی شهری 
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ــد.  نماین
اکثریــت غالــب مــا زورمدار هســتیم 
ــه مشــارکت اعتقــادی  و در عمــل ب
ــه عیــب،  ــم. خــود را از هرگون نداری
خــالف و گنــاه مبــری دانســته 
و تقصیــر را همــواره بــه گــردن 
دیگــران می  اندازیــم. خالفــکاری، 
و  اختــــــالس  رانت  خــــــواری، 
تقبیــح  حــرف  در  را  ســودجویی 
ــود  ــرای خ ــل ب ــی در عم ــرده ول ک
ــخت  ــرایط س ــم. ش ــاز می  دانی مج
ــن کشــور از هرکــس  زندگــی در ای
یــک تــکاور و تکــرو ســاخته اســت 
کــه بایــد بــه تنهایــی فشــار زندگــی 
را تحمــل کــرده و گلیــم خــود را از 

ــد.  ــرون کش آب بی
ــای  ــه رفتاره ــی ب ــه نگاه ــا گوش ب
ــه  ــه ب ــراد جامعـ ــی افــ اجتماعــ
ــودن اوضــاع  ــی ب ــه بحران ســرعت ب
پــی می  بریــم: بیــکاری، گرانــی، 
ــدی  ــی و ناامی ــی، روزمرگ بالتکلیف
ــی را  ــردی و اجتماع ــن ف ــط بی رواب
ــت  ــت. فرص ــوده اس ــه  دار نم خدش
حــال  مالحظــه  عــدم  و  طلبــی 
دیگــران بــه یــک بیمــاری شــایع و 
همه  گیــر تبدیــل شــده اســت. یکــی 
از نمودهــای ایــن وضعیــت، تجــاوز 
و تخریــب محیــط زیســت، طبیعــت 
و بربــاد دادن منابــع طبیعــی اســت. 
ــه  ــن شــده  ایم ک ــه بی ــان کوت ماچن
فرامــوش کرده  ایــم محیــط موجــود 
آفریــده  مــا  نســل  بــرای  تنهــا 
ــی اســت  ــه امانت نشــده اســت، بلک
ــت  ــن وضعی ــده. ای ــرای نســل آین ب
ــان  ــادی می ــای متض ــه واکنش  ه ب
از  اســت.  شــده  تبدیــل  افــراد 
ــه  ــال ب ــی بیخی ــرف برخ ــک ط ی
ســودجویی مشــغولند و از دیگــر 
ســو برخــی احساســاتی شــده و 
طرفــدار توقــف زمــان شــده  اند. 
ــان  ــط در می ــه غل ــه ب ــعاری ک ش

محیــط  از طرفــداران  بســیاری 
زیســت رایــج شــده اســت و ادعــا 

 : می  کنــد
ــه  ــال ب ــه ح ــا ب ــان ت "مادی  گرای
دنبــال تغییــر جهــان بوده  انــد، 
بایــد  امــروزه  در صورتــی کــه 
بــه فکــر حفاظــت از آن بــود". 
ــه  ــت محافظ ــه غای ــعار ب ــن ش ای
ــر  ــه نظ ــدا ب ــاید در ابت ــه ش کاران
صحیــح و چــاره ســاز می  آیــد، 
ولــی بــا کمــی تامــل متوجــه 
فریبندگــی و گمــراه کنندگــی 
حاملیــن  زیــرا  می  شــویم.  آن 
ــان را  ــا جه ــه تنه ــعار ن ــن ش ای
ــدود  ــک آن مح ــویه بیولوژی در س
تغییــر  حتــی  بلکــه  کرده  انــد، 
ــد  ــه رس ــی )چ ــوالت طبیع و تح
اجتماعــی( را فرامــوش کــرده و یــا 
انــکار می  کننــد. درواقــع بــرای 
جلوگیــری از تخریــب طبیعــت 
ــوع رویکــرد  ــه مــرور زمــان دو ن ب
ــردی  ــت. رویک ــه اس ــکل گرفت ش
کــه جهــان را تنهــا موجــودی 
و  کــرده  تصــور  بیولوژیــک 
محیــط را بــا تصــوری رمانتیــک و 
واپســگرایانه در "محیــط زیســت" 
خالصــه کــرده و بــه دنبــال حفــظ 
آن اســت. و دوم رویکــردی اســت 
کــه جهــان و محیــط پیرامــون را 
بســیار پیچیده  تــر از جنبه  هــای 
زیســت شناســانه آن دیــده و از 
"محیــط زندگــی" و بهبــود آن 
ســخن می  رانــد. رویکــرد اولــی 
حفــظ  دنبــال  بــه  ناخــودآگاه 
ــرد  ــت و رویک ــود اس ــع موج وض
و  حرکــت  دنبــال  بــه  دومــی 
تــالش در جهــت بهبــود شــرایط. 
ــز  ــه جای ــل مناقش ــد در مث هرچن
نیســت، ولــی رویکــرد دوم زندگی 
ــه  ــی را ب ــردی و جمع ــات ف و حی
ــبیه  ــواری تش ــه س ــل دوچرخ فع



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم11

ــادل  ــظ تع ــرای حف ــه ب ــد ک می  کن
ــن  ــود. ای ــت ب ــدام در حرک ــد م بای
نیــز رســم پایــداری در مقایســه بــا 
مانــدگاری اســت. البتــه محیــط 
زیســت ســالم یکــی از شــرایط الزم 
بــرای زندگــی مناســب اســت. ولــی 
ــه تنهایــی کافــی نیســت و آنچــه  ب
ــر  ــد مدنظ ــز بای ــر چی ــش از ه بی
ــات  ــا حی ــی ب ــط زندگ ــد؛ محی باش
محــدوده  ای اســت کــه فــرد و جمع 
در آن زندگــی می  کنــد. محیــط 
ــر از یــک محیــط  ــا، فرات زندگــی م
گیاهــی و حیوانــی اســت و ارتبــاط 
فــرد و جمــع بــا آن در طیفــی 
ــی  ــا عموم گســترده از خصوصــی ت

ــرار اســت.  برق
شــاید گوشــه نگاهــی بــه تاریخچــه 
کوتــاه گفتمــان مربــوط بــه پایداری 
بتوانــد شــاهدی باشــد برایــن مدعا: 
در  پایــداری  شــعار  کــه  آن  بــا 
ــا آســیب  های  ــه ب ــرای مقابل ابتــدا ب
زیســت محیطــی مطــرح شــد، ولــی 
ــداری  ــه پای ــود را ب ــرعت خ ــه س ب
اقتصــادی، سیاســی، اقتصــادی و 
نهایتــاً پایــداری فکــری بســط و 

گســترش داد. 
ــل محافظــه  ــوز محاف ــل هن در مقاب
ــرای  ــی ب ــاح راســت جهان کار و جن
حفــظ شــرایط موجــود ســعی دارد 
تــا بــا کمــک رســانه  های خــود 
نســبی  گرمایــش  در  را  اذهــان 
یخ  هــای  شــدن  ذوب  و  زمیــن 
ــدود  ــوب مح ــمال و جن ــب ش قط
بــه  نــدرت  بــه  ایشــان  نمایــد. 
ــاد  ــه، اقتص ــر جامع ــم ب ــام حاک نظ
ــث  ــه باع ــع ک ــرد و جم ــان ف و اذه
انــواع فجایــع زیســت محیطــی 
می  شــود اشــاره می  کننــد. زیــرا 
برخــورد ریشــه  ای بــه موضــوع، 
نظــام  محــوری  ســرمایه  بنیــان 
ــی خــود  ــدف اصل ــه ه ایشــان را ک

بیشــتر"،  ســود  "کســب  در  را 
ــای اقتصــادی  ــازع بق ــت و تن رقاب
بی  رحم  تــر  رقبــای  مقابــل  در 
ــی  ــال م ــدارد برم ــی پن از خــود م
ــار  ــه ناچ ــه ب ــی ک ــازد. فرهنگ س
مجبــور بــه مصــرف پنهــان )حتی 
یــا  و  ارزان  منابــع  غیرمجــاز( 
ــوا، آب، و ...( و  ــد ه ــگان )مانن رای
دفــع هرچــه ارزان  تــر پســماندهای 
ــه  ــام ک ــن نظ ــد. ای ــود می  باش خ
خــود را بــه سراســر جهــان بســط 
مجبــور  اســت،  داده  توســعه  و 
ــرای پاییــن نگــه داشــتن  اســت ب
ــزاران و  ــروی کار، ه ــتمزد نی دس
بلکــه میلیون  هــا فــرد بیــکار و 
آمــاده و بــه کار را در آســتین 
اولیــه  مــواد  دارد،  نگــه  خــود 
ــف  ــا لطای ــود را ب ــاز خ ــورد نی م
ــازور  ــی ب ــراوان )و حت ــل ف الحی
اســلحه( در پایین  تریــن قیمــت 
ــد و  ــه تولی ــرده، هزین ــن ک تامی
ــرای  ــود را ب ــول خ ــع محص توزی
ــه  ــران ب ــا دیگ ــت ب ــکان رقاب ام
حداقــل رســاند. انتظــار ترحــم 
از  دیگــران  احــوال  و مالحظــه 
ــث می  باشــد  "ســرمایه" کاری عب
ایــن  و نصیحــت و موعظــه در 
رابطــه امــری بیهــوده اســت. هــر 
ســرمایه  دار مالحظــه کار محکــوم 
ایــن  اســت.  ورشکســتگی  بــه 
قانــون نــه تنهــا بــرای جامعــه مــا 
بلکــه بــرای کلیــه جوامــع معتبــر 

ــت.  اس
ــروت  ــه ث ــرایطی ک ــن ش در چنی
انــدوزی و انباشــت ســرمایه بــرای 
رقابــت و تنــازع بقــا بــه ارزش 
آشــــکار و پنهــــان کل جهــــان 
تبدیــل شــده اســت، هرکــس بــه 
فراخــور توانایــی خــود، از صــدر تا 
ذیــل، از اســتعمارگران گرفتــه تــا 
ــا  ــوندگان، از دولت  ه استشــمار ش
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جمــع  از  بنگاه  هــا،  تــا  گرفتــه 
گرفتــه تــا فــرد برایــن اســاس عمل 
ــهمی از  ــد س ــد و می  خواه می  کنن
ایــن "خــوان یغمــای متصــور" بــرد. 
ــاز  ــاخت و س ــا، س از زمین  خواری  ه
روی گســـل  ها وحاشــیه رودخانه  هــا 
ــه  ــا ب ــل آن  ه ــات و تبدی حــذف باغ
ــردن  ــر ســاخت ب ــه زی ــاغ، ب ــرج ب ب
مزارع، ویالســازی در شــمال کشــور 
و مناطــق خــوش آب و هــوا و ده  هــا 
ــا  ــه ت ــن گرفت ــن چنی ــوع ای موض
فرهنــگ رایــج در رانندگــی، خریــد 
و فــروش، برخــورد بــا اربــاب رجوع، 
ــه  ــنا، هم ــه و آش ــا غریب ــل ب تعام
و همــه ناشــی از نظــام ســرمایه 
ــار آن  ــوع بیم ــژه ن ــه وی ــور، ب مح

می  باشــد. 
ــان  ــر اذه ــر ب ــن بیمــاری همه  گی ای
و  نمانــده  محــدود  تک  تک  هــا 
دولــت و نظــام اداری مــا را نیــز 
ــود  ــت. خ ــرده اس ــود ذوب ک در خ
محوری  هــا و رقابــت ناســالم حاکــم 
بــر ناخــودآگاه مدیــر و کارمنــد 
مانــع هماهنگی  هــای الزم میــان 
ادارات و وزارت  خانه  هــا شــده اســت 
ــد  ــود را می  زن ــاز خ ــر ارگان س و ه
و حتــی در جهــت خــالف مصلحــت 
ــد. اراضــی  جمعــی حرکــت می  کنن
مرغــوب و منابــع طبیعــی را اشــغال 
و بــه نفــع اداره خود حصـــار کشــی 
می  کننــــد. بناهــــا و زمین  هــــای 
زیــــادی در شــــهر را کــــه تحــت 
بالتکلیــف  آن  هاســت.  مالکیــت 
آلودگــی  گذارده  انــد.  متــروک  و 
ــوای  ــی   ه ــری و آلودگ ــی، بص صوت
ــای ایشــان  ــم کاری  ه ناشــی از ندان
دســت کمــی از بخــش خصوصــی و 

ــدارد.  ــی ن خصولت
مــا کارشناســان و طراحــان شــهری 

ــر نیســتم.  ــان بی  تقصی ــز چن نی
زحماتــی  خاطــر  بــه  همــه   -1

ــه  ــل و حرف ــول تحصی ــه در ط ک
کشــیده  ایم، بــرای علــم و فنــاوری 
هســتیم.  قایــل  خاصــی  ارزش 
ــگاه  ــر ن ــه خاط ــل ب ــی در عم ول
ــه مســایل،  مهندســی و ریاضــی ب
و  انســانی  مســایل  از  بســیاری 
اجتماعــــی را بــــه فراموشــی 
حــل  دنبــال  و  می  ســپاریم 
فرمول  هــای  طریــق  از  مســایل 

ریاضــی و فیزیکــی هســتیم. 
برخــی از مــا که دیدگاه مهندســی 
ــهر  ــته  اند؛ ش ــر گذاش ــت س را پش
طبیعــی"  "موجــود  یــک  را 
صورتــی  در  می  کننــد.  معرفــی 
ــک  ــش از ی ــزی بی ــهر چی ــه ش ک
موجــود طبیعــی اســت و تنهــا 
قوانیــن طبیعــت، از جملــه قانــون 
ــم نیســت.  ــرآن حاک ــا ب ــازع بق تن
متاســفانه تعــداد کمــی از مــا 
ــه  ــیده  اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــط  ــم محی ــر بگوئی ــا بهت ــهر ب ش
پیرامــون مــا شــامل انســان  ها 
ــا  ــا شــعور و ب یعنــی موجوداتــی ب
ــا آنکــه  احســاس نیــز می  باشــد. ب
ــه  ــت ب ــی از طبیع ــان  ها بخش انس
ــل  ــی در عم ــند، ول ــر می  رس نظ
ــرد  ــورت ف ــه ص ــان ب ــور انس حض
و  عقــل  داشــتن،  بــا  جمــع  و 
شــعور، عواطــف، عالیــق و ســالیق 
ــط  ــا، محی ــرات و آرزوهـــ خاطــ
موجــود  یــک  از  پیچیده  تــر  را 
ــرآن  ــم ب ــن حاک ــی و قوانی طبیع

ــت.  ــرده اس ک
احتــرام بــه طبیعــت واجــب اســت 
ولــی طبیعــت از قداســت خاصــی 
همانطــور  نیســت،  برخــوردار 
ــای  ــه معن ــه توســعه ب ــه هرگون ک
باالبــردن کمیت  هــا و آمــار تولیــد 
ــه  ــرام ب ــد. احت ــروت نمی  باش و ث
در  کوشــش  و  زیســت  محیــط 
ــتای  ــا در راس ــت از آن تنه حفاظ
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ــود شــرایط جســمانی و روحــی  بهب
روانــی فــرد و جمــع معنــا می  یابــد. 
در طبیعــت، همــواره قوی  تــر پیــروز 
بــوده و حــق حیــات دارد در صورتــی 
نبایــد  شــهر  و  جامعــه  در  کــه 
چنیــن باشــد. بــه همیــن خاطــر در 
ــب  ــد مراق ــازی بای ــم س ــر تصمی ه
ــای  ــن نیازه ــت در تامی ــط عدال بس
ــه  ــوده ب ــه ب ــف جامع ــار مختل اقش
آســیب  پذیر  اقشــار  سرنوشــت 
و  بضاعــت  مســتاجر،کم  ماننــد 
بیــکار محــل توجــه نمــود. وســعت 
ــک  ــی از ی ــت محیط ــث زیس مباح
ــک  ــوزش آکادمی ــود آم ــو و کمب س
ــد  ــه می  توان ــن زمین ــان در ای طراح
ســطحی  و  کلی  گویــی  باعــث 
ــردد، و  ــا گ ــنهادات م ــدن پیش مان
ــایل  ــیاری از مس ــل بس ــا را از ح م
ملمــوس شــهری در این زمینــه دور 

ــد.  نمای
ــایل  ــی مس ــه و بررس ــرای مطالع ب
زیســت محیطــی ســواد وتجربیــات 
مــا طراحــان شــهری کافــی نیســت 
ــا متخصــص  ــد مشــارکت ب و نیازمن
محیــط زیســت در طرح  هــای خــود 
ــد  ــم و نبای ــا نمی  توانی ــیم. م می  باش
ــه  ــان را ب ــه ایش ــش وظیف ــاً نق راس
عهــده بگیریــم. وظیفــه مــا اســتفاده 

از رهنمودهــای ایشــان اســت و 
بــس! حفاظــت از محیــط زیســت 
ــه  ــل. هرچ ــت عاج ــه  ای اس وظیف
دیرتــر بــه مقابلــه بــا تخریــب 
محیــط بپردازیــم مجبــور خواهیم 
اضطراری  تــر  آینــده  در  بــود 
عجوالنه  تــر  ســطحی  تر،  یعنــی 
و آمرانه  تــر بــه جبــران مافــات 

ــم.  بپردازی
مهم  تریــن وظیفــه مــا طراحــان 
شــهری، شناســایی مــواردی اســت 
کــه پرداختــن و حــل آن  هــا در 
محــدوده وظیفــه و قــدرت حرفه  ای 
ــد  ــواردی کــه حتــی بای ماســت. م
ــته  ای  ــن رش ــت بی ــک فعالی در ی
ــر  ــای دیگ ــان زمینه  ه ــا متخصص ب
بــه ثمــر رســاند و بــه مدیــران 
ــه نمــود.  شــهری و شــهروندان ارائ
ــل  ــر "عق ــه ب ــر آن تکی ــزون ب اف
جمعــی" و مشــارکت عمومــی، 
ــورت  ــه ص ــات ب ــا موضوع ــد ب بای
ــا  ــرد و علت  ه ریشــه  ای برخــورد ک
را شــناخت. زیــرا بــدون توجــه 
ــده  ــر پدی ــروز ه ــای ب ــه علت  ه ب
ــرای  ــی ب ــی قطع ــوان عالج نمی  ت
ــت    ــود و فعالی ــدا نم ــا پی معلول  ه
داروهــای  تجویــز  در  تنهــا  مــا 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــکن خالص مس
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از  پــر  امـــروزی  شـــهرهای    
نتنهــا  کــه  اســت  آلودگی هایــی 
موجــب رانــش حیوانــات از شــهرها 
ــرای  ــی ب ــه زندگ ــت بلک ــده اس ش
کــرده  دشــوار  نیــز  را  انســان ها 
روش هــای  و  رویکردهــا  اســت. 
ایــن  حــذف  بــرای  بســیاری 
دوبــاره  دوســتی  و  آلودگی هــا 
ــود دارد. ــت وج ــا طبیع ــهرها ب ش

روشــی کــه در پــروژه پیشــگام 
ــه گاز)GWP( توســط  ــارک کارخان پ
ریچــارد هــاگ اجــرا شــد، درمانــی 
بــرای حــل مشــکل آلوده تریــن 
ماننــد  کــه  اســت  شــهر  نقــط 
روز  هــر  ســرطانی  غده هــای 
را  شــهر  از  بیشــتری  محــدوده 
ــرار  ــود ق ــی خ ــر آلودگ ــت تاثی تح

. هــد می د
در   ،)GWP(گاز کارخانــه  پــارک 
بخــش شــمالی دریاچــه اتحادیــه در 
ــه  ــرار دارد ک ــنگتن ق ــیاتل، واش س
بــرای مــدت طوالنــی، یکــی از نقاط 
کلیــدی شــهر را بــه مکانــی صنعتی 
و بســیار آلــوده تبدیــل کــرده بــود.

زمیــن  ایــن   1890 ســال  در 
ــه  ــود ک ــره ای ب ــگل جزی ــک جن ی
حیواناتــی ماننــد آهوهــا از ایــن 
زمیــن بــرای آب خــوردن از دریاچه 

می کردنــد. اســتفاده  اتحادیــه 
ــت  ــه عل ــال 1956 ب ــا س ــا ت ام
اینکــه ایــن زمیــن تحــت مالکیــت 
کارخانــه گاز بــود، بــه شــدت 
آلودگی هــای  تاثیــر  تحــت 
شــیمیایی قــرار گرفــت و پوشــش 
ــال از دســت  ــود را کام ــی خ گیاه
پیشــرفت  بــا  نهایــت  در  داد. 
تکنولــوژی بــه علــت امــکان ایجاد 
ــه گاز  ــر، کارخان ــد گاز پاک ت تولی
ــل شــد.  ــه خــارج از شــهر منتق ب
اقــدام   1962 ســال  در  شــهر 
بــه خریــد ایــن زمیــن در 10 
کــه  کــرد  ســاالنه  پرداخــت 
صاحبــان کارخانــه گاز را تــا ســال 
ــه تخلیــه زمیــن  1973 موظــف ب

می کــرد.
بــه  ســرعت  بــه  هــاگ 
پتانســیل های موجــود در ترکیــب 
ــن منظــره و  ــرد ای ــه ف منحصــر ب
ــرد.  ــی ب مــواد اولیــه ســاختاری پ
بــه  هــاگ   1965 آوریــل  در 
سرپرســت پارک هــا )جانســون( 
تمایــل  ابــراز  و  نوشــت  نامــه 
ــه  ــاگ را ب ــارد ه ــکاران ریچ هم
عنــوان طراحــان اصلــی بــرای 
ــیاتل  ــارک س ــن پ ــاد مهمتری ایج

ــرد. ــان ک بی
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زمیـن GWP در سـال 1890 
شـدن  خریـداری  از  قبـل 

توسط سـیاتل

بیان کرد.
انبارهــای  بــه  پاســخ  در  هــاگ 
بزرگــی از آلودگــی و شــکل زمیــن 
در رابطــه بــا دریاچــه، فــرم زمینــی 
زیبــا و فریبنــده ای را ارائــه داد کــه 
ــام  ــرای اله ــروزه GWP  اســت. ب ام
ــود را  ــت خ ــی از وق ــن، مدت گرفت
در ژاپــن ســپری کــرد کــه احتــرام 
بــه ســنت و قدردانــی عمیــق از 
طبیعت)زمیــن حــس بخــش( را در 
خــود زنــده کنــد. او بــا فکــر کــردن 
ــمه  ــوان مجس ــه عن ــوع ب کل موض
ســازه هایی  بــا  زمیــن،  ســازی 
ــازی  ــن ب ــرم زمی ــل ف ــه در مقاب ک

ــرد. ــه کار ک ــروع ب ــد، ش می کنن
ــد پاک ســازی  ــدا هــاگ بای در ابت
مــواد  بــا  شــده  اشــباع  خــاک 

می کــرد.  شــروع  را  صنعتـــی 
خــاک امــروزه،  حتــی  اگرچــه 

ــز نیســت و اداره  ــال تمی GWP  کام
ــم  ــارت منظ ــهر نظ ــای ش پارک ه
بــر یکپارچگــی پوشــش نســبی 
ــه ســطح خــاک  ــوده ای کــه ب غیرآل
در ســال 1984 اضافــه شــده اســت، 
ــود  ــی وج ــک درک کل ــا ی دارد ام

دارد کــه ایــن ســایت بــا گذشــت 
خــود  ســم زدایی  بــه  زمــان 
ــی  ــه برخ ــد، اگرچ ــه می ده ادام
ــن  ــد آب )روغ ــاز ض ــات ف از مایع
و قیــر( خیلــی دیرتــر تجزیــه 
در  بی اثــر  بیشــتر  و  می شــوند 

زیــر خــاک قــرار می گیرنــد.
ــرداری  ــره ب در طــی 50 ســال به
از کارخانــه، مقادیــر نامشــخصی از 
پســماندهای جامــد و مایــع تولیــد 
شــد. بســیاری از ایــن پســماند هــا 
ــره شــده و برخــی  در محــل ذخی
از آنهــا بــرای گســترش خــط 
ســاحلی بــه میــزان 100 فــوت یــا 
بیشــتر بــه دریاچــه اســتفاده شــد. 
ــاخت  ــگام س ــه 1970، هن در ده
پــارک، از مــواد پــر کننــده، از 
جملــه مــواد زائــد و مــواد وارداتــی 
ــایت  ــدد از س ــتفاده مج ــرای اس ب

اســتفاده شــد.
در حالــی کــه طــرح جامــع پــارک 
بــر بازیافــت کارخانــه گاز متمرکــز 
بــود، پیشــنهاد بــرای حفــظ خاک 
و تصفیــه ســموم در همــان هنگام 
نیــز بــه همــان انــدازه مهــم بــود. 

خــاک  کــه  زمین هایــی  در 
دارنــد  آلــوده ای  بســیار 
ــا الیــه ای از  پوشــاندن زمیــن ب
ــاک و نظــارت منظــم  خــاک پ
بــر ایــن الیــه از الزامــات اســت.

اضافــه شــدن یــک الیــه خــاک 
پــاک بــر روی خــاک آلــوده
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ــده  ــن ای ــی تری ــن اصل ــع، ای در واق
ــای  ــق تکنیک ه ــود. از طری ــاگ ب ه
زیســت پاالیی، ســایت تمیــز و ســبز 
ــی و  ــر فرهنگ ــاره از نظ ــد و دوب ش

بیولوژیکــی متولــد شــد.
ــن  ــه در ای ــددی ک ــات متع تحقیق
در درجــه  انجــام شــده،  پــارک 
ــی  ــن شناس ــا زمی ــاک ی ــا خ اول ب
انجــام شــده اســت. کــول و ماچنــو 
)1971( زمین شناســی و ســطح آب 
در محــل قبــل از احــداث پــارک را 
ــد. در ســال 1984،  گــزارش داده ان
آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت 

ــده )USEPA(و ــاالت متح ای
ــای  ــنگتن مجموعه ه ــگاه واش دانش
جداگانــه ای از نمونه هــای خــاک 
بــرای  را  آن هــا  و  جمــع آوری  را 
غلظــت ترکیبــات مختلــف آلــی 
تجزیــه  کمیــاب  فلــزات  )یــا(  و 
و تحلیــل کردنــد. شــهر ســیاتل 
همچنیــن از Tetra Tech، یــک 
ــرای جمــع آوری  شــرکت مشــاوره ب
نمونه هــای خــاک بــرای تجزیــه 
ــتفاده  ــی اس ــات آل ــل ترکیب و تحلی
کــرد. دانشــگاه واشــنگتن آلودگــی 
و  غبــار  و  گــرد  توســط  هــوا 
خــارج  فــرار  آلــی  ترکیبــات 
ــه  ــارک را مطالع ــاک پ ــده از خ ش
کــرد. ســابول و دیگــران )1988( 
را  منطقــه ای  ژئوهیدرولــوژی 
ــن  ــای ای ــد و داده ه ــف کردن توصی
مطالعــات قبلــی را خالصــه کردنــد. 
ــی نشــان  ــن داده هــای قبل همــه ای
می دهــد کــه خــاک کــم عمــق 
GWP بــا ترکیبــات زیــادی از جملــه 
چنــد  معطــر  هیدروکربن هــای 
دفــع  ســموم   ،)PAH( هســته ای 
ــه  ــای پلی کلرین ــی فنیل ه ــات، ب آف
)PCB(، ترکیبــات آلــی فــرار، فلــزات 
ــت. ــوده اس ــیانور آل ــاب و س کمی

ــی در مــورد  ــه منظــور رفــع نگران ب

زیرزمینــی  آب هــای  آلودگــی 
شناســی  زمیــن  ســازمان   ،
ــال 1986  ــده در س ــاالت متح ای
پارک هــا  اداره  همــکاری  بــا 
ســیاتل  شــهر  تفریحــات  و 
مطالعــه ای را در مــورد ســایت 
GWP انجــام داد. هــدف اصلــی 
ــا  ــه آی ــن اینک ــه تعیی ــن مطالع ای
آلــی و  از ترکیبــات  هــر یــک 
ــده  ــخص ش ــاب مش ــزات کمی فل
در  عمــق  کــم  خاک هــای  در 
ــن  ــر زمی ــی زی ــای زیرزمین آب ه

وجــود دارد یــا خیــر، بــود.
ــروژه  ــن پ ــوان اولی ــه عن GWP ب
ــمی را در  ــواد س ــه م ــی ک طراح
محــل نگهــداری می کنــد و بــا 
ــتی آن  ــش زیس ــتفاده از پاالی اس
ــد  ــن فرآین ــد و ای ــز می کن را تمی
ــل آن  ــوان بخشــی از تبدی ــه عن ب
ــی  ــی تلق ــکان عموم ــک م ــه ی ب
ــت.  ــین اس ــورد تحس ــود، م می ش
ــن  ــاگ از متخصصی ــن ه همچنی
ــرای  ــری ب ــت و باکت ــط زیس محی
ــا  ــت. ب بررســی ســایت بهــره گرف
شــروع کار تخریــب و درجه بنــدی 
در ســال 1972، شــهردار و مدیــر

ــن  ــود در زمی ــد موج ــواد زائ م
کــه غیرقابــل بازیافــت هســتند 
ــکل دادن  ــرای ش ــد ب می توانن
بخش هایــی  در  زمیــن  بــه 
تــا  شــوند  مشــخص جمــع 
ــد. ــدی کنن ــتی بلن ــاد پس ایج

و  ســاحلی  خــط  گســترش 
تغییــر فــرم زمیــن بــا اســتفاده 

ــود ــد موج ــواد زائ از م

رســانه ها  در  شــهر  پارک هــای 
مــورد  در  را  خــود  نگرانی هــای 
ســطح آالینده هــای خــاک بیــش 
ــا  ــد. ب ــالم کردن از حــد انتظــار اع
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ایــن حــال ایــن ادعاهــا اغراق آمیــز 
ــه  ــد ک ــالم ش ــد و اع ــف ش توصی
حــال  در  برنامــه  طبــق  پــروژه 
ــال 1974،  ــت. در س ــروی اس پیش
ــزارش  ــیاتلPost-Intelligencer  گ س
داد کــه خــاک ایــن پــارک بــا 
ــرگ  ترکیبــی از کــود، خــاک اره، ب
اســت.  شــده  پوشــانده  علــف  و 
پیش بینــی شــده بــود کــه بــه 
زودی علــف در ســطح پــارک رشــد 
ــر  ــع در اواخ ــرد و در واق ــد ک خواه
ــن و  ــیده از چم ــال پوش ــان س هم
30 هــزار گیــاه گوجــه فرنگــی بــود.

ــادر  ــا ایــن حــال، زمیــن هرگــز ق ب
بــه حمایــت از پوشــش گیاهــی 
قابــل توجهــی غیــر از چمــن نبــود 
و تــوده درختــان جداکننــده پــارک 
از پارکینــگ و جــاده شــمالی در 
یــک ناحیــه ســاخته شــده از خــاک 
پــاک وارداتــی کاشــته می شــود. 
ایــن پــارک نمی توانــد ماننــد ســایر 
بــاغ  یــک  شــکل  بــه  پارک هــا 
ــش  ــود پوش ــا وج ــروزه ب ــد. ام باش
ــز  ــارک برنامه ری چمــن در ســطح پ

ــد:  ــراوز می گوی ــا گ ارشــد پارک ه
ــار  زمیــن هــر چنــد وقــت یــک ب
و  می کنــد  بازســازی  را  خــود 
بــه طــور شــگفت آوری وقتــی 
ــود،  ــرم می ش ــا گ ــوا واقع ــه ه ک
ــد  ــاال می زن ــر ب ــاب قی ــی حب کم
ــن  ــل زمی ــر از داخ ــداری قی و مق
خــارج می شــود. بنابرایــن مــا بــه 
آنجــا مــی رویــم و آن را پاکســازی 

می کنیــم و از بیــن می بریــم.
گاز  کارخانــه   1984 ســال  در 
ــرد  ــی ک ــد آلودگ ــه تولی شــروع ب
و باعــث آلــوده شــدن دریاچــه 
شــد. پــس از بســته شــدن پــارک 
تصمیــم بــه تخریــب کارخانــه گاز 
شــد کــه هــاگ بــا مخالفــت خــود 
از ایــن تصمیــم جلوگیــری کــرد. 
پــس از بررســی هایی کــه روی 
پــارک انجــام شــد مشــخص شــد 
کــه کارخانــه گاز خطــرات زیــادی 
نــدارد و تنهــا در چنــد نقطــه 
ــا  ــه نهایت ــود دارد ک ــی وج آلودگ
ــدار  ــوی هش ــد تابل ــب چن ــا نص ب

ــاز شــد. ــاره ب ــارک دوب پ

ــش  ــک پاالی ــتفاده از تکنی اس
زیســتی بــرای پــاک کــردن 
ــهرها  ــی ش ــای آلودگــ لکه هـ
ــا  ــت ام ــر اســ ــیار موثــ بســ
متخصصیــــن  از  استــــفاده 
ــرای بررســی  محیــط زیســت ب
ــر از  ــورد نظـــ ــدوده مــ محـ
الزاماتــی اســت کــه نبایـــد 

ــود. ــوش شـ فرام

بررســی نقــاط مختلــف زمیــن 
ــی  ــت محیطــ ــر زیســ از نظ

توســط متخصصیــن
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مرجان نعمتی مهر، معمار و طراح شهر، دانشیـار 
دانشـکده معــماری و شهرســـازی، دانشــگاه 

شهیــد بهشــتی
m_nematimehr@sbu.ac.irایمیل:

  مدت هاســت کــه مباحــث مرتبــط 
شــهری  طراحــی  پایــداری،  بــا 
شــهری  طراحــی  اکولوژیــک، 
رایــج  ...گفتمــان  و  بایوفیلیلــک 
طراحــی شــهری شــده اســت، امــا تا 
کنــون چــه میــزان از ایــن گفتمــان 
شــهری  طرح  هــای  واقعیــت  در 
دیــده شــده اســت؟ چــه تعــدادی از 
ــتی  ــط زیس ــث محی ــا، مباح طرح  ه
ــود  ــی خ ــد طراح ــب فراین را در قل
طراحی  هــای  و  کــرده  لحــاظ 
دوســت  دار محیــط زیســت ارایــه 

می  دهنــد؟
کــه  طرح  هایــی  اکثــر  چــرا 
ــث  ــه مباح ــن ب ــم  انداز پرداخت چش
محیــط زیســتی را دارد در انتهــا 
شــبیه بــه کارخانــه  ای می  شــود 
جهــت حفــظ محیــط زیســت؟ حال 
ــاط  ــا ارتب ــی م ــتر طراح ــه پیش آنک
ــته و از  ــت داش ــا طبیع ــی ب تنگاتنگ
دل طبیعــت بــر می خواســته اســت.

ــت  ــیده اس ــرا نرس ــان آن ف ــا زم آی
منظــر  از  طرح  هــا  ارزیابــی  کــه 
پاســخگویی بــه مباحــث زیســت 
محیطــی نیــز شــرط پذیــرش و 

تصویــب آن بــوده و اســناد محیــط 
ــه در  ــی چ ــا مکمل ــتی صرف زیس
مرحلــه شــناخت و چــه در انتهــای 

ــند؟ ــرح نباش ــب ط تصوی
اگــر بنیــان طراحــی اکولوژیــک را 
نگاهــی اکوسیســتمی بــه طراحــی 
ــر،  ــذا اساســی  ترین تغیی ــم، ل بدانی
تغیــر از نــگاه تکه  تکــه، بــه نگاهــی 
یکپارچــه اســت کــه همــه اقدامات 
یکپارچــه  سیســتمی  در  را  مــا 
تصمیــم  هــر  کــه  می  بینــد 
طراحانــه  ای نیــز می  بایســت در 
ــن  ــاظ ای ــا لح ــتم و ب درون سیس
ــه  ای  ــن دغدغ ــد. ای ــت باش خاصی
ــه آن  ــخ ب ــاید پاس ــه ش ــت ک اس
ــا  ــهری را ت ــای ش ــد طرح    ه بتوان
ــط  ــت محی ــادی از بن  بس ــد زی ح
ــا آن  ــا ب ــن روزه ــه ای ــتی ک زیس
دســت بــه گریبــان هســتیم نجــات 
دهــد. در ایــن نوشــتار ســعی شــده 
ــا  ــن گفتمان  ه ــی از ای ــت برخ اس
در  آن  بــه  ازای  مــا  و  طــرح  را 
جســت  و  را  شــهری  طرح  هــای 

ــم: ــو نمایی ج
1-فضای سبز و پوشش گیاهی

کــه  طرح  هایــی  از  بســیاری 
دغدغه  هــای محیــط زیســتی در 
ــه  ــبز را ب ــت س ــد، صف ــر دارن س
ــبز،  ــاختمان س ــد، س ــال دارن دنب
ســبز  شــهر   ،  Green Building
ســبز شهرســازی   ،Green City

طراحــی   ،Green Urbanism
 Green Urban ســبز  شــهری 
ــش  ــوان نق ــذا می  ت Design و ...، ل
و جایــگاه ســبزینگی و گیاهــان 
بــه  دیدگاهــی  چنیــن  در  را 
طراحــی مالحظــه کــرد. درختــان 
و پوشــش گیاهــی امــروزه نقشــی 
ــات زیســت  محیطی  ــر از واقعی فرات
در شــهرها دارنــد. ایــن عناصــر 
افــزون بــر نقــش در کاهــش اثــرات 

مباحـــث محیط   زیسـتی، 
از  بنیادیـــن  بخشــــی 
طرح  هـــای شـــهری یـا 

ضمیمـه  ای بـرای آنهـا؟
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ــوا و ...  ــف ه ــی، تلطی ــر حررات جزای
ــی و  ــی شفابخش ــِش عاطفی-روان نق
ــر  ــی نظی ــش فرهنگ ــری، نق احیا  گ
نقــش  برداشــت،  فســتیوال  های 
اجتماعــی نظیــر باغــات اجتماعــی و 
... را در شــهرها و فضاهــای شــهری 
همیــن  کــه  می  کننــد،  بــازی 
امــر می  طلبــد در اســناد هدایــت 
ــن  ــش ای ــگاه و نق ــه شــده، جای تهی
مختلــف  در ســطوح  را  عرصه  هــا 
ــا شــهر  ــه ت طراحــی از مقیــاس خان
و منطقــه شــهری دیــده و بــرای 
کاربســت آن  هــا در طراحــی ضوابــط 

ــود.  ــه نم ــژه ارای وی
2- آب

اگرچــه کــه بســیاری بــر ایــن باورند 
ــت  ــهری اس ــدار ش ــهر پای ــه ش ک
ســبز و جهــان ســبز اســت، امــا 
برخــی چــون ســیلویا ایــرل بــر ایــن 

ــی اســت:  ــان آب ــه جه ــد ک باورن
ایــن جملــه   .The world is Blue
ــه آب  ــن ب ــت توجــه و پرداخت اهمی
در رأس مــوارد مرتبــط بــا پایــداری 
را نشــان می  دهــد کــه در ادامــه 
حــوزه  در  جدیــدی  ادبیــات  آن 
ــون  ــی چ ــل مفاهیم ــهر ذی آب و ش
 ،Blue Urbanism ــی ــازی آب شهرس
و   River Scape رودخانــه  منظــر 
ــه آب  ــاس ب ــهری حس ــی ش طراح
ایــن  می  شــود.  مطــرح   WSUD
ــه دنبــال تعریــف  مفاهیــم عمومــا ب
ــی و  ــگاه آب در طراح ــش و جای نق
مدیریــت منابــع آبــی چــون دریــا و 
ــا  ــا و روان  آبه ــا، رودخانه  ه اقیانوس  ه
و بــه دنبــال ادغــام فرایندهــای 
مدیریــت آب  هــا در طراحــی اســت، 
کــه ایده  هایــی جهــت حفاظــت 
ــع  اوری  ــا و جم ــواحل، رودخانه  ه س
روان  آبهــا، مدیریــت   آنهــا و اســتفاده 
از آنهــا در فضــای شــهری را شــامل 
ــوان  ــه عن ــد ب می  شــود، کــه می  توان

ــت  ــوان مدیری ــت عن ــی تح بخش
منابــع آبــی در طرح  هــای شــهری 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــده شــود. ب گنجان
ــه  ــی، ن ــع آب ــه آب و مناب ــه ب توج
همجــوار  پروژه  هــای  در  صرفــا 
و  دریاهــا  چــون  آبــی  منابــع 
تمامــی  در  کــه  اقیانوس  هــا، 
ــت  ــه مدیری ــهری ب ــای ش پروژه  ه
روان  آبهــا همزمــان بــا طراحــی 
فضــا می  پــردازد و همچــون مــورد 
ــف  ــای مختل پیشــین در مقیاس  ه
طراحــی از خــرد تــا کال قابــل 
ــررات  ــط و مق ــه ضواب ــرح و ارای ط

ــت.  ــی اس طراح
3- انرژی 

انــرژی نیــز از دیگــر مباحثی اســت 
ــتی  ــات محیط  زیس ــه در مطالع ک
دارد،  مهمــی  جایــگاه  و  نقــش 
توســعه  های  چــون  مفاهیمــی 

ــر، ــرژی صف ان
 Zero Energy Development  
یــا کــم کربــن،  بــدون  شــهر 
طراحــی شــهری حســاس بــه 
اقلیــم  CSUD و ... امــا اندیشــیدن 
را  طرح  هــا  عمــل،  در  آن  بــه 
شــبیه بــه نمونه  هایــی فضایــی یــا 
ــه  ــت. نمون ــوده اس ــه  ای نم کارخان
ــکونی  ــعه مس ــدر، توس ــهر مص ش
بــد زدBed Zed Housing، شــهر 

 Solar City Linz آفتابــی لینــز
ــگاه  ــوع ن ــن ن ــی از ای و.. نمونه    های
بــه طراحــی هســتند، حــال آنکــه 
شــهرهای  موفــق  نمونه  هــای 
ــه  ــد ک ــان می  ده ــا نش ــم م قدی
ــم  ــتی ه ــوان بدرس ــه می  ت چگون
نمــود  خلــق  شــهری  فضــای 
مرتبــط  دغدغه  هــای  هــم  و 
لحــاظ  را در طــرح  انــرژی  بــا 
نمــود. بحــث انــرژی از دو ســو 
ــی  ــت: یک ــرح اس ــی مط در طراح
کاهــش تقاضــا از طریــق طراحــی 
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ــرژي  ــع ان ــی مناب ــری طراح و دیگ
انــرژي  پایــدار. کاهــش مصــرف 
در شــهر بــا توجــه بــه طراحــی 
الیه  هــاي فــرم شــهري، اســتفاده 
ــردن  ــال، باالب ــاي غیرفع از راهبرده
کارایــی، اســتفاده از سیســتم  هاي 
ــع در  ــاس جوام ــرژي- کارا در مقی ان
پهنه  هــای شــهری قابــل بازشناســی 
هســتند و در طراحــی منابــع انــرژی 
ــت  ــر آن اس ــالش ب ــم ت ــدار، ه پای
کــه از منبــع تجدیدپذیــر جایگزینی 
ــرای شــهرها بهــره جســت. آنچــه  ب
مباحــث  می  توانــد  عمــل  در 
ــد،  ــرژی را در شــهرها لحــاظ نمای ان
ــرف  ــن ص ــد از پرداخت ــاب اکی اجتن
ــه  ــه ب ــه آن و توج ــی ب و تکنولوژیک
ایــن امــر اســت کــه شــهر پدیــده  ای 
ــای  ــه دغدغه  ه ــت ک ــی اس اجتماع
محیــط زیســتی را نیــز در بــر گرفته 
اســت. در ایــن راســتا پیشــنهاد 
می  شــود، طراحــی از راهبردهــای 
ــای  ــه و الیه  ه ــره گرفت ــال به غیرفع
فــرم شــهری را بــه   گونه  ای پیشــنهاد 
نمایــد کــه نهایتــا انــرژی- کارایــی را 
ــر  ــن ام ــد، ای ــته باش ــراه داش به  هم
ــط و  ــاظ ضواب ــه لح ــوط ب ــز من نی
مقیــاس  از  طراحــی  در  مقــررات 
خــرد تــا کالن و همــراه نمــودن 
دغدغــه پرداختــن بــه منابــع انــرژی 

ــی،  ــات اجتماع ــا واقعی ــان ب همزم
ــت.  ــهر اس ــی ش ــادی فرهنگ اقتص

4- صوت 
از دیگــر مقــوالت  نیــز  صــوت 
اســت.  شهرســازی  در  مطــرح 
ــو  ــی ممل ــروزه زندگــی در فضای ام
ــن  ــی، پرداخت ــای صوت از آالینده  ه
بــه ایــن مبحــث را از الزامــات 
ــه  ــاس ب ــهری حس ــای ش طرح  ه
محیــط زیســت کــرده اســت. اینکه 
محیــط بــه گونــه  ای طراحــی شــود 
کــه نــه تنهــا آالینده  هــای صوتــی 
را مدیریــت می  نمایــد، کــه منظــر 
صوتــی Soundscape جذابــی را 
نیــز بــرای مخاطبــان خــود فراهــم 
امــروز  دغدغه  هــای  از  مــی  اورد 

ــت.  ــازی اس شهرس
در  نیــز  دیگــری  حوزه  هــای 
ــه  ــن خصــوص مطــرح اســت ک ای
ــرای  ــه خــروار از ان ب مشــتی نمون
طــرح مســاله و پیشــنهاد یــک 
ــد.  ــی گردی ــرش،  معرف ــر نگ تغیی
در ایــن راســتا در دانشــگاه شــهید 
ــا  ــت ت ــده اس ــالش ش ــتی ت بهش
بــا طــرح درس پیش  نیــازی بــا 
ــدار،  ــط پای ــان- محی ــوان انس عن
بــرای  و  شــرح  دغدغــه  ایــن 
رویارویــی بــا آن دز طــول دوره، 
آشــنایی مقدماتــی را فراهــم آورد.
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امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
علیرضا محمودی، دانشجوی دکتری شهرسازی

پنهان  فضاهــای  بازیابــی 
شـهری تهران، رود دره هــا 

)مسـیل های شـهری(
مقدمه

   طــي چنــد دهــة اخیــر، شــهر تهــران 
بــا افزایــش چشــمگیر جمعیــت روبــه رو 
بوده اســـت. ایـن افـــزایش شهرنشـیني 
و در پـــي آن اســـتفاده از زمین بــر 
ــدون در نظــر  ســکونتگاه  هاي شــهري ب
گرفتــن توان هــای محیطي، پیامـــدهاي 
در  محیط زیســت  تخریــب  و  ناگــوار 
تهــران را بــه دنبــال داشـــته و تعـــادل 
بـــین شــهر و محیط زیســت را مختــل 

نمــوده اســت. 

ــي  ــوان یک ــهري به عن ــاي ش رود دره  ه
از عناصــر ســاختار اکولوژیکــي شــهرها 
ــري در ایجـــاد  ــش مؤث می تواننــد نق
انسان ســاخت  فضــاي  بیــن  تعــادل 
ــا  ــد، امـ ــاء نماینـ ــت ایف ــهر و طبیع ش
ــا  ــده ت ــبب ش ــترده س ــتفاده گس اسـ
فشــاري بیــش از تــوان محیــط بــه 
ــن  ــاهد از بی ــود و ش ــت وارد ش طبیع
رفتن عناصـــر طبیعـت ماننـد درختـان 
و پوشـــش گیـــاهي و همچنین آلودگي 
آب باشــیم. لــذا ایجـــاد و افـــزایش 
برنامه ریــزی  تفریحـــي،  مکان هــای 
راســتاي  در  طبیعــي  محیط هــای 
اکوسیســتم های  احیــاء  و  حفــظ 
طبیعــي و بهره بــرداری بهینــه از آن هــا، 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــروري ب ــاًل ض کام
بررســي  بــه  رو  پیــش  پژوهــش 
فضاهــای پنهــان شــهری، مســیل ها ) 
رود دره هــا( در شــهر تهــران پرداختــه 
ــي  ــوان یکـ ــا به عن ــت. رود دره ه اسـ
از مؤلفه هــای طبیعـــي در افزایــش 
فضـــاهاي  ســرزندگي  و  شــادابي 
شـــهري نقـش مـــؤثري دارند. امروزه 
اهمیــت رود دره هــا بــا توجــه بــه 
افـــزایش آلـــودگي شــهرهاي بزرگ و 
همچنیــن کاهــش فضاهــاي تفریحــي 
بـــیش ازهــر زمــان دیگــري احســاس 
می شــود و نحـــوة ســـاماندهي آن هــا 
ــان  ــران، طراح ــراي مدی ــي ب ، چالش
شــمار  بــه  شــهروندان  و  شــهری 
مــی رود. رود دره هــا عــالوه بــر ایجــاد 
فرصت هــای تفریحــي و اقتصـــادي در 
شــهر، مدیریــت شــهري را دررســیدن 
بــه اهــداف متنوعــي ماننـــد افزایــش 
ــي  ــای ورزشـ ــا، محوطه ه تفرجگاه ه
ــاد امنیــت بیشــتر  و همچنـــین ایجـ
در فضاهــاي غیرقابل دفــاع نزدیــک 
ــد. در شــهر تهــران هفــت رود  می کن
دره ماننـــد دارآبـاد، گالبـدره، دربنـد، 
ولنجــک و درکــه، کــن و گرمــدره 
ــالوه  ــا ع ــن رود دره ه وجــود دارد . ای
بــر اینکــه نقشــي ســازنده در افزایــش 
کیفیـت فضـــایي و ارتقـــاي کیفیـت 
زندگــي شــهروندان ندارنــد بلکــه بــه 
دالیـــل متعـدد سـبب بـروز مشکالت 
ــن  ــز شــده اند. ای و نابســامانی هایی نی
ــا  ــه کانال ه ــل ب ــا تبدی ــا ب رود دره ه
و بســترهاي ســیماني نه تنهــا بــه 
ــهري  ــزرگ ش ــاي ب ــالب رودهـ فاضـ
ــذب  ــدرت ج ــه ق ــده اند بلک تبدیل ش
آب را ازدســت داده و خطــر وقــوع 
ــرات ناشـــي از آن را نیـــز  ســیل و اث
ــازها و  ــد. ساخت وس ــزایش داده ان افـ
یک ســو  از  غیرمجــاز  تملک  هــاي 
زیســت محیطی  آلودگی هــای  و 
از ســوی دیگــر، مــرگ تـــدریجي 
ایـــن عناصــر باارزش طبیعـــي را بـــه 
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ــان آورده اسـت.  ارمغـ

و  پل هــا  ســاختمان ها،  احـــداث 
ماهیـــت  آب،  هدایــت  کانال هــای 
طبیعـــي دره هــا را به کلــی دســتخوش 
تغییـــر و دگرگـوني ســـاخته و درنهایت 
ــروک  ــاي مت ــورت فضاه ــا را به ص آن ه
و غیرقابــل اســـتفاده درآورده اســت 
بــه  خدمــات،  ارائــه  به جــای  کــه 
نارســائی هایی در اداره امــور توســعه 
تغییــر  تبدیل شــده اند.این  شــهري 
کـــاربري و تبدیــل مســیرهاي طبیعــي 
رودهـــا بـــه مسـیرهـــاي مصـــنوعي و 
ســیماني و همچنیــن رعایـــت نکـــردن 
افزایــش  باعـــث  رودهـــا  محــدوده 
ــده  ــا ش ــن محدوده ه ــیب پذیری ای آس
ــا  ــیالب های ب ــروز س ــورت بـ و در صـ
درنتیجــه  طوالنــي،  بازگشــت  دوره 
نفوذناپذیــر کــردن مســیر، بــا حوادثــي 
نظیــر ســیل ســال 89 شــیراز مواجـــه 
ــتفاده  ــود. درحالی کــه اسـ ــواهیم بـ خـ
بهینـه از ایـن مواهـب طبیعـي و مرتبط 
ــه  ــهری بـ ــاي درون ش ــاختن فضاه س
فضـــاهاي طبیعـــي موجــــود، ضمــن 
تأمیــن نیازهـاي انســــاني، دوام و بقاء 
تضمیــن  را  طبیعــي  محیط زیســت 
نمــوده و پایــداري محیــط را بــه دنبــال 
ــر  ــینه معاصـ ــت . پیشـ ــد داشـ خواه
مطالعـــه موضـــوع احیــــاي رود دره ها 
ــار  ــه در آث ــور خالصــ ــوان به ط را می ت

ــود: ــاهده نم ــر مش ــگران زی پژوهش

 محمدرضــا بمانیان )7831( در مقاله  اي 
احیــاي  »برنامه ریــزی  عنــوان  بــا 
محیــط رود دره هــای شــهر تهــران، 
نمونــه مــوردي رود درة ولنجـــک«، 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســیده اســت کــه 
ساخت وســاز،  نمــودن  ضابطه منــد 
ــاز و  ــای ب ــا و منظره حفاظــت از دیده
ــل آن  ــدد و تبدی ــازی های متع منظرس
ــراي مراســم های  ــه مکانــي مناســب ب ب
ــاي رود  ــد در احیـ ــف و ... می توان مختل

ــود. ــع ش ــر واق ــک مؤث درة ولنج

 مهـــرداد کریمـي )2931(در تحقیقي 
بــا عنـــوان »تـــوان رود دره هــا در 
توســـعه شـــهر نمونه مــوردي رود درة 
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــزاد« ب فرح
ــق  ــیاري از مناط ــه در بسـ ــت ک اس
شــهر امــکان اصــالح ســـاختار بـــراي 

ایجـــاد پیـــاده راه وجــود نــدارد.

ــعه  ــون)2102(در«طرح توس  ادمونتـ
رود درة ساســکاچوان« چشــم اندازی 
بــه شــرح ذیــل بـــراي ایـــن رود دره 
پارک هــای  ایجــاد  ارائــه مي  کنــد: 
ــزرگ تفـــریح و ســرگرمی، ســاخت  ب
مناطــق مســکوني در قســمتي از ایــن 
رود دره و کنتــــرل رود دره توســــط 

یــک مــــدیریت جــامع. 

در تحقیقــي   brazell Rick (2014(
ســـرخ  درة  رود  توان بخشــی  بــه 
ایالــت  نیــز پرســه در  در منطقــه 
آیداهــو مي  پــردازد و بــه ایــن نتیجــه 
توان بخشــی  بــراي  کــه  می رســد 
رود دره بایـــد کیفیـــت آب را بهبــود 
ــراي  ــب ب ــي مناس ــید و محیط بخش
زیســتگاه ماهی هــا بـــه وجــود آورنــد.

Joshua Wise وهمکاران )4102( در 
کتــاب »راهنمــاي روش هــای خـــوب 
سیســتم های  برنامه ریــزی  بـــراي 
طبیعـي«، راه و روش هایی بـراي لـذت 
بـــردن از رود دره هــا، حیات وحــش 
رود دره ها و همچنـــین سیاســت هایی 
را بـــراي شــهرداری ها ارائــه می دهــد.

رود دره
دره هــای کوهســتاني و کوهپایــه ای 
کریـــدورهاي حیـــاتي آب می باشــند. 
داشــتن  دلیــل  بــه  دره هــا 
اقلیم هــای فرعــي شـــرایط بســیار 
پیرامــون  محیــط  از  مســاعدتري 
خوددارنــد و از دیربـــاز مکان هــای 
مناســب بــراي اســکان و بهره بــرداری 
بشـــر بوده اند.پوشــش گیاهــي خــاص 
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حیات وحــش،  زیســتگاه  دره هــا، 
ــت  ــا امنی ــراه ب ــاک، هم ــع آب وخ مناب
مناســب  رامکانــی  درههــا  نســبي، 
ــز  ــل شــکل گیری، مراکــ ــراي محــ بـ
اســــتقرار و توســــعه جوامــــع در 
کوهســتان های فــالت ایــران کــرده 
اســت. دره هــا عــالوه بــر مبـــادي 
جریـــان آب، کریـــدورهاي جریـــان 
هـــوا نیـــز می باشــند. ایـــن کریدورهــا 
شــریان های حیاتــي بــراي تـــأمین 
ــاط  ــدور ارتب ــین کری ــابع و همچنـ منـ
ــان مـــواد، انـــرژي، دسترســـي،  و جری
ــه  ــت ب ــری از باالدس ــرمایه و کارب سـ
پایین دســت و بـــالعکس می باشــند.

عوامــل طبیعــي، ارتفــاع و شــیب و 
جهــت بــه دلیــل شــکل خــاص و 
ــاد  ــث ایج ــتان باع ــوژي کوهس مورفول
دمــا، رطوبــت، بــاد و بارندگي متفـــاوت 
در ارتفـــاع می شــود و همـــین مسئـــله 
ویژگــي  هـــاي بوم شــناختی و پوشــش 
شــده  موجــب  را  متفــاوت  گیاهــي 
در  فرعــي  اقلیــم  ایجــاد  باعـــث  و 

مي  گــردد. ارتفاعــات 

 رود دره ها؛ عنصر طبیعي شهرها
طبیعــي،  شــهري  عناصــر  بیــن 
و  مشخـــص  جایــگاه  دره  هــا  رود 
قابل اعتنایــی دارنــد، چراکه رود دره  هـــا 
ــا  ــوني آن ه ــط پیرامـ ــاي محی و باغ  ه
ــل شــکل دهی  ــن عوام ــي از مهم تری یک
مورفولــوژي و اســتخوان بندی اصلــي 
شــهر و عامــل دوام و پایــداري اکولــوژي 
از  یکــي  درواقــع  هســتند.  شــهري 
بارزتریــن مؤلفه  هــاي طبیـــعي کــه 

برنامه ریــزی در  همــواره 
شــهري مؤثــر بوده انــد، رود دره هــا 
هســـتند . وجــــود دره هــای سرســبز، 
ــواي  ــاي ه ــاري، کریدوره ــای ج آب ه
و  مــــناظر  و  کوهســتاني  خنــک 
دیــــگر  و  بدیــع  چشــم اندازهای 
ــذاب  ــگاه ج ــي جای ــای طبیع موهبت ه
و هویــت بخشــي را در اختیــار توســعه 

شــهر قــرار داده اســت و ایــن دره هــا 
ــر  ــن عناص ــي از مهم تری ــواره یک هم
ــت در  ــهر و طبیع ــان، ش ــد انس پیون
ــن  ــد ای ــرز بوده ان ــي الب ــه جنوب دامن
منابــع ارزشــمند داراي ویژگــي کامــاًل 
منابــع طبیعــي  از ســایر  متمایــز 
شــهرها هستند.گســترش و نفــوذ رود 
دره هــای شــهري در میــان بافت هــای 
شــهري و درنتیجــه دسترســی پذیری 
ــات  ــه خصوصی ــا ازجمل ــاالي آن ه ب
ــهري  ــي ش ــر طبیع ــن عنص ــم ای مه
می باشــد. ایــن ویژگــي، برخــالف 
ــات عناصــر محیطــي دیگــر  خصوصی
مرتع هــا  باغ هــا،  کوه هــا،  چــون 
بــه  کــه  می باشــد  جنگل هــا  و 
ــل روشــن از دســترس بســیاري  دالی
ــه  ــتند. ب ــه دور هس ــهروندان ب از ش
ــا  ــن دره ه ــت ای ــل اهمی ــن دلی همی
ــي  ــای طبیع ــا در ارزش ه ــر تنه دیگ
و محیطــي آن هــا نهفتــه نیســت، 
ــک  ــر یــ ــان ه ــت زم ــه باگذش بلک
ــي،  ــرمایه ای تاریخــ ــه س ــا ب از آن ه
ــراي  ــت محیطی ب ــي و زیس فرهنگــ
حال آنکــه  تبدیل شــده اند  شــهر 
مدیریتــي  و  شــهري  ســاختار  در 
ــي  ــری و فراموش ــورد بی مه ــهر م ش
عناصــر  ترکیــب  قرارگرفته انــد. 
و  صخره هــا  خــاک،  آب،  طبیعــي 
ــکال  ــه اش ــر و ب ــا یکدیگ ــان ب گیاه
گوناگــون دررود دره هــا به ویــژه دررود 
دره هــای شــهر تهــران جلوه هــای 
طبیعــــت بکر را یــــادآوري و آرامش 
ــان می بخشــد )2(  ــه انســ خاصــي ب
گذشــته  دهه هــای  در  متأســفانه 
انســان بــدون توجــه بــه حفــظ و 
ــي  ــتم های طبیع ــداري اکوسیس نگه
زیســت محیطی  تــوان  ارزیابــي  و 
ــوان  ــش از ت ــار بیــ ــا فش ــه ب منطقـ
محیــط  تخریــــب  بــه  محیــط، 
طبیعــي پرداختــه و ادامــه تــداوم 
حیــات طبیعــي را بــا مشــکل مواجــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــت )2( توج ــاخته اس س
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ــهر  ــعه ش ــي توس ــه در مبان ــت ک ــده اس ــبب ش ــهري س ــي ش ــر طبیع ــن عنص ــداري از ای ــرورت نگه ــم و ض مه
تهــران، اســتفاده از رود دره هــای شــمالي - جنوبــي شــهر به منظــور تمرکززدایــی از مرکــز و تراکــم عملکردهــاي 
غیرمســکونی در پهنــه محورهــاي پیوســته شــمالي - جنوبــي مدنظــر قــرار گیــرد. همچنیــن تعدیــل فرآینــد قطبي 
شــدن شــمال – جنــوب تهــران بــا توزیــع و اســتقرار عملکردهــاي عمومــي در حاشــیه رود دره هــا و تجهیــز مراکــز 
شــهري در مقیاســی متفــاوت و پراکنــش آن هــا در اطــراف رود دره هــا ازجملــه اصــول اساســي توســعه شــهر تهــران 

)2( اســت  شناخته شــده 

محدوده ی موردمطالعه

ارتفاعــات شــمال تهــران ازجملــه مهم ترین تفرجگاه های شــهر تهران بـــه شـــمار مـي  آینـــد و شـــهروندان بســـیار 
از آن هــا اســتقبال می کننــد. در شـــمال شـــهر، رودخانه هــای متعـــددي جریــان دارد کــه در قدیــم باعــث ایجــاد 
ــار خــود شــده و  ــن، ســولقان و ... در کن ــد، درکــه، شــاه آباد، اوی ــاد دربن ــد دارآب ــي مانن ــاغ در روســتاهاي ییالق ب
پــس از ســیراب نمــودن آن هــا وارد دشــت تهــران شــده و در مناطقــي ماننــد قلهــک، ونــک و کــن بــراي آبیــاري 
مــزارع و باغ هــا اســتفاده مي  شــدند. )3( مهم تریــن رود دره هــای شـــهر تهـــران از شــرق بــه غــرب عبارت انــد از: 
دارآبــاد، گالبـــدره، دربنـــد، ولنجـــک، درکــه و کــن. موقعیــت ویژگی هــای آن هــا به طــور خالصـــه در«جــدول1« 

ــت. ــده اس ارائه ش

موقعیت در شهر نام رود درهردیف
تهران

سرچشمه

دارآباد و چشمه درازکششمال شرقیدارآباد1
کلک چال و لزون شرقیشمال شرقیگالبدره2
قله چال، برفچال، هومند چالشمال شرقیدربند3
توچالشمالولنجک4
پلنگ چال، شاه نشینشمال غربیدرکه5
زندان ، تالون، کرکوشمال غربیکن6

جدول 1- رود دره های تهران )نگارنده(

غفلت از رود دره ها و تبدیل آن ها به یک معضل برای تهران

ــی  ــد و حت ــرار نگرفته ان ــه ق ــهر موردتوج ــعة ش ــد توس ــی دررون ــدر کاف ــه به ق ــت ک ــی اس ــران دارای دره های ته
ــه آن هــا  در طرح هــای جامــع و تفصیلــی و طرح هــای موضعــی و موضوعــی ماننــد طــرح بوســتان نهج البالغــه ب
اهمیتــی داده نشــده اســت در پژوهــش پیــش رو ســعی بــر آن شــده اســت کــه یــک دیــدگاه و نظریــه ای مطــرح 
ــر  ــا تغیی ــه رود دره ه ــی ب ــای آت ــدگان طرح ه ــهری و تهیه کنن ــت ش ــگاه مدیری ــوع ن ــاس آن، ن ــر اس ــا ب ــود ت ش
ــی  ــاظ قانون ــه لح ــه ب ــت ک ــم اس ــه دارای حری ــاک و البت ــی و خطرن ــی ته ــروز، دره جای ــات ام ــد. » در ادبی کن
ــوع زائــدة شــهری اســت«.)5( درگذشــته  ــه لحــاظ ذهنــی جایــی دورانداختنــی و یــک ن قابل تصــرف نیســت و ب
ــهری،  ــعة ش ــای توس ــرای طرح ه ــا اج ــا از دوره ای ب ــد ام ــاب می آم ــردم به حس ــگاه م ــران تفرج ــای ته دره ه
پــارک ســازی در خــارج از ایــن اماکــن شــروع شــد و این گونــه مــردم بــه پارک هــا هدایــت شــدند و ایــن عمــل 
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باعــث شــد کــه ارتبــاط ارگانیــک بیــن 
ســاکنین شــهر و طبیعــت از بیــن برود. 
از ســوی دیگــر زمیــن تبدیــل بــه 
کاالی مصرفــی گردیــد و دره هــا در 
ــدند  ــه ش ــده گرفت ــهر نادی ــاختار ش س
کــه ایــن رویکــرد باعــث شــد مدیریــت 
ــن  ــتحصال زمی ــال اس ــه دنب ــهری ب ش
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــق باش ــن مناط از ای
اخیــر  دهه هــای  در  کــه  اتفاقاتــی  
ــت  ــاده اس ــران افت ــای ته دررود دره ه
ــان  ــی در می ــکل فرهنگ ــک مش ــا ی ، ب
ــم  ــدم درک و فه ــهری و ع ــران ش مدی
در  دره  رود  از  مشــخص  و  مناســب 
نظــام برنامه ریــزی  شــهری  روبــه رو 
گشــته ایم کــه رود دره هــا را فضــای 
غیــر کارآمــد تلقــی کــرده و بی نیــاز از 
برنامه ریــزی دانســته درحالی کــه رود 
ــهری  ــای ش ــزو فضاه ــز ج ــای نی دره ه
ــزی هســتند. ــد برنامه ری ــوده و نیازمن ب

شــیرین  آب  می تواننــد  دره هــا  رود 
همچنیــن  کننــد،  تأمیــن  را  شــهر 
ــدة  ــدور برقرارکنن ــک کری ــوان ی به عن
محیــط  تلطیــف  در  هــوا،  جریــان 
طبیعــی نقــش داشــته باشــند، فضــای 
ســبز و گردشــگری شــهر را تأمیــن 
کننــد و درمجمــوع ارتقــاء کیفیــت 
ــند. ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب زندگ

تبدیل رود دره ها به یک معضل شهری
بــا یــک بررســی اجمالــی بــه ایــن 
نتیجــه می رســیم کــه رود دره هــای 
ــا  ــر نه تنه ــة اخی ــی دو ده ــران ط ته
و  نداشــته  را  مذکــور  کارکردهــای 
ــه ارتقــاء کیفیــت زیســت  نتوانســتند ب
شــهری منجــر شــوند بلکــه معضــالت 
و مشــکالتی را بــه وجــود آورده انــد. 
دیدگاه هــا  نــوع  مدیریــت،  نحــوة 
و  نابســامانی  سیاســت گذاری ها،  و 
ایجــاد  دره هــا  دررود  را  مشــکالتی 
کــرده اســت. برخــی از رود دره هــا  
ــا بســترهای ســیمانی  بــه کانال هایــی ب

ــا  ــه ی ــه رودخان ــی ب ــی و برخ و بتن
ــهری  ــالب ش ــزرگ فاض ــای ب روده
دره هــای  رود  تبدیل شــده اند. 
تهــران بــا ایجــاد کانــال بتنــی باعــث 
شــده اند کــه تــراوش و نفــوذ آب 
زیرزمینــی  منابــع  بــه  ســطح  از 
کــم شــده و یــا از بیــن ببــرد  و 
ــی  ــفره های آب زیرزمین درنتیجــه س
را تغذیــه نمی  کننــد  و موجبــات 
فرونشــت ســفره های زیــر مینــی 
گردیده انــد . مضــاف  بــر اینکــه 
قــدرت  درگذشــته  دره هــا   رود 
ــتند  ــتند و می توانس ــذب آب داش ج
ــاران و ســیالب  ــدید ب ــای ش بارش ه
را مدیریــت کننــد و بــه پایین دســت 
ببرنــد امــروز وضعیتــی پیداکرده انــد 
ــوع ســیل و  ــل وق ــد عام ــه می توان ک
ــای  ــند و آلودگی ه ــن باش خطرآفری
ــه  ــی را هــم ب محیــط زیســتی فراوان
ــت  ــد گف ــه بای ــد ک ــود آورده ان وج
بــا مــرگ تدریجــی مواجــه هســتند. 
اتفاقاتــی کــه در ســالیان اخیــر بــرای 
7 رود درة تهــران افتــاده اســت یکــی 
شــدید  ناکارآمــدی  نشــانه های  از 
ــایان ذکر  ــت شــهری اســت ش مدیری
ــن نابخــردی  و ناکارآمــدی  اســت ای
صرفــاً محــدود بــه کالنشــهر تهــران 
رودخانه هــای  مــا  و  نمی شــود 
در  را  بیشــتر  دبــی  بــا  بزرگ تــر 
سراســر کشــور داریــم کــه مدیریــت 
غلــط منجــر بــه نابــودی آن هــا شــده 
ــال  ــرگان رود در آق ق ــد گ اســت مانن
ــت و  ــده اس ــب رود بسته ش ــه مص ک
ــدن از  ــا دور ش ــه ب ــه رود ک ــا زرین ی
ســد رودخانــه گــم می شــود و تبدیل 
ــکونی  ــی و مس ــای زراع ــه زمین ه ب
ــاز در  ــا ساخت وس ــت و ی ــده اس ش
ــه خشــک شــیراز کــه  بســتر رودخان
ــار آورد.  ــه ب ــوروز 89 را ب ــه ن فاجع
ایــن ســوء مدیریــت در شــهر تهــران 
نیــز بــه قبــل از انقــالب برمی گــردد، 
آتی ســاز  شــهرک  به عنوان مثــال 
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در بســتر رودخانــة درکــه ســاخته شــد 
ــاًل رســمی  ــدام به صــورت کام ــن اق و ای
رودخانــه  مســیر  و  گرفــت  صــورت 
ــان  ــد همچن ــن رون ــرد و ای ــر ک تغیی

ــرد.  ــدا ک ــه پی ادام

ــه  ــهر به مثاب ــرای ش ــرد رود دره ب عملک
یــک کولــر طبیعــی

ــف  ــل تلطی ــن عام ــا مهم تری رود دره ه
هــوای تهــران بودنــد و بــه دلیــل 
ویژگی هــای اقلیمــی، تفــاوت دمــای 
محسوســی را در محیــط بــه وجــود 
ــان  ــا جری ــاوت دم ــن تف ــد  و ای می  آورن
بــاد تولیــد و ماننــد یــک کولــر طبیعــی 
عمــل می کنــد. همــواره کلونی هــای 
بــزرگ پرنــدگان بــا تنــوع زیســتی را در 
ایــن رود دره هــا داشــته ایم، مطابــق 
مطالعــات  تقریبــاً 561 نــوع پرنــده 
در مخــروط افکنــة تهــران رصــد شــده 
اســت کــه ایــن رقــم معــادل یک ســوم 
ــای  ــت. دره ه ــران اس ــدگان ای کل پرن
ــه علــت اینکــه  شــمالی شــهر تهــران ب
دارای آب دائمــی و فصلــی هســتند 
شــهر  می  شــوند   نامیــده  دره  رود 
تهــران ازنظــر رطوبتــی و تنوع زیســتی، 

ــه  ــران  اســت ک ــه ای ــن منطق بکرتری
ــن آن  ــکل ممک ــن ش ــه بدتری ــا ب م
را مدیریــت کرده ایــم تــا بــه ایــن 
وضعیــت اســفناک فعلــی برســانیم. و 
ــدم درک و  ــل ع ــه ماحص ــن فاجع ای
فهــم مدیــران شــهری در ســنوات 
زیســت بوم  بــه  نســبت  گذشــته 
پیرامــون خویــش بــوده اســت. و چون 
ــد رود  ــروض کرده ان ــن را کاال مف زمی
ــتحصال  ــت اس ــی جه ــا را محل دره ه
زمیــن شــهری بــرای گســترش شــهر 
پنداشــته اند . بــر اســاس گــزارش 
ــی  ــس ط ــل 09 مجل ــیون اص کمیس
دو دهــة اخیــر دو میلیــون هکتــار 
از قلمــروی منابــع طبیعــی به صــورت 
رســمی تغییــر کاربــری پیداکــرده 
اســت. مــا بهتریــن چشــم اندازهایمان 
و  رســتوران  و  می کنیــم  نابــود  را 
ــم،  ــاد کرده ای ــار آن ایج ــه در کن دک
داشــته  قــدرت  شــهرداری  اگــر 
خــراب  را  ساخت وســازها  باشــد 
کنــد و دره هــا را دره هــای واقعــی 
ــتی  ــوع زیس ــا تن ــد ت ــی کن و طبیع
برگــردد آن زمــان تهــران زیبایــی 
خواهیــم داشــت. مــا 7 رودخانــة 

تصویر 1: رو دره دارآباد
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دائمــی داشــتیم کــه همــه را از دســت 
دادیــم.

کاهش بستر رود دره های تهران 
بــر اســاس آمارهــا بســتر هفــت درة 
 0091 از  تعــرض،  درنتیجــه  تهــران 
هکتــار بــه 008 هکتــار کاهش یافتــه 

ــت. اس
ــهری و رود  ــیالب های ش س

دره هــای تهــران
ــه  ــران در ده ــهر ته ــعة ش ــا توس ب
 – شــمالی  دره هــای  رود   1340
ــرز در  ــای الب ــه از دامنه ه ــی ک جنوب
ــت  ــد در باف ــران روان بودن دشــت ته
ــا  ــن دره ه ــد. ای ــرار گرفتن ــهری ق ش
ــورت  ــن به ص ــچ گاه پیش ازای ــه هی ک
ســنتی بــا شــهر تهــران و ســاختار آن 
پیوندی نداشــتند با توســعة شــهر که 
ــای  ــت رویکرده ــا حاکمی ــان ب هم زم
ــهر  ــه ش ــدی ب ــتی و تک بع مدرنیس
هرگــز  دیگــر  بــود،  طبیعــت  و 
ــران را  ــا ته ــد ب ــرای پیون ــی ب فرصت
پیــدا نکردنــد. نــگاه مهندســی و 
ــران  ــهر ته ــعة ش ــدی در توس تک بع
ــوة  ــت نح ــزی و مدیری و در برنامه ری
ــران  ــهر ته ــا در ش ــور رود دره ه حض
ــران  ــع ته ــن طــرح جام ــا اولی ــه ب ک
و  خــورد  1347  کلیــد  ســال  در 

تصویر 2: ارتفاعات دارآباد سرچشمه رود دارآباد

بــا طــرح ســامان دهی آب هــای 
ســطحی تهــران در ســال 1353 
تکمیــل شــد. پــس از انقــالب نیــز 
درون شــهر  دره هــای  در حــوزة 
ــران همــان رویکــرد مهندســی،  ته
ــی  ــه کانال های ــا را ب ــن پدیده ه ای
ــطحی و  ــای س ــال آب ه ــرای انتق ب
ــل  ــهری تقلی ــالب ش ــی فاض گاه
داد و رودهــا تبدیــل بــه کانال هــای 
ــتر  ــیده در بس ــا سرپوش ــاز و ی روب
بزرگراه هایــی شــدند کــه بــرای 
ــه نظــر  ــر از دره هــا ب شــهر حیاتی ت
می رســید. در تمامــی طرح هــای 
جامــع شــهر تهــران در بعــد از 
انقــالب از طــرح جامــع ســامان دهی 
جامــع  طــرح  تــا  ســال 1370 
ــدی و  ــرد تک بع ــال 1385 رویک س
ــاخت ها  ــن زیرس ــه ای ــی ب مهندس
حاکــم بــوده اســت. پروژه هایــی 
یــا  جوانمــردان  پــارک  چــون 
پــارک نهج البالغــه از نمونه هــای 
ــت  ــی اس ــگاه مهندس ــن ن ــارز ای ب
ــگاه  ــا ن ــر ب ــال های اخی ــه در س ک
اســت.  درهم آمیختــه  تزئینــی 
مهم تریــن آفتــی کــه در تمــام 
و  برنامه ریــزی  در  ســال ها  ایــن 
مدیریــت دره هــای درون شــهری 
ــوده و دور  ــر ب ــان گی ــران گریب ته
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نقشه1:  رود دره های شهر تهران

ــا  ــب را ب ــای صل ــی از برخورده باطل
ایــن پدیده هــای پویــا شــکل داده 
اســت، نــگاه تک بعــدی بــه ایــن 
اســت. چند بعــدی  پدیده هــای 

مهم تریــن آفتــی کــه در تمــام ایــن 
ــت  ــزی و مدیری ــال ها در برنامه ری س
تهــران  درون شــهری  دره هــای 
گریبــان گیــر بــوده و دور باطلــی 
از برخوردهــای صلــب را بــا ایــن 
ــت،  ــکل داده اس ــا ش ــای پوی پدیده ه
نــگاه تک بعــدی بــه ایــن پدیده هــای 
ــن  ــر گرفت ــت. در نظ ــدی اس چند بع
ــته  ــی دس ــوان مؤلفه های ــا به عن دره ه
چنــدم و قائــل نشــدن نقش هــای 
متنــوع بــرای آن هــا، زمینــة حــذف و 
از یــاد بــردن طبیعــت آن هــا را فراهم 
کــرده اســت. بایــد بدانیــم کــه نــگاه 
مهندســی و انتقــال ســیالب بــه ایــن 
پدیده هــای چندبعــدی رویکــردی 
ــن  شکســت خورده اســت. مشــکل ای
رودهــا تنهــا تجــاوز بــه حریــم و عدم 
ــیل  ــوب های س ــه آش ــخ گویی ب پاس
ــمیت  ــه رس ــدم ب ــه ع ــت، بلک نیس
شــناخته شــدن وجــوه مختلــف 
ــن  ــران اســت. ای ــا در شــهر ته دره ه
ــی  ــوان پدیده های ــد به عن ــا بای روده
ــران در  ــهر ته ــدی در دل ش چندبع
نظــر گرفتــه شــوند. پدیده هایــی 

چندوجهــی بــا ابعــاد طبیعــی_
فرهنگــی و طبیعی_اجتماعــی کــه 
ــدن،  ــده ش ــت دی ــورت درس در ص
چندبعــدی  برنامه ریــزی  زمینــة 
تخصص هــای  از  بهره گیــری  و 
در  فرارشــته ای  و  میان رشــته ای 
مدیریــت و برنامه ریــزی آن هــا را 
فراهــم می ســازد. امــروزه نبایــد 
فرامــوش کنیــم کــه حــل مشــکل 
ــا  ــض ی ــا تعری ــران ب ــای ته دره ه
ــال  ــای انتق ــش حجــم کانال ه افزای
آب حــل نمی شــود و بایــد نــگاه 
و تعریف مــان از ایــن پدیده هــا را 
تغییــر دهیــم متأســفانه در بیشــتر 
شــهرهای ایــران شــاهد جایگزینــی 
بســتر مســیل ها بــا کانال هــای 
بتنــی ولوله هــای عظیــم عبــور 
ســیالب هســتیم. توجیــه مدیریــت 
ــن  ــوارد ای ــه م ــهری در این گون ش
اســت کــه، بــا در نظــر گرفتــن 
ــته و  ــای گذش ــارش دهه ه ــار ب آم
پتانســیل ســیالب بــا بازگشــت 25 
ــور آب  ــزان عب ــر می ــاله، حداکث س
ــا  ــه اســت و ب ــدار در ثانی ــالن مق ف
جایگزیــن کــردن مســیل بــا چنــد 
لولــه بتنــی بــه قطــر مشــخص یــا 
احــداث کانــال ذوزنقــه ای بتنــی بــا 
ــر  ــن خط ــی ای ــت الزم تمام ظرفی
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ســیالب کنتــرل خواهــد شــد. امــا در لحظــه وقــوع حادثــه همچــون ســیالب 
دروازه قــرآن شــیراز در فروردیــن 1398، تمامــی محاســبات مهندســی 
شکســت خورده از آب درآمــد و خســارات جبران ناپذیــری بــه شــهر و ســاکنین 
ــازی  ــا پاک س ــی مســیل از آلودگی ه ــر بســتر طبیع ــال اگ آن وارد شــد. ح
و ظرفیــت موردنیــاز بــرای عبــور ســیالب بــا بازگشــت 25 ســاله تأمیــن 

تصویر 3:  قسمتی از طرح پارک خطی رودخانه تورنس. منبع: مهندسین مشاور هسل ، 1979

تصویر 4: تصویر از پارک خطی رودخانه تورنس در شهر آدالید. عکس: رسول رفعت، 1399

ــات کــه شــامل ساخت وســازهای مجــاز  ــم رود دره از اضاف گــردد، و حری
و غیرمجــاز آزاد شــود، می تــوان پوشــش گیاهــی بومــی و وضعیــت 

اکولوژیــک رود دره را نیــز احیــا کــرد.
اقدامات انجام شده در رودخانه فصلی تورنس

ــترالیا  ــد در اس ــهر آدالی ــس در ش ــی تورن ــه فصل ــه رودخان ــرای نمون ب
کــه محــل عبــور آب حاصــل از بارشــهای فصلــی در ایــن شــهر اســت، تــا 
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تصویر3: رودخانه یا کانال کن؟!

حــدود 40 ســال پیــش دلیــل اصلی 
حاشــیه  در  ســیالب ها  وقــوع 

ــت. ــوده اس ــتر رود ب ــی بس غرب
بــا طــرح کنتــرل ســیالب و تملــک 
و  رود  تمــام پالک هــای حاشــیه 
ــه  ــی ب ــه فصل ــن رودخان ــم ای حری
تپه هــای  از  کیلومتــر   32 طــول 
شــرقی تــا خلیــج ســنت وینســنت 
ــاز  در غــرب، ابتــدا ظرفیــت موردنی
ــم رود و  ــور آب در بســتر و حری عب
ســپس طــرح منظــر پــارک خطــی 
حاشــیه رود در محیــط طبیعــی 
 32 طــول  بــه  کــه  احیاشــده 
ــاده روی  ــر شــامل مســیر پی کیلومت
احداث شــده  دوچرخه ســواری  و 
اســت. بــا ایجــاد ظرفیــت موردنیــاز 
پــر  فصــول  به جــز  آب،  عبــور 
ــتر رود  ــع بس ــایر مواق ــارش در س ب
تخته ســنگ ها،  و  اســت  خشــک 
آبگیرهــا،  و  آب  حوضچه هــای 
بومــی  گیاهــی  پوشــش های 
را  دره  رود  طبیعــی  شــخصیت 

داده انــد. شــکل 
رودخانه کن تهران

ظاهــر  برخــالف  تهــران  شــهر 
دارای  بی نظمــش،  و  آلــوده 
بســیار  طبیعــی  پتانســیل های 
.امــا  اســت  خــود  دل  در  زیبــا 
ــا  ــهری آن ت ــران ش ــران و مدی ته

ــیل ها  ــن پتانس ــه ای ــد ب ــه ح چ
ماننــد رودخانــه کــن اهمیــت 
بهبــود  بــرای  را  آن هــا  و  داده 
بــه  شــهری  زندگــی  کیفیــت 
رودخانه  هــای  گرفته انــد؟  کار 
مشــهور  دره هــای  در  جــاری 
ایــن  ازجملــه  تهــران،  شــهر 
تهــران  شــهر  پتانســیل های 
هســتند کــه حضــور آن هــا در 
ســازمان فضایــی و ســاختار شــهر 
تهــران بــه حــدی قــوی اســت کــه 
ازجملــه  فرادســت  اســناد  در 
طــرح جامــع به عنــوان ســتون 
فقــرات شــهر تهــران معرفی شــده 
و  شــهر  شــاکله  به نوعــی  و 
تقســیم بندی کلــی آن بــر اســاس 
در  می شــود.  توجیــه  آن هــا 
کالن شــهری،  برنامه ریزی هــای 
ــاری  ــا و آب ج ــن دره ه ــش ای نق
بــه  شــکل دهی  در  آن هــا  در 
ــت  ــاد هوی ــن ایج ــهر و همچنی ش
امــا در  بســیار پررنــگ اســت. 
هنــگام  و  پایین تــر  ســطوح 
پدیده هــا،  ایــن  بــا  مواجهــه 
را  پروژه هایــی  و  اقدامــات 
ــتر  ــه بیش ــم، ک ــاهده می کنی مش
تــا  می ماننــد  ســاماندهی  بــه 
ــا  ــه ب ــی ک ــن معن ــی! بدی طراح
ایــن  فضاهــا  ایــن  در  حضــور 
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ــن  ــه ای ــد ک ــش می آی ــاس پی احس
موجــود  رودخانه هــای  و  دره هــا 
و  متروکــه  فضاهــای  آن هــا  در 
تهــران  شــهر  در  آســیب  دارای 
در  می بایســت  کــه  هســتند 
ــه  ــاماندهی و ب ــل س ــی عاج اقدام
ــات  ــوند! اقدام ــده ش ــهر بازگردان ش
دره هــا  ایــن  در  انجام شــده 
ــه کــن، نشــان دهنده  ماننــد رودخان
مدیریــت  منفعالنــه  دیــدگاه 
شــهری نســبت بــه ایــن نقــاط 
به قــدری  دیــدگاه  ایــن  اســت. 
ســطحی و ســاده انگارانــه اســت 
ــت  ــد مدیری ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
مختلــف،  دوره هــای  در  شــهری 
ــش  ــش پی ــؤال برای ــن س ــی ای حت
ــران  ــهر ته ــه ش ــت ک ــده اس نیام
ــن  ــد ک ــه مانن ــد رودخان ــر چن مگ
دارد زیــرا وقتــی بــا آن مواجــه 
شــده اســت، آســان ترین حالــت 
ســاماندهی  حــد  در  را  برخــورد 
ــه  ــان رودخان ــرل جری ــف و کنت ک
ــزرگ شــهری  ــک جــوی ب ــد ی مانن
مداخــالت  اســت.  داده  انجــام 
انجام شــده در رودخانــه کــن در 
ــازی  ــف س ــس  ک ــگاه اول از جن ن
ــه اســت.  ــان رودخان ــرل جری و کنت
فضایــی طبیعــی کــه بــا مداخالتــی 
ــود  ــک خ ــت  موفولوژی ــیع هوی وس
نشــانی  و  نــام  و  ازدســت داده  را 
ــن و  ــتای ک ــر روس ــت بک از طبیع
نمی شــود.  پیــدا  آن  در  باغــات 
رودخانــه طبیعــی بــا دیوارهــای 
ــاالً  ــه احتم ــده ک ــی محصورش بتن
و  طغیــان  از  جلوگیــری  بــرای 
طراحی شــده  ســیل  خســارت 

ــت. اس

نتیجه گیری

ــه شــهر تهــران،  ــگاه کل نگــر ب در ن

دره هــا زیرســاخت های طبیعــی 
شــهر هســتند کــه در تلطیــف 
ــراری  ــدور برق ــهر، کری ــوای ش ه
جریــان هــوا، حفــظ گونه هــای 
زیســتی، تأمیــن بخشــی از منابــع 
کارکردهــای  و  زیرزمینــی  آب  
گردشــگری اثرگذارنــد. در برخورد 
طبیعــی  پدیده هــای  ایــن  بــا 
ــی و  ــار موضع ــد رفت ــران بای مدی
ــته  ــار گذاش ــور را کن ــروژه مح پ
ــای  ــر، دره ه ــرد کل نگ ــا رویک و ب
رگ هــا  به عنــوان  را  تهــران 
منظریــن،  زیرســاخت های  و 
بــه سیســتم شــهر برگرداننــد. 
مطالبــه اصلــی گروه هــای ذینفــع 
ــظ  ــد حف ــه بای ــوذ جامع و ذی نف
ــا  ــی دره ه ــخ طبیع ــرایط و تاری ش
برنامه هــای  تــا دررونــد  باشــد 
زیرســاخت  به مثابــه  توســعه 
منظریــن شــهر عمــل کــرده و 
ــه  ــل مداخل ــم غیرقاب ــد حری واج

ــد. باش

منابع و مآخذ

منابع فارسی: 
1- متقــی، ســید مهــدی؛ »بازیابی 
فضاهــای پنهــان شهری،مســیل ها 
مســیل  مــوردی  »)مطالعــه 
ــه  ــهد(، پایان نام ــازه مش ــل ب چه
دانشــکده   . ارشــد  کارشناســی 
شهرســازی دانشــگاه آزاد اســالمی 

ــات  ــوم و تحقیق ــد عل واح
بروجرد، 1392

ــدی  ــی همــا ,زن ــی بهبهان 2- ایران
شــهین , ابــرکار مهــرو« بقــاء 
ــی درون شــهری و  ــط طبیع محی
ــه  ــه از آن« )مطالع ــتفاده بهین اس

مــوردی: دره فرحــزاد( 
ــی و  ــی، لطفعل ــوزه گرکالج 3- ک
مســلمی، آرمــان »برنامه ریــزی 



32 پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم

راهبــردي احیــاي محیــط طبیعــي 
)نمونــه  تهــران  دره هــای  رود 

مــوردي: رود درة درکــه( 
شــهرداری  مطالعــات  مرکــز   -4

تهــران 

امیــر  ســید  منصــوری،   -5
هیئت علمــی  عضــو  منصــوری، 
ــار  ــران نشســت »رفت دانشــگاه ته
دره هــای  بــا  شــهر  مدیریــت 
اردیبهشــت 1398 تهــران« 17 
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علــی محمــد ســعادتی- فارغ التحصیــل دکتــری 
شهرســازی، شــهردار منطقــه 12

ایمیل:
ــری  ــجوی دکت ــه- دانش ــینی کومل ــی حس مصطف
شهرســازی، معــاون برنامه ریزی شــهرداری منطقه 12

ایمیل:

amsaadati@gmail.com

mostafa_name@yahoo.com

مقدمه
ــران،  ــهرداری ته ــه 12 ش     منطق
در مقــام هســته تاریخــی پایتخــت، 
ــار  ــی حص ــن تمام ــر گرفت ــا در ب ب
صفــوی و بیــش از 70 درصــد   حصار 
ناصــری، قلــب   تاریخــی شــهر تهران 
ــای  ــود. از   ویژگی ه ــوب می ش محس
منحصربفــرد   ایــن   منطقــه، 
ــی،  ــی، سیاس ــز تاریخ ــود مراک وج
ــی در  ــی و مذهب ــادی، آموزش اقتص
ــد.  ــان می  باش ــورت توام ــه ص آن ب
مــرور تاریــخ توســعه و شــکل  گیری 
ــه  ــت   ک ــواه آن اس ــران، گ ــهر ته ش
قلــب تاریخــی   تهــران، شــهری کامل 
ــی  ــئون زندگ ــوه و ش ــه وج ــا هم ب
شــهری اســت. هم پیونــدی در ابعــاد 
ــکونت،  ــم از س ــی اع ــف زندگ مختل
ــز  ــادت، و نی ــت و عب ــت، فراغ فعالی
ــل  ــا عام ــان   آنه ــادل می ــاد تع ایج
ــجم و  ــی منس ــکل  دهنده ی هویت ش
ــتم  ــک     سیس ــب ی ــه، در قال یکپارچ
طــی  اســت.  کارآمــد  و    جامــع   
ــش و  ــر نق ــته، تغیی ــالیان گذش س
ــأن  ــه ش ــز غلب ــهر و نی ــاس ش مقی

بازآفرینـــی  احیـــا و 
مشــــارکت جویانه ی 

قلــب تاریـخی تهران

فعالیــت     بــر دیگــر شــئون زندگــی 
ــالل  ــاد اخت ــبب ایج ــهری، س ش
در عملکــرد مرکــز تاریخــی شــهر 

ــت. ــده اس ــران   گردی ته
تغییــر شــتابان شــهر تهــران پــس 
پایتخــت  بــه  از مبــدل شــدن 
و مواجهــه بــا تجــدد، بــر هــم 
ــهری  ــی ش ــادل زندگ ــن تع ریخت
ــکونت،  ــر س ــارت ب ــه تج ــا غلب ب
مقیاس هــای  گســترده  تغییــر 
ــی  ــازار محل ــل ب ــهری، و تبدی ش
ــه  ــی، از جمل ــازاری مل ــه ب شــهر ب
اختــالل  ایــن  ایجــاد  عوامــل 
ــوده اســت. مهاجــرت  کارکــردی ب
ســاکنان اصیــل، افزایــش بــزه 
ناامنــی، شــب مردگی، ظهــور  و 
فعالیت هــای ناســازگار، کاهــش 
تــاب آوری محــالت و بــازار تهــران، 
توزیــع نامتــوازن خدمــات و در 
ــگاه  ــت و جای ــزل منزل ــت تن نهای
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی از 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــه مواردیس جمل
در ایــن خصــوص بــه آنهــا اشــاره 

ــود. نم
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــه ارتق برنام
ــرد  ــا رویک ــتری، ب ــن بس در چنی
توســعه  و  ســکونت  تقویــت 
ــرد  ــاذ راهب ــا اتخ ــگری و ب گردش
ــدد  ــهری در ص ــوزنی ش ــب س ط
مغفــول  ارزش هــای  احیــای 
مانــده ی قلــب تاریخــی تهــران 
برآمــده اســت. در ایــن راســتا 
پــس از انجــام هدف گــذاری در 
زمینه  هــای تخصصــی مدیریــت 
»شهرســازی-  شــامل  شــهری، 
ــهری«،  ــاخت ش ــاری و زیرس معم
ــات و زیباســازی شــهری«،  »  خدم
ترافیــک  و  نقــل  و  »  حمــل 
ــگ  ــاع و فرهن ــهری« و »اجتم ش
ــا نگاهــی همــه جانبــه  شــهری« ب
در  زندگــی  بــه  گرایانــه  کل  و 
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ــهری  ــای ش ــرای پروژه ه ــهر، اج ش
ــر مبنــای مشــارکت را در دســتور  ب

کار خــود قــرار داد.

برنامه ارتقـای کیفیت زندگی 
در مرکز تاریخی تهران

ارتقــای کیفیــت عرصــه ی عمومــی 
شــهر، در ســایه ی برنامــه ی ارتقــای 
تــا  می کوشــد  زندگــی  کیفیــت 
ــاد  ــی ایج ــر ذهن ــر تصوی ــا تغیی ب
و  معضــالت  جهــت  بــه  شــده 
ــه  ــه، ب ــود در منطق ــکالت موج مش
ایجــاد یــک شــخصیت منحصــر 
بــه فــرد بــرای بافــت تاریخــی 
بپــردازد. در چارچــوب ایــن برنامــه، 
ــز  ــی در مرک ــت زندگ ــای کیفی ارتق
تاریخــی تهــران بــا آغــاز یــک 
فرآینــد بازآفرینــی شــهری بــر پایــه 
ــدن  ــدد و بازگردان ــرداری مج بهره ب
فضاهــای رهــا و گــم شــده بــه 
ــویق  ــهری و تش ــی ش ــه زندگ چرخ
و ترغیــب ســرمایه گذاران بخــش 
خصوصــی بــه احیــاء و بازبکارگیــری 
ــت.  ــی اس ــمند تاریخ ــای ارزش بناه
ارتقــاء کیفیــت  ایــن طریــق،  از 
اجتماعــی  منزلــت  و  کالبــدی 
توســط اعیان ســازی و ایجــاد ارزش 
افــزوده ی اقتصــادی تامیــن گردیــده 
ــهری  ــی ش ــون زندگ ــاد گوناگ و ابع
متعــادل  را  تاریخــی  مرکــز  در 

یــد.  می نما
شــدن  مطــرح  دیگــر،  ســوی  از 
بــه  محیطــی  کیفیــت  ارتقــای 
عنــوان یــک تقاضــای عمومــی، 
مدیریــت شــهری را بــر اخــذ گامــی 
جــدی در راســتای حــل مشــکالت   
و چالش هــای   مرکــز   تاریخــی تهران 
مصمــم نمــود. گامــی کــه توانســت 
رونــق  غیرمســتقیم   بــر  به  طــور 
اقتصــاد   گردشــگری اثرگــذار   باشــد 

و بــا اقتصــاد ســوداگرانه  ای کــه بــه 
دنبــال افزایــش تراکــم ســاختمانی 
بــازار  بی  مهابــای  گســترش  و 
آن،  پشــتیبان  فعالیت هــای  و 
مقابلــه  اســت،  شــده  ایجــاد 
ــارکت  ــق مش ــن طری ــد و از ای کن
ــازمان های  ــی و س ــش خصوص بخ
مردم نهــاد بــه منظــور ارتقــای 
شــأن مرکــز تاریخــی شــهر تهــران 
ــگاه،  ــن ن ــا ای ــد. ب ــب نمای را جل
و  گردشــگری  توســعه  اهمیــت 
ــد شــاخص  ــک برن ــزوم ایجــاد ی ل
از محــدوده تاریخــی، در چارچــوب 
برنامــه ارتقــای کیفیــت زندگی در 
قلــب تهــران، ســبب به کار بســتن 
ــرداری  ــعه و بهره ب ــتراتژی توس اس

ــد.  ــی گردی ــه عموم از عرص
تدویــن برنامــه ی ارتقــا  ی کیفیــت 
زندگــی بــا دو رویکــرد اصلــی 
تقویــت  و  گردشــگری  توســعه 
ــداف و  ــاد. اه ــاق افت ــکونت اتف س
ــگاه  ــا ن راهبردهــای   ایــن برنامــه   ب
بــه اســناد فرادســت در زمینه هــای 
معمــاری و شهرســازی، توســعه 
ــازی،  ــات و زیباس ــران، خدم و عم
ــل و  ــل و نق ــت، حم ــط زیس محی
ترافیــک، و اجتمــاع و فرهنــگ 
از  اســت.  گردیــده  تنظیــم 
ویژگی هــای مهــم ایــن برنامــه 
اتــکاء بــه رویکــرد مشــارکتی، 
ــترده در    ــالت گس ــز از مداخ پرهی
ــر  ــژه ب ــد وی ــت شــهری و تأکی باف
برنامه  ریــزی محله  محــور اســت. 
در ایــن نــگاه، اگــر بافــت شــهری 
پویــا  و  زنــده  ارگانیســم  یــک 
ــه شــکلی تمثیلــی  تلقــی شــود، ب
می  تــوان گفــت   کــه رویکــرد   طــب 
ســوزنی بــه عنــوان جایگزیــن یک 
ــرای  ــترده، ب ــی گس ــل جراح عم
ــم  ــن ارگانیس ــاری ای ــان بیم درم
ــن  ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــده ق زن
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راهبــرد، حرکــت از پــروژه هــای 
کالن مقیــاس بــا نــگاه بــاال بــه 
پاییــن را بــه ســمت شناســایی 
ــالت و  ــای مح ــرک احی ــاط مح نق
ــاس  ــرد مقی ــای خ ــف پروژه ه تعری
محلــی بــر مبنــای برنامه  ریــزی 
محلــه محــور تغییــر داد. توجــه بــه 
لــزوم حفــظ هویــت محــالت، اصــل 
ــود کــه در اســتراتژی های  مهمــی ب
بــه  تهــران  شــهر  مدیریتــی 
بــود.  شــده  ســپرده  فراموشــی 
ــی  ــای کالن مقیاس ــف پروژه ه تعری
کــه در مناطــق مختلــف شــهر اجــرا 
می شــد، امــا شــاید در بســیاری 
کاربــران  و  ســاکنین  مــوارد  از 
بهره منــد  آنهــا  از  محــالت  آن 

. ند نمی شــد
اقــدام  برنامــه  تصویــب  ضمــن 
محلــی برنامــه ارتقــای کیفیــت 
ــران در  ــی ته ــز تاریخ ــی مرک زندگ
ــران در  ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ش
پروژه هــای  برخــی  ســال 1395، 
ــدام  ــه اق ــای برنام ــر مبن ــتاز ب پیش
ــا  ــال های 1394 ت ــده در س ــاد ش ی
1396 شــامل بهســازی گذرهــای 
ــر  ــازی معاب ــاده مدارس ــی، پی تاریخ
دروازه هــای  بازســازی  شــهری، 
ــه ی  ــه مرحل ــر آن ب تاریخــی و نظای

ــد. ــرا درآم اج
برنامــه ارتقــای کیفیــت زندگــی در 
ــاز  ــران زمینه س ــی ته ــز تاریخ مرک
اولویت بنــدی  و  برنامه ریــزی 
اقدامــات عملیاتــی در حوزه هــای 
کالبــد شــهری و انضبــاط شــهری بــا 
هــدف پاسداشــت از میــراث ملموس 
و معنــوی و ذخایــر فرهنگــی شــهر 
ــه    ــن برنام ــای   ای ــت. از راهبرده اس
در  و  شــهری  کالبــد  بخــش  در 
و  معمــاری  »شهرســازی،  حــوزه 
زیرســاخت شــهری«، احیــا، مرمت و 
ســاماندهی بناهــا و اماکــن تاریخــی 

و تقویــت بافــت ارزشــمند هویتــی، 
ــمند  ــت ارزش ــی و هوی زمینه گرای
معمــاری، توســعه زیرســاخت های 
توســعه  پیــاده،  حرکــت 
ایجــاد  و  عمومــی،  عرصه هــای 
ســرزندگی، در بخــش انضبــاط 
و  شــهری در حــوزه »  خدمــات 
ارتقــای  شــهری«،  زیباســازی 
کیفیت هــای محیطــی و انتظــام 
مبلمــان  ســاماندهی  و  بصــری 
شــهری، در حــوزه »  حمــل و نقــل 
افزایــش  شــهری«،  ترافیــک  و 
ایمنــی و آرام ســازی، در حــوزه        
» اجتمــاع و فرهنــگ شــهری«، 
محیطــی،  امنیــت  ارتقــای 
کارآفرینــی  بــرای  بسترســازی 
و بهبــود کســب و کار و توســعه 
گــذران  و  گردشــگری  صنعــت 
اوقــات فراغــت اســت کــه نمونه ای 
ایــن  تمامــی  پیونــدی  هــم  از 
حوزه هــای بــا یکدیگــر تجربــه 
بازآفرینــی  و  کیفیــت  ارتقــای 
عرصــه عمومــی خیابــان ســی تیــر 

شــد. می با
گام نخســت ایــن فرآینــد، اجــرای 
شــامل  پیشــتاز  پروژه هــای 
بهســازی گذرهــای تاریخــی ســی 
تیــر، پامنــار، امامــزاده یحیــی)ع(، 
بازارچــه  مدارســازی  پیــاده  و 
ــا،  ــذر حاجیه ــی، گ شــهید طرخان
بهارســتان،  میــدان  آرام ســازی 
چهــارراه مخبرالدولــه، چهــارراه 
سرچشــمه، چهــارراه ســیروس، 
دروازه هــای  بازســازی  و  احیــاء 
ــم)ع(  ــرت عبدالعظی ــی حض تاریخ
ــتان  ــداث بوس ــار، اح و دروازه ی غ
ــی )ع( و ...  ــزاده یحی ــی امام محل
ــود. امــا گام دوم برنامــه از ســال  ب
1397، تجربــه ای مشــارکت جویانه 
ــی در  ــاء و بازآفرین ــد احی از فرآین
ــه در  ــم زد ک ــران را رق ــب ته قل
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ــود. ــابقه ب ــم س ــود ک ــوع خ ن

احیــــا و بازآفرینـــــی 
مشـارکتی محـالت در مرکـز 

تهـران تاریخـی 
ــه  ــم در برنام ــی مه ــه مبان از جمل
ارتقــای کیفیــت زندگــی، اتــکاء 
ــف  ــای مختل ــارکت بخش ه ــه مش ب
ــود  ــهری ب ــعه ی ش ــیر توس در مس
ــمندی  ــتاوردهای ارزش ــا دس ــه ب ک
ــرای بافــت تاریخــی شــهر تهــران  ب
ــوده اســت.  ــرو ب در منطقــه 12، روب
پروژه هــا،  اجــرای  در  تســریع 
نیــز  و  صرفه  جویــی در هزینه هــا 
تعلــق  و  رضایتمنــدی  افزایــش 
خاطــر شــهروندان از مهم تریــن ایــن 
مشــارکت  می باشــد.  دســتاوردها 
شــهروندان در اجــرای پروژه هــای 
ــلیقه  ــر، س ــر نظ ــی ب ــهری مبتن ش
و ذائقــه ی آن هــا، بســتر نظــارت 
ــا  ــد اجــرای طرح ه ــر رون ــی ب مردم
ــراه  ــه هم ــا را ب ــت آن ه و نگهداش
داشــته اســت. اتفــاق مبارکــی کــه 
مولــود همدلــی و همراهــی مدیــران 

ــت. ــردم اس ــا م ــهری ب ش
ــا ایــن رویکــرد، گام دوم برنامــه ی  ب
ــز  ــی در مرک ــت زندگ ــای کیفی ارتق
تاریخــی تهــران کــه از ســال 1397 
آغــاز گردیــد، بــر مبنــای بازآفرینــی 
ــه  ــش گرفت ــالت پی ــارکتی مح مش
مشــارکت  نظیــر  تجاربــی  شــد. 
بخــش خصوصــی در احیــای ابنیــه 
شــرکت های  همــکاری  تاریخــی، 
دانــش بنیــان و اجتمــاع محلــی 
راه انــدازی کســب و کارهــای  در 
ــرداری از  ــمند، بهره ب ــی هوش خانگ
ــان ســی تیــر  عرصــه عمومــی خیاب
بــا همــکاری بخــش خصوصــی، 
کمپیــن چراغ هــای روشــن اللــه زار، 
ــی در  ــای مردم ــدازی پویش ه راه ان

ــا  ــمن ه ــور س ــران، حض ــازار ته ب
ــداری  ــاالن اقتصــادی در نگه و فع
مراکــز جامــع کاهــش آســیب های 
ــی  ــا اپیدم ــه ب ــی و مقابل اجتماع
بــا  همراهــی  در   19 کوویــد 
بــارز  مثال هــای  از  شــهروندان 
در  محــور  مشــارکت  رویکــرد 
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــد ارتق فرآین

در قلــب تهــران می باشــد.

تبلــور  خــاص  مصادیــق  از 
برنامــه  در  مردمــی  مشــارکت 
در  زندگــی  کیفیــت  ارتقــای 
قلــب تهــران، فرآینــد احیــای 
بناهــای تاریخــی بــا مشــارکت 
ســرمایه  گذاران حــوزه فرهنــگ 
ــیاری  ــر بس ــه تاثی ــد ک ــی باش م
ــی  ــر تســری انگیزه هــای حفاظت ب
ــا  ــل دانه ه ــایگان و تبدی ــر همس ب
ــه  ــد ب ــا و امی ــه خوشــه  های احی ب
ــاد  ــت را ایج ــی باف ــم تدریج ترمی

ــت.  ــوده اس نم
ــارکت جویانه  ــای مش ــد احی فرآین
ــعه  ــگاه توس ــا ن ــهری ب ــت ش باف
گردشــگری و تقویــت ســکونت 
دارایی هــای  بــر  تمرکــز  بــا  و 
ــذر  ــه گ ــران از خان ــهرداری ته ش
ــه ای  ــد. خان ــاز ش ــی آغ ــا موس آق
ــام  ــن ن ــا همی ــه در کوچــه ای ب ک
قــرار دارد. نــام ایــن کوچــه در 
ــه  ــران ک ــهر ته ــه ش ــن نقش اولی
ــه  در ســال 1275 خورشــیدی، ک
ــد،  ــیم ش ــیش ترس ــط کرش توس
ــا موســی تاجــر آمــده   ــام آق ــه ن ب
اســت. در آن نقشــه، اســم کوچــه 
اســت  »امین الدولــه«  اصلــی 
ــی  ــهید خلیل ــام »ش ــروز ن ــه ام ک

گرفته اســت. مفــرد« 
ایــن بنــا دارای پیشــینه ی قاجاری 
پهلــوی  دوره  از  یادگارهایــی  و 
حاضــر،  حــال  در  کــه  اســت 
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در دو ســطح زیرزمیــن و طبقــه 
ــع مســاحت  ــر مرب همکــف،370 مت
و حــدود 400 مترمربــع زیربنــا دارد. 
در زیرزمیــن شــمالی دو خزینــه بــا 
دیواره هــای پوشــش ســاروج و در 
دارای  دیوارهــا  بــاالی خزینه هــا، 
نقــوش آهک بــری هســتند. ایــن 
ــت  ــروع مرم ــش از  ش ــوش، پی نق
ــتر  ــر پالس ــر زی ــازی، سراس و بازس
شــده   پوشــیده  گــچ  و  ســیمان 
بــود، بــه گونــه ای کــه صاحــب 
ــوش  ــن نق ــم از ای ــه ه ــی خان قبل
ــکونت  ــول س ــت. در ط ــر نداش خب
ــیاری  ــه، بس ــن خان ــای در ای دهه  ه
شــد.  مســتور  آن  زیبایی هــای  از 
ــه عنــوان مثــال کــف حیــاط کــه  ب
ــک  ــا موزایی ــود ب ــی ب ــر نظام از آج
ــای  ــد و نماه ــرش  ش ــیمان ف و س
زیرزمیــن  حجاری شــده  ســنگ 
شــرقی را بــا ســیمان پوشــاندند. 
در ایــن دوره آب انبــار را پــر کردنــد 
و در و حاشــیه ســنگی آن را بــا 

ــاندند.  ــیمان پوش س
ــت  ــه اردیبهش ــت خان ــد مرم فرآین
از  یکــی  عنــوان  بــه  عودالجــان 
ــهرداری  ــک ش ــت تمل ــالک تح ام
بــه صــورت واگــذاری در قالــب 
بخــش  بــه   )BOT( قراردادهــای 
ســرمایه گذاران  و  خصوصــی 
حــوزه فرهنــگ )موسســه فرهنگــی 
اغــاز  از  عودالجــان(  اردیبهشــت 
ــه  ــده و ب ــاز گردی ــال 1398 آغ س
از  ناشــی  محدویت هــای  رغــم 
ــروز  ــد 19 ام ــاری کووی ــیوع بیم ش
بــه پایــان رســیده و در حــال بهــره 
بــرداری در قالــب موسســه فرهنگــی 
اردیبهشــت عودالجــان می باشــد. 
ــی  ــذاری، گروه ــرمایه گ ــن س در ای
تــراز  هنرمنــدان  و  معمــاران  از 
ــا  ــور ب ــینمای کش ــوزه ی س اول ح
یکــی  روی  بــر  ســرمایه گذاری 

شــهر  تاریخــی  بضاعت هــای  از 
دســتی بــه یــاری بــر آورده و 
گنجــی پنهــان را از دل فراموشــی 
بیــرون کشــیده و زنــگار از رویــش 

زدوده انــد.
ــذر  ــه ی گ ــی خان ــا و بازآفرین احی
آقاموســی، تاســیس موسســه ی 
تاریخــی  بافــت  در  فرهنگــی 
کارگیــری  بــه  و  عودالجــان 
ظرفیــت معمــاران و هنرمنــدان 
در فرآینــد مرمــت و بهــره بــرداری 
ــمند  ــی و ارزش ــای تاریخ ــن بن ای
بــه طــور مشــخص نتایــج ذیــل را 

در برداشــته اســت:
بخــش  مشــارکت  جلــب   )1
خصوصــی در فرآینــد مرمــت و 
بهــره بــرداری از ایــن بنــای واجــد 
ــب شــده ی  ارزش در بخــش تخری
ــه ی 80  ــان در ده ــه عودالج محل
و آغــاز فرآینــد جایگزینــی مرمــت 
ــب در  ــه جــای تخری و حفاظــت ب

ــی. ــت تاریخ باف
2( کشــف ویژگــی هــا و ارزش 
ــرد معمــاری  ــه ف هــای منحصــر ب
در فرآینــد مرمــت بنــا شــامل 
تاریخــی  حمــام  یــک  کشــف 
در  شــده  مدفــون  اختصاصــی 
ــک  ــراه آه ــه هم ــن ب ــه زیری طبق
بــری هــای قاجــاری و گلخــن 
ــتم  ــوان سیس ــه عن ــدان ب و آتش
گرمایشــی حمــام، کشــف حــوض 
در  ســاروج  جنــس  از  قدیمــی 
ــاط موجــود و  ــن حی ســطوح زیری
ــاط  ــی ارتب ــک چهارطاق ــف ی کش
ــوار. ــه همج ــا ابنی ــا ب ــده بن دهن

3( تاثیــر قابــل مالحظــه ی مرمــت 
مالــکان  در  شــده  یــاد  بنــای 
ــب  ــرد ط ــه راهب ــر پای ــوار ب همج

ــهری. ــوزنی ش س
بــه عنــوان نمونــه یکــی از امــالک 
همجــوار علی رغــم نیــت قبلــی 
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و  تخریــب  بــر  مبنــی  مالــکان 
ــن  ــس از مالحظــه ی ای ــازی، پ نوس
بنــای  مرمــت  موفــق،  تجربــه ی 
ارزشــمند خــود را آغــاز نمــوده 

ــت. اس
4( اعــالم آمادگــی ســرمایه گــذاران 
حــوزه فرهنــگ و هنــر به مشــارکت 
در فرآینــد ســاخت و احیــای اراضــی 
رهــا شــده در محــدوده ی گــذر 

برازجــان.
ــت  ــری از ظرفی ــتفاده ی حداکث اس
مکانــی  و  تاریخــی  ارزش هــای 
ــعه  ــرد توس ــا رویک ــز ب ــره انگی خاط
در  ســو  یــک  از  گردشــگری 
مقیــاس فرامنطقــه ای منجــر بــه 
معرفــی اماکــن تاریخــی منطقــه 
ــده و  ــی گردی ــهروندان تهران ــه ش ب
ــه  ــاس محل ــر در مقی ــوی دیگ از س
ــد  ــش امی ــه افزای ــر ب ــور منج مح
ــکونت در  ــت س ــور و تقوی ــه حض ب
محــالت ارزشــمند تاریخــی منطقــه 

ــت. ــده اس گردی

در حوزه ی توانمندســازی مشــارکتی 
بــه  باتوجــه  محلــی،  جامعــه ی 
ــن سرپرســت  ــان کارآفری حضــور زن
ــار،  ــالت آبش ــطح مح ــوار در س خان
ایــران و دروازه شــمیران در منطقــه 
12، توانمندســازی آن هــا و تشــکیل 
گــروه نهــادی بــرای رشــد و ارتقــای 
ــان در راســتای رســیدن  ــی آن توانای
ــردن  ــدا ک ــی و پی ــه اســتقالل مال ب
ــتور کار  ــی در دس ــگاه اجتماع جای

ــرار گرفــت.  ق
ــک  ــای ی ــری از توانمندی ه بهره گی
ــدازی  ــان در راه ان ــرکت دانش بنی ش
صفحــات فــروش آنالیــن و برقــراری 
پیونــد میــان ایــن مجموعــه )گــروه 
صاحبــان  و  ذوق(  دانش بنیــان 
خــرد  کســب و کارهای  و  مهــارت 
ــی،  ــعه محل ــر توس ــالش دفت ــا ت ب

شــکل گیری  بــرای  زمینــه ای 
خانگــی  کســب و کار  مشــارکتی 
هوشــمند بــا هــدف توانمندســازی 
اجتماعــی در قلــب تهــران گردیده 
ــه ای  ــعه محل ــر توس ــت. دفت اس
آبشــار، ایــران و دروازه شــمیران در 
ــرح  ــکالت مط ــل مش ــتای ح راس
ــع  ــناخت وض ــا ش ــدا ب ــده، ابت ش
افــراد  از  نیازســنجی  موجــود، 
شناســایی شــده در ســطح محالت 
صــورت گرفــت. ســپس گــروه 
نهــادی از زنــان شــاغل سرپرســت 
خانــوار و افــراد کم تــوان در ســطح 
ــس از  ــد. پ ــکیل ش ــالت تش مح
ســمن های  بــا  ارتباط گیــری 
و  کارآفرینــی  حــوزه  در  فعــال 
دوره  هــای  مشــاغل  از  حمایــت 
ــر اســاس اولویت هــای  آموزشــی ب
آموزشــی احصــا شــده و همچنیــن 
و  روانشناســی  کارگاه  هــای 
نیازهــای  براســاس  اجتماعــی 
افــراد بــرای آنــان برگــزار گردیــد.

پــس از جلــب اعتمــاد و مشــارکت 
افــراد، در راســتای افزایــش توانایی 
محصــوالت  فــروش  در  آنــان 
ــدا  ــه صــورت مجــازی، ابت خــود ب
ــا شــبکه ی مجــازی  نحــوه ی کار ب
اینســتاگرام بــه آنــان آمــوزش 
داده شــد و همچنیــن نحــوه ی کار 
ــط  ــای مرتب ــرم افزاره ــایر ن ــا س ب
جهــت بهتــر دیــده شــدن صفحات 
آنــان بــه ایشــان آمــوزش داده 
ــع  شــد. همچنیــن کالس هــای رف
اشــکال نیــز بــه صــورت مرتــب بــا 
همــکاری کارشناســان در دفتــر 
ــپس  ــد. س ــزار گردی ــعه برگ توس
ــان  ــرکت دانش بنی ــی ش ــا معرف ب
ــه  ــهرداری منطق ــوی ش ذوق از س
12، همــکاری بــا ایــن شــرکت 
ــورت  ــره ی ذوق ص ــایت حج و س
مشــارکت  جلــب  بــا  گرفــت. 
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ــی  ــایت و هماهنگ ــن س ــط ای توس
ــل شــرکت دانــش  بــا مدیــر عام
بنیــان ذوق، جهــت هویــت بخشــی 
ــرای  ــان ب ــوالت کارآفرین ــه محص ب
ــم  ــو و اس ــان لوگ ــی کارآفرین تمام
برنــدی متناســب بــا محصوالتشــان 
بــه صــورت رایــگان بــرای آنــان 

ــد. ــی گردی طراح
در نهایــت باتوجــه بــه اقدامــات 
انجــام شــده پویشــی تحــت عنــوان 
» مــن، پشــتیبان مــن « در ســطح 
ــراد  ــه اف ــت ک ــکل گرف ــالت ش مح
مراجعــه  بــا  توانســتند  نیازمنــد 
ــس از  ــه پ ــعه محل ــر توس ــه دفت ب
کارشناســان  توســط  نیازســنجی 
ــر  ــوزش و دیگ ــل آم ــی مراح تمام
اقدامــات مــورد نیــاز جهــت بهبــود 
منــد  بهــره  خــود  کار  و  کســب 

ــوند. ش
اقدامــات  اهــم  جهــت  ایــن  در 
صــورت گرفتــه بــه شــرح ذیــل مــی 

ــد: باش
مشــاوره ی  جلســات  برگــزاری   -
جهــت  گروهــی  و  فــردی 
توانمندســازی اجتماعــی کارآفرینان 
محــالت. اجتماعــی  پایــگاه  در 

- افزایــش ســطح رضایــت افــراد 
ــاد  ــب اعتم ــده و جل ــایی ش شناس

ــکاری. ــه هم ــت ادام جه
محصــوالت  بــه  هویت بخشــی   -
کســب و کار خانگــی کارآفرینــان 
محلــی )تهیــه لوگــو و اســم برنــد(.

- آمــوزش مهارت هــای الزم توســط 
ــه  گروه هــای کارآفرینــی و شــروع ب

کار گروهــی. 
محصــوالت  فــروش  افزایــش   -
کارآفرینــان از طریــق شــبکه های 
مجــازی اختصاصــی هریــک از آنــان.

ــان  ــدی کارآفرین ــش توانمن - افزای
در حــوزه ی دیجیتــال مارکتینــگ و 
ــن  ــی ای ــم ابتدای ــا مفاهی آشــنایی ب

حــوزه.
ــان  ــژه زن ــروه وی ــکیل کارگ - تش
ــهرداری  ــوار در ش ــت خان سرپرس
ــر  ــکاری دیگ ــا هم ــه 12 )ب منطق

ــط(. ــای مرتب نهاده
- ثبــت نــام کارآفرینــان در ســایت 
و شــروع آمــوزش نحــوه اســتفاده 

از ســایت.
-     عقــد تفاهــم نامــه همــکاری 
کارآفرینــان جهــت بهره بــرداری 
از ســایت )بــا در نظــر گرفتــن 
پشــتیبانی  و  رایــگان  آمــوزش 

ــگان(  رای
از مهــم تریــن دســتاورد هــای 
ــده  ــاد ش ــش ی ــل از در پوی حاص
ــب و کار  ــق کس ــتای تحق در راس
محــالت  در  هوشــمند  خانگــی 
مــوارد  تهــران  تاریخــی  مرکــز 

می باشــد: ذیــل 
1(  توانمنــدی ســازی کارآفرینــان 
ــان  ــد می ــراری پیون ــی و برق محل
ــان ــای دانش بنی ــا و مجموعه ه آنه

 یکــی از نخســتین دســتاوردها 
پیونــد میــان  برقــرای  حاصــل 
توانمندی هاســت.  و  نیازهــا 
بــا   12 منطقــه  شــهرداری 
ــه ای  همــکاری دفتــر توســعه محل
ــان  ــاز صاحب ــا نی ــرد ت ــالش ک ت
در  را  خــرد  کارهــای  و  کســب 
ــا اســتفاده  ــروش ب ــازار ف ــه ب زمین
فــروش  صفحــات  ظرفیــت  از 
اینترنتــی یکــی از شــرکت های 
ذوق(  )مجموعــه  دانش بنیــان 
ــه  ــب ب ــن ترتی ــد و بدی ــع کن رف
ــد  ــی فرآین ــی از یک ــوان بخش عن
ــازی  ــه تواندس ــارکتی در زمین مش
اجتمــاع محلــی نقــش ایفــا نمایــد.

2(  دســتیابی بــه اهــداف مرتبــط 
بــا شــهر هوشــمند در مقیــاس 
محلــی در شــکل گیــری محــالت 

ــمند ــهری هوش ش
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 یکــی دیگــر از نتایــج حاصل شــده، 
تحقــق هــدف محــالت هوشــمند در 
ــزی  ــه ری ــر برنام ــی ب ــد مبتن فرآین
محلــه محــور اســت کــه یکــی 
از ارکان کلیــدی برنامــه ارتقــای 
ــران  ــب ته ــی در قل ــت زندگ کیفی

ــد. ــی باش م
3(  گســترش و توســعه بــازار هــدف 

کســب و کارهــای خانگــی
امکان ســنجی صــادرات محصــوالت 
ــگ  ــت برندین ــس از تقوی ــی پ خانگ
کســب و کارهــا، توســعه بــازار و 
کســب  صاحبــان  توانمندســازی 
و کار و نیــز خــروج از چرخــه ی 
حمایتــی یکــی از دســتاوردهایی 
اســت کــه بــرای ایــن پــروژه متصور 

می باشــد.
تجربــه ارتقــای کیفیــت عرصــه 
ــه  ــر، ب ــی تی ــان س ــی خیاب عموم
ــاختاری  ــی از عناصــر س ــوان یک عن
در  و  تهــران  تاریخــی  مرکــز 
اهــداف و سیاســت های  راســتای 
ــت  ــای کیفی ــه ارتق ــون برنام گوناگ
ــهر،  ــی ش ــز تاریخ ــی در مرک زندگ
ــرمایه گذاری  ــع از س ــه ای بدی تجرب
ــای  ــا و بضاعت ه ــر روی ظرفیت ه ب
فرهنگــی اســت. در ایــن تجربــه 
عــالوه بــر اســتحصال درآمــد پایــدار 
ــادی  ــرات اقتص ــهر و اث ــع ش ــه نف ب
ــردی  ــر عملک ــر عناص ــان ب درخش
ــه ســوی  پیرامــون، گامــی جــدی ب
احیــای حیــات مدنــی و توســعه 
انســان مدار و شــهروندمدار برداشــته 
ــان ســی تیــر در  شــده اســت، خیاب
مســیر تکاملــی خــود، گفتگــو و 
ارتبــاط تعاملــی خــود را بــا عناصــر 
عملکــردی ارزشــمند جداره هــای 
ــی  ــا، عناصــر مذهب ــان )موزه ه خیاب
و دینــی، فضاهــای آموزشــی، کافــه 
هــا و ...( ایجــاد کــرده و بــه صــورت 
ــی  ــای فرهنگ ــده ای ظرفیت ه فزاین

و  و ســاختمان ها  پنهــان خــود 
ــا  ــش را ب ــت ارزشــمند پیرامون باف
ــذارده  ــتراک گ ــه اش ــهروندان ب ش

ــت. اس
ــان در جهــت شــمالی-  ــن خیاب ای
حصــار  فاصــل  حــد  جنوبــی 
ــران  ــوی و حصــار ناصــری ته صف
واقــع شــده اســت. پیــش از آغــاز 
مشــکالتی  بهســازی  فرآینــد 
فعــال  عــدم حضــور  همچــون 
عمومــی،  عرصــه  در  مــردم 
ــور  ــی، حض ــرج ترافیک ــرج و م ه
پیاده  روهــا،  در  موتورســواران 
عــدم  و  غیرفعــال  جداره  هــای 
ــت  ــرای حرک ــا ب ــتطاعت فض اس
ــاط  ــراری ارتب ــدم برق ــاده و ع پی
ــان  ــی خیاب ــه عموم ــان عرص می
و عناصــر ارزشــمند فرهنگــی- 
ــود  ــه وج ــن عرص ــی در ای تاریخ
ــان  ــازی خیاب ــرح بهس ــت. ط داش
گام  چارچــوب  در  ســی تیر، 
ــت  ــای کیفی ــه ارتق ــت برنام نخس
زندگــی در قلــب تهــران، بــا توجــه 
و تمرکــز بــر اهــداف عملیاتــی 

ذیــل تهیــه گردیــد:
و  معمــاری  شهرســازی،   -
ــهری: بازنمایی ارزش  زیرساخت ش
تاریخــی، طراحی هماهنگ مســیر 
ــای  ــال فض ــواره، اتص ــاده و س پی
عمومــی به عرصــه ســاختمان های 
ارزشــمند تاریخــی، تغییــر ماهیت 
فعالیت هــای جــاری بــا تزریــق 

تفرجــی. فعالیت هــای 
ــهری:  ــازی ش ــات و زیباس - خدم
ــات  ــا و اغتشاش ــذف آلودگی ه ح
بصــری در جداره خیابــان، طراحی 
بدنه هــای  در  ســبز  جــداره ی 
صلــب، ممتــد و غیرفعــال خیابان، 
تجهیــز و تکمیــل مبلمــان شــهری 
و  زبالــه  ســطل  )روشــنایی، 

نیمکــت و ...(.
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- حمــل و نقــل و ترافیــک شــهری: 
ــواره،  ــت س ــرعت حرک ــش س کاه
پیــاده،  تقاطع هــای  ایمن ســازی 
در  پیــاده  عابــر  ســهم  افزایــش 

ــان. خیاب
شــهری:  فرهنــگ  و  اجتمــاع   -
تأمیــن روشــنایی و افزایــش امنیــت 
ــدت  ــش م ــب، افزای ــط در ش محی
فعالیت هــا در شــبانه روز،  زمــان 
ــی  احــداث غرفه هــای غــذای خیابان

ــن. ــع آغازی ــژه در مقط ــه وی ب
ــی  طراحــی بهســازی عرصــه عموم
ــی  ــذاری عملیات ــا هدف گ ــان ب خیاب
ــتفاده  ــید. اس ــام رس ــه انج ــوق ب ف
از تعطیــالت نــوروز بــه منظــور 
ــان  ــی خیاب ــات عمران ــرای عملی اج
در آغــاز ســال 1395، فرصتــی را 
فراهــم آورد تــا اجــرای عملیــات 
ــی  ــرعت و در زمان ــه س ــازی ب بهس
حــدود یــک مــاه بــه پایــان برســد. 
از جملــه نــکات شــایان ذکــر در 
خصــوص عملیــات عمرانــی پــروژه، 
کشــف ســنگفرش های قدیمــی دوره 
پهلــوی اول در تقاطــع خیابان هــای 
ــد  ــوری در فرآین ــر و جمه ــی تی س
اســتخراج  خیابــان،  تخریــب 
اجــرای  و  قدیمــی  ســنگ های 
عملیــات  از  پــس  آنهــا  مجــدد 
ــد از  ــت. بع ــان اس ــازی خیاب زیرس
ــان،  ــات کفســازی خیاب ــان عملی پای
ــد و ســاماندهی جــداره  حــذف زوای
ــتور  ــان در دس ــهری خیاب ــای ش ه
ــبز  ــداره ی س ــت و ج ــرار گرف کار ق
انبوهــی در مقطــع جنوبــی خیابــان 
ــی در  ــوزه مل ــل م و در فضــای مقاب
ــرا  ــه اج ــان ب ــی خیاب ــداره ی غرب ج

ــد. درآم
عمومــی  عرصــه  از  بهره بــرداری 
از  یکــی  عنــوان  بــه  خیابــان 
شــهری  فرهنگــی  ســرمایه های 
کــه  بــود  پــروژه  بعــدی  گام 

هزینــه  دهــد  نشــان  توانســت 
عرصــه  بهســازی  در  کــردن 
تاریخــی  خیابان هــای  عمومــی 
گنج هــای  بــر  ســرمایه گذاری 
پنهــان شــهر اســت. برگــزاری 
جهــت  عمومــی  مزایــده 
ــه  ــی از عرص ــرداری از بخش بهره ب
عمومــی خیابــان، اقدامــی بــود 
همــکاری  و  همراهــی  در  کــه 
ــان را  ــی خیاب ــش خصوص ــا بخ ب
در مــدت زمانــی کمتــر از ســه 
ــن  ــاذب تری ــی از ج ــه یک ــال ب س
تبدیــل  پایتخــت  خیابان هــای 

نمــود. 
دســتاوردهای ایــن طــرح در ابعــاد 
»اجتمــاع و فرهنــگ شــهری«، 
طریــق  از  کار  و  کســب  ایجــاد 
احــداث غرفه هــای غــذای خیابانی، 
بازنمایــی ارزش تاریخــی ابنیــه 
ــعه گردشــگری  ــد ارزش، توس واج
و تأمیــن خدمــات مــورد نیــاز 
بافــت  گردشــگری  تورهــای 
ــبانه  ــی ش ــای زندگ ــزی، احی مرک
و ارتقــای امنیــت اجتماعــی، در 
معمــاری  شهرســازی،  ابعــاد   «
شــهری«،  زیرســاخت های  و 
کفســازی  هماهنــگ  طراحــی 
ــاد  ــواره، در ابع ــاده و س ــیر پی مس
»حمــل  و نقل و ترافیک شــهری«، 
ــواره،  ــت س ــرعت حرک ــش س کاه
افزایــش قلمــروی حرکــت پیــاده، 
ایمن ســازی تقاطع هــای پیــاده، 
فعالیت هــای  ماهیــت  تغییــر 
جــاری در فضــای عمومــی بــا 
تزریــق فعالیت هــای تفرجــی و 
ــازی  ــات و زیبا س ــاد » خدم در ابع
ــان  ــدت زم ــش م ــهری«، افزای ش
ــز  ــبانه روز، تجهی ــا در ش فعالیت  ه
در  شــهر  مبلمــان  تکمیــل  و 
محــدوده ی پیــاده رو اســت. کیفیت 
معیــار  عمومــی  عرصه هــای 
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ــوب  ــزان مطل ــرای می ــی ب سنجش
ــودن آن هــا محســوب مــی شــود.  ب
کیفیت هـــای  از  رضایــــت 
ــر  ــی تی ــور س ــی در مح محیط
ــن  ــه ای ــردد ک ــب می گ موج
عرصــه بــه یــک کانــون فعالیت 
بــرای جــذب جمعیــت تبدیــل 
شــود و فعالیــت گردشــگری در 

ــد. ــداوم یاب آن ت

ارزیابی بعد اجتماعی طرح 
ــش  ــی، افزای ــات مدن ــت حی -  تقوی
ــان و بهـــــره  حضورپذیـــری خیابـ
ــه ی  ــترده از عرصــ ــرداری گســ بـ
عمومــی خیابــان توســط شــهروندان 
ــی از شــبانه روز. در ســاعات مختلف

-  تقویــت امنیــت و احیــای زندگــی 
شــبانه در یکــی از عناصر ســاختاری 

فرهنگــی و تاریخــی قلــب تهران.
-  اســتقبال عمومــی از طــرح در 
ــت  ــامل پس ــازی ش ــبکه های مج ش
در اینســتاگرام، نظــر در رســانه های 
اجتماعــی، تبـــــادل خبـــــر در 
رســانه های اجتماعــی و ... ) در بــازه 

ــون( ــا کن ــفند 1394 ت ــی اس زمان

ارزیابی بعد اقتصادی طرح
مجمــوع  فایــده:   - هزینـــه    -
بــرای  هزینه هــای صــرف شــده 
طراحــی و اجــرا در مجمــوع 41 
ــرف  ــه ظ ــت ک ــال اس ــارد ری میلی
بهره بــرداری  از  ســال   3 مــدت 
مبلغــی بالــغ بــر 50 میلیــارد ریــال 
ــت. ــته اس ــرمایه داش ــت س بازگش

-  هزینــه - فرصــت: محور ســی تیر 
ــرای  ــل از اج ــان قب ــه زم ــبت ب نس
ــرای  ــتری ب ــال بیش ــا اقب ــرح ب ط
ســرمایه گذاری روبــه رو شــده اســت. 
از جملــه فرصت هــای فراهــم شــده 

ــد  ــکل گیری مقص ــه ش ــوان ب می ت
کســب  و کارهــای کوچک مقیــاس 
بــه ویــژه در حــوزه ی پذیرایــی 
بــه  تمایــل  گردشــگری،  و 
ــت،  ســرمایه گذاری و بهســازی باف
و افزایــش و توســعه ی صنعــت 
نســبت ســایر  بــه  گردشــگری 
بافت هــا و مناطــق شــهری تهــران 
ــهری و  ــگری ش ــه گردش در عرص

ــود. ــاره نم ــازی اش مج
ــی  ــه ی عموم ــرداری از عرص بهره ب
خیابــان ســی تیــر بــا وجــود 
ــی و  ــی، فرهنگ ــای تاریخ ارزش ه
ــان  ــوان خیاب ــا عن ــی آن ب اجتماع
بــه منظــور  ادیــان  و  فرهنــگ 
ــرای حضــور  ــه ای ب ــراری زمین برق
و تعامــل شــهروندان و گردشــگران 
از اقــوام و ادیــان گوناگــون بــا 
ارزش هــای هویتــی و بضاعت هــای 
فرهنگــی شــهر، منجــر بــه تغییــر 
وجهــه ی عمومــی و تصویــر ذهنــی 
ــک  ــه ی ــی ب ــر عموم ــک معب از ی
در  گردشــگری  خــاص  مقصــد 
بین المللــی گردیــده  مقیــــاس 
اســت. آرام ســازی ترافیکی و امنیت 
ــب مردگی و  ــش ش ــی، کاه محیط
ــق  ــش رون ــی و افزای ــزه اجتماع ب
ــانه های  ــه نش ــب و کار از جمل کس
ــای  ــی و ارتق ــره عموم ــر چه تغیی
ــان  ــن خیاب کیفیــت زندگــی در ای

ــتند. هس
مشــارکت  بازآفرینــی  و  احیــا 
جویانــه ی قلــب تهــران در زمینــه 
ارتقــای کیفیــت عرصــه عمومــی، 
طــرح ســاماندهی خیابــان اللــه زار 
را بــه عنــوان یکــی از عناصــر 
تاریخــی  و  فرهنگــی  ســاختار 
قلــب تهــران، در ارتبــاط و تعامــل 
نشــانه  ذینفعــان  و  کســبه  بــا 
گرفــت. در ایــن راســتا توجــه 
ــد و ارزش هــای  ــه کالب ــان ب همزم
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ــتر  ــز بس ــاری و نی ــی و معم تاریخ
اجتماعــی خیابــان، شــرایط را بــرای 
ــس  ــروژه پ شــکل گیری و اجــرای پ

آورد. فراهــم  ســال ها  از 
خیابــان اللــه زار بــه عنــوان بخشــی 
تاریخــی  و  فرهنگــی  ســاختار  از 
شــهر تهــران دارای پتانســیل های 
زیــادی  فرهنگــی  و  تاریخــی 
می باشــد کــه بازآفرینــی آن بــه 
ــی  ــی تاریخ ــگاه فرهنگ ــوان پای عن
شــهر، نقــش موثــری در حفــظ 
ــرات  ــهر و خاط ــت ش ــخ و هوی تاری
جمعــی شــهروندان تهرانــی خواهــد 

ــت.  داش
در راســتای ســاماندهی ایــن خیابان 
برگــزاری  همچــون  اقداماتــی 
ــای  ــاف، اعض ــا اصن ــت هایی ب نشس
محتــرم شــورای شــهر، صاحبنظران 
ســاماندهی  ســتاد  تشــکیل  و 
هــدف  بــا  اللــه زار  خیابــان 
عملیاتــی  راهبردهــای  احصــای 
راهبردهــای  بــه  تحقق بخشــی  و 
ــی  ــت. یک ــورت پذیرف ــده ص یادش
از کلیدی تریــن نتایــج حاصــل از 
ــژه  ــه وی ــده ب ــاد ش ــت های ی نشس
ــبه  ــا کس ــترک ب ــت های مش نشس
ــا و  ــت بناه ــان، مرم ــی خیاب و اهال
ســاماندهی جداره هــای ارزشــمند 
خیابــان توســط کســبه مــی باشــد.

ــازی و  ــراغ در جداره س نخســتین چ
ــو،  ــه زار ن ــان الل ــای خیاب ــت بن مرم
ــردم روشــن شــد. توجــه  توســط م
بــه مشــارکت جمعــی اهالــی خیابان 
در ســاماندهی و مرمــت جداره هــای 
واجــد ارزش خیابــان اللــه زار و اتــکا 
ــبه  ــهروندی کس ــئولیت ش ــه مس ب
افزایــش  بــه  منجــر  خیابــان، 
ــد و  ــق خاطــر شــهروندان گردی تعل
ــه زار  کمپیــن چراغ هــای روشــن الل
ــش  ــون ش ــت. تاکن ــی داش را در پ
ــن  ــبه روش ــت کس ــه هم ــراغ ب چ

ــت  ــات مرم ــرای عملی ــد اج گردی
ــه ی  ــا هزین ــا ب ــازی آنه و جداره س
و  حمایــت  تحــت  و  مالکیــن 
منطقــه  شــهرداری  نظــارت 
12 بــه اتمــام رســیده اســت و 
چراغ هــای دیگــر نیــز یکــی پــس 
از دیگــری بــر تــارک خیابــان 
خواهنــد درخشــید. بهره گیــری 
در  شــهروندی  مســئولیت  از 
ــه  ــهری ب ــای ش ــت جداره ه مرم
ــران  ــب ته ــر قل ــای دیگ خیابان ه
نیــز رســیده و چراغ هــای دیگــری 
ــن  ــروز، روش ــران ام ــب ته در قل
گردیده انــد. ســاماندهی جــداره 
ــران  ــازار ته ــا در ب ــازار کفاش ه ب
از جملــه تجــارب مشــارکتی دیگــر 
واجــد  جداره هــای  احیــای  در 

ارزش شــهری اســت. 
در خصــوص ســاماندهی جــداره 
ــد  ــای واج ــه زار 32 بن ــان الل خیاب
یــا  و  مرمــت  نیازمنــد  و  ارزش 
بــه  جــداره  پاالیــش  نیازمنــد 
علــت حجــم بــاالی اغتشــاش 
ــده اســت  بصــری شناســایی گردی
کــه در تعامــل بــا مالکیــن جهــت 
تشــویق بــه بازپیرایــی، طــی یــک 
تقبــل  بــا  مشــارکتی  فرآینــد 
ــه از ســوی  ــده ی هزین بخــش عم
آ ن هــا  جداره ســازی  مالــکان، 

می گــردد.  انجــام 
نصــب بنرهــای اطــالع رســانی 
ــال  ــه در ح ــر روی ابنی ــن ب کمپی
ــال  ــای در ح ــداره ه ــت و ج مرم
تقدیــر و  بــا هــدف  پاکســازی 
تشــکر از مســئولیت اجتماعــی 
دیگــر  تشــویق  و  شــهروندان 
بــه  مالــکان و کســبه خیابــان 
ــر  ــای دیگ ــردن چراغ ه ــن ک روش
از جملــه اقداماتــی اســت کــه 
ــش  ــن پوی ــت ای ــور تقوی ــه منظ ب

صــورت پذیرفتــه اســت.
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زار  اللــه  خیابــان  ســاماندهی 
محــور  مشــارکت  کمپیــن  و 
زار،  اللــه  روشــن  چراغ هــای 
تاکنــون نتایــج ذیــل را در پــی 

اســت: داشــته 
1( بهســازی و ســاماندهی ترافیکــی 

خیابــان اللــه زار نــو 
2( مرمــت و بهســازی ابنیــه واجــد 
خانــه  )عمــارت  خیابــان  ارزش 
ســینما، عمــارت هرمــز پیرنیــا، 

خانــه اتحادیــه و ...(
ــه  ــش ابنی ــازی و پیرای 3( جداره س

ارزشــمند 
4( افزایــش مشــارکت شــهروندی 
از طریــق راه انــدازی پویش هــای 

ــی مردم
منابــع  در  جویــی  صرفــه   )5
شــهرداری بــه دلیــل تقبــل هزینــه 

هــا توســط خــود مالکیــن
6( حفاظــت مردمــی از مرمت هــای 
انجــام شــده بــه دلیــل افزایــش 
تعلــق  حــس  و  خاطــر  تعلــق 

شــهروندان بــه محیــط
در  بصــری  اغتشــاش  حــذف   )7

ســطح شــهر
از دیگــر تجــارب احیــا و بازآفرینــی 
ــران،  ــز تاریخــی ته شــهری در مرک
مردمــی  پویش هــای  انــدازی  راه 
در ســال  بــود.  تهــران  بــازار  در 
ــازار کفاش هــا  هــای اخیــر کســبه ب
در  تــا  شــدند  کار  بــه  دســت 
و  شــلوغ ترین  از  یکــی  نظافــت 
بــازار  راســته های  پرازدحام تریــن 
تهــران و گــردآوری پســماندهای 
ــهرداری  ــکاری ش ــند. هم آن بکوش
ناحیــه، دفتــر توســعه محلــی و 
کســبه بــازار پویشــی را رقــم زد 
کــه نقــش کســبه را در فرآینــد 
ــاخت.  ــادآور س ــهر ی ــت ش نگهداش
امــروزه کمپیــن »دســت بــه کار 
شــیم« عــالوه بــر حــوزه ی پســماند، 

ــا همراهــی و مشــارکت جمعــی  ب
کســبه، ایمنــی بــازار را نیــز هــدف 
ــان خــود  ــرار داده اســت و بازاری ق
ســراها  ایمن ســازی  جهــت  در 
می کوشــند.  حجره هایشــان  و 
ایــن امــر تاکنــون منجــر بــه 
برقــی  تاسیســات  ایمن ســازی 
ــه  ــبی ب ــای کس ــز واحده و تجهی
سیســتم های اعــالم و اطفــاء در 
ــت.  ــده اس ــراها گردی ــی از س برخ
در کمپیــن دســت بــه کار شــویم، 
ــت  ــبه در نگهداش ــارکت کس مش
تهــران،  بــازار  ایمن  ســازی  و 
حــوزه  در  عمومــی  حساســیت 
پاکیزگــی محیــط، تولیــد پســماند 
ــه  ــران از جمل ــازار ته ــی ب و ایمن
نتایــج حاصــل شــده بــوده اســت. 
موضـــــوع  بــــه  پرداختـــــن 
کالن  در  اجتماعــی  آســیب های 
ــه لحــاظ  ــد تهــران ب شــهری مانن
اجتماعــی،  ویــژه ی  موقعیـــت 
اهمیــت  اقتصــادی،  و  سیاســی 
امـــر پیشــگیری از آســیب های 
کــرده  دوچنــدان  را  اجتماعــی 
اســت. محلــه هرنــدی )دروازه غــار 
ســابق( یکــی از محــالت قدیمــی 
ــائل  ــدت مس ــه ش ــه 12 ک منطق
بــه  آن  آســیب های  و  موجــود 
ــه عنــوان یــک  ــود کــه ب حــدی ب
ــد.  ــاد می ش ــده ی ــا ش ــه ره محل
وجــود بناهــا و بافــت هــای تخریب 
شــده و رهــا شــده، فضاهــای بــی 
خشــونت های  شــهری،  دفــاع 
ــودکان کار و  ــور ک ــی، حض خیابان
خیابــان، مصــرف دســته جمعی 
ــدر،  ــواد مخ ــروش م ــد و ف و خری
تن فروشــی و قمارهــای دســته 
وضعیــت  از  نشــان  جمعــی 
نابســامان ایــن محلــه داشــت. بــه 
شــکل نظــری می تــوان برهــم 
خــوردن تعــادل زندگــی شــهری و 
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غلبــه فعالیت هــای پشــتیبان حــوزه 
کســب و کار بــه شــان ســکونتی 
محلــه را، زمینه ســاز بســیاری از 
مســائل و آســیب های اجتماعــی در 

ــت. ــه دانس ــن محل ای
راه انــدازی و توســعه ی مراکــز جامــع 
کاهـــش آســــیب های اجتماعــــی 
ــری از  ــا بهره گی ــران ب ــب ته در قل
تالش هــای جمعــی، تلخــی مواجهــه 
ــک  ــیرینی ی ــه ش ــیب ها را ب ــا آس ب
ــزاری  ــارکتی در خدمتگ ــه مش تجرب
اجتماعــــی  مســـئولیت پذیری  و 
گروه هــــای  بــه  مددرســــانی  و 
آســـــیب دیده و بی خانمان هـــــا 

ــود.  ــدل نم مب
ــا  ــاری و ب ــه ی ــوان ب ــرای بان مددس
ســازمان های  از  یکــی  همراهــی 
مردم نهــاد )موسســه نــور ســپید 
اجتماعــی  مســئولیت  هدایــت(، 
ــاق  ــادی ات ــاالن اقتص ــن و فع خیری
و  راه انــدازی  تهــران  بازرگانــی 
بــه تنهــا مرکــز جامــع کاهــش 
اجتماعــی در حــوزه  آســیب های 
مرکــز  گردیــد.  بــدل  بانــوان 
توانمندســازی بهــاران در فرآینــد 
توانمندســــــازی  و  مــــددکاری 
از  آســیب دیـــده  گروه هـــــای 
توســعه  در  کارآفرینــان  ظرفیــت 
و  بــرده  بهــره  مرکــز  تجهیــز  و 
افزایــش ظرفیــت مرکــز در  بــه 
ــد.  ــر گردی ــان منج ــذب مددجوی ج
ــدار  ــات پای ــز خدم ــن مرک همچنی
ــا  ــش( ب ــه روی ــی )مجموع اجتماع
ــوزش و  هــدف توســعه اشــتغال، آم
ــدی  ــه شــهید هرن ســالمت در محل
محــالت  از  یکــی  عنــوان  بــه 
تهــران،  قلــب  برخــوردار  کــم 
دســتان یاریگــر فعــاالن اقتصـــادی 
ــرد  ــی فش ــه گرم ــان را ب و کارآفرین
و بــرای مقابلــه بــا پدیــده فقــر 
شــهری و توانمندســازی اجتمــاع 

اجتماعــی  مســئولیت  محلــی، 
بازاریــان  متمکــن،  گروه هــای 
یــادآور  را  اقتصــادی  فعــاالن  و 
ــه عــالوه  ــن مجموع ــد. در ای گردی
ــی  ــای جمع ــکل گیری فض ــر ش ب
کارآفرینــی و اشــتغال بــا همــکاری 
ــبکه بهداشــت شــرق، موضــوع  ش
ارجــاع  و  ســالمت  توســعه ی 
بــه  کم برخــوردار  گروه هــای 
ــی  ــوان یک ــه عن ــان ب ــز درم مراک
از حمایت هــای اجتماعــی صــورت 

 . د می پذیــر
فعــاالن  و  ســمن ها  حضــور 
ــری از  ــطح متعالی  ت ــادی، س اقتص
کیفیــت نگهــداری مراکــز کاهــش 
ــار  آســیب های اجتماعــی را در کن
و  هزینه  هــا  در  صرفه  جویــی 
ــی  ــئولیت اجتماع ــتفاده از مس اس
فعــاالن اقتصــادی و توانمنــدی 
ــن حــوزه  ســمن های تخصصــی ای
رقــم زد کــه دســتاوردهای زیــر را 

ــت:  ــته اس ــراه داش ــه هم ب
1(  پیشــگیری، کنتــرل و کاهــش 
آســیب های اجتماعــی و بهســازی 

محلــه هرنــدی.
2(  اســکان ســرا جهت ســاماندهی 
ــیب دیدگان  ــرپناهان و آس ــی س ب

اجتماعــی محلــه هرنــدی. 
3(  همراه ســرا جهــت ســاماندهی 
و اســکان همراهــان بیمــار بــا 
بخــش  از  معرفی نامــه  ارائــه ی 
ــه. ــتان مربوط ــددکاری بیمارس م

4(  آمــوزش و ارتقــای آگاهــی 
گــروه هــــدف در خصـــــوص 
پیشــگیری و راه هــــای مواجـــه با 

آســــیب های اجتماعــــی.
5(  توانمندســــازی، کارآفرینــی 
و مهارت آمــــوزی در راســــتای 
کاهــش آســیب جامعــه ی هــدف.

ــارکت  ــای مش ــاد زمینه ه 6(  ایج
در  نهــاد  مــردم  ســازمان های 
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آســیب های  از  پیشــگیری  امــر 
اجتماعــی  و افــراد آســیب دیده و 
ارائــه خدمــات حمایتــی و اجتماعی.

7/(  تقویــت تعامــل و همــکاری 
ــکار  ــا و هم ــتگاه های همت ــا دســ ب
برون ســازمانی  و  درون ســـازمانی 
ــام  ــه امـــ ــتی، کمیتــ )بهزیســـ
انتظامــی،  نیــروی  خمینــی)ره(، 
قــوه قضائیــه، مراکــز درمانــی و 

. ) ن ها رســتا بیما
از  حداکثـــــری  اســــتفاده   )8
ظرفیت هــــای موجــــود محلــی 
اجتماعــی  منابــع  ســاماندهی  و 

موجــود.
حساســیت  افزایــش  نهایــت  در 
ــه، به روزرســانی  عمومــی و کمــک ب
از  ناشــــی  اولیــــه  اطالعــــات 
شــهروندان  تلفنــی  غربال گــری 
و پاکســازی ســطوح در همراهــی 
و  ملــی  ســطح  بــا  همیــاری  و 
ــد 19، و  ــا کووی ــارزه ب ــتانی مب اس
بــه کارگیــری الیــه هــای گوناگــون 
ــردم،  ــم از م ــادی اع ــی و نه اجتماع
شــورایاران، بســیج، شــبکه بهداشــت 
شــرق و ... از جملــه اثــرات رویکــرد 
ــران در  ــب ته ــه قل مشــارکت جویان
مواجهــه بــا پاندمــی کوویــد 19 

ــت.   اس

جمع بندی
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــه ی ارتق برنام
ــا  ــه ب ــران ک ــی ته ــز تاریخ در مرک
رویکــرد تقویت ســکونت و توســعه ی 
ــدون  ــد، ب ــاد گردی ــگری ایج گردش
بهره گیــری از مشــارکت مردمــی، 
دوام چندانــی نداشــت. چــرا کــه 
شــهر از آن مــردم اســت و اقدامــات 
ــه  ــد ب ــی توانن ــی م ــدی زمان کالب
بقــای خــود ادامــه دهنــد کــه 

توســط صاحبــان آن یعنــی مــردم 
ایجــاد شــده باشــند. تجربیــات 
در  گرفتــه  صــورت  مشــارکتی 
ــواه آن  ــران، گ ــی ته ــز تاریخ مرک
اســت کــه مدیریــت شــهری بدون 
ــدان  ــردم چن ــن از م ــدد گرفت م
ــود.  ــد ب ــذار نخواه ــق وتاثیرگ موف
ــادی  ــرایط اقتص ــن در ش همچنی
فعلــی کشــور، حضــور ســرمایه 
ــذاران بخــش خصوصــی ســبب  گ
پروژه هــا  فرآینــد  در  تســریع 
و تامیــن هزینــه هــای پــروژه 
ســوی  از  اســت.  گردیــده  هــا 
دیگــر، حضــور دغدغه منــدان و 
ــه  فعــاالن اجتماعــی و فرهنگــی ب
بافــت  در  ســرمایه گذار  عنــوان 
تاریخــی، ســبب ایجــاد موجــی از 
ــی  ــت تاریخ ــازی در باف فرهنگ س
شــده اســت کــه دوام آن مــی تواند 
از جملــه کلیدهــای نجــات بخــش 
بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی در 
بافــت تاریخــی تهــران باشــد. نــگاه 
مدیریــت شــهری در شــهرداری 
منطقــه 12 طــی ســال هــای 
گذشــته بــر ســپردن میــراث شــهر 
بــه صاحبــان آن یعنــی مــردم و بر 
عهــده داشــتن نقــش تســهیلگر در 
جهــت حفــظ بافــت هویتــی شــهر 
ــگاه  ــوده اســت. حــذف ن ــران ب ته
وظیفــه عملکــرد در شــهرداری 
ــان  ــارکتی می ــگاه مش ــاد ن و ایج
ــی  ــهروندان، عامل ــهرداری و ش ش
ــق  ــس تعل ــای ح ــت ارتق در جه
کالبــد  بــه  شــهروندان  خاطــر 
شــهری و حفــظ هویــت آنهــا 
در  کــه  رویکــردی  می باشــد. 
صــورت اســتمرار مــی توانــد بافــت 
ــی در  ــه نگین ــران را ب تاریخــی ته

ــد. ــل نمای ــور تبدی ــهر و کش ش
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میـــالد محمدخــــانی، کارشناســی ارشد معماری 
و انــرژی از دانشــگاه تهــران

مهتــــا میـرمقتـــدایی، عضوهیئــت علمــی مرکز 
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی

بـرای طراحـی  فرصت هایـی 
شهری حسـاس به آب در تهران

مقدمه
اقدامــات  مهم تریــن  از  یکــی    
بــرای محافظــت از محیط زیســت 
تغییــر  آبــی،  منابــع  و  شــهری 
ــت  ــت آب و حرک ــرد در مدیری رویک
و  پایــدار  مدیریــت  ســمت  بــه 
یکپارچــه ی چرخــه ی آب اســت. 
ــه آب  ــاس ب ــهری حس ــی ش طراح
ــبز  ــاخت های س ــتفاده از زیرس و اس
طراحــی  در  رویکــردی  شــهری، 
آن  در  کــه  اســت  برنامه ریــزی  و 
ــت و  ــرای مدیری ــود ب ــالش می ش ت
ترمیــم چرخــه ی آب از راهکارهــای 
اســتفاده  اکولوژیــک غیرمتمرکــز 
ــا  ــهری – ت ــه ی ش ــا زمین ــود، ت ش
جایــی کــه ممکــن اســت – ماننــد 
طبیعــی  زیســت بوم  در  آنچــه 
در جریــان اســت کار کنــد. ایــن 
ــه بررســی  ــد ب ــالش می کن ــه ت مقال
تهــران  شــهر  در  زمینه هایــی 
ــا  ــا ب ــوان در آن ه ــه می ت ــردازد ک بپ
ــاس  ــهری حس ــی ش ــرد طراح رویک
اکولوژیکــی  احیــای  بــه  آب  بــه 
ــده  ــون ای ــت. همچ ــهری پرداخ ش
پردازی هایــی می تواننــد زمینــه ی 

ــرای  ــی ب ــدن طرح های ــی ش اجرای
ــد  ــاخت های ناکارآم ــذر از زیرس گ
زیرســاخت های  بــه  خاکســتری 
ــم  ــت محیطی را فراه ــبز و زیس س

ــد. کنن
ــه  ــهل انگاران ــعه ی س ــران: توس ته
زیرســاخت های  ســلطه ی  و 

خاکســتری
تهــران، شــهری اســت در مــرز 

کوهســتان و کویــر.
ــه شــمال  ــرز ک ــد الب کوه هــای بلن
ــد، عــالوه  تهــران را احاطــه کرده ان
ــرد،  ــه ف ــر چشــم انداز منحصــر ب ب
بــرای شــهر خنکــی، لطافــت و 
بــه طــور آشــکار و نهــان آب را 
آشــکار  آورده انــد.  ارمغــان  بــه 
ــیر  ــه مس ــی ک ــد روددره های مانن
خــود را بــه ســمت بیابان هــای 
می کننــد  طــی  شــهر  جنــوب 
و از کریدورهــای مهــم طبیعــی 
و  می شــوند،  محســوب  شــهر 
ــه  ــه ب ــی ک ــد آب های ــان مانن نه
ــفره ی  ــد و س ــن می رون ــر زمی زی
تغذیــه  را  زیرزمینــی شــهر  آب 

. می کننــد
همــــگام بــــا انقــــالب صنعتــی 
رویکردهــــــای  فراگیــــری  و 
ــع  ــه مناب ــبت ب ــلطه جویانه نس س
توســعه ی  طبیعــی،  محیــط  و 
بــرای  متمرکــز  زیرســاخت های 
مدیریــت آب در شــهرها - کــه 
ســالمت  بـــه  توجــه  بــدون 
ــال  ــه دنب ــی ب ــتم طبیع اکوسیس
منابــع  از  بهره کشــی  و  کنتــرل 
ــی  ــه ی طبیع ــد - چرخ ــی بودن آب
آب در شــهرها و مناطــق را بــه 
خطــر انداخــت. بحران کمبــود آب، 
رخ دادن ســیالب و آلودگــی منابــع 
نشــان دهنده ی  همگــی  آبــی 
ــط  ــان محی ــت می ــل نادرس تعام
ســاخته شــده و چرخــه ی طبیعــی 
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آب هســتند. در رویکــرد ناپایــدار، 
ــه جــای اینکــه یــک موهبــت  آب ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــد، ب ــمار بیای ــه ش ب
خطــر یــا عامــل مزاحــم بــا اســتفاده 
خاکســتری  زیرســاخت های  از 
و ناکارآمــد تحــت کنتــرل قــرار 

 . د می گیــر
در نتیجــه ی توســعه ی شــتابان و 
نــاآگاه نســبت بــه محیط زیســت 
اکنــون  نیــز  تهــران  شــهری، 
تحــت ســیطره ی زیرســاخت های 
خاکســتری قــرار گرفتــه اســت. 
بتنــی،  کانال هــای  و  جوی هــا 
رواناب روهــای زیرزمینــی، و ســطوح 
عناصــری  شــهری  نفوذناپذیــر 
هســتند کــه در صــورت جایگزینــی 
ــا عناصــر زیرســاخت ســبز  ــا ب آن ه
ــم  ــه ترمی ــوان ب ــی، می ت و اکولوژیک
اکولــوژی شــهری و مدیریــت پایــدار 

آب در شــهر کمــک کــرد.

ایده پردازی
1. احیای اکولوژیکی روددره ها

هســــته های شــــکل گیری شــــهر 
ــری  ــران ناص ــش، ته ــران، تجری ته
ــور و  ــک مح ــر ی ــه ب ــر س و ری، ه
در راســتای قلــه ی توچــال قــرار 
گرفته انــد، مســـاله ای کــــه بــه 
ــا  ــت روددره ه ــر اهمی ــی بیانگ نوع
ــی  ــی طبیع ــوان کریدورهای ــه عن ب
در شــکل گیری شـــهر اســت. در 
ــوب و در  ــه جن ــمال ب ــتای ش راس
تهــران  شــهر  طبیعــی  ســاختار 
ــزاد،  ــن، فرح ــا 7 روددره )ک مجموع
ــاد،  ــد، دارآب ــک، دربن ــه، ولنج درک
ــه از  ــد ک ــرار دارن ســرخه حصــار( ق
مهم تریــن مشــخصه های طبیعــی 
در جغرافیــای تهــران بــه شــمار 
می آینــد. ایــن روددره هــا کــه روزی 
ــا  ــته اند، ب ــی داش ــردی طبیع عملک
نادیــده گرفتــن شــدن در توســعه ی 

ــه  ــده، ب ــزه ش ــب کانالی ــهر اغل ش
ــه  ــا ب ــده شــده، و صرف حاشــیه ران
عنــوان عناصــری بــرای انتقــال 
ــر  ــیالب در نظ ــریع س ــع س و دف
گرفتــه شــدند. ســرریز شــدن 
فاضــالب و زبــاالت بــه داخــل 
ــت  ــبب اف ــز س ــا نی ــن کانال ه ای
مســیر  طــول  در  آب  کیفیــت 
شــده و روددره هــا را بــه عناصــری 
ــت.  ــرده  اس ــل ک ــاز تبدی مشکل س
ــران  ــع ته ــرح جام ــن ط در آخری
نــگاه   1386 ســال  مصــوب 
مکانیکــی نســبت بــه روددره هــا تا 
ــانی تر  ــرده و انس ــر ک ــدی تغیی ح
ــت،  ــده اس ــت محیطی تر ش و زیس
ــان در  ــروز همچن ــه ام ــا ب ــا ت ام
بــرای  اقــدام مشــخصی  عمــل 
اصــالح نــوع نــگاه پیشــین صــورت 

ــت.  ــه اس نگرفت
طراحــی  اقــدام  اساســی ترین 
شــهری حســاس به آب در مواجهه 
بــا روددره هــا احیــای اکولوژیکــی و 
بازیابــی وضعیــت پیــش از توســعه 
ــالوه  ــه ع ــری ک ــت، ام در آن هاس
بــر مدیریــت طبیعــی آب هــای 
ــت آب  ــای کیفیـ ســطحی و ارتقـ
ســبب بهبــود زیســت گیاهــی 
ــکان  ــود، و امــ ــوری می شـ و جان
اتصــال انســان و شــهر بــا روددره ها 
ــی را  ــری طبیع ــوان عناص ــه عن ب
فراهــم مــی آورد. اقداماتــی کــه 
می تواننــد بــه بازیابــی اکولوژیکــی 
روددره هــای تهــران کمــک کننــد 

ــد از: عبارتن
ــخت  ــازی س ــی کفس o  جایگزین
ــی  ــتر طبیع ــا بس ــر ب و نفوذناپذی
نفــوذ  تســهیل  بــرای  روددره، 
و  زمیــن  داخــل  بــه  روانــاب 

روانــاب. از حجــم  کاســتن 
o  کاشــت گیاهــان تاالبــی و تالش 
بــرای احیــای پوشــش گیاهــی 
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ــرد  ــا عملک ــی ب ــان تاالب روددره. گیاه
ــی(  ــود )گیاه پاالی ــی خ ــه طبیع تصفی
عــالوه بــر کمــک بــه کنتــرل جریــان 
ــت آب  ــای کیفی ــبب ارتق ــاب، س روان

می شــوند.
o  طراحــی نــرم بــرای جــداره ی 
ــرای  ــی ب ــوان جایگزین ــه عن روددره  ب
ــد  ــا تاکی ــال، ب ــخت کان ــداره ی س ج
بــر تقویــت پوشــش گیاهــی و تعبیــه 
دسترســی انســانی بــه بســتر رودخانه.

ــی  ــری از طراح ــی عناص o  پیش بین
شــهری حســاس به آب در مســیر رود 
کــه عملکــرد نگــه داری یــا ذخیــره ی 

ماننــد  دارنــد،  برعهــده  را  آب 
زیســتی.  ذخیــره ی  برکه هــای 
ــرل  ــر کنت ــالوه ب ــر ع ــن عناص ای
از لحــاظ  نفــوذ آب،  و تســهیل 
ارزش  واحــد  منظــر  طراحــی 

ــتند. هس
o  پیش بینــی عناصــری بــرای 
ــداری زیســت محیطی،  ــت پای تقوی
ماننــد  اقتصــادی،  و  اجتماعــی، 
ــرای  ــی ب ــن قطعات ــر گرفت در نظ
محــور  در  شــهری  کشــاورزی 

روددره.
بدیــن ترتیــب احیــای روددره هــای 

رودخانــه آوون در کرایســت چرچ نیوزلنــد، طراحــی حاشــیه رودخانــه بــا تاکیــد بــر تــراس بنــدی و دسترســی 
پیــاده و دوچرخــه صــورت گرفتــه اســت.

ــا بســتر  ــه ای ب ــه رودخان ــیده ب ــک مســیل سرپوش ــئول، از ی ــون در س ــه ی چئونگی چئ ــازی رودخان باززنده س
طبیعــی و دسترســی انســانی
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تهــران بــر اســاس رویکــرد طراحــی 
شــهری حســاس بــه آب و مدیریــت 
غیرمتمرکــز و در محــل ســیالب 
جدی تــر  طــور  بــه  می تواننــد 

در طرح هــای جامــع و تفصیلــی 
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق شــهری م

ــند. ــرا برس ــه ی اج ــه مرحل و ب

2. بازتعریف جوی ها در شهر
ــا  ــران، جوی ه ــهر ته ــطح ش در س
از  عناصــری  عنــوان  بــه  نیــز 
زیرســاخت خاکســتری مدیریــت 
ــه  آب ســطحی، هماننــد کانال هــا ب
عنــوان ابــزاری بــرای انتقــال آب بــه 
شــبکه های فاضالبــرو زیرزمینــی 
بســتر ســخت  می کننــد.  عمــل 
جوی هــا  شــده ی  کفســازی  و 
ــت در  ــه مدیری ــی ب ــا کمک ــه تنه ن
ــل  ــه داخ ــاب ب ــوذ روان ــل و نف مح
ــی  ــالف اتفاق ــد )خ ــن نمی کن زمی
ــد(،  ــط طبیعــی می افت ــه در محی ک
ــی و  ــش آالیندگ ــبب افزای ــه س بلک
ــاب می گــردد. ــان روان ســرعت جری

شــهری  طراحــی  رویکــرد  در 
جوی هــای  آب،  بــه  حســاس 
ــری  ــا عناص ــی ب ــا بتن ــیمانی ی س
گریزاب هــا  ماننــد  اکولوژیکــی 
بــاران  باغچه هــای  و   swales((

روددره ی دربنــد مجــاور کاخ ســعدآباد. روددره ی دربند از کاخ 

ــان مقصودبیــک از نقاطیســت  ــا محــدوده ی خیاب ســعدآباد ت

کــه در صــورت احیــای اکولوژیکــی پتانســیل باالیــی از 

ــا  ــهری پوی ــت ش ــق در باف ــاده و تلفی ــی پی ــت دسترس جه

دارد.

گریزاب هــا بــه جــای کفســازی ســخت، دارای 
ــه  ــر و کاشــته شــده هســتند کــه ب بســتر نفوذپذی
کنتــرل، پاالیــش، و نفــوذ روانــاب کمــک می کنــد.

عملکــرد اصلــی باغچه هــای بــاران نگــه داری و 
ــت. ــاب اس ــوذ روان نف

جایگزیــن   rain gardens((
ــالوه  ــه ع ــری ک ــوند، عناص می ش
ــا  ــاب، ب ــان روان ــرل جری ــر کنت ب
ســازوکارهای  از  بهره گیــری 
ــت  ــای کیفی ــبب ارتق ــی س طبیع
روانــاب و فراهــم آوردن امــکان 
ــوند. ــن می ش ــه زمی ــوذ آن ب نف

ــر  ــا ب ــالح جوی ه ــران، اص در ته
اســاس رویکــرد طراحــی شــهری 
حســاس بــه آب می توانــد بــه 
آب  طبیعــی  چرخــه ی  ترمیــم 
شــهری کمــک نمایــد. مــوارد زیــر 
ــورد  ــه م ــن زمین ــد در ای می توانن

ــد: ــرار گیرن ــه ق توج
o  جایگزیــن کــردن کفســازی 
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ــتر  ــازی بس ــران، کفس ــر ته ــان ولیعص ــوی خیاب ج
ــوذ آب  ــزوده و از نف ــاب اف ــت روان ــرعت حرک ــر س ب
و  طبیعــی  بســتر  احیــای  می کنــد.  جلوگیــری 
تقویــت پوشــش گیاهــی در مســیر جــوی بــه بهبــود 
محیط زیســت شــهری و ارتقــای کیفیــت فضــای 

شــهری کمــک می کنــد.

ســخت جوی هــا بــا بســتر نفوذپذیــر 
کاشــته شــده

بــه منظــور  ایجــاد گریــزاب    o
کنتــرل، پاالیــش و هدایــت روانــاب

o  ایجــاد باغچه هــای بــاران بــه 
ــاب ــوذ روان ــه داری و نف ــور نگ منظ

منظــر  طراحــی  بــه  توجــه    o
ســکون  فضاهــای  پیشــبینی  و 
بــا  تلفیــق  در  نشســتن  یــا 

ســبز زیرســاخت های 
ــران  ــان ولیعصــر در ته جــوی خیاب
از نقاطــی اســت کــه قابلیــت باالیی 
ــر و  ــتر نفوذپذی ــای بس ــرای احی ب
ــش گیاهــی در آن  گســترش پوش
وجــود دارد. تلفیقــی از عملکردهای 
حرکــت و ســکون آب بوســیله ی 
بــاران  باغچه هــای  و  گریزاب هــا 
ــالوه  ــد ع ــوی می توان ــیر ج در مس
بــر مدیریــت پایــدار روانــاب ناشــی 
از کوهپایــه و خیابــان، از لحــاظ 
بصــری و کارکــردی منظــر نیــز 
ــرات  ــن تغیی واجــد ارزش باشــد. ای
اکولــوژی  بهبــود  بــه  می توانــد 
ــت محیطی  ــت زیس ــهری و کیفی ش
ــردد. ــان ولیعصــر منجــر گ در خیاب

3.  دریاچه هــای مصنوعــی، 
طراحــی بــا محوریــت انســان 

و طبیعــت
ــد  ــی می توانن ــای مصنوع دریاچه ه
تــا حــد امــکان شــبیه بــه محیــط 
طبیعــی و بــا توجــه ویــژه بــه 
دسترســی انســانی بــه آب طراحــی 
ــی  ــه در طراح ــواردی ک ــوند. م ش
دریاچه هــای مصنوعــی در رویکــرد 
ــه آب  طراحــی شــهری حســاس ب

مــورد توجــه اســت عبارتنــد از:
o  طراحــی نــرم لبه هــای دریاچــه 
تراس بنــدی،  از  اســتفاده  بــا 
ــت پوشــش گیاهــی و حــوزه  تقوی
ــل، و فراهــم آوردن دسترســی  حائ
انســانی بــه آب بــرای تقویــت 

ــهر. ــت در ش ــه ی طبیع تجرب
o  اســتفاده از گیاهــان تاالبــی 
و بومــی در بســتر یــا حاشــیه 
ــت  ــش کیفی ــرای پاالی ــه ب دریاچ
آب و خلــق محیطزیســت گیاهــی 

و جانــوری در شــهر.
o  پیشــبینی فضاهایی در حاشــیه 
فعالیت هایــی  بــرای  دریاچــه 
ماننــد کشــاورزی شــهری، کــه 
بــه پویایــی و پایــداری اجتماعــی و 

اقتصــادی کمــک می کننــد.
ــی  ــه ی طبیع ــه چرخ ــه ب o  توج
ــان  ــول اطمین ــهر و حص آب در ش
مصنوعــی  دریاچــه ی  اینکــه  از 
ــک  ــس و خش ــای خی ــا برکه ه ی
اخاللــی در اکوسیســتم شــهری 
در  ویــژه  بــه  ننماینــد،  ایجــاد 
ــود  ــا بحــران کمب ــه ب ــی ک مناطق

مواجه انــد. خشکســالی  و  آب 
تهــران،  در  چیتگــر  دریاچــه ی 
مصنوعــی  پهنــه ی  بزرگ تریــن 
از  فــارغ  اســت.  شــهر  در  آب 
مباحــث مطــرح شــده در زمینــه ی 
تاثیــرات زیســت محیطی ایجــاد 
عنــوان  بــه  چیتگــر  دریاچــه 
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در ســازوکار  انســانی  مداخلــه ای 
طبیعــی، در مــورد طراحــی دریاچــه 
ــول  ــا اص ــی ب ــت کنون ــاق حال انطب
ــه آب  ــاس ب ــهری حس ــی ش طراح
می توانــد مــورد بررســی قــرار گیــرد.

در طــرح کنونــی دریاچــه، ایجــاد 
لبه هــای نــرم و خصوصــا توســعه 
ــه  ــه ی دریاچ ــی در لب ــش گیاه پوش
نگرفته انــد،  قــرار  توجــه  مــورد 
ــده ی  ــش عم ــه بخ ــه ای ک ــه گون ب
بتنــی  ســکوهای  بــه  حاشــیه ای 
ایــن  در  یافته انــد.  اختصــاص 
ــه آب  بخش هــا، دسترســی انســانی ب
ــرده مســدود شــده اند.  ــز توســط ن نی
ــل  ــی حائ ــش گیاه ــعه ی پوش توس

گیاهــان  کاشــت  و  حاشــیه  در 
تاالبــی در بســتر حاشــیه ی دریاچــه 
بــرای پاالیــش طبیعی کیفیــت آب، 
مــواردی اصالحــی هســتند کــه در 
صــورت اجــرا می تواننــد بــه بهبــود 
ــد.  ــک کنن ــهری کم ــوژی ش اکول
همچنین توجه بیشــتر به دسترسی 
انســان بــه آب و اتخــاذ رویکــرد 
بــرای پیونــد انســان بــا طبیعــت بــه 
ــان  ــی انس ــت دسترس ــای ممانع ج
ــر  ــالوه ب ــد ع ــت، می توان ــه طبیع ب
شــهروندی  کرامــت  پاسداشــت 
ــری را از حضــور در  ــه ی غنی ت تجرب
ــراه  ــه هم ــرای شــهروندان ب فضــا ب

ــد. ــته باش داش
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امیــد رهنمــا، دکتــرای مدیریــت گرایــش حقــوق 
ــت  محیط زیس

ــاد  ــخیص و ایج ــور تش ــر کل در ام ــاون مدی مع
ــد ــول درآم ــخیص و وص ــع اداره کل تش مناب

نقـدی بـر اصالحیـه آیین 
نامه اجرایی مـاده )1( قانون 
اصـالح حفـظ و گسـترش 
شـهرها  در  سـبز  فضـای 
مصوب 1388/04/20 مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام 
مصوب 1389/02/15 شورای 
عالی اسـتان هـا )تنقیحی 

)1400/01/25 مـورخ 

    بــا نــگاه بــه مفــاد آییــن نامه فوق 
االشــاره، نحوه و چگونگــی ابالغ آن، 
ایــرادات و ابهامــات شــکلی و ماهوی 
بســیاری قابــل تأمــل اســت. هرچند 
ــر  ــعی ب ــد س ــه جدی ــن نام در آیی
آن بــوده اســت کــه اشــکاالت و 
ایــرادات آییــن نامــه قبلــی مرتفــع 
ــوع  ــک ن ــر ی ــه نظ ــن ب ــردد لیک گ
ــب و  ــن ، تصوی ــتابزدگی درتدوی ش
ابــالغ آن قابــل رؤیــت مــی باشــد.

از اهــم ایــن ایــرادات و ابهامــات 
ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی ت م

ــود: نم

کلمــه  از  الیحــه  عنــوان  در    )1
تنقیحــی اســتفاده گردیــده ، لیکــن 
بــا توجــه بــه مطالــب جدیــدی کــه 
بــه مفــاد آییــن نامــه قبلــی اضافــه 
شــده بــه نظــر آییــن نامــه ای 
فراتــر از تنقیــح و بــه عبــارت دیگــه 
می باشــد.  تدوینــی  و  تنقیحــی 
ــه  ــن نام ــوان آیی ــن در عن همچنی
جدیــد اشــاره ای بــه اصالحیــه 
ــک  ــاده ی ــی م ــه اجرای ــن نام آیی
در  کــه  االشــاره  فــوق  قانــون 
1394/09/26 و در راســتای رفــع 
ایــرادات ریاســت مجلــس وقــت 
کــه در اجــرای تبصــره 2 مــاده 

ــب  ــه تصوی ــون مذکــور ب ــک قان ی
شــورای عالــی اســتان هــا رســیده، 
نگردیــده و در واقــع بــا توجــه بــه 
مــالک عمــل بــودن اصالحیــه 
بایســت مســتند  مــی  مذکــور 
قــرار  اخیــر  اصالحــی  تدویــن 
ــاده 1 :  ــره 2 م ــی گرفت.)تبص م
ــتان  ــی اس ــورای عال ــات ش مصوب
ــن و  ــا قوانی ــق ب ــت تطبی ــا جه ه
رعایــت اصــل 138 قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
ــورای  ــس ش ــس مجل ــالع رئی اط
اســالمی خواهــد رســید تــا در 
صورتــی کــه خــالف قوانیــن بــود، 
بــا ذکــر دلیــل بــرای تجدیــد 
نظــر و اصــالح بــه شــورای عالــی 

ــردد.( ــال گ ــا ارس ــتان ه اس
2(  بــا مداقــه بــه مفــاد ایــن 
ــه نظــر آییــن نامــه  آییــن نامــه ب
اخیــر جایگزیــن آییــن نامــه ســال 
آن  بعــدی  اصالحیــه  و   1389
ــه  ــد ک ــی باش ــال 1394 م در س
ــه آن در متــن نشــده  اشــاره ای ب

ــت. اس
ــم  ــه میدانی ــه ک ــان گون 3(  هم
اصالحیــه آییــن نامــه اجرایــی 
مــاده )1( مصــوب ســال 1389 
در پــی ایــرادات ریاســت مجلــس 
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وظایــف  شــرح  بــه  مخصوصــاً 
کمیســیون مذکــور مــاده 7 کــه 
تشــخیص بــاغ را در شــرح وظایــف 
ــود  ــرار داده ب ــور ق کمیســیون مذک
ــدود  ــس از ح ــال 1394 و پ در س
ــالح  ــری و اص ــورد بازنگ ــال م 5 س
ــده  ــکالت عدی ــت و مش ــرار گرف ق
ــه در  ــی ک ــده های ــرای پرون ای را ب
بــازه زمانــی فــوق مــورد رســیدگی 
ــه  ــرار گرفت ــاده 7 ق ــیون م کمیس
بــود ایجــاد نمــود. حــال نکتــه 
اینجاســت کــه آیــا اصالحیــه هــای 
جدیــد مــورد تأییــد رییــس مجلس 
ــا  ــر. ت ــا خی ــت ی ــه اس ــرار گرفت ق
ــس از اجــرا، شــهرداری و  مجــدد پ
ــد  شــهرندان دچــار مشــکالت جدی

ــد. نگردن
4(  تصویــب اصالحیــه آییــن نامــه 
ــخ 1399/12/13 و  ــور در تاری مذک
اصــالح مجــدد در حــدود یــک مــاه 
بــه  تاریــخ 1400/1/25  بعــد در 
ــف  ــتابزدگی و ضع ــی ش ــر نوع نظ
در بررســی کارشناســی دقیــق را 

ــد. ــی کن ــان م نمای
ابهامــات تصویــب  5(   از دیگــر 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــن نام ــن آیی ای
ــرا در  ــدم اج ــا ع ــرا ی ــام در اج ابه
مفــاد مــاده 1 قانــون اصــالح قانــون 
حفــظ و گســترش فضــای ســبز 
در شــهرها مصــوب 1388/04/20 
ــام  ــع تشــخیص مصلحــت نظ مجم
ــن  ــی دارد: " ........آیی ــان م ــه بی ک
ــرایط  ــت ش ــا رعای ــوط ب ــه مرب نام
متنــوع مناطــق مختلــف کشــور 
توســط وزارت کشــور بــا هماهنگــی 
شهرســازی،  و  مســکن  وزارت 
محیــط  حفاظــت  ســازمان 
زیســت، وزارت جهــاد کشــاورزی 
و شــهرداری تهــران تهیــه و بــه 
تصویــب شــورای عالــی اســتان هــا 
ــود. مشــخص  می رســد." اشــاره نم

نیســت کــه آیــا ایــن آییــن نامــه 
اصالحــی توســط وزارت کشــور و 
بــا هماهنگــی ارگان هــای ذیربــط 
تهیــه گردیــده و یــا رأســاً توســط 
شــورای عالــی تصویــب شــده 
اســت و آیــا شــهرداری تهــران در 
ــته  ــش داش ــاد آن نق ــگارش مف ن
ــر از  ــر. کــه اگــر غی ــا خی اســت ی
ایــن باشــد بــه نظــر تصویــب ایــن 
آییــن نامــه واجــد ایــراد حقوقــی 
و قانونــی بــوده و هــر یــک از 
متولیــان مــی تواننــد بــه تصویــب 
ــه  ــته و در نتیج ــراض داش آن اعت
مــی توانــد عــدم تأییــد آن توســط 
ــه  ــس را ب ــرم مجل ــت محت ریاس

ــد. ــته باش ــراه داش هم
فــوق،  ایــرادات  از  فــارغ    )6
ابهامــات و نقدهایــی بــه اصالحات 
انجــام گرفتــه وجــود داردکــه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــن آن م از مهمتری

ــود: ــاره نم ــل اش ــوارد ذی م
ــه  ــی ک ــوص تغییرات ــف: درخص ال
در مــاده 7 آییــن نامــه ســال 
1400 در مــورد اعضــاء دبیرخانــه 
کمیســیون و ســمت آنهــا نســبت 
بــه اصالحیــه ســال 1394 داده 
شــده اســت، بــه نظــر مــی رســد 
ــدن  ــه ش ــا اضاف ــرف ب ــک ط از ی
ــه  ــتری ب ــمی دادگس ــی رس قاض
کمیســیون مــاده 7 تغییــر مثبتــی 
انجــام گرفتــه و آن را بــه یــک 
کمیســیون شــبهه قضایــی تبدیــل 
مــی نمایــد لیکــن از ســوی دیگــر 
بــا حــذف مدیرعامــل ســازمان 
ــا مســئول فضــای  ــا و ی ــارک ه پ
ــا و حــذف  ــهرداری ه ــبز در ش س
حــق رأی ایشــان، مــی توانــد 
کمیســیون را از حالــت تخصصــی 
در  همچنیــن  نمایــد.  تضعیــف 
آییــن نامــه ســال 1394 یــک 
بــه  شــهردار  معاونیــن  از  نفــر 
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ــاون  ــاً مع ــهردار ترجیح ــاب ش انتخ
ــه در  ــده ک ــد گردی ــازی قی شهرس
ــارت "ترجیحــاً  ــر عب ــه اخی اصالحی
ــده  ــذف ش ــازی" ح ــاون شهرس مع
معاونیــن  انتخــاب  کــه  اســت 
و  شــهری  )خدمــات  مختلــف 
شهرســازی و ...( توســط شــهرداران 
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــی توان ــف م مختل
نــوع نــگاه و تخصــص معاونیــن، 
موجــب تفــاوت نــگاه در کمیســیون 
ــرد  ــف رویک ــف و تضعی ــای مختل ه
و  شــهرها  تمامــی  در  واحــد 

ــردد. ــا گ ــیون ه کمیس
ب: از مهمتریــن نــکات ایــن آییــن 
ــاده  ــاد م ــه مف ــوان ب ــی ت ــه م نام
ــعه  ــه توس ــک آن ک ــره ی 8 و تبص
ــذ  ــه اخ ــوط ب ــبز را من ــای س فض
مجــوز از شــهرداری نمــوده اســت 
اشــاره نمــود. در تبصــره یــک مــاده 
8 عنــوان شــده اســت کــه توســعه 
فضــای ســبز بــدون دریافــت مجــوز 
از شــهرداری مجــاز نمــی باشــد 
ــت  ــالف سیاس ــر برخ ــن ام ــه ای ک
ــویق  ــت تش ــا در جه ــای روز دنی ه
ــت و  ــه اهمی ــی ب ــب همگان و ترغی

ــی و  ــبز عموم ــای س ــعه فض توس
ــر  ــه نظ ــذا ب ــت، ل ــی اس خصوص
ــر  ــد منج ــی توان ــوع م ــن موض ای
ــدی در راســتای  ــه اخــالل و کن ب
غــرس درختــان در شــهرها گــردد.

ــت  ــا اهمی ــکات ب ــر ن 7(  از دیگ
ــوارض  ــوع ع ــدن موض ــه ش اضاف
درختــان  مجــوز  بــدون  قطــع 
اســت کــه در تبصــره 3 مــاده 
اضافــه  جدیــد  نامــه  آییــن   5
گردیــده اســت کــه مــی توانــد آن 
را از مــوارد مهــم اصالحــات انجــام 
ــه  ــن نام ــه آیی ــبت ب ــه نس گرفت

ــت. ــی دانس قبل
نمــود  بیــان  بایــد  پایــان  در 
هرچنــد در تبصــره 3 مــاده 5 
و تبصــره 3 مــاده 12 اشــاراتی 
ســبز  فضــای  گســترش  بــه 
ــران  ــه بح ــه ب ــا توج ــا ب ــده ام ش
آلودگــی هــوای شــهرها و نیــاز بــه 
ــهری،  ــبز ش ــای س ــترش فض گس
ایــن آییــن نامــه نیــز هماننــد 
ــتر  ــی بیش ــای قبل ــه ه ــن نام آیی
نــگاه ســلبی بــه موضــوع دارد تــا 

نــگاه ایجابــی و تشــویقی.
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طراحـی شهـری با رویـکرد هوشـمندی اقلیـمی

مقدمه
ــا  ــروز دنی ــهرهای ام ــای ش ــن چالش ه ــی از مهم تری ــی یک ــرات اقلیم ــن و تغیی ــش زمی    گرمای
شــناخته می شــوند. بــر ایــن اســاس اســت کــه مدیریــت شــهرها،  دولت هــا و نهادهــای دانشــگاهی 
ــا بهــره وری از فناوری هــای نویــن درصــدد کاهــش تأثیــرات زیســت محیطی شهرنشــینی برآمــده  ب
و طرح هــا و راهکارهــای متنوعــی در ایــن راســتا تدویــن و اجــرا شــده اند. شــهرها در قامــت یکــی 
ــن طراحــی و  ــرات داشــته و بنابرای ــن تغیی ــر ای ــر را ب ــی انســان، بیشــترین اث از زیســتگاه های اصل
ــهری  ــت ش ــر محیط زیس ــا ب ــا و برنامه ه ــرات طرح ه ــر اث ــروز ب ــای ام ــهری در دنی ــزی ش برنامه ری
ــدار و  ــار مفاهیمــی همچــون شــهر هوشــمند، شــهر پای ــن اســاس در کن ــر ای ــز شــده اند. ب متمرک
شــهر تــاب آور،  مفهــوم هوشــمندی اقلیمــی1 بــه شــکلی روزافــزون وارد ادبیــات شهرســازی شــده 
ــم،  ــر اقلی ــمند در براب ــهری هوش ــعه ش ــا توس ــهری ی ــعه ش ــی در توس ــمندی اقلیم ــت. هوش اس
ــژه  ــد وی ــورد تأکی ــل م ــازمان مل ــژه س ــی به وی ــع جهان ــه در مراج ــت ک ــی اس ــه مفاهیم ازجمل
قــرار گرفتــه و بخــش قابل توجهــی از رتبه بنــدی شــهرها را در بــر دارنــد. تأثیــرات اقلیمــی 
ــم  ــرد اقلی ــی و خ ــر گرمای ــترده ای از جزای ــف گس ــوده و طی ــوع ب ــیار متن ــهری بس ــت ش زیس
تــا نــوع پوشــش گیاهــی و مصالــح و نــوع کف ســازی مســیرها را دربــر می گیــرد. بنابرایــن 
بهره گیــری از راهکارهــای نوآورانــه و خالقانــه در طراحــی شــهری، اســتفاده از فناوری هــای 
نویــن در راســتای کاهــش تغییــرات اقلیمــی، افزایــش زیســت پذیری محیط هــای شــهری در 
فراینــد طراحــی، برنامه ریــزی و مدیریــت شــهر، بســتری بــرای تحقــق شــهرهای آینــده در قامــت 
ــعه  ــن توس ــرد. همچنی ــد ک ــم  خواه ــتر را فراه ــداری بیش ــی و پای ــاب آوری اقلیم ــا ت ــهرهایی ب ش
ــا بســیاری از چالش هــای  ــه ب ــد راهــکار مواجه ــر هوشــمندی اقلیمــی می توان ــد ب ــا تأکی شــهرها ب
ــار اقلیمــی طرح هــای شــهری و به کارگیــری و اضافــه  شــهری را نمایــان کنــد. بنابرایــن تبییــن آث
ــروز ضــرورت و  ــای ام ــد طراحــی شــهری در دنی ــای هوشــمندی اقلیمــی در فراین ــردن مؤلفه ه ک

ــت.  ــر اس ــه ای اجتناب ناپذی وظیف

Climate Smart City  1



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم57

هوشمندی شهر و هوشمندی اقلیمی شهر

مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی و اثــرات آن بــر زندگــی انســان در ســال های اخیــر بــه یکــی از 
ــترین  ــه بیش ــت. ازآنجایی ک ــده اس ــدل ش ــد، ب ــت می باش ــه در اولوی ــی ک ــداف جهان ــن اه مهم تری
ــرورت  ــد، ض ــاق می افت ــهرها اتف ــت در ش ــه محیط زیس ــیب ب ــی و آس ــای محیط ــزان آلودگی ه می
ــات  ــتورالعمل ها و اقدام ــدر دس ــار در ص ــن آث ــاندن ای ــل رس ــه حداق ــا ب ــه ی ــه مقابل ــژه ب ــه وی توج
نهادهــای بین المللــی قرارگرفتــه اســت. بــر ایــن مبنــا،  تــالش بــرای دســتیابی بــه راه کارهــای نوآورانــه 
ــت  ــی زیس ــرات اقلیم ــاندن اث ــل رس ــه حداق ــهری و ب ــای ش ــا و برنامه ه ــمندانه در طرح ه و هوش
شــهری و به تبــع آن افزایــش کیفیــت زندگــی در شــهرها اهمیــت ویــژه پیــدا کــرده اســت. بــا تأکیــد 
بــر هوشــمندی اقلیمــی در قامــت یکــی از متأخرتریــن مفاهیــم حــوزه مطالعــات شــهری، اقدامــات و 
برنامه هــای متعــدد شــهرها در ایــن زمینــه بــر هوشــمندی و شــهر هوشــمند متمرکــز شــده اســت تــا 
مســیر هوشــمندی شــهرها و بهــره وری و توســعه فناوری هــای نویــن بــا تمرکــز بــر اقلیــم امتــداد یابــد  

 .(2021  ,Habitat-UN(

هوشــمندی اقلیمــی در حقیقــت خوانشــی دیگــر از پایــداری بــوده و بــر تأثیــرات اقلیمــی، بهــره وری 
ــت  ــهر دالل ــت محیطی ش ــداری زیس ــش پای ــن در افزای ــای نوی ــه و فناوری ه ــای نوآوران از راهکاره
ــرای  ــهرها ب ــالش ش ــه ت ــی و در ادام ــت محیطی جهان ــای زیس ــی چالش ه ــوم در پ ــن مفه دارد. ای
تحقــق هوشــمندی در کلیــه ابعــاد محیــط شــهری ایجــاد شــده اســت )Cengiz et al., 2021). شــهر 
ــات شهرســازی شــده اســت و  هوشــمند مفهومــی اســت کــه از منظــر دانشــهای مهندســی وارد ادبی
ــت، تجــارت،  ــر، معمــاری و شهرســازی، مدیری ــرق و کامپیوت ــر ب ــوم مختلفــی نظی پــس  از آن نیــز عل
اقتصــاد و نظایــر آن بــه نظریهپــردازی حــول آن پرداختنــد. بــر ایــن مبنــا اتفاق نظــر هویــت ماهــوی 
ــی نمایانگــر اهمیــت و ضــرورت  ــدارد. لیکــن تجربیــات عملــی جهان ــه تحقــق آن وجــود ن ــوع روی و ن



58 پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم

تقــدم طراحــی و برنامه ریــزی شــهری هوشــمند بــرای هــر شــهر مطابــق بــا اکوسیســتم بومــی آن در 
ــدی  ــاد هم پیون ــاوت و ایج ــای متف ــهری در مقیاس ه ــط ش ــر محی ــر ب ــی کل نگ ــق نگاه ــتای تحق راس
کلیــه اقدامــات در حوزه هــای مختلــف بــا بافــت شــهری اســت. در حقیقــت فراینــد تحقــق هوشــمندی 
ــژه محیــط اجتماعــی و  ــه اکوسیســتم جامــع شــهر و به وی شــهر در تعاریــف متأخــر امــری وابســته ب

طبیعــی معرفــی شــده اســت.

شهرهای هوشمند نسل چهار با محوریت شهروندان و زیست شهری 

از دهــه 1990 تاکنــون چهــار نســل از شــهرهای هوشــمند معرفــی شــده اســت. نســل اول آن از 
ــر اســتفاده حداکثــری از  ــه طــول انجامیــد، کــه مبتنــی ب ــا ســال 2000 ب اواســط دهــه 1990 ت
فنــاوری بــوده اســت. نظریــات نســل اول شــهرهای هوشــمند مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات بــود و 
اصطالحاتــی چــون شــهر دیجیتــال و شــهر اطالعــات بــرای شــهرهای هوشــمند نســل اول مــورد 
ــن  ــد و ای ــری بودن ــزرگ کامپیوت ــرکت های ب ــا، ش ــن طرح ه ــی ای ــت. متول ــرار می گرف ــتفاده ق اس
ــزی و  ــنگاپور، مال ــون س ــعه چ ــال توس ــورهای در ح ــب در کش ــمند اغل ــهرهای هوش ــل از ش نس
شــهرهای کوچــک اســپانیا اتفــاق  افتــاده اســت.در واقــع هــدف ایــن شــهرها اســتفاده از فنــاوری 
ــاری  ــاً تج ــد و عموم ــای جدی ــاد فرصت ه ــات و ایج ــاخت ها و خدم ــازی زیرس ــور بهینهس به منظ

بــود.

شــهرهای هوشــمند نســل دوم از اواســط دهــه 2000 تــا ســال 2015 مطــرح بودنــد کــه به عنــوان 
ــع و  ــای انســانی ذینف ــرد و شــهر شــامل همــه گروهه ــی از ف ــک اجتمــاع باهــدف خــود مراقبت ی
ذی نفــوذ شــهر توســعه یافتنــد. در نســل دوم نظریه هــا، همچنــان فنــاوری اطالعــات و تکنولــوژی 
در مرکزیــت اســت امــا مفاهیمــی چــون پایــداری، شــهر ســبز و کربن-صفــر بــودن بــه آن اضافــه 
ــه  ــت را ب ــاوری، مدیری ــرکت های فن ــای ش ــه ج ــهری ب ــت ش ــل، مدیری ــن نس ــت. در ای ــده اس ش
ــه  ــز ب ــد، تمرک ــوژی باش ــرف از تکنول ــتفاده ص ــر اس ــز ب ــه تمرک ــای اینک ــه ج ــت و ب ــت گرف دس
ــهروندان  ــی ش ــت زندگ ــاء کیفی ــرای ارتق ــزار ب ــک اب ــوان ی ــه عن ــه ب ــای فناوران ــمت راهکاره س
ــه ســمت شــهروندان  ــه دهــه 2010 چرخــش جــدی شــهرهای هوشــمند ب ــرار گرفــت.  از میان ق
ــاوری بلکــه آفریننــدگان تغییــرات در فضــای مــدرن شــهری  نه فقــط به عنــوان مصرفکننــدگان فن

.(2020 ,Senetra & Iwaniuk-Szarek(ــت اس
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فراینــدی  هوشــمند  شــهرهای  اول  نســل  دو  در  تصمیم ســازی  و  تصمیم گیــری  فرایند هــای 
ــوده اســت    ــاوری ب ــد و توســعه فن ــت شــهر و شــرکت های تولی ــن و از ســمت مدیری ــه پایی ــاال ب ب
ــه  ــتند ک ــن هس ــمند همآفری ــهرهای هوش ــوم ش ــل س ــهرهای نس ــا ش )Martinidis, 2017). ام
ــعه  ــد توس ــهر اســت. فراین ــش ش ــهروندان در آفرین ــه ش ــه و چندجانب ــارکت خالقان محصــول مش
ــا و  ــا نیازه ــو ب ــاال و هم س ــه ب ــن ب ــدی از پایی ــهرها فراین ــل از ش ــن نس ــهر در ای ــت ش و مدیری
  .(Pelonero et al., 2020( خواســته های دریافت کننده هــای نهایــی خدمــات شــهری اســت
ــن  ــت. در ای ــی اس ــوش جمع ــتفاده از ه ــهروند آگاه و اس ــر ش ــوم ب ــل س ــز نس ــع تمرک در واق
راســتا، فرهنــگ و جامعــه بــه عنــوان یــک مؤلفــه اصلــی در تعریــف شــهر هوشــمند مــورد تأکیــد 
ــرار گرفــت. در ایــن نســل، اســتفاده از  Smart City  کمتــر شــد و شــاهد اصطالحاتــی چــون  ق
ــر  ــن ب ــتیم. همچنی ــمند هس ــه هوش ــارکتی و جامع ــهر مش ــهری، ش ــی ش Intelligent، هم افزای
اســاس دیــدگاه و تمرکــز مدیریــت شــهری، نظریه پــردازان و طراحــان شــهری و بســتر اجتماعــی 
ــهرها  ــل از ش ــن نس ــق در ای ــای موف ــردد. از نمونه ه ــف می گ ــمند تعری ــهر هوش ــهر، ش ــر ش ه
می تــوان بــه هنــد، بارســلون، مدلیــن کلمبیــا و ونکــوور بــا محوریــت اصلــی ســبز و بــا مشــارکت 

شــهروندان اشــاره کــرد.

ــلی از  ــوان نس ــه 2020 به عن ــل ده ــارم در اوای ــل چه ــمند نس ــهر هوش ــی ش ــن فضای  در چنی
ــه از  ــهر ک ــتم ش ــای اکوسیس ــه بخش ه ــه  کلی ــاط همه جانب ــا ارتب ــه ب ــرد ک ــور ک ــهرهایی ظه ش
ــدار بهــره  ــه اهــداف توســعه پای ــرای دســتیابی ب ــات و مشــارکت شــهروندان، ب ــوژی، اطالع تکنول
ــت  ــارم صنع ــل چه ــتفاده از نس ــدی در اس ــتن گام جدی ــال برداش ــهرها در ح ــن ش ــرد. ای  می ب
ــر و  ــاد تغیی ــرای ایج ــه ب ــارکت همه جانب ــی و مش ــرآمد از هم آفرین ــرفته و س ــره وری پیش و به

 .(2021 ,ThoutLab( ــتند ــه هس ــن بودج ــه تأمی ــای خالقان راهکاره

ــی )بحــران محیط زیســت،  ــی جهان ــای اصل ــا، چالش ه ــا پیشــرفت فناوری ه ــر، ب در ســال های اخی
ــل  ــمت نس ــه س ــمند را ب ــهرهای هوش ــعه ش ــیر توس ــر و...( مس ــش فق ــر، افزای ــاری همه گی بیم
چهــارم بــا تعاریــف، فراینــد و اهــداف متفــاوت ســوق داده اســت. نهایتــاً در متأخرتریــن تعاریــف 
ــه هوشــمندی  ــوم شــهر هوشــمند ب ــل متحــد، مفه ــای منتشرشــده توســط ســازمان مل و بیانیه ه
ــرده اســت  ــر ک ــازی تغیی ــری و تصمیم س ــت شــهروندان در تصمیم گی ــا مرکزی ــهر ب ــداری ش و پای

 .(2020 ,UNECE(

ــرار میدهنــد  ــاوری را به صــورت هوشــمندانه مورداســتفاده ق شــهرهای هوشــمند نســل چهــار، فن
ــد.  ــره میگیرن ــی به ــت و انســجام اجتماع ــظ عدال ــداف شــهر و حف ــق اه و از آن در راســتای تحق
ــداف  ــق اه ــمت تحق ــه س ــر ب ــه و کل نگ ــردی همه جانب ــا رویک ــارم ب ــل چه ــمند نس ــهر هوش ش
توســعه پایــدار  )UnitedNations, 2015))جــدول 1(، در هم پیونــدی کلیــه شــهرهای دنیــا گام 
ــای  ــدف توســعه فناوری ه ــاد زیســت شــهر ه ــه ابع ــداری در کلی ــن اســاس پای ــر ای ــی دارد. ب برم
نویــن بــوده و تأکیــد و تمرکــز برنامه هــا و اقدامــات، بــر ســاختار بومــی زیســت محیطی و 

ــت.  ــه اس ــهرها قرارگرفت ــی ش اجتماع

چهــار                               نســل  هوشــمند  شــهر  2015)و   ,UnitedNations( پایــدار   توســعه  اهــداف   -  1 جــدول 
(2020 ,UNECE (
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اهداف توسعه پایدار

پایان دادن به فقر در تمایم اشکال آن و در همه نقاطهدف1

، دستیا�ب به امنیت غذا�ی و ترویــــج کشاورزی پایدارهدف2
گ

پایان دادن به گرسن�

ن در تمایم گروه های س�نهدف3  سالم و ارتقاء به زیس�ت
گ

زند�

ی برای همگانهدف4 فراهم سازی آموزش فراگ�ی و باکیفیت و ترویــــج فرصت های یادگ�ی

انهدف5 دستیا�ب به برابری جنسی�ت و توانمندسازی زنان و دخ�ت

یس و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگانهدف6 ایجاد دس�ت

ن پایدار و نو برای همگانهدف7 یس به انرژی پاک، مطم�ئ ایجاد دس�ت

رشد اقتصادی پایدار، اشتغال کامل و کار شایسته برای همگانهدف 8

ایجاد زیرساخت های مقاوم، ارتقای فرایند صنع�ت سازی پایدار و توجه به نوآوریهدف 9

کاهش نابرابری در داخل و میان کشورهاهدف10

ایجاد شهرها و اجتماع محیل پایدار و تاب آورهدف 11

الگوی تولید و مرصف مسئوالنههدف12

ات اقلییم و اثرات آنهدف13 اتخاذ اقدامات جهت مبارزه با تغی�ی
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جایگاه چارچوب ارزیابی هوشمندی اقلیمی در طراحی شهری

مطابــق بــا تعاریــف فــوق، شــهر هوشــمند نویــن، شــهری اســت کــه فناوری هــای نویــن را بــه ســمت 
ــه ســمت  ــع موجــود، ب ــری از مناب ــا اســتفاده حداکث ــرده و ب ــت ک ــه ای هدای ــی و منطق ــای بوم نیازه
ــاس و  ــهری اس ــزی ش ــی و برنامه ری ــا، طراح ــن مبن ــر ای ــر دارد. ب ــاب آوری گام ب ــدار و ت ــعه پای توس
ــتفاده از  ــعه و اس ــد توس ــوده و می توان ــف ب ــای مختل ــعه در مقیاس ه ــای توس ــن طرح ه ــان تدوی بنی
فناوری هــا را بــه شــکلی هدفمنــد و مطابــق بــا نیازهــای بومــی و محلــی هدایــت نمایــد. هوشــمندی 

ــه شــرح شــکل 1 اســت؛ اقلیمــی محیــط شــهری دارای چهــار بعــد اصلــی ب

ــا برنامه ریــزی در مقیــاس کالن  تحقــق هوشــمندی در محیــط شــهری در تمامــی ایــن ابعــاد تنهــا ب
ــری  ــه ام ــم ک ــی اقلی ــه ویژگ ــا توجــه ب ــف از شــهر هوشــمند و ب ــن تعری ــد شــد. در ای میســر نخواه
محلــی و بومــی اســت، طراحــی و برنامه ریــزی شــهری بــا هوشــمندی اقلیمــی جایــگاه و اهمیتــی ویــژه 
ــی هوشــمندی اقلیمــی  ــر ایــن اســاس چارچــوب ارزیاب در ســاخت و توســعه شــهرهای امــروز دارد. ب
ــورد  ــق هوشــمندی طراحــی شــهری م ــزاری در راســتای تحق ــه اب ــت جعب ــد در قام شــهرها2 می توان
ــن چارچــوب به عنــوان گامــی مهــم در راســتای توســعه شــهری  ــرار گیــرد. همین طــور ای اســتفاده ق
پاســخگو بــه محیط زیســت باهــدف تحقــق ســرزندگی، پایــداری زیســت محیطی و پایــداری اقتصــادی 

ــی شــده اســت.  در شــهرها معرف

ClimateSmart Cities Assessment Framework (CSCAF  .2(
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جدول 2- چارچوب ارزیابی هوشمندی اقلیمی شهرها 

واقعیــت آن اســت کــه طراحــی شــهری در قامــت بخشــی از اســناد مدیریــت و برنامه ریــزی شــهر 

کــه نزدیک تریــن ارتبــاط را بــا محیــط شــهری و شــهروندان دارد،  می توانــد تضمین کننــده 
تحقــق کلیــه برنامه هــای کالن و چشــم انداز کلــی شــهرها باشــد. طراحــی شــهری ماهیتــاً 
میان رشــته ای بــوده و کلیــه ابعــاد هوشــمندی شــهر در ذیــل طــرح هوشــمندانه و صحیــح قابــل 
دســتیابی اســت. در حقیقــت مداخلــه مدبرانــه و هوشــمندانه در شــهر بــا طراحــی و برنامه ریــزی 
بــرای ایده آل هــا میســر نخواهــد شــد،  بلکــه بــا اجــرای طرح هــا و برنامه هــای کوتاه مــدت 
ــود  ــن می ش ــدت تبیی ــذاری بلندم ــتای اثرگ ــر در راس ــک و مؤث ــاس کوچ ــا مقی ــر،  ب تحقق پذی
)NETEXPLO, 2019) . بــر ایــن اســاس اســت کــه طراحــی شــهر هوشــمند بــا توجــه بــه اقلیــم 
ــط شــهری دانســت .توجــه  ــق هوشــمندی اقلیمــی محی ــن گام در تحق ــان و اولی ــوان بنی را می ت
بــه چارچــوب فــوق در فراینــد طراحــی شــهری، در کلیــه مقیاس هــای طرح هــای شــهری 
ــر و  ــازی مؤث ــه فرهنگ س ــهری و درنتیج ــط ش ــی در محی ــرات تدریج ــاد تغیی ــه ایج ــر ب منج

ــد شــد.  ــار شــهروندان در شــهر خواه ــر رفت تغیی
ــه  ــب جعب ــی آن در قال ــای اجرای ــوق و مؤلفه ه ــوب ف ــر چارچ ــتار حاض ــاس در نوش ــن اس ــر ای ب
ــی  ــن و معرف ــوی زیســت هوشــمند در شــهر تبیی ــوان الگ ــا عن ــرای طراحــی شــهری ب ــزاری ب اب

شــده اســت. 
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الگوی هوشــمند زیست شهری در فرایند طراحی شهری

ــت  ــوی زیس ــری الگ ــهر، تس ــی در ش ــمندی اقلیم ــق هوش ــاس تحق ــه اس ــت ک ــن  اس ــت ای واقعی
هوشــمند در شــهر  اســت کــه به منظــور پــرورش شــهروند هوشــمند و مشــارکت کننده در 
ــط  ــد توســعه، موردتوجــه می باشــد. محی ــر فراین ــر ب ــي مؤث ــت تاریخــي و ردپای حفاظــت از ماهی
شــهری هوشــمند بــا توجــه بــه اقلیــم و مبانــی آن در بســتر زیســت شــهروندان آگاه و بــا رفتــار 
ــهر  ــمند در ش ــت هوش ــع زیس ــردد. درواق ــزی می گ ــی و برنامه ری ــمندانه طراح ــح و هوش صحی
ــط  ــی محی ــرداران اصل ــز بهره ب ــد شــد. شــهروندان نی ــه هوشــمندی اقلیمــی شــهر خواه منجــر ب
ــر ایــن اســاس اســت کــه امــروزه  شــهری و دریافت کننــد گان نهایــی خدمــات شــهری هســتند. ب
ــا محوریــت شــهروندان صــورت گرفتــه  ــزی و طراحــی در راســتای هوشــمندی شــهرها ب برنامه ری
ــی و  ــداری اجتماع ــرورت پای ــا به ض ــودن آن ه ــاس نم ــهروندان و حس ــه ش ــی ب ــی بخش و آگاه
ــهری  ــط ش ــدون محی ــت. ب ــا اس ــهرهای دنی ــیاری از ش ــزی بس ــوع برنامه ری ــت محیطی موض زیس
هوشــمند و پایــدار و زیســت هوشــمند شــهروندان در آن محیــط، عمــاًل کلیــه طرح هــا و 

.(2021 ,Calzada(ــورد ــد خ ــت خواهن ــده و شکس ــق نش ــمند محق ــهر هوش ــای ش برنامه ه

ــل  ــمند غاف ــهر هوش ــهروند در ش ــای ش ــا و ویژگی ه ز رفتاره ا ــد  نبای ــبب،  ــن س ــه همی ب
موجــود  یــک  کلمــه  فرهنگــی  مفهــوم  در  شــهروند  داشــت  توجــه  بایــد  بلکــه  مانــد 
ــد،  ــی می کن ــهر زندگ ــه در ش ــوان شــخصی ک 2018) و به عن  ,Dagnino ــی اســت ) اجتماع
 .(2018:739 ,.Tian  et al ( می آیــد  به حســاب  هوشــمند  شــهر  عنصــر  مهم تریــن 
هوشــمند  شــهروندان  کــه  داشــتند  اذعــان  نیــز  روپــا  ا شــهرهای  مقامــات   ً اخیــرا
ــمند  ــهر هوش ــق ش ــه موف ــرح و برنام ــک طـــ ــرای ی ب ــاوری  ــا و فنــــ زه داده ه ــدا ن به ا
ــمند  ــهروند هوش ــه ش ب ــه  2018) و توج  ,Bria 2017 ؛  ,Xnet ــتند)  ــت هس ــز اهمیــ ئ حا
ــب و  ــر نص ب ــز  ــه تمرک ب ــبت  ــمندی، نس ــق هوش ز داده و تحق ا ــرداری  ــتای بهره ب در راس

.(2018:5  ,Calzada ( اســت  ولویــت  ا در  ر  فزا ســخت ا کنتــرل 
ــتیابی  ــرای دس ب ــن ارکان  ز مهم تری ــی ا ــک یک ــدون ش ــور، ب ــوارد مذک ــه م ب ــه  ــا توج ب
ــن منظــور  ی ا ــرای  ب ــات شــهری اســت.  ــی شــهروندان و اجتماع ر، همراه ــدا ــعه پای ــه توس ب
آمــوزش  یــن زمینــه  ا اســت کــه در  ز محیــط هوشــمند و شــهروندانی الزم  ا ترکیبــی 
در  و  داشــته  را  محیــط  ظرفیتهــای  از  بهینــه  بهرهگیــری  نایــی  توا تــا  باشــند  دیــده 
ــهری  ــط ش ــه محی ــند. مجموع ــئول باش ــال و مس ــط فع ــتی و محی ــع زیس ب ز منا ا ــت  حفاظ
میکنــد    تبییــن  را  شــهری  هوشــمند  زیســت  لگــوی  ا هوشــمند  شــهروند  و  هوشــمند 

 .(2020  ,Kumar (
شــهروند  کــه  اســت  ناتــی  امکا فراهمکننــده  ر  پایــدا و  هوشــمند  شــهری  محیــط 
و  حضــور  بســتر  درعین حــال  میکنــد.  مشــارکت  بــه  تشــویق  و  میدهــد  آمــوزش  را 
ــای  ــه  گروه ه ــای هم ــا نیازه ب ــق  ب ــهروند داده و مطا ــه ش ب ــهری را  ــط ش ز محی ــره وری ا به
ــت  ــی در حقیق قلیم ا ــمندی  ــا هوش ب ــهری  ــی ش ــت. طراح ــده اس ــاماندهی ش ــهروندان س ش
ــته و  ــر داش ب ــهری را در  ــی ش قلیم ا ــمندی  ــوب هوش ــاد چارچ بع ا ــه  ــق کلی ــه و تحق توج
ز  ا صحیــح  بهره بــرداری  و  نه  هوشــمندا رفتــار  شــهروندان،  بــا  تعامــل  در  درعین حــال 

می دهــد.  ترویــج  را  فضــا 
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ــم  ــرد اقلی ــه خ ــه ب ــی، توج ــط طبیع ــا محی ــو ب ــاز و هم س ــورت همس ــهری به ص ــط ش ــی محی طراح
ــوع پوشــش  ــر داشــته و مجموعــه ای از مالحظــات از قبیــل ن و تنــوع زیســتی بومــی محــدوده را درب
گیاهــی مــورد اســتفاده، هم پیونــدی ارتبــاط عرصه هــای ســبز، مصالــح مــورد اســتفاده در کلیــه اجــزاء 
ــهروندان را  ــی، ش ــط طبیع ــا محی ــاز ب ــهری هم س ــود. طراحــی ش ــامل می ش ــهری و... را ش فضــای ش
ــر کیفیــت زندگــی در  ــر اهمیــت و ویژگی هــای محیط زیســت بومــی آگاه کــرده و نقــش طبیعــت ب ب

ــد.  ــن می نمای ــهر را تبیی ش
ــد  ــا ح ــران ت ــروز در ای ــا ام ــه ت ــت ک ــری اس ــی ام ــد طراح ــای روز در فراین ــره وری از فناوری ه به
زیــادی مغفــول مانــده اســت. امــا درواقــع رفتارهــای فــردی شــهروندان بســیار تحــت تأثیــر توســعه 
فنــاوری همچــون فنــاوری اطالعــات، اینترنــت تلفــن همــراه، شــبکه های اجتماعــی مجــازی و دیگــر 
ــا در محیــط شــهر  ــق و بررســی نقــش آن ه ــف دقی ــه تعری ــه اســت ک ــل قرارگرفت ــن قبی ــوارد از ای م
هوشــمند بــه مــا کمــــک می کنـــــد تــا بهتــر از فناوری هـــــای موجـــــود در شـــــهر برخـــوردار 
ــهر و در  ــط ش ــادی از محی ــای زی ــای روز در بخش ه ــویم)Tian et al.,2018: 739).   فناوری ه شـــــ
ــت.  ــد داش ــهر خواه ــاخت ش ــر س ــی ب ــر قابل توجه ــوده و اث ــتفاده ب ــل اس ــهر قاب ــی ش ــد طراح فراین
ــاری  ــا آبی ــمند ت ــی و هوش ــهری تعامل ــان ش ــتفاده از مبلم ــا اس ــگ ت ــای بالدرن ــتفاده از تحلیل ه اس
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هوشــمند عرصه هــای ســبز و بســیاری راه کارهــا و اقدامــات خالقانــه و  نوآورانــه کــه طراحــی شــهری 
قابلیــت اســتفاده از آن هــا را دارد. به عنوان مثــال دادههایــی کــه در جریــان ســاختارهای مختلــف شــهر 
ــرار  ــهروند ق ــار ش ــرژی در اختی ــت ان ــگاه مدیری ــا پای ــه ی ــت یکپارچ ــاختار مدیری ــر س ــمند نظی هوش
می گیــرد، آگاهــی او را نســبت بــه فرآیندهــای شــهری افــزون میســازد و تبدیــل بــه قــدرت او بــرای 
ــردازی  ــاع از حقــوق شــهروندی میشــود. )Zandbergen &Uitermark , 2020) نورپ مشــارکت و دف
ــا  ــه اطالعــات مرتبــط ب ــرژی تجدیدپذیــر و ارائ ــع ان ــا بهره گیــری از مناب هوشــمند مســیرهای شــهر ب
میــزان کاهــش هزینــه، آلودگــی و منابــع طبیعــی براثــر آن،  مشــوق شــهروندان در مشــارکت و ســهیم 
ــود. ــد ب ــر خواه ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــره وری از مناب ــای اقتصــادی و زیســت محیطی به شــدن در مزای

هوشمندی اقلیمی در فرایند طراحی شهری
تــاب آوری و پایــداری محیــط شــهری اصلــی کلیــدی می باشــد کــه در منابــع متعــدد از آن یــاد شــده 
اســت. هوشــمندی اقلیمــی و بهــره وری از فناوری هــای نویــن در طراحــی امــکان افزایــش تــاب آوری و 
ــهری،  ــط ش ــمند در محی ــتفاده از سنســور های هوش ــد. اس ــم کرده ان ــداری زیســت محیطی را فراه پای
ــا توجــه بــه اطالعــات لحظــه ای و تحلیل هــای بالدرنــگ را میســر نمــوده  و  انعطاف پذیــری طراحــی ب
ــان  ــردازی، مبلم ــهری )نورپ ــط ش ــای محی ــه بخش ه ــاک در کلی ــای پ ــری از انرژی ه ــکان بهره گی ام
هوشــمند، مصالــح و...( را فراهــم کــرده اســت. در چنیــن محیطــی شــهروندان آمــوزش دیــده و همــراه 

و همــگام بــه طــراح و مدیریــت شــهری در ارتقــاء کیفیــت زیســت شــهر خواهنــد بــود. 
توجــه بــه چرخــه تولیــد و مصــرف در محیــط شــهری در طراحــی شــهری اهمیتــی ویــژه دارد. به عنــوان 
ــه  ــر ب ــته و منج ــش داش ــت محیطی نق ــداری زیس ــا در پای ــوم آورد نه تنه ــح ب ــتفاده از مصال ــال اس مث
ــی در هزینه هــا  ــداری اقتصــادی و صرفه جوی ــرات زیســت محیطی شــهر می شــود، بلکــه پای کاهــش اث
)حمل ونقــل، ایجــاد شــغل بومــی و...( نیــز مؤثــر بــوده و حــس تعلــق شــهروندان را تقویــت می نمایــد. 
هم پیونــدی بــا ســاختار هویتــی و تاریخــی محیــط شــهری را می تــوان از هوشــمندانه ترین رویکردهــا 
در طراحــی شــهر دانســت. بی شــک شــهرها در ســاخت تاریخــی خــود حداکثــر پایــداری و تــاب آوری را 
داشــته و هم پیونــد بــا محیــط شــکل گرفته انــد. انقــالب صنعتــی، تولیــد انبــوه و ماشــین )بــه معنــای 
ــر از  ــه متأث ــهر ن ــرم ش ــت. ف ــش داده اس ــج کاه ــی را به تدری ــهرهای تاریخ ــمندی ش ــام آن( هوش ع
ســاخت طبیعــی کــه به تبــع دسترســی راحــت اتومبیــل تغییــر کــرد. مصالــح یکســان و بعضــاً مصنــوع 
ــن  ــر از قوانی ــم، متأث ــت از اقلی ــای تبعی ــا به ج ــی بناه ــرم و جانمای ــده و ف ــح بومی ش ــن مصال جایگزی
ــد  ــد پیون ــد. طراحــی شــهری به واســطه ماهیــت خــود می توان ــر کردن ــدون انعطــاف تغیی یکســان و ب

بــا ســاخت هویتــی و طبیعــی شــهر را به تدریــج ایجــاد نمایــد. 

جمع بندی
امــروزه هوشــمندی اقلیمــی یکــی از مهم تریــن محورهــای مطالعــات شــهری و از اساســی ترین 
ــروز  ــای ام ــهری در دنی ــای ش ــا و برنامه ه ــود. طرح ه ــی می ش ــهر تلق ــدار ش ــعه پای ــای توس بنیان ه
نه تنهــا می بایســت فراینــدی هوشــمند، نــوآور و همســو بــا فناوری هــای نویــن باشــند، بلکــه بایــد بــا 
ــا اقلیــم و محیــط طبیعــی طراحــی شــوند.  هم پیونــدی بســتر و محیط زیســت، شــکلی هوشــمندانه ب
تحقــق هوشــمندی اقلیمــی از منظــر طراحــی شــهری، منتــج بــه زیســت هوشــمند در شــهر و ایجــاد 

تعامــل ســازنده شــهر و شــهروند خواهــد شــد. 
ــهر را  ــر ش ــهروندان ه ــیل ش ــه و پتانس ــه زمین ــه ب ــا توج ــهروندان ب ــوزش ش ــل و آم ــن تعام بنابرای
ــه همیــن منظــور طراحــی شــهری  ــوان مؤلفــه ای واجــد اهمیــت در طراحــی شــهری دانســت. ب می ت
آگاه بــه اقلیــم و باهــدف تحقــق زیســت هوشــمند، فراینــدی تعاملــی میــان محیط شــهری، شــهروندان، 
ــان از شــهر و شــهروندان  ــری توأم ــوزش و یادگی ــه در آن آم ــت شــهر و طــراح شــهر اســت ک مدیری
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ــمندانه و  ــعه هوش ــرای توس ــهری ب ــت ش ــه مدیری ــد و ب ــاق میافت ــمندی اتف ــری هوش ــان تس در جری
پایــدار شــهر کمــک کــرده و شــرایط زندگــی را بــرای شــهروندان تســهیل مینمایــد. بنابرایــن رویکــرد 
اصلــی در بحــث تحقــق الگــوی هوشــمند زیســت شــهری، آمــوزش و یادگیــری از شــهروند هوشــمند و 
همآفرینــی در برنامه ریــزی و اقدامــات شــهری به صــورت ارتباطــی تنگاتنــگ مدیریــت شــهری، طــراح 
ــر  ــر ب ــي مؤث ــه حفاظــت از محیط زیســت شــهر شــده و ردپای شــهر و شــهروندان اســت کــه منجــر ب

فراینــد توســعه پایــدار خواهــد داشــت.
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غزال کرامتی
ــأت علمــی  ــار و طــراح شــهری، عضــو هی  معم
ــزی ــران مرک ــد ته ــالمی، واح ــگاه آزاد اس دانش

Gh.keramati@iauctb.ac.irایمیل:

 مسئله تهران   

    تهــران، نمونــه ایران اســت؛ مســئله 
ــئله  ــه مس ــت ک ــان اس ــران هم ته
ایــران اســت. ایــن یادداشــت بــر پایــه 
دیــدگاه هــای نگارنــده در پایــان نامــه 
کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری با 
ــازی  ــگاه آب در شهرس ــوان» جای عن
امــروز ایــران » ســال 1382 و تجربــه 
کارِ کارشناســی بــر کالنشــهر تهــران 
و پیرامــون آن از ســال 1383 تــا 
ــه از  ــت، ک ــده اس ــته ش 1393 نوش
آن پــس تــا ســال 1400 بــا عضویــت 
ــورای  ــت ش ــط زیس ــه محی در کمیت
اســالمی شــهر تهــران، ری، تجریــش 
بــه شــکل مشــاوره ادامــه پیــدا کــرد.

1 - خاک حاصلخیز
چندیــن هــزار ســال پیــش رودخانــه 
هــای خروشــانی کــه از افزونــه جنوبی 
رشــته کــوه البــرز )کوهســتان توچال( 
رو بــه جنــوب ســرازیر بودنــد، آبرفــت 
ــه  ــران ب ــت ته ــزی در دش حاصلخی
جــای گزاردنــد کــه از مــواد معدنــی و 
کانــی هــای غنی کوهســتان تشــکیل 
شــده بــود و بــه دشــت رســیده بــود.

ــز  ــت حاصلخی ــن دش ــر ای ــروز ب ام
ــالت  ــای ف ــدود بخــش ه ــه از مع )ک
ــران  ــر مرکــزی ای ــر لبــه کوی ــران ب ای

بــود کــه خــاک مناســب کشــاورزی 
داشــت(، بیــش از 20 شــهر ســاخته 
شــده اســت کــه اغلــب، قدمتشــان 
کمتــر از چهــل ســال اســت. دشــت 
حاصلخیــز ارزشــمند نــادر در فــالت 
ــکونی  ــای مس ــر از واحده ــران، پ ای
ــا و  ــا آزادره ه ــه ب ــت ک ــده اس ش
بزرگــراه هــا و خیابــان های آســفالته 
بــه هم وصــل هســتند؛ مانــده خاک 
حاصلخیــز )کــه چندیــن هزار ســال 
بــرا ی تشــکیلش در طبیعــت زمــان 
ــن  ــیمان  و بت ــه س ــم ب ــه( ه رفت
آلــوده شــده و کشــاورزی چنــد هزار 
ــه مســیر  ســاله در دشــت تهــران ب

نابــودی  افتــاده اســت.

2- رودخانه  به سبک فالت ایران
حــوزه آبخیــز البــرز مرکــزی، کــه از 
غــرب بــا رودخانــه کــرج و از شــرق 
بــا رودخانــه جاجــرود تعریــف مــی 
شــود و بــه دریاچــه نمــک در کویــر 
مرکــزی ایــران مــی ریــزد، رودخانــه 
هــای پرشــماری را در امتــداد بدنــه 
ــه  ــی کوهســتان توچــال، رو ب جنوب
ــت  ــه هف ــت(، ک ــوب دارد)داش جن
ــان  ــاخه هایش ــا سرش ــا ب ــا از آنه ت
از بقیــه شــاخص تــر و بزرگتــر 
هســتند)بودند( و بــه ترتیــب از غرب 
بــه شــرق عبارتنــد از: وردآورد، کــن، 
ــاد و  ــد، دارآب ــه، دربن ــزاد، درک فرح
ســرخه حصــار. هفــت رودخانــه ای 
کــه بــه ســبک همــه رودخانــه های 
رو بــه درون فــالت ایــران در فصــول 
پــر بــارش و کــم بــارش، جلــوه های 
متفاوتــی از خــود را در طبیعــت 
کوهپایــه ای شــمیران-تهران بــه 
نمایــش مــی گزارند)مــی گزاردنــد( 
و بــر پایــه سرشتشــان در فصلــی از 
ــا صــدای  ــی ب ــه آب ــه باریک ــال ب س
گوشــنواز و در فصلــی دیگــر بــه 
خروشــنده ای ســیل گــون تبدیــل 
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ــوش  ــدند(. خ ــی ش ــوند )م ــی ش م
ــر خودشــان را  آب هایــی کــه دور و ب
خــوش هــوا مــی کردنــد و روســتاهای 
خــوش نشــین و ســر ســبز  روی 
کوهپایــه تــا دشــت را خــوش آمد می 
گفتنــد. ایــن هفــت رودخانه باســتانی 
ــه و  ــن در کوهپای ــی آفری ــه زندگ ک
دشــت تهــران هســتند)بودند(، در 
پــس توســعه گری هــای مدرنیســتی 
بــرای تهــران مدرنیــزه – کــه در 
ــران 1347  ــع ته ــراح جام ــه ط نقش
متبلــور اســت- عزت خــود را از دســت 
داده انــد و برای اَبَرشــهر پیچیــده پایان 
قــرن چهاردهــم هجــری خورشــیدی، 
ــوب  ــت محس ــی آف ــناک و نوع ترس
ــن  ــِت ای ــرس از طبیع ــد. ت ــده ان ش
ــهر  ــی اَبَرش ــرای اهال ــا ب ــه ه رودخان
ــت  ــه هف ــه هم ــت ک ــدی اس ــه ح ب
رودخانــه را در کانــال هــای بتنــی 
انداختــه انــد تــا افســار آب روان را بــه 
دســت بگیرنــد و بــه بیــرون محــدوده 
بیــش از 700 کیلومتــر مربعی اَبَرشــهر 
هدایتــش کننــد. هفــت رودخانــه، 
جــز خطــر ســیل و فنــا چیــزی بــرای 
اَبَرشــهر ندارنــد و بــه آب جــاری در این 
اَبَرشــهر نیــازی نیســت و محلــه هــا و 
حــال و هــوای ســرزنده ســاکنان آنهــا 
کــم اهمیــت تــر از ایــن هســتند کــه 
وقــت و بودجــه صــرف حضــور مالیــم 
ــت  ــه طبیع ــاری هدی ــای آب ج و زیب
تهــران بــرای ســر زندگــی و روح افزایی 
و شــادی کــودکان و نوجوانــان و باقــی 

ســاکنان شــود.
در جهــان مدرنیــزه قــرن بیســتم 
ــن  ــوش آب و هواتری ــالدی، اول خ می
جاهــای اطــراف هســته تاریخی شــهر 
ــود،  ــی ش ــک م ــت ارزان تمل ــه قیم ب
ــای  ــه ه ــا توجی ــی ب ــرح تفصیل در ط
ــی  ــری های ــه کارب ــر کارشناســی ب غی
تبدیــل مــی شــود کــه همخوانــی بــا 
ــه قیمــت  ــد و ب محیــط زیســت ندارن

هــای گــزاف فروختــه مــی شــوند و 
ســپس عامــل خــوش آب و هوایــی 
بــه عنــوان هیــوالی ســیل یــا بــالی 

آســمانی معرفــی مــی شــود.
ــآب  ــر، پس ــول پیک ــتانی غ بیمارس
خــود را در کانــال بتنــی مســیل 
مــی ریــزد. چنــد مجتمــع مســکونی 
چندصــد واحــدی هم ا ز بدو ســاخت 
همیــن روش تخلیــه پســآب را برمی 
گزینند. اســتفاده از کانــال های بتنی 
آب هــای جاری طبیعی بــرای انتقال 
پســآب، تــا جایــی تبدیــل بــه امــری 
بدیهــی مــی شــود کــه نماینــدگان 
ســاکنان چنــد بــرج نوســاز در یــک 
منطقــه نوســاخته شــده، تقاضــا 
ــانی  ــالب انس ــه فاض ــد ک ــی کنن م
جمــع کــه بــه دلیــل ســاخت زمیــن 
کوهپایــه جــذب خــاک نمــی شــود 
و از کــف بــاال زده، بــه کانــال بتنــی 
متعلــق بــه رودخانــه ای زندگی ســاز 
ــه بیــرون شــهر  ــا ب هدایــت شــود ت
بــرود و کــف کفــش اهالــی بیــش از 

ایــن آلــوده نشــود.

3- چشمه
از چندیــن هزار ســال پیش، چشــمه 
ای از پــای صخــره ای کوچــک کــه 
جزئــی از منتهــا الیه شــمالی صخره 
ای بزرگتــر بــر لبــه جنــوب شــرقی 
پیــش آمدگی کوهســتان در دشــت 
بــود، مــی جوشــید. گفتــه می شــود 
حداقــل 8000 ســال پیــش، انســان 
هایــی پیرامــون این چشــمه ســاکن 
ــن  ــون که ــه مت ــه گفت ــدند. ب ش
ــه  ــهری ک ــن ش ــی، دوازدهمی ایران
ــده،  ــاد ش ــد آب ــت خداون ــه خواس ب
ــه  ــکونتگاهی ک ــت. س ــن اس همی
ــزار ســال پیشــینه  ــل ســه ه حداق
ــره  ــزو زنجی ــینی دارد و ج شهرنش
ــهر  ــت. ش ــوده اس ــم ب ــاده ابریش ج
ری )راگای باســتانی(در پای چشــمه 
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علــی باســتانی کــه نهــر ســورن از آن 
جــاری بود ســاخته شــد. این چشــمه 
رازآمیــز بــا حضــور مردمــان محلــی و 
غیرمحلــی ســرزنده بــود و در اوقاتی از 
ســال هــم منظــر بــه ســبب شســت و 
شــوی قالــی و فــرش منظــر رنگارنــگ 
و شــادابی بــه شــهر عرضــه مــی کــرد. 
ــه  ــود( ک ــت )ب ــن اس ــمه ای راز چش
منبــع جوشــش آب آن نامعلوم اســت 
ــر  ــال اخی ــزار س ــد ه ــود( و در چن )ب
هرگــز آب آن قطــع نشــده اســت 

ــود(. )ب
بالیــای  تریــن  عجیــب  از  یکــی 
غیرطبیعــی کــه بــر ســر تهــران آمده، 
تهیــه نقشــه خطــوط متــروی تهــران 
توســط بیگانــگان فرانســوی در ســال 
هــای دهــه پنجــاه اســت. کوهپایــه و 
دشــتی چندیــن صــد هــزار ســاله بــا 
ســفره هــا و راه آب هــای زیرزمینــی 
ــینه  ــا پیش ــاله ب ــزاران س ــن ه چندی
چنــد  انســانی  هــای  ســکونتگاه 
ــگ ســکونت و  ــا فرهن ــزار ســاله، ب ه
مهندســی و معمــاری کهــن ســه هزار 
ــرز در  ــوه الب ــای رشــته ک ســاله در پ
ایــران، بــه شــکل صفحه ای ســفید بر 
میــز نقشــه کشــی مهندســان غریبــه 
اروپایــی تصــور شــد و بدون شــناخت 
کارکــرد رگهــای زندگــی بخــِش 
آبرســان به همــه موجــودات از گیاهان 
و جانــوران گرفتــه تــا انســان، خطــوط 
ــی ترســیم شــدند کــه بعدهــا  متروی
هــم کســی جــرأت تغییــر یــا اصــالح 
ــه  ــن دو س ــت. همی ــا را نداش آن ه
ــید  ــر رس ــه خب ــود ک ــش ب ــال پی س
کــه چشــمه علــی خشــکیده اســت؛ 
خــود خبــر نــاب بــود و مناســب 
ــزار  ــد از چنده ــزه، بع ــهر مدرنی اَبَرش
ســال باالخــره خشــکید! دوســتداران 
میــراث طبیعــی و تاریخــی تهــران به 
شــکل هــای گوناگــون پیگیــر چنــد و 
چــون واقعــه شــدند، آب چشــمه پس 

از چنــد روز دوبــاره جوشــید و پــس 
ــی  ــی پ ــار قطــع و وصل از دو ســه ب
در پــی در نهایــت معلــوم شــد کــه 
ــان  ــت مهندس ــه دس ــمه ب سِرچش
تونــل ســاز افتــاده و راز چشــمه 
برمــال شــده و حســب مــورد و 
ــل،  ــاخت تون ــد س ــامد در رون پیش
ــاز مــی  ــد و ب شــیر آب را مــی بندن
ــه  ــمه در گوش ــون چش ــد. اکن کنن
افتــاده و دیگــر  ای از شــهر ری 
اســرارآمیز نیســت. صخــره بزرگتــر 
ــی شــهربانو را  ــی ب ــام ب ــه ن ــم ک ه
ــگاه  ــه جوالن ــل ب برخــود دارد، تبدی
کارخانــه ســیمان شــده و بــا اینکــه 
نشــانه ای و میراثی طبیعی-تاریخی 
اســت و مکانــی مقــدس اســت، دارد 
از صفحــه روزگار حــذف مــی شــود.

ــد در  ــی توانن ــه م ــدی ک ــوارد بع م
دنبالــه ایــن یادداشــت ارائــه شــوند،  

ــه ترتیــب عبارتنــد از: ب
4- قنات

5- درخت
6- باغ                                         

7- فضای سبز ) پوشش گیاهی (
8- آب خام 

9- باران و برف
10- خاک پوک شده فرونشسته

11- گســل هــای شــمالی و جنوبی 
َبَرشهر ا

12- هوا 
13- صدا

14- پسآب
ــک و  ــوذی )سوس ــوران م 15- جان

ــوش و ...( م
16- پسماند
17- انسان

ــودا ت  ــن موج ــال تری 18- کهنس
ــران ــهر ته ــده ش زن

19- منظر طبیعی اَبَرشهر
طبیعــی  اندازهــای  چشــم   -20

تصاحــب شــده کــور شــده
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ــراح  ــار و ط ــی، معم ــمی اصفهان ــد قاس مرواری
ــهری ش

ــیاالت و  ــک س ــدس مکانی ــدی، مهن ــا واح نیم
ــه ای  ــهری و منطق ــز ش ــه ری و هر چیز زنده اي را از آب پدید آوردیم. )آیه 30 سوره انبیا(برنام

مـروری بـر سـیل نـوروز 98 
لرستان از منظر طراحی شهری 
)بـا تمرکـز بـر نمونه مـوردی 

خرم آبـاد(

مهندسان مشاور هنر مهندسی شهر 
تهیـه کننـده »طـرح ویـژه طراحـی 

شـهری رودخانـه خـرم آبـاد«

بــاران  اســت،  مایــه حیــات  آب 
رحمــت، رودخانــه نعمــت و طغیــان 

طبیعــت آن... 
نیســت،  طبیعــی  بــالی  ســیل 
اســت. ســاخت  انســان  ســانحه 

دانــم  مــی  الزم  مقدمــه  در      
مــورد  در  مختصــری  توضیــح 
چگونگــی ورود مــا بــه ایــن موضوع و 
درگیــری نزدیــک و ملمــوس بــا ایــن 
تجربــه محیــط زیســتی تقدیــم کنم. 
ــه  ــروژه » طراحــی شــهری رودخان پ
خــرم آبــاد « از جملــه نخســتین 
پروژه  هایــی بــود کــه بــر اســاس 
سیاســت  های وزارت راه و شهرســازی 
نظــارت  بــا  یازدهــم  دولــت  در 
کمیتــه تخصصــی معمــاری، طراحی 
ــد ارزش  ــای واج ــت ه ــهری و باف ش
از ســوی اداره کل راه و شهرســازی 
چارچــوب  در  لرســتان  اســتان 
ــن  ــان ای ــکاری می ــه هم ــم نام تفاه
بازآفرینــی  شــرکت  بــا  نهــاد  دو 
ــراث  ــازمان )وزارت( می ــهری و س ش
لرســتان  اســتانداری  و  فرهنگــی 
تعریــف و بــه مهندســان مشــاور هنــر 
ــک  ــذار شــد. ی مهندســی شــهر واگ
ســال پــس از آغــاز پــروژه، علیرغــم 
در  بســیار  اولیــه  رایزنی  هــای 
ــت  گذاری  ــری و سیاس ــورای راهب ش
آن و تصویــب کلیــات شــرح خدمــات 

در کمیتــه فنــی 3 شــورای عالی 
ــل  ــه دلی ــاری، ب شهرســازی و معم
ــل  ــان عوام ــردی می ــی رویک واگرای
ســطح  در  پــروژه  مدخــل،  ذی 
در  شــهری  طراحــی  چارچــوب 
ــوان  ــه عن ــرح و ب ــورایعالی مط ش
ــاص  ــارات خ ــا اختی ــژه ب ــرح وی ط
بــر ســایر  تفــوق  از جملــه  آن 
طرح  هــای مــوازی نظیــر طــرح 
ــی  ــد. طراح ــوب ش ــی، مص تفصیل
ــت  ــراه پیوس ــه هم ــی آن ب تفصیل
ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی در 
شــهریور 1397 بــه تصویــب رســید 
ولــی متاســفانه طی مراحل اســتانی 
و ابــالغ چنــان طوالنــی شــد و 
ــه  ــاد ک ــر افت ــه تأخی ــرای آن  ب اج
بــا وجــود پیش  بینی  هــای فنــی 
ــگیرانه  ــش پیش ــای نق الزم، از ایف

در ســیل نــوروز 98 بــاز مانــد.1
ــر  ــده ب ــاد ش ــیت  های ایج حساس
ــخ، ســبب  روی موضــوع در آن تاری

ــرح ــاره ط واکاوی چندب

ــرم  ــه خ ــهر رودخان ــی ش ــژه طراح ــرح وی 1.   »ط
آبــاد« در آبــان 1398 از ســوی دبیرخانــه روز 
ــده  ــرح برگزی ــوان ط ــه عن ــازی ب ــی شهرس جهان
ــال  ــفند 98 در بین ــاب و در اس ــال انتخ ــژه س وی
رودخانه  هــای وزارت نیــرو بــه عنــوان یکــی از 
وفــاق دو  مــورد  نخســتین طرح  هــای شــهری 

وزارت راه و شهرســازی و نیــرو مطــرح شــد.«
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کــه  شــد  مختلــف  مراجــع  در 
خوشــبختانه همگــی بــر پاســخگویی 
ــا  ــن واکاوی  ه ــد و ای ــه نهادن آن صح
ــت  ــاور فرص ــه مش ــت ک ــبب گش س
ــات خــود  ــه مطالع ــدی و ارائ جمع  بن
بــر رفتــار رودخانــه    ای در جغرافیــای 
ــه  ــر ب ــرح زی ــه ش ــث را ب ــورد بح م
دســت آورد و امیــدوار باشــد کــه 
ــه  ــت رفت ــال از دس ــه  ای از مج گوش
شــدن  تبدیــل  بــا  خرم  آبــاد،  در 
ــا  ــت  کم ت ــزاف دس ــه  ای گ ــه تجرب ب

ــود: ــران ش ــدازه  ای جب ان

بعد آمایشی
ــرح در  ــث مط ــاس مباح ــاید مقی ش
ــر از طراحــی شــهری  ایــن بعــد فرات
و در ســطح برنامــه ریــزی منطقــه ای 
بــه نظــر رســد، امــا یکــی از مهمترین 
آســییب  ها در زمینــه محیــط زیســت 
ــه و  ــطوح مطالع ــکاک س ــن انف همی
اقــدام و گسســت میــان مقیاس  هــای 
ــد  ــن بع ــه ای ــت. توج ــف اس مختل
ــه موضوعاتــی اســت کــه  معطــوف ب
ناظــر بــر ویژگی  هــای ســرزمینی 
رودخانــه بــوده و از لحــاظ محتوایــی 
ــر از  ــوذی فرات ــوزه نف ــه  ای ح و روی
شــهر و گاه از حوضــه آبگیــر تــا آبریز 
رودخانــه را در بــر می  گیرنــد و هــدف 
آن  هــا شناســایی رفتــار رودخانــه 

میــان  همســویی  راســتای  در 
طراحــی  و  رودخانــه  مهندســی 
شــهری فضاهــای رودکنــاری اســت 
کــه متأســفانه از مرحلــه طــرح 
ــیار  ــتی  های بس ــا کاس ــرا ب ــا اج ت
ــت در  ــوء مدیری ــوده و س ــراه ب هم
و  ســرزمینی  وســیع  پهنه  هــای 
تبعــات ناگــواری بــه همــراه داشــته 
ــوده  ــر ب ــه شــرح زی کــه اهــم آن ب
و فرصت  هــای نــادر ترســالی نظیــر 
اســفند 97 و بهــار 98 را بــه تهدیــد 

ــدل نمــوده اســت: ب
هــای  طــرح  میــان  شــکاف   -
آمایشــی و طــرح هــای توســعه 
شــهری و تعییــن و حفاظــت از 
حریــم و بســتر و بــازه طغیــان 
در محــدوده و حریــم شــهرها و 
ــزون  ــد روزاف ــه رش ــه ب ــدم توج ع
محــدوده قانونــی شــهر و ضــرورت 
بازنگــری و بــه روزرســانی مســتمر 
ایــن طــرح هــا در ارتبــاط بــا 
ــِی  ــار هیدرولیک ــا رفت ــر و ب یکدیگ

رودخانــه. پایــش  دســت  در 
ــش و  ــای آمای ــه ه ــف برنام - ضع
ــکاک  ــبکه ای و انف ــزداری ش آبخی
برنامــه هــای آمایشــی بــه ســطوح 
تقســیمات اداری-کشــوری اســتانی 
بــه جــای پهنــه بنــدی هــای 

ســرزمینی و منطقــه ای.

توسعه در دشت سیالبی
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ــن  ــرورت تعیی ــه ض ــی ب ــی توجه - ب
حریــم خــاص هــر رودخانــه و دشــت 
و  دســت  پاییــن  در  آن  ســیالبی 
ــیالبی  ــت س ــدی در دش ــعه کالب توس
یــا کــم  در دوران خشــک ســالی 
ــی  ــار هیدرولیک ــاس رفت ــر اس ــی ب آب
ــی در  ــات عموم ــه مصوب ــا ب آن و اکتف
کنــار رواج تجــاوز بــه حرائــم موجــود 
در  آنهــا  آزادســازی  در  تعلــل  و 

ــه ای.  ــاس منطق مقی
-   اســکان بــی رویــه عشــایر و 
ــم  ســکنی گزینــی شــتابزده در حری
ــیالبی در  ــت س ــا و دش ــه ه رودخان
ــی  ــابقه تاریخ ــد س ــای فاق ــل ه مح
آزمــون  معــرض  در  و  ســکونت 
ــازل  ــت ن ــا کیفی ــراه ب ــا هم و خط
ــات  ــاب خدم ــاز در غی ــاخت و س س

ــی. مهندس

-   ســکوت طــرح هــای هادی روســتایی 
بــه ویــژه در روســتاهای واقــع در حرائــم 
شــهرها نســبت بــه رواج رفتــار توســعه 
ای شــهری در تناقــض بــا اقتضائــات 
ــدر  ــون و در ص ــی پیرام ــط طبیع محی
آن رودخانــه و ناتوانــی ایــن طــرح هــا در 
محدودســازی توســعه غیرقانونی روســتا 

بــه ســمت شــهر و شــهری شــدن. 
-   جنــگل زدایــی در دامنــه هــای 
ــش  ــاک و افزای ــداری خ ــرس و ناپای زاگ
ــی و  ــل خــاک زراع ــت حام حجــم آبرف
ایجــاد ســیالب بیــش از حــد گل آلــود و 
خســارات ناشــی از آن و دشواری مضاعف 

ــی و مدیریــت پــس از بحــران. الیروب
ــوع  ــر ن ــر ه ــه تاثی ــی ب ــی توجه -   ب
دســتخوردگی در بســتر طبیعــی در 
باالدســت رودخانــه هــا، در تشــدید 
بــار رســوب بــه هنــگام ســیالب در 

ــت. ــای فرودس ــکونتگاه ه س

بعد ماهوی شهری
در ایــن بعــد شــاید مرتبــط تریــن 

مباحــث بــا مقیــاس طراحی شــهری 
ــای  ــی ارتق ــه متول ــوان حرف ــه عن ب
کیفیــت محیــط مطــرح باشــند. 
ــیل  ــکالت س ــادی از مش ــش زی بخ
در شــهرها محصــول تصمیماتــی 
اســت کــه بــه تدریــج بــر اثر انباشــت 
بی  برنامگــی یــا برنامه  هــای نامناســب 
ایجــاد شــده  اند و کالبــد شــهر و 
زندگــی در آن را دســتخوش قــرار 
ــش  ــی پی ــا جای ــد و گاه ت ــی دهن م
مــی روند کــه رودخانــه به مثابــه رگ 
ــار معنایــی  حیــات شــهر را از ایــن ب
ــاد  ــه تندب ــاخته و ب ــی س ــم ته مه
ــی  ــن ب ــپارند. چنی ــی س ــوادث م ح
ــهرهایی  ــی در ش ــی حت اعتنایی  های
کــه در ســاختار پهنه  بنــدی آبــی 
کشــور جایــگاه اســتراژیک دارنــد، بــه 
وفــور یافــت مــی شــود و خرم  آبــاد به 
عنوان یکی از شــهرهای سرشــاخه  ای 
ــن  ــرس از ای ــی زاگ ــای غرب دامنه  ه
قاعــده ناصــواب و پیامدهــای ملموس 
آن مبرا نیســت. متأســفانه پوپولیسم 
رایــج در مدیریــت شــهری بــه همــراه 
قــدرت گرفتــن شــبکه  های اجتماعی 
نیــز مانــع جــدی بــر ســر راه اصــالح 
اشــتباهات ماهــوی گذشــته و بلکــه 
مشــوق تکرارشــان  اســت که بــه پاره 
ای از آن  هــا بــه شــرح زیــر اشــاره مــی 

شــود:
-   ســاخت و ســاز بــی رویــه در 
دشــت هــای ســیالبی و بــی توجهــی 
بــه پهنــه هــای خطــر در طــرح های 
توســعه شــهری و طــرح هــای آمــاده 

ســازی.
بــی توجهــی به ســطح تــراز اســتقرار 
ــه  ــون رودخان ــت مســکونی پیرام باف
نســبت بــه خطــوط طغیــان 25 و 50 
ســاله و افزایش احتمال ســرریز آب به 
درون بافــت در اثــر بــی اعتنایــی بــه 
ســنت تاریخــی اولویــت ســاخت و 

ــر آب. ــوار ب ــی س ــاز در اراض س
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سرریز طغیان رودخانه به بافت پیرامون

-   پیــروی ســاخت و ســاز ابنیــه 
اطــراف رودخانــه از ضوابــط عمومــی 
رایــج در کشــور و ناکارآمــدی حیــاط 
ــی در  ــاز خصوص ــای ب ــا فضاه ــا ی ه

ــا. ــآب ه جــذب روان
-  گرایــش بــه بارگــذاری تراکمــی و 
احــداث میــان مرتبــه هــا )بلندمرتبه 
ــی  ــتان( ناش ــاس شهرس ــا در مقی ه
از رانــت زمیــن و جاذبــه ســرمایه 
نمایــش  بــه  تمایــل  و  گــذاری 
ــه  ــراف رودخان ــیون در اط مدرنیزاس
ــیالبی  ــت س ــی دش ــی آبرفت و اراض
ــه  ــقوط یکپارچ ــر س ــش خط و افزای
ــته  ــی از شس ــیالب ناش ــه در س ابنی

ــی و تشــدید  ــر پ شــدن خــاک زی
در  ســیل  ویرانگــری  تصاعــدی 

فرودســت.

-  غلبــه اســتقرار کاربری مســکونی 
ــه هــا و افــزودن  در اطــراف رودخان
ــارات  ــه خس ــی ب ــات اجتماع صدم
اقتصــادی در شــرایط وقــوع ســیل 
بــه ویــژه در زمــان هــای بــی دفــاع 
ــح و دشــواری  ــا صب ــر شــب ت نظی
در  ســاکن  جمعیــت  مدیریــت 
معــرض خطــر بــه دلیــل وابســتگی 
بــه خانــه در زمــان وقــوع ســانحه و 

ــس از آن.  پ

بیمارستان اصلی شهر در محاصره سیل
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-   اســتقرار کاربــری هــای کلیــدی 
و خدمــات رســان حیاتــی در زمــان 
بحــران در پهنــه هــای خطــر جــدی 
نظیــر محــل تالقــی رودخانــه هــا و 
کاهــش ظرفیــت امدادرســانی در 

زمــان ســیل.
-  متناظــر دانســتن حریــم رودخانه 
ــا  ــر ی ــوری )معاب ــای عب ــا گذره ب
هــای  طــرح  در  عــام(  شــوارع 
فرادســت شــهری و موجــه دانســتن 
ــدی در  ــذاری کالب ــه بارگ ــل ب تمای
ــار عــرض  ــا معی ــه ب اطــراف رودخان
گــذر بــه دلیــل قیمــت امــالک 
ــه  ــهری ب ــت ش ــتقبال مدیری و اس
ــای  ــا درآمده ــبت آن ب ــر نس خاط

ــهری.  ــدار ش ناپای
ــاری  ــیرهای رودکن ــل مس -   تبدی
بــه فقــرات اصلــی آمــد و شــد 
ــهر  ــده در ش ــت نش ــواره مدیری س
ــاخت  ــری زیرس ــدید خطرپذی و تش
ــالل  ــاد اخت ــی و ایج ــای ارتباط ه
و  شــهری  مقیــاس  در  ترافیکــی 
بلکــه مواصالتــی بــرون شــهری 
دشــواری  و  بحــران  مواقــع  در 
ــت و  ــه جمعی ــانی و تخلی امدادرس
افزایــش خســارات ناشــی از حضــور 
ــن  ــودرو در ای ــان و خ ــم انس متراک
ــا  ــی آنه ــداد احتمال ــیرها و انس مس
مغایــر بــا اصــول پدافنــد غیــر 

ــل. عام
-   تمایــل بــه دســتکاری بســتر 
بهانــه  بــه  رودخانــه  قانونــی 
ســطح  تثبیــت  یــا  منظرســازی 
ــی  ــی و حت ــم آب ــول ک آب در فص
عنــوان  تحــت  آن  بــه  تعــرض 
یــا  منظــر  و  ســیما  ســاماندهی 
ــل  ــره ح ــی ذخی ــوان اراض ــه عن ب

ترافیکــی. معضــالت 
تثبیــت مســیر رودخانــه در     -
دشــت ســیالبی بــرای احصــای 
دارای  بیشــتر  شــهری  زمیــن 

از  ممانعــت  و  مبادالتــی  ارزش 
حرکــت  طبیعــی  مســیرگزینی 
ــرورت  ــه ض ــی ب ــی توجه آب و ب
انتخــاب مســیر هــای متفــاوت 
تخلیــه  جهــت  در  ســیالب 
انــرژی هیدرولیکــی و محــدود 
ــه بســتر هــای  ــه ب کــردن رودخان
ظرفیــت  کاهــش  و  مصنوعــی 
تخلیــه ســیل در مقیــاس شــهری 
نفــوذ  بــرای  ایجــاد فرصــت  و 
ســیل بــه داخــل شــهر مغایــر بــا 
اصــل ضــرورت بیشــتر بــودن دبی 
ــه  خروجــی آب از شــهر نســبت ب
دبــی ورودی آن در نواحــی ســیل 

ــز. خی
-  تبدیــل مســیر طبیعــی رودخانه 
و اکوسیســتم آن بــه کانــال بتنــی 
و  ســیالب  ســرعت  افزایــش  و 
ــتر در  ــری بس ــوذ پذی ــش نف کاه
ــوس  ــیل و محب ــیر س ــول مس ط
ــای  ــا دیواره  ه ــه ب ــردن رودخان ک
ســاحلی و انفصــال بیــش از پیــش 

ــی. ــتر طبیع آن از بس
حفـــــظ  در  تعلــــــل      -
پاکیزگــی و الیروبــی و دفــع زبالــه 
رودخانــه  مســیر  در  ضــروری 
ضمــن حفــظ اکوسیســتم آن و 
ــع  ــاد موان ــال ایج ــش احتم افزای
در  زایــدات  انباشــت  از  ناشــی 
ــان  ــی طغی ــت طبیع ــیر حرک مس
ــه درون  و منحــرف ســاختن آن ب

ــهر. ش
-  بــی توجهــی بــه تاثیــر احــداث 
ســازه هــای تقاطعــی و مــوازی بــا 
رودخانــه در کاهــش ظرفیــت آب 

گــذری بــه هنــگام ســیالب.
-  بــی توجهــی بــه اقتضائــات 
زیرســــاخت های  احــــــــداث 
از  هــا  پــل  چــون  مواصالتــی 
نظــر ویژگــی هایــی هندســی 
و ابعــادی پایــه و دهانــه بــرای 
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عبــور حداکثــری ســیالب در بســتر 
مرکــب و تأثیــر و تأثــر آن بــر 
ــران  ــان بح ــد آب در زم ــی مفی دب
علیرغــم برخــورداری از پیشــینه 
تاریخــی چشــمگیر در پــل ســازی 
و میــراث دانــش مهندســی بــه 

جــای مانــده از آن.

-   بــی توجهــی بــه ســطح طغیــان 
25 و50 ســاله در ارتفــاع ســازه 
هــای آبــی و عملکــرد بندگونــه 
آنهــا بــه هنــگام ســیل بــه واســطه 
انباشــت  و  تصــادم  یــا  تخریــب 
ضایعــات حمــل شــده توســط آب.

هــای  ســازه  نــازل  کیفیــت    -
هیدرولیکــی شــهری در طــرح و 
ــی در  ــه جوی ــه صرف ــه بهان ــرا ب اج
ــگ  ــای کلن ــه در تنگن زمان-هزین
ــد  ــبتی و فاق ــاح مناس ــی و افتت زن

ــداز. ــم ان ــه و چش برنام
حفــظ  بــه  اعتنایــی  بــی    -
ــه  ــی رودخان ــتر قانون ــت بس تمامی
و تعــرض بــه آن بــرای افزایــش 
ــا  ــر اطــراف ب ســطح ســرویس معاب
ــذر  ــداث زیرگ ــر اح ــی نظی اقدامات

کــه در عمــل در شــرایط بحــران 
نــه تنهــا ناکارآمــد بلکــه تشــدید 

ــتند. ــز هس ــر نی ــده خط کنن
-  دسترســی غیــر ایمــن بــه 
فقــدان  و  رودخانــه  بســتر 
ــدار  ــش و هش ــای پای ــتم ه سیس
ــر. ــاری خط ــداد مج ــیل و انس س

-  بــی توجهــی بــه اصــول و 
دی«   آی  »ال  هــای  رهیافــت 
)توســعه کــم عارضــه( در طراحــی 
افزایــش  شــهری و محیطــی و 
بــی رویــه ســطوح مصنــوع در 
محــدوده هــای بالفصــل رودخانــه 
ــواره  ــفالته س ــر آس ــه معاب از جمل
اراضــی  نفوذپذیــر  کاهــش  و 
افــزودن  و  رودخانــه  اطــراف 
بــه  شــهری  روانــآب  جریــان 
حجــم طغیــان و دبــی پیــک.

-  بــی اعتنایــی بــه ضــرورت 
ــطحی  ــای س ــع آبه ــت دف مدیری
و عــدم انحصــار آن بــه بســتر 
ــوار  ــا دی ــض ب ــه در تناق رودخان
رودخانــه  اطــرف  در  کشــی 
شــدن  جــاری  از  ممانعــت  و 

آن. بــه  روان  آب  هــا 

پلی که مانند بند عمل می کند
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ــالورت  ــن در مج ــر زمی ــداث زی اح
بالفصــل حریــم رودخانــه و اختــالل 
در جریــان آب هــای تحــت االرضــی 
ــن خــاک و کاهــش  ــباع ناهمگ و اش
ــای  ــع روانآبه ــذب و دف ــت ج قابلی
ســطحی بــه شــیوه زه  کشــی طبیعی 
از زیرزمیــن هــا در  فــوران آب  و 

ــوع ســیل. ــگام وق هن

زیرگذر پر از آب و زباله

زیر زمینی که آب از آن طغیان می کند

بعد رویه ای شهری
ــد  ــد بع ــر می  رس ــه نظ ــر ب در ظاه
شــهری  آســیب  های  رویــه  ای 
ــا ســیل فــارغ از طراحــی  مرتبــط ب
مدیریــت  موضــوع  بــه  شــهری 
شــهری مربــوط می  شــود. ولــی 
و  تصویــب  فرآینــد  کــه  زمانــی 
تحقق  پذیــری پــروژه هــای طراحــی 
شــهری توســط همیــن ذی  نفــوذان 
ــم،  ــر آوری ــع را در نظ ــاً ذی  نف بعض
نمــی تــوان آن  هــا را بــه مثابــه 

حرفــه  انفکاک  ناپذیــــر  بخــش 
ــر  ــی اگ ــت. حت ــر دور داش از نظ
ــر ایــن باشــد کــه تکــرار  فــرض ب
مشـــکالت عمومـــی مدیریتــی 
مبتــال بــه تمامــی حــوزه هاخــارج 
از حوصلــه ایــن یادداشــت اســت، 
نمــی تــوان از اهــم موضوعــات 
تخصصــی مرتبــط بــا تصمیــم 
ســــازی و تصمیــــم گیــــری 
رویــه  ای و مدیریتــی مؤثــر بــر 
ــای  ــای شــهری و فضاه رودخانه  ه
شــهری رودکنــاری بــه شــرح زیــر 

کــرد: چشم  پوشــی 
-   فقــدان انــگاره تقدم پیشــگیری 
بــر درمــان در دانــش مهندســی و 
مهــارت طراحــی در میــان مدیران 
و لــذا غلبــه روحیــه مدیریــت 
جهــادی بحــران بــه عنــوان آفــت 
توســعه پایــدار شــهری و از آن 
ــت  ــودن مدیری ــنده نم ــر بس بدت
بحــران بــه یافتــن مقصــر یــا 

ــر. ــی تقصی فرافکن
ســوانح  بــه  التفاتــی  کــم     -
طبیعـــی  در مبحــــث پدافنــــد 
تولیــت  دلیــل  بــه  غیرعامــل 
بــر  آن  تمرکــز  و  دفــاع  وزارت 
ــذا  ــی و ل ــی و نظام مباحــث دفاع
ــورد  ــی در م ضعــف چــاره اندیشـ
ــن ســوانح  ــر ای ــاب آوری در براب ت
الــزام  علیرغــم  هــا  طــرح  در 
ــد  ــات پدافن ــت اقتضائ آوری رعای

غیرعامــل.
-   تقــدم مطالبــات آنــی و عاجــل 
در نظــام مدیریــت شــهری اعــم از 
عمومــی و دولتــی و فقــدان آینــده 
دســت  در  اقدامــات  در  نگــری 
ــرا و  ــرح و اج ــوزه ط ــام در ح انج
هدایــت مطالبــات عمومــی بــه 
ــه  ــن ب ــای ویتری ــروژه ه ســمت پ

ــاختی. ــای زیرس ج
-   غفلــت از احتمال بروز ســیالب 
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در دوره طوالنــی خشکســالی اخیــر 
و عــدم آمادگــی بــرای مدیریــت 
همــکاری  ضعــف  و  بحــران 
شــهروندی علیرغــم توســعه شــبکه 

ــی. ــانی همگان ــالع رس اط
-   جایگزینــی عــدد و رقــم بــه جای 
ــی ناشــی از  حافظــه تاریخــی جمع
مقطعــی  و  ادواری  مدیریت  هـــای 
و شـــکاف میـــان دو وزارتخانـــه 
ــای  ــه و فضاه ــور رودخان ــی ام متول
رودکنــاری یعنــی وزارت نیــرو و 
ــالف  ــازی و اخت وزارت راه و شهرس
دســتگا  ه  های  میــان  رویکــردی 
ــی و سیاســت  گذاری مرکــزی  نظارت
ــی  ــات حکمروای ــا ترجیح ــت ب دول

ــی. محل
ــهری در  ــت ش ــت مدیری -    مقاوم
برابــر اصــالح اشــتباهات گذشــته و 
ــب  ــا در قال ــه آن  ه ــر ادام ــرار ب اص
و  فرادســت  مصــوب  طرح  هــای 
ــای  ــه ظرفیت  هـ ــی بــ بی  اعتنایــ
ــل  ــه دلی ــاً ب ــد عمدت ــی جدی قانون
ــبه  ــق مکتس ــت از ح ــی نادرس تلق
و بیــــم از کاهـــش درآمدهــای 
ناپایــدار در شــرایط غوغاســاالری 

اجتماعــی. شــبکه  های 
-    شــرح خدمــات تیــپ تهیــه 
ــذا  طــرح هــای توســعه شــهری و ل
ــرح  ــب ط ــی و تصوی ــه و بررس تهی
هــای مشــابه بــرای شــهرهای دارای 
رودخانــه و ســایر شــهرها و بــی 

ــدام  ــن ان ــات ای ــه الزام ــی ب توجه
ــهر. ــتر ش ــک در بس اکولوژی

تلقــی  شــــدن  محــــدود     -
کارفرمایـــی از طـرح های موضعی 
شــهری بــه محوطــه آرایــــی 
فضاهــــای رودکنــاری و ســلب 
امــکان و اختیــار جبــران کوتاهــی 
ــهری در  ــعه ش ــای توس ــرح ه ط
بالفصــل  بافــت  بــه  پرداختــن 

حرائــم رودخانــه هــا.
- اتــــکای کارفرمــــــا بـــــه 
ــای خــود در مــورد  پیش  فرض  هــ
رفتــار متقابــل شــهر و رودخانــه و 
ــه پراتــور  تنــزل جایــگاه مشــاور ب
ــی  ــیت مدن ــش حساس وی و کاه
ــوی  ــش از س ــن نق ــرش ای و پذی
برخــی نهادهــای ارائــه دهنــده 
ــی  ــه دالیل ــاوره  ای ب ــات مش خدم
ــده  ــوازن هزینه-فای ــدم ت ــر ع نظی
ــد  ــا رون ــهری ی ــای ش در طرح  ه
تصویــب  و  انجــام  فرسایشــی 

ــروژه. پ
ــهروندی  ــارکت ش ــل مش -   تقلی
امدادرســانی  و  همــکاری  بــه 
در  شهرنشــینان  نــود  دقیقــه 
حالــت بحــران و تقــدم منافــع 
فــردی بــر مصالــح جمعــی در 
شــهر بــه عنــوان مانــع جــدی در 
ــظ و  ــرای حف ــردم ب ــرد م هزینه  ک
صیانــت از ســرمایه  های محیــط 

زیســتی.
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مونــا تاج بخــش، دکتــرای طراحــی شــهری- 
مونترال،کانــادا 

mona_tajbakhsh@yahoo.comایمیل:

بـا غچـه هـای اشـتراکی در 
محـالت

مقدمه:
    شــهرهای بــزرگ، شــیوه زندگــی 
ای را بــه شــهروندان تحمیــل کــرده 
انــد کــه آنهــا را از تجربــه بســیاری 
زندگــی  یــک  هــای  جنبــه  از 
ــت و  ــا طبیع ــل ب ــالم و در تعام س
همســایگان محــروم ســاخته اســت. 
شــما هــم اگــر ســاکن یکــی از ایــن 
ــداول  ــکونی مت ــای مس ــع ه مجتم
ــایر  ــا س ــا در پایتخــت ی ــن روزه ای
ــید،   ــور باش ــزرگ کش ــهرهای ب ش
احتمــاال تاییــد مــی کنیــد کــه 
مدتهــا اســت بــا یــک همســایه 
نداشــته  ای  دوســتانه  گفتگــوی 
ــا دســتهایتان  ــا اســت ب ــد، مدته ای
و  ایــد  نکــرده  لمــس  را  خــاک 
ــی  ــوه ای از درخت ــا اســت می مدته

ــد.  ــده ای نچی
تجربــه  چنیــن  نداشــتن  البتــه 
ــه  ــا ب ــره ت ــی روزم ــی در زندگ های
نکشــته  دم  در  را  کســی  حــال 
اســت و یــا موجــب بیماری کشــنده 
مســری ای نشــده اســت، ولــی آیــا 
ــت  ــن دس ــی از ای ــود تجربیات کمب
ــاد  ــرت از نه ــی آه حس ــر از گاه ه
ــود  ــا نب ــد و آی شــما برنمــی انگیزان
همیــن پیوندهــا بــا محیــط نیســت 

ــیاری  ــه بس ــدت  ب ــه در دراز م ک
از اختــالالت و  حــاالت روانــی 
افســردگی،   ماننــد  ناخوشــایند 
وســواس و اضطــراب مــی انجامــد؟

ایــن روزهــــا در بســــیاری از 
در  دنیــا،  بــــزرگ  شــهرهای 
جوامعــی که در دوران پســاصنعتی 
و  تجربیــات  مــرور  حــال  در  و 
آموختــه هــای خــود هســتند، بــه 
ــان  ــه انس ــازی رابط ــت بازس اهمی
بــا محیــط پــی بــرده شــده اســت. 
ــاه  ــت کوت ــن یادداش ــدف در ای ه
مــرور ادبیــات موجــود در ایــن 
حــوزه و یــا نقــل قــول از بــزرگان 
در اهمیــت ارتبــاط انســان بــا 
طبیعــت و همســایگان نیســت، 
بلکــه هــدف اشــاره بــه ابعــاد 
ــی  ــه م ــت ک ــی اس ــت فعالیت مثب
توانــد بــا کمتریــن هزینــه امــکان 
تجربــه ایــن موهبــت هــا را بــرای 
شــهروندان تــا حــدی مهیــا کنــد.

روزهــای  در  غــذا  تامیــن  از 
ــبز در  ــای س ــا دیواره ــی ت قطح

پایــدار: بناهــای 
از زمانــی کــه مفهــوم محوطــه 
خوراکــی  گیاهــان  بــا  ســازی 
بـــه  عالقـــه  شـــد،  متـــداول 
و  طبــخ  تولیــد،  در  مشــارکت 
ــالم ،  ــای س ــوردن غذاه ــه خ البت
تــازه و محلــی در بیــن مــردم روز 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــد ک ــه روز رش ب
روزهــا بیشــتر از پیــش مــردم 
ــال  ــه دنب ــزرگ ب ــهرهای ب در ش
ــا در  ــوه ه ــد ســبزیجات و می تولی
ــاط  ــتراکی و حی ــای اش ــه ه باغچ
خانــه هــا هســتند و همزمــان 
ــع طبیعــی را ذخیــره  پــول و مناب
مــی کننــد.  در ایــن بیــن گیاهــان 
ــرون  ــوت بی ــاط خل ــی از حی غذای
در  حتــی  و  شــدند  کشــانده 
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ــک  ــای کوچ ــه ه ــن و باغچ میادی
ــه چشــم  ــا هــم ب ــاده روه ــار پی کن

ــد. ــی خورن م
ــه  ــه عام ــورد توج ــار م ــی از آث یک
توســط  ایــن حــوزه،  در  مــردم، 
ــا و  ــورد خوراکــی ه کریســی1 در م
چگونگــی ترکیــب آنهــا در محیــط 
هــای بیرونــی بــا طراحــی زیبــا 
بــرای اولیــن بــار در کتــاب محوطــه 
ســازی خوراکــی2 ، در ســال 1982، 
بــه نمایــش گذاشــته شــد، کــه 
توســط باغبــان هــا در همــه جــا بــه 
ــک کالســیک پیشــگامانه  ــوان ی عن

ــت. ــرار گرف ــورد اســتقبال ق م

حــاال شــما مــی توانیــد باغچــه 
ــید و  ــته باش ــود را داش ــذاب خ ج

آن را هــم بخوریــد!
ایــن روزهــا کتابچه هــا و راهنماهای 
ــا  ــهرداری ه ــرف ش ــیاری از ط بس
ــی  ــرار م ــهروندان ق ــار ش در اختی
گیــرد کــه بــه آنهــا در ســاخت 
محلــی  اشــتراکی  هــای  باغچــه 
کمــک مــی کنــد، ایــن امــر در 
ــرای  ــی ب ــن های ــن زمی ــار تعیی کن
اینــکار و تشــکیل گــروه هایــی کــه 
ــن  ــی انجــام ای ــا ســازماندهی اهال ب
ــی  ــاط محل ــالم و پرنش ــت س فعالی
ــه نتیجــه  ــد، ب را تســهیل مــی کنن

ــد. ــی رس م
ــی اول  در دوران جنــگ هــای جهان

Rosalind Creasy                         .1
 Edible Landscaping (Sierra     . 2
Club Books, 1982

و دوم و همینطــور در طــول دوران 
رکــود اقتصــادی در امریــکا، مــردم 
ــرای  ــده کشــاورزی شــهری ب از ای
ارتقــای امنیــت غذایــی خــود 

ــد.  اســتقبال کردن
دوم،  در طــول جنــگ جهانــی 
ــا نــام  بــاغ  ایــن مــزارع شــهری ب
هــای پیــروزی توســط خانــواده ها 
در ایــاالت متحــده کاشــته شــد تا 
از کمبــود غذا کاســته شــود. بیش 
ــبزیجات  ــن س ــون ت ــک میلی از ی
ــی  ــبزیجات محل ــای س ــاغ ه در ب

ــد.  ــت ش ــگ کش ــول جن در ط
دوران  آن  در  هــا  بــاغ  ایــن 
غــذای  از  درصــد   40 حــدود 
کشــور را تولیــد مــی کردنــد و 
بــرای  آن  مــازاد  تابســتان  در 
اســتفاده در اواخــر ســال کنســرو 

ــد. ــی ش م

نمونــه ای از مــزارع شــهری در 
دوم.- جهانــی  جنــگ  دوران 

نیویــورک
منبع:

https://stockbridge.cns.
umass.edu/food-gardens

 ایــن حرکــت هــا امــروزه و در 
ــداری  ــای پای ــا رویکرده ــام ب ادغ
محیطــی،  در شــهرهای پرتراکمی 
مثــل هنــگ کنــگ و ســنگاپور که 
بــه زحمــت قطعــه زمینــی خالــی 
ــرد،  ــدا ک ــوان پی ــی ت ــهر م در ش
بــه ایجــاد ســقف هــا و دیوارهــای 

ــده اســت. ــز انجامی ــبز نی س
(
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ــهرهای  ــرای ش ــی ب ــل های ــبز، راه ح ــای س دیواره
متراکم .-سنگاپور

منبع:
https://www.verticalgreen.com.
/sg/keat-hong-community-club

تعــدادی   1960 دهــه  طــول  در 
باغچــه هــای مشــارکتی در بریتانیــا 
تأســیس شــد کــه تحــت تأثیــر ایــن  
جنبــش در ایــاالت متحــده بــود. 
ــتول  ــهر بریس ــروژه Severn در ش پ
بــا   2010 ، ســال  در  انگلســتان، 
هزینــه کــردن 2500 پونــد تأســیس 
شــد و ایــن پــروژه 34 تــن محصــول 
ــراد  ــه مــی دهــد و از اف در ســال ارائ
ــروژه   ــارکت در پ ــرای مش ــروم ب مح

ــد3 ــی کن ــاده م اس تف

ــی ، همســایه هــا را دور  باغچــه هــای مشــترک محل
هــم گــرد مــی آورد .-بریســتول

منبع:
https://www.wessexwater.co.uk/community/
blog/community-garden-in-bristol-brings-
people-together

https://web.archive.                                        .3

org/web/20180516062641/http://www.

/thesevernproject.org/our-story

افــراد فعــال در کشــاورزی شــهری 
مــی تواننــد هــم اهالــی ای باشــند 
کــه بــه شــکل داوطلبانــه در ایــن 
فعالیــت شــرکت مــی کننــد و هــم 
افــرادی کــه بــا دریافــت دســتمزد 
مدیریــت  و  رســیدگی  وظیفــه 
آنهــا را عهــده دار نــی شــوند. ایــن 
دســته دوم مــی توانــد از بیــن 
ــه  ــانی ک ــا کس ــد ی ــراد نیازمن اف
ــی شــغل خــود را از  ــر دلیل ــه ه ب
دســت داده انــد باشــد. کشــاورزی 
شــهری بــه ایــن شــکل مــی توانــد 
عدالــت زیســت محیطــی و عدالت 
ــرد. در اینجــا  ــش بب ــی را پی غذای
اهمیــت تســهیلگران محلــی در 
ــه  ــکلی ک ــه ش ــروژه ب ــت پ هدای
بیشــتر منفعــت را بــرای همــه 
ــته  ــراه داش ــه هم ــه ب ــی محل اهال

ــر رنــگ اســت. باشــد پ
ــری ناشــی  ــه همــه گی شــوکی ک
از ویــروس کرونــا در دو ســال 
کــرده  وارد  بــه جوامــع  اخیــر 
ــراد در باغچــه  ــت اف ــز در فعالی نی
هــای اشــتراکی بــی تاثیــر نبــوده 
اســت. مســئله امنیــت غذایــی 
و اهمیــت تولیــدات کشــاورزی 
اوایــل  در  مخصوصــا  بومــی،  
و  کــه صــادرات  گیــری  همــه 
واردات و توزیــع بســیاری از اقــالم 
خوراکــی دچــار مشــکل شــده 
بــود،  مــردم را بیــش از پیــش 
بــه جایگزیــن کــردن گیاهــان 
ــا خوراکــی در محوطــه  تزیینــی ب
ســازی هــا تشــویق کــرد. از طــرف 
دیگــر در دورانــی کــه بســیاری از 
ــوز  ــا هن ــی ه ــم آی ــواع گرده ان
ــن تلقــی مــی شــوند،  خطــر آفری
ــی  ــاز مجال ــای ب ــت در فض فعالی
ــی و  ــل اجتماع ــرای تعام ــت ب اس
ــی از دوران  ــزوای ناش ــز از ان گری
ــت. ــه و محدودی ــی قرنطین طوالن
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فواید:
باغچــه هــای اشــتراکی محلــی، 
از مزایــــای  طیــــف وســــیعی 
زیســت   ، اقتصــادی   ، اجتماعــی 
محیطــی و فرهنگــی را بــه ارمغــان 
مــی آورنــد کــه منجــر بــه افزایــش 
ــهری،  ــذاران ش ــت گ ــه سیاس عالق
ــان  ــی و محقق ــای محل ــازمان ه س
حــوزه هــای مســایل شــهری شــده 
اســت.  آنهــا همچنیــن مــی تواننــد 
بــه عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی-

فرهنگــی در نظــر گرفتــه شــوند 
ــی  ــات و آگاه ــه خدم ــتر ارائ و بس
ــوزه  ــهروندان در ح ــه ش ــی ب بخش
هــای مختلــف باشــند. از منظــر 
باغچــه  ایــن  شــهری،  طراحــی 
ــد در  ــزاری مفی ــد اب ــی توانن ــا م ه
ــی  ــازی م ــکان س ــه م ــت آنچ جه
ــه  ــد ب ــی توانن ــم باشــند. آنهام نامی
ــکان ســازی  ــای م ــوان طــرح ه عن
در نظــر گرفتــه شــوند، هرچنــد 
ــدان  ــه من ــط حرف ــدرت توس ــه ن ب
حــوزه طراحی شــهری و شهرســازی 
برنامــه ریــزی و هدایــت می شــوند. 
ایــن فعالیــت هــا محلــه محــور 
هســتند ، مــکان هــای حاصــل چند 
منظــوره اســتفاده مــی شــوند، باعث 
تبدیــل زمیــن هــای رهــا شــده بــه 
مــکان هــای خاطــره انگیــز و قابــل 
ــی مــی  ــرای اهال دوســت داشــتن ب
شــود  و محــل مالقــات و قرارگاهــی 
مــی  مــی شــود.  نیــز  رفتــاری 
مــکان  از  نــوع  ایــن  توان گفــت 
بازتــاب روابــط دیالکتیکــی بیــن 
حــوزه هــای عمومــی و خصوصــی و 
برنامــه ریــزی شــده و برنامــه ریــزی 

ــت.   ــده اس نش
اعضــای جوامــع محلــی بــه باغچــه 
هــای اشــتراکی  وابســته می شــوند 
و اغلــب شــهروندان پــس از شــروع 
فعالیــت هــا   ایــن  مشــارکت در 

تجربیــات مثبتــی از حــس مــکان 
ــد. ــی دهن ــزارش م ــق گ و تعل

باغچــه هــا اغلــب بــه عنــوان 
بــرای  اجتماعــی  پــروژه هــای 
تحکیــم ســرمایه هــای اجتماعــی، 
ادغــام تــازه واردان در محلــه و 
در  همســایگی  جوامــع  ایجــاد 
ســطح محلــه نیــز کاربــرد دارنــد.  
از ایــن رو شــوراها و  ســازمان 
هــای محلــی در بســیاری شــهرها 
از تعــداد فزاینــده ای از پــروژه 
ــی  ــت م ــی  حمای ــای اینچنین ه
کننــد و آنهــا را دارای تأثیــرات 
زیســت  و  اجتماعــی  مثبــت 
محیطــی اثبــات شــده مــی داننــد.

یکــی از کاربردهــای مهــم باغچــه 
ــد در  ــی توان ــارکتی م ــای مش ه
ــیه  ــع حاش ــازی جوام ــد س توانمن
نشــین در شــهرها و همینطــور  
باشــد.   نشــین  فقیــر  محــالت 
ــب  ــی اغل ــور محل ــداران آمات باغ
یــک گــروه  همگــن نیســتند، بلکه 
ویژگــی هــای متنوعــی دارنــد 
ــادی-  ــت اقتص ــامل وضعی ــه ش ک
ــد(  ــل ســن و درآم اجتماعــی )مث
، تجربــه قبلــی باغبانــی ، فعالیــت 
در باغبانــی ، مســافت طــی شــده 
ــا باغچــه هــا و نیازهــا  باغــداران ت
و انگیــزه هــای متفــاوت آنهــا  
ــراد  ــال ، اف ــوان مث ــه عن ــت. ب اس
کــم درآمــد بیشــتر بــه دلیــل 
ــذای  ــه غ ــی ب ــه دسترس ــاز ب نی
ارزان، بــه دنبــال مشــارکت در 
باغبانــی هســتند.  از ســوی دیگــر، 
ــاال و متوســط  ــا درآمــد ب اهالــی ب
ــه حفاظــت از  ــه دلیــل تمایــل ب ب
محیــط زیســت، ســرگرمی، تولیــد 
محصــوالت ارگانیــک یا مشــارکت 
در  همســایگان  بــا  آشــنایی  و 
باغبانــی شــرکت مــی کننــد. بعــد 
از مدتــی وابســتگی عاطفــی ایــن 
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ــترک  ــه مش ــه مزرع ــا ب ــان ه باغب
ــن  ــه ای ــی در ادام ــل اصل خــود عام

ــود. ــی ش ــت م فعالی
ــی  ــب مکانهای ــهری اغل ــای ش باغه
اجتماعــی  تعامــل  کــه  هســتند 
مثبــت را بیــن اهالــی کــه در زندگی 
ماشــینی ایــن روزهــا بــا هــم غریبه 
مانــده انــد تســهیل می کننــد و این 
ــدی  ــت من ــای رضای ــه ارتق ــر  ب ام
ــد.   ــی کن ــک م ــراد کم ــی اف عاطف
ــود شــبکه  ــاغ هــا بهب بســیاری از ب
هــای اجتماعــی را در جوامعــی کــه 
ــی  ــهیل م ــد ، تس ــرار دارن در آن ق
کننــد.  بــرای بســیاری از محلــه هــا 
، باغهــا »تمرکــز نمادیــن« را ایجــاد 
مــی کننــد کــه منجــر بــه افزایــش 

ــرور و همبســتگی مــی شــود. غ
فعالیــت   ایــن  در  افــراد  وقتــی   
دور هــم جمــع مــی شــوند ، ســطح 
افزایــش  اغلــب  بدنــی  فعالیــت 
مــی یابــد و مــی توانــد ســطح 
در  تمریــن  را شــبیه  ســروتونین 
باشــگاه افزایــش دهــد.  پیــاده روی 
و دوچرخــه ســواری تــا رســیدن بــه 
محــل نیــز بــه فعالیــت در بــاغ 
افــزوده مــی شــود و فعالیــت بدنــی 
و مزایــای آن را بــرای مشــارکت 

ــد.  ــی ده ــش م ــدگان افزای کنن
ــوان وســیله  ایــن فعالیــت را مــی ت
ــرادی  ــود معیشــت اف ــرای بهب ای ب
ــراف  ــهرها و اط ــه در ش ــت ک دانس
کننــد.   مــی  زندگــی  شــهرها 
ــی  ــیوه های ــن ش ــرکت در چنی ش
ــت  ــک فعالی ــوان ی ــه عن ــتر ب بیش
ــود ،  ــی ش ــی م ــمی تلق ــر رس غی
ــه  ــهرهایی ک ــیاری از ش ــا در بس ام
ــک  ــذا ی ــه غ ــدود ب ــی مح دسترس
ــاورزی  ــت ، کش ــرر اس ــکل مک مش
شــهری پاســخی مثبــت بــه مقابلــه 
بــا نگرانــی هــای غذایــی مــی توانــد 
باشــد.   از ســوی دیگــر نفــس 

توانایــی تولیــد و رشــد غــذا بــرای 
ســطح  افزایــش  باعــث  خــود 
ــدی  ــا خودکارآم ــس ی ــزت نف ع

ــود.  ــی ش ــی م اهال
یــک فایــده دیگــر ایــن کار ایجــاد 
اجتماعــی  مشــارکت  فرصــت 
اســت.  دار  افــراد خانــه  بــرای 
از  اســتفاده  نحــوه  آمــوزش 
بــرای  غذایــی  مــواد  ضایعــات 
تولیــد کمپوســت نیــز مــی توانــد 
یــک فعالیــت جانبــی باشــد کــه از 
بــه هــدر رفتــن تــن هــا ضایعــات 
غذایــی و قابــل کمپوســت شــدن 
ــه هــای  ــه الی زبال ــا ارزش الب و ب
ــه  ــرده و ب ــری ک ــهری جلوگی ش
پایــداری بیشــتر محیــط مــی 

ــد. انجام
ــهری  ــق ش ــک از مناط ــر ی در ه
یافــت  هایــی  زمیــن  قطعــه 
ــی  ــد حت ــی توانن ــه م ــود ک میش
ــن  ــه ای ــت ب ــور موق ــه ط ــده ب ش
ــن  ــد، ای ــدا کنن کار اختصــاص پی
زمیــن هــا در کنــار محوطــه هــای 
ــی مجتمــع هــای مســکونی  داخل
ــرداری  مــی تواننــد مــورد بهــره ب
ــران  ــد. در ته ــرار بگیرن ــی ق جمع
و بســیاری شــهرهای دیگــر بــرای 
ــک  ــان کار ی ــدارک پای ــدور م ص
ــه  ــود ک ــد ش ــا الزم اســت تایی بن
بخشــی از زمیــن بــه فضــای ســبز 
اختصــاص پیــدا کــرده اســت. 
ــده  ــال تعجــب دی ــا کم شــخصا ب
ام کــه مالــک بخشــی از محوطــه 
را بــه فضــای ســبز اختصــاص 
داده و پــس از اخــذ مجــوز هــای 
ــرده و  ــب ک ــه را تخری الزم، باغچ
بــه فضــای پارکینــگ هــا افــزوده 
اســت. حتمــا مــوارد مشــابه ایــن 
کــه ناشــی از عــدم درک اهمیــت 
ــالمت  ــود س ــبز در بهب ــای س فض
روانــی ماســت را بســیار دیــده 
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ــم.  ای
فرهنــگ ســازی و جلــب حساســیت 
ــت  ــن فعالی ــه ای ــدی ب ــه من و عالق
ــودک  ــاط مهدک ــد از حی ــی توان م
ــودکان  ــویق ک ــدارس و تش ــا و م ه
ــه مشــارکت در کاشــت و داشــت  ب
و برداشــت گروهــی ســبزیجات و 
میــوه هــا شــروع شــود و جایگزیــن 
والدیــن  نــزد  رایــج  ذهنیــت 
ــت  ــا طبیع ــاط ب ــه ارتب ــی ک ایران
را بــه عنــوان عاملــی بیمــاری زا 
بــرای کــودکان میداننــد، شــود. 
مســلما خطــری کــه زندگــی در 
ــهرهای  ــی، در ش ــای بتن ــه ه جعب
دودگرفتــه خاکســتری و بــر زمیــن 
خفــه شــده زیــر آســفالت و ماشــین 
بــرای کــودکان بــه همــراه دارد 
ــه  ــت ک ــر از خطریس ــیار بزرگت بس
ــا  ــاس ب ــر تم ــت در اث ــن اس ممک
مربــی  نظــارت  تحــت  طبیعــت 

ــند.  ــته باش ــود داش ــای خ ه

پروژه باغبانی در مدرسه من، آموزش آداب مشارکت و 
ارتباط با طبیعت .-مونترال

منبع:
https://wwf.ca/biopolis-projects/
/2-gardening-my-school-aulab

ــزارع  ــا و م ــه ه ــارکت در باغچ مش
ــزار کارا  ــک اب ــن ی ــهری همچنی ش
ــورد  ــودکان در م ــوزش ک ــرای آم ب
بدنــی  فعالیــت  و  تغذیــه ســالم 

اســت. دار  معنــی 
تجربه کانادا:

ــه  ــرکت دارد ک ــدادی ش ــادا تع کان
مزرعه هــای  فنــاوری  زمینــه  در 

می کننــد  فعالیــت  شــهری 
در  مونتــرال  در  جملــه  از   ،
اســتان کبــک.  مهمتریــن آن 
یــک   ، اســت4   Lufa Farms
ــی  ــه برخ ــی ک ــرکت خصوص ش
از بزرگتریــن »گلخانــه در پشــت 
بــام« هــای جهــان را تاکنــون در 
ــت.  ــرده اس ــاح ک ــرال افتت مونت
وجــود چنیــن شــرکت هایــی بــه 
ــی  ــی، تدارکات ــازوی فن ــوان ب عن
و علمــی مــی توانــد پشــتوانه 
کســب  کننــده  تضمیــن  و 
ــای  ــه از باغچــه ه ــن نتیج بهتری
ــان هــای  مشــارکتی توســط باغب

ــد. ــا باش ــور آنه آمات
10 هــزار  در مونتــرال حــدود 
باغچــه  هــای  زمیــن  در  نفــر 
فعالیــت مــی  هــای مشــترک 
کننــد.  ایــن برنامــه از ســال 
و  اســت  شــده  اجــرا   1975
ــی  ــا اداره م ــهردای ه ــط ش توس

شــود.
دارای  مناطـــــق  از  برخـــی    
ــه  ــه ب ــی هســتند ک ــی باغبان مرب
ــدن  ــا دی ــاغ ه ــب از ب ــور مرت ط
بــه  را  نکاتــی  تــا  کنــد  مــی 
ــاک  ــد.  خ ــه دهن ــداران ارائ باغ
بــرای  فضایــی  و  آب  منبــع   ،
نگهــداری ابزارهــا نیــز اغلــب 
توسط شـــهرداری برای کمــــک 
بــه اهالــی تهیـــه مـــی شــود. در 
ــن  ــا زمی ــه تنه ــرال ن ــهر مونت ش
هایــی در ســطح محــالت و یــا در 
ــای مســکونی  ــاط مجتمــع ه حی
داده  اختصــاص  کار  ایــن  بــه 
شــده اســت، بلکــه فضــای ســبز 
کنــار پیــاده روهــا، گلــدان هــای 
ــی در گوشــه گوشــه شــهر  تزیین
و حتــی برخــی میادیــن هــم 

/https://montreal.lufa.com/en .4
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ــه  ــا ب ــایه هـ ــکاری همس ــا هم ب
مزرعــه هــای کوچـــک ســبزیجات 
و صیفــی جــات تبدیــل شــده انــد. 
در این مســیر کــودکان، ســالمندان،  
جوانــان و همســایه هایــی که شــاید 
ــی  ــچ مجال ــره هی ــی روزم در زندگ
ــرای لمــس بــی واســطه طبیعــت  ب
یــا عــرق ریختــن در کنــار یکدیگــر 
کاشــت  بــرای  خــاک  روی  بــر 
نیابنــد،  را  محصــول  پــرورش  و 
ــا  ــا ب ــد ت ــی کنن ــدا م ــی پی فرصت
پیونــدی  یکدیگــر  بــا  و  زمیــن 

ــد. ــرار کنن ــازنده برق س

همــه  بــرای  شــهر،  دل  در  کوچــک  ای  مزرعــه 
همسایه ها.-مونترال، منبع:

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/commu-

nity-garden-project-ahuntsic-cartierville-1.6034507

در شــهر ویکتوریــا ، در اســتان 
ــرای  ــادا، ب ــای کان ــش کلمبی بریتی
ترویــج شــیوه هــای کشــاورزی 
شــهری برنامــه جالــــب  بــــه 
اشــتراک گــذاری حیــاط ابــداع 
ــرای  ــه ب ــن برنام ــت.  ای ــده اس ش
ــرج  ــه در ب ــرادی ک ــه اف ــک ب کم
زندگــی  هــا  آپارتمــان  و  هــا 
ــا  ــه ب ــده ک ــداع ش ــد اب ــی کنن م
ــه فضــای بیشــتری در  ــران ک دیگ
ــور  ــه منظ ــد ب ــود دارن ــاط خ حی
ــاط  ــهری ارتبــ ــاورزی شــ کشــ

ــن  ــد.  همچنی ــی کنن ــرار م برق
ــوزش  ــرای آم ــی ب ــازمان های س
افــرادی کــه در مناطــق شــهری 
ــد در  ــی کنن ــی م ــوور زندگ ونک
پــرورش  و  کشــاورزی  زمینــه 
ــا راه  ــهری ب ــط ش ــذا در محی غ
ــدازی باغچــه هــای مشــارکتی  ان
ــود  ــا وج ــهرداری ه ــوی ش از س
ــاختمان  ــقف س ــش س دارد. پوش
ــی مرکــز همایــش ونکــوور ،  غرب
ــادا  بزرگتریــــن ســقف ســبز کان
هکتــار   6 حــدود  بــا  اســت ، 
محــــل  ایـــن  در  مســـاحت. 
زنبــورداری  بــا  کشــاورزی 
کــه  اســــت  شــده  ترکیــب 
گیاهــان روی ســقف را گــرده 
نیــز  عســل  و  کــرده  افشــانی 
ــروژه  ــن پ ــد.  ای ــی کنن ــه م تهی
ــدار  ــات پای ــایر اقدام ــامل س ش
اســتفاده  و  بازیافــت  ماننــد 
ــد. ــی باش ــز م ــدد از آب نی مج

ــه  ــدن ب ــل ش ــا تبدی ــد ب ــی توان ــا م ــقف بناه س
مزاعــی در دل شــهر، اثــرات مثبــت زیســت 

محیطی و اجتماعی بســیاری به ارمغان 

منبع: بیاورد.-ونکوور، 
https://www.greenroofs.com/projects/

/vancouver-convention-centre-expansion-project
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و  آب  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
هوایــی مســاعد بــرای پــرورش 
ــهرهای  ــیاری از ش ــان در بس گیاه
ایــران و همینطــور وجــود روزهــای  
آفتابــی بســیار، مــی توان)البتــه بــا 
ــب  ــه مرات ــه آب( ب ــت بهین مدیری

از   تــر  پربــازده  و  تــر  راحــت 
ــادا  مناطــق سردســیری مثــل کان
ــت و از  ــت پرداخ ــن فعالی ــه ای ب
فوایــد آن بــرای داشــتن محالتــی 
ــاط  ــر و بانش ــر، زیبات ــرزنده ت س

ــرد. ــره ب ــر، به ت
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امیرطّیبی
معمــار و طراح شــهری، اســتادیار گروه شهرســازی 

دانشــگاه صنعتی جنــدی شــاپور دزفول
a_tayyebi@jsu.ac.irایمیل:

محیطـی:  طراحـی شـهری 
بـه سـوی فهمـی حداقلی و 

پیچیده تـر
»چگونه شکر این نعمت گزارم
که دارم زورم و آزاری ندارم«

سعدی
ــعدی،  ــت س ــن بی ــاس ای ــر اس     ب
می تــوان نــگاه انســان هــا بــه محیــط 
اطراف شــان )شــامل موجــودات زنــده 
ــر اســاس  ــط( را  ب ــده ی محی و غیرزن
دو محــور توانایــی ســیطره )زور( و 
مداخلــه ی ویرانگــر )آزار(، بــه ســه نوع 

تقســیم کــرد:
الف- زور نداشتن و آزار نداشتن
ب- زور داشتن و آزار نداشتن 

ج- زور داشتن و آزار داشتن
بــه نظــر می رســد، مــی تــوان تاریــخ 
تعامــل و مداخله گــری انســان ها در 
محیــط زیست شــان در قالب هــای 
ــه طراحــی شــهری  ــف، از جمل مختل
ــش  ــوان دان ــه عن )طراحــی شــهری ب
و فــن ســر و ســامان دادن فضــا و 
کالبــد ســکونتگاه های انســانی نــه بــه 
ــک رشــته ی دانشــگاهی( را  ــوان ی عن
ــدی  ــن طبقه بن ــوان در ای ــی ت ــز م نی
ــه  ــی ک ــای داد. از زمان ــی ج ــه نوع ب
انســان ها مقهــور طبیعــت بودنــد )یــا 
بــه عبــارت دیگــر در وحدتــی طبیعی 
بــا محیط شــان بودنــد( تــا زمانــی کــه 

ــد  ــرده ان ــدا ک ــه پی ــی مداخل توانای
ولــی همچنــان در وحــدت طبیعــی 
ــا  ــد ت ــا محیــط را حفــظ کــرده ان ب
چنــد قــرن اخیــر کــه توانایــی فــوق 
العــاده در ســیطره بــر محیــط پیــدا 
کرده انــد و مداخله هــای ویرانگــر 
هــم انجــام داده انــد، خالصــه ی ایــن 

ــخ اســت.  تاری
امــا در تمــام ایــن مراحــل، بــه 
نظــر مــی رســد ابتــدا فهــم و 
ــر  ــط تغیی ــه محی ــان ها ب ــگاه انس ن
می کنــد )کــه البتــه آن هــم متاثــر 
از نــوع تعامــل و مداخله شــان اســت( 
ــر  ــوع مداخله شــان تغیی و ســپس ن
مــی کنــد. طراحــی شــهری هــم از 

ــن موضــوع مســتثنی نیســت. ای
تمــام نگاه هــای بــه طراحی شــهری 
را در جایــی در میانــه ی طیــف نــگاه 
ــه طراحــی  ــی و حداکثــری ب حداقل
محیطــی می تــوان جــای داد. در 
واقــع، هیــچ فهمــی از طراحــی 
شــهری وجود نــدارد کــه در ایــن دو 
ســر طیــف، جایــی نداشــته باشــد  و 
تمــام آن هــا در وهلــه ی اول طراحــی 
شــهری در محیــط و بــه تبــع آن در 
محیــط زیســت انــد. در هیــچ فهمی 
از طراحــی شــهری، نمی تــوان از 
زمیــن و آســمان و متعلقــات آن هــا، 
یعنــی؛ خــاک، آب، بــاران، بــاد، 
آفتــاب، گیاهــان و ... چشــم پوشــی 

کــرد )حداقــل در مقــام فهــم(. 
ــهری،  ــی ش ــوع طراح ــن ن ــا ای ام
طراحــی شــهری "در" محیط اســت 
کــه از آغــاز بــه نوعــی در پــس فهــم 
انســان از مســاله ی ســاخت شهر در 
محیــط، وجــود داشــته اســت. البتــه 
ایــن موضــوع تــا زمانــی کــه انســان، 
خــود و دســت ســاخته اش را جزیی 
ــر از محیــط طبیعــی  جدایــی ناپذی
ــته  ــداوم داش ــت، ت ــته اس می دانس
و کفایــت مــی کــرده اســت. کافــی 
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ــودن ایــن فهــم از طراحــی شــهری  ب
ــوان  ــوع می ت ــه دو موض ــل ب را حداق
ارتبــاط داد: 1. کــم بــودن متغیرهــای 
طراحــی شــهر و ســاده بــودن روابــط 
میــان این متغیرهــا و 2. ظاهر نشــدن 
ــهر  ــی ش ــه طراح ــی ب ــرات نگاه تاثی
ــات  ــی موضوع ــه پیچیدگ ــه متوج ک
ــا محیــط  ــاط ب آن، مخصوصــا در ارتب

طبیعــی نیســت. 
کافــی بــودن ایــن نــگاه را بــه لحــاظ 
تاریخــی، حداقــل تــا به پیــش از دوران 
صنعتــی شــدن می تــوان عقب بــرد و 
از ایــن زمــان اســت کــه هــر دو علــت 
ــتند.  ــر نیس ــر کارگ ــده، دیگ ــر ش ذک
ــهر  ــون باغش ــی چ ــن، نگاه های بنابرای
ــی از  ــه نوع ــوند ک ــاوارد زاده می ش ه
طراحــی شــهری "بــا" محیط هســتند 
ــن  ــتم ای ــرن بیس ــط ق ــا اواس ــه ت ک
نــوع نــگاه را می تــوان دنبــال کــرد. از 
ویژگــی هــای این نــوع طراحی شــهر، 
توجــه بــه طبیعت )فــرم و فراینــد آن( 

در طراحــی شــهرها اســت. 
مرحلــه ی ســوم از نــگاه طراحــی 
طراحــی  را  محیــط  بــه  شــهری 
شــهری "بــرای" محیــط می تــوان 
بدلیــل  مرحلــه،  ایــن  در  نامیــد. 
ــهری و  ــائل ش ــاد مس ــی زی پیچیدگ
زیســت محیطــی و زاویــه گرفتــن 
ــم  ــهری از فه ــان ش مداخــالت طراح
ــا را  ــی ه ــن پیچیدگ ــه ای درســتی ک
لحــاظ کنــد و بحــران هــای ناشــی از 
ســایر مداخــالت انســانی در محیــط، 
محیــط طبیعــی نیازمند توجــه فوری 
و اولویــت دار انســان هــا می شــود. 
ــگاه هایــی چــون؛ طراحــی شــهری  ن
پایــدار و طراحــی شــهری بیوفیلیــک 
در ایــن راســتا قــرار دارنــد. بنابرایــن به 
ــهری  ــی ش ــی، از طراح ــاظ تاریخ لح
ــا  ــهری ب ــی ش ــه طراح ــط ب در محی
ــهری  ــی ش ــپس طراح ــط و س محی

بــرای محیــط رســیده ایم. 

در  مرحلــه  هــر  اینکــه،  نکتــه 
بردارنــده ی مرحلــه هــای قبلــی هــم 
ــه ی  ــه در مرحل ــی اینک ــت. یعن اس
کنونــی فهــم از ارتبــاط طراحــی 
شــهری بــا محیــط، کــه در آن 
ــرای محیــط، غلبــه دارد،  طراحــی ب
و  محیــط  در  شــهری  طراحــی 
ــم  ــط ه ــا محی ــهری ب ــی ش طراح
ــن موضــوع نشــان  ــد. ای وجــود دارن
دهنــده ی ایــن موضــوع اســت 
ــه محیــط در طراحــی  کــه توجــه ب
شــهری از یــک ســادگی و حداقلــی 
ــری  ــی و حداکث ــه پیچیدگ ــودن ب ب
اســت  رســیده  فهــم  در  بــودن 
ــی از  ــم ناش ــوع ه ــن موض ــه ای ک
پیچیدگی مســائل محیط شــهری از 
ســویی و آشــکار شــدن بحران هــای 
ــر  ــوی دیگ ــی از س ــت محیط زیس

ــت.  اس
نکتــه اصلــی، ایــن اســت کــه دیگــر 
بازگشــت بــه عقــب و رســیدن 
ــط و  ــا محی ــی ب ــدت طبیع ــه وح ب
بنابرایــن طراحــی شــهری در محیط 
امــکان پذیــر نیســت. راه پیــش 
روی مــا فراتــر رفتــن از طراحــی 
ــه  ــت ک ــط اس ــرای محی ــهری ب ش
هــم پیچیدگی هــای محیط هــای 
شــهری و طراحــی آن هــا را درک 
ــده ی  ــاط پیچی ــم از ارتب ــرده و ه ک
ــویم. در  ــط آگاه ش ــا محی ــهرها ب ش
ــت  ــع از وضعی ــت در واق ــن حال ای
ــه  ــط ب ــا محی ــاط ب ــز در ارتب قرم
ــید  ــم رس ــفید خواهی ــت س وضعی
ــا از  ــم م ــددی در فه ــدت مج و وح
ــط  ــهر و محی ــی ش ــاط طراح ارتب
ــه  ــد ک ــد ش ــاد خواه ــت ایج زیس
نتیجــه ی آن در مداخــالت طراحانــه 
ــه  ــی ک ــود. جای ــر می ش ــم ظاه ه
ــط،  ــا در محی ــه ی م ــل طراحان عم
مصــداق بیــت ســعدی شــود، یعنــی 

بــی آزاری. و  زورداری 
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اشــــکان بیـــات 
دکتری شهرســازی

رئیـــس اداره زیباسـازی منطقه 11
a_tayyebi@jsu.ac.irایمیل:

بررسی تاثیر اقلیم در روند طراحی فضاهای شهری ایران

چکیده: 

   شــهر و اقلیــم، تاثیرگــذاری تنگاتنگــی بــر یکدیگــر دارنــد. در بررســی شهرســازی بومــی ایــران، بــه 
روشــنی ایــن نکتــه حاصــل میشــود کــه تمامــی فضاهــای شــهری ســنتی، کامــال بــر اســاس اصــول 
ــرمای  ــا و س ــا گرم ــه ب ــی و مقابل ــای طبیع ــر از انرژیه ــتفاده حداکث ــت اس ــهری در جه ــداری ش پای
آزاردهنــده طراحــی شــده انــد؛ تفــاوت روشــنی کــه میــان پیوســتگی بافــت شــهری در اقلیــم گــرم و 
خشــک و گسســتگی بافــت شــهری اقلیــم گــرم و مرطــوب وجــود دارد، گــواه ایــن مدعــا اســت. بافــت 
ــاه شــهروندان، فضاســازیهای درون  ــان، جهــت آســایش و رف ــزد و کرم ــی چــون ی قدیمــی شــهر های
شــهری خــود را کامــال بــر اســاس عناصــر محیطــی انجــام داده اســت، ســاخت فشــرده، کوچــه هــای 
ــر ایــن اســاس محــور  ــر از ایــن توجــه میباشــد. ب باریــک و ســایه دار و حتــی رنــگ ســاختمانها متاث
اصلــی بحــث، بررســی چگونگــی تاثیــر شــرایط اقلیمــی بــر شهرســازی بومــی ایــران و نیــز  اســتخراج 
ایــن اصــول بــکار گرفتــه اقلیمــی در مصالــح، تیپولــوژی معمــاری، ســازمان فضــای شــهری و عناصــر 
شــهری میباشــد. ایــن مقالــه پژوهــش محــور بــا روش اثبــات گرایــی بــه دنبــال تبییــن رابطــه 2 متغیــر 
کمــی میباشــد. روش جمــع آوری اطالعــات توصیفــی، اســنادی و مقایســه ای بــر اســاس مشــاهدات 
تجربــی و روش تحلیــل، تاریخــی تفســیری و مطالعــه مــوردی میباشــد. در نتیجــه، همانطــور کــه عوامل 
و عناصــر اقلیمــی در شــکل گیــری بافــت، جهــت گیــری بناهــا و فضاهــای شــهری، نحــوه زون بنــدی و 
مورفولــوژی بافــت قدیمــی شــهرهای ایــران تاثیــر عمــده ای بــر جــای گذاشــته اســت، اســتفاده بهینــه 
و توجــه بــه اصــول ارزشــمند و بومــی مذکــور در طراحــی فضاهــای شــهری امــروز نیــز نقــش عمــده ای 

در تحقــق اصــول پایــداری و کیفیــت فضایــی خواهــد داشــت.

واژه های کلیدی: اقلیم، اصول اقلیمی، فضای شهری،  ابنیه سنتی، شهرسازی بومی ایران
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 مقدمه :
 

ــی  ــرای تامیــن ســالمتی و آســایش انســان، ایجــاد تعــادل حرارت ــه، ب یکــی از نیازهــای اولی
بیــن بــدن و محیــط اطــراف اســت. عوامــل محیطــی معمــوال بــر فعالیتهــای ضــروری 
ــاعد  ــرایط مس ــت. ش ــی اس ــای انتخاب ــر فعالیته ــا ب ــژه آنه ــر وی ــد و تاثی ــی ندارن ن ــر چندا ث ا
اثــر دارنــد. فعالیتهــای اجتماعــی در طیــف  انتخابــی  اقلیمــی، بــر ارتقــای فعالیتهــای 
میگیرنــد.  قــرار  انتخابــی  و  ضــروری  فعالیتهــای  میــان  محیطــی،  عوامــل  تاثیرگــذاری 
ــره.در  ــوت و غی ــو، ص ــارش، ب ــاد، ب ــاب، وزش ب ــش آفت ــا، تاب ــد از: دم ــل عبارتن ــن عوام ای
ــر  ــالوه ب ــر و …، ع ــبز ، معاب ــاي س ــا، فضاه ــا ه ــر بن ــهر نظی ــف ش ــاي مختل ــي فضاه طراح
ــهر  ــم ش ــوع اقلی ــه ن ــت ب ــناختي، عنای ــردي، بصــري و زیباش ــاي عملک ــت ه ــه کیفی ــه ب توج
ــن  ــه ای ــه ب ــدم توج ــه ع ــد، چراک ــي باش ــروري م ــي ض ــي اقلیم ــط طراح ب ــت ضوا و رعای
ــري  ــد؛ جلوگی ــي کن ــاد م ــهري ایج ــاي ش ــهر و فعالیته ــي را در ش ــکالت خاص ــأله ، مش مس
ــوازن فضــا هــا از  ــوع در شــهر و فضاهــای شــهری، بهــره منــدي نامت ــان هــواي مطب از جری
 .)1390 ــان، ــه اند)اخترکاوی . از آن جمل . ــر و . ــي معاب ــي و آب گرفتگ ــنایي طبیع ــور و روش ن
ــی در  ــی غن ــان فرهنگ ــر جری ــت ب ــتوار اس ــندی اس ــران، س ی ــی ا ــنتی و بوم ــازی س شهرس
ــی  ــی روح زندگ ــن، تجل ــکال روش ــع و اش ــات بدی ــاده، ترکیب ــای س ــار. فضاه ــول اعص ط
ــم  ــی رغ ــی، عل ــتجوی زیبای ــه جس ــق ب ــا عش ــد و ب ن ــته ا ــاده زیس ــه س ــت ک ــی اس مردم
ــل توجــه در شهرســازی ســنتی،  ــد. نکتــه قاب ن ــرده ا دشــواری هــا، از گوهــر زندگــی بهــره ب
ــرایط  ــاوت ش ــه تف ــت، بطوریک ــی اس ــرایط اقلیم ــا ش ــی ب ــای زندگ ــیوه ه ــل ش ــق کام تطبی
ــران  ی ــای ا ــدی در اقلیمه ــاوت کالب ــات متف ــدن خصوصی ــود آم ــه وج ــث ب ــی باع آب و هوای
ــح  ــوع مصال ــا و ن ــوده ه ــرم  ت ــهری، ف ــاخت ش ــت و س ــه باف ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــته اس گش
 .)1385 ــت)مقتدایی، ــی اس ــرایط اقلیم ــا ش ــل ب ــق کام ــران در تطبی ی ــف ا ــق مختل در مناط
ــده  ــگ ش ــم رن ــیار ک ــم بس ــل اقلی ــه عام ــه ب ــوژی، توج ــرفت تکنول ــا پیش ــفانه، ب ــا متاس ام
ــا باعــث هــدر  ــه تنه ــر ن ــن ام ــد. ای ن ــا تمــام شــهر هــا شــبیه یکدیگــر شــده ا اســت و تقریب
ــد  ــل میکن ــهری را مخت ــای ش ــهروندان در فضاه ــایش ش ــه آس ــود، بلک ــرژی میش ن ــت ا رف

 .)1388 ــدن  )تم

کلی:  هدف   -1
ــازی  ــر شهرس ــی ب ــرایط اقلیم ــر ش ــی تاثی ــی چگونگ ــق،  بررس ــن تحقی ــی در ای ــدف اصل ه
ــی  ــل محیط ــایر عوام ــوازات س ــه م ــی ب ــرایط اقلیم ــه ش ــرا ک ــد؛ چ ــی باش ــران م ی ــی ا بوم
ــهری  ــات ش ــداوم حی ــهرها و ت ــن ش ــری و تکوی ــکل گی ــر در  ش ــل موث ــن عوام از مهمتری

ــد. ــه شــمار مــی آی ب

تحقیق:  سواالت   -2
چگونــه شــرایط اقلیمــی، بر طراحی فضا های شــهری ایران تا ثیر گذاشــته اســت؟ 

ــی  ــازی بوم ــای شهرس ــتاورد ه ــدرن، از دس ــای م ــا ه ــی فض ــوان در طراح ــی ت ــه م چگون
ــت؟ ــره گرف ــران به ی ا
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3- روش تحقیــق و محدودیت تحقیق: 

ــی  ــم و طراح ــن اقلی ــی بی ــه ارتباط ــت ک ــن اس ــر ای ــه حاض ــی در مقال ــرض اصل ــش ف پی
ــش،  ــی پژوه ــدف کل ــاس ه ــن اس ــت. برای ــته اس ــود داش ــران وج ــی ای ــهری بوم ــای ش فضاه
ــول  ــتخراج اص ــران و اس ــی ای ــازی بوم ــر شهرس ــی ب ــرایط اقلیم ــر ش ــی تاثی ــی چگونگ بررس
بکارگرفتــه در مصالــح، تیپولــوژی معمــاری، ســازمان فضــای شــهری و عناصــر شــهری 
ــی و  ــه روش تجرب ــا ب ــه آنه ــتند، رابط ــی هس ــش کّم ــای پژوه ــه متغیره ــت اینک ــد. بعل میباش

ــردد. ــن میگ ــی تبیی ــات گرای اثب
ــر  ــتقل، ب ــر مس ــوان متغی ــه عن ــی ب ــرایط اقلیم ــه ش ــت ک ــرار اس ــن ق ــش بدی ــه پژوه فرضی
ــی ناکارآمــدی  ــر گذاشــته اســت و یکــی از عوامــل اصل ــران تاثی طراحــی فضاهــای شــهری ای
ــی  ــی در طراح ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــدم توج ــی از ع ــران ناش ــر ای ــهری معاص ــای ش فضاه
ــازی  ــتفاده در شهرس ــورد اس ــی م ــول اقلیم ــوان اص ــن میت ــت. همچنی ــهری اس ــای ش فضاه
ــه  ــه فرضی ــه ب ــا توج ــود. ســپس ب ــق نم ــران منطب ــهرهای ای ــی ش ــرایط کنون ــا ش ــنتی را ب س
ــم  ــت شــهری در اقالی ــم، ســازمان فضــای شــهری و باف ــح، اقلی ــوع مصال ــه ن ــه مطالع ــوق، ب ف
چهارگانــه ایــران )بخصــوص اقلیــم گــرم و خشــک( پرداختــه، الگــوی طراحــی فضــای 
ــع  ــد. روش جم ــد ش ــات خواه ــش اثب ــه پژوه ــتخراج و فرضی ــف اس ــم مختل ــهری در اقالی ش
آوری اطالعــات توصیفــی، اســنادی و مقایســه ای بــر اســاس مشــاهدات تجربــی و روش 
تحلیــل، تاریخــی تفســیری و مطالعــه مــوردی میباشــد.  همچنیــن محدودیــت تحقیــق، 
ــم و عناصــر شــهری  ــر اقلی ــود کتــب و مقــاالت موجــود در خصــوص بررســی تاثی شــامل کمب
ــر 13  ــغ ب ــع پژوهــش  محــدود و بال ــل   مناب ــن دلی ــران  میباشــد، بهمی ســنتی و معاصــر ای

ــد.     ــوان میباش عن

4- تقســیمات اقلیمی در ایران: 

ایــران از لحاظ اقلیمی به چهار دســته تقســیم گردیده اســت:
ــن  ــه ویژگیهــای ای ــای خــزر(: از جمل ــی دری ــدل و مرطــوب )ســواحل جنوب ــم معت ــف- اقلی ال

اقلیــم، رطوبــت زیــاد هــوا و اعتــدال درجــه حــرارت آن اســت.
ــای  ــم، گرم ــن اقلی ــای ای ــالت(: از ویژگیه ــع ف ــتانی و مرتف ــی کوهس ــرد )نواح ــم س ب- اقلی
شــدید دره هــا در فصــل تابســتان و اعتــدال آنهــا در فصــل زمســتان اســت. مقــدار و شــدت 
ــاد و در فصــل زمســتان بســیار کــم اســت. ــن منطقــه در فصــل تابســتان زی تابــش آفتــاب ای

ــه  ــن منطق ــزی بزرگتری ــالت مرک ــزی(: ف ــالت مرک ــتهای ف ــک )دش ــرم و خش ــم گ ج- اقلی
ــران اســت. از جملــه مشــخصه هــای آن، زمســتانهای ســخت و ســرد و تابســتانهای گــرم و  ای
ــه پراکندگــی ناهمواریهــای جغرافیایــی در فــالت مرکــزی میتــوان  ــا توجــه ب خشــک اســت. ب

ــخیص داد.  ــی را در آن تش ــی و بیابان ــه بیابان ــز نیم ــی متمای ــه آب و هوای دو منطق
ــای  ــان(: از ویژگیه ــای عم ــارس و دری ــج ف ــمالی خلی ــه ش ــوب )کران ــرم و مرط ــم گ د- اقلی
ایــن اقلیــم، تابســتانهای بســیار گــرم و مرطــوب و زمســتانهای معتــدل اســت. در ایــن 
ــالف  ــل اخت ــن دلی ــه همی ــت و ب ــاد اس ــال زی ــای س ــام فصله ــوا در تم ــت ه ــم، رطوب اقلی
ــای  ــر ویژگیه ــم اســت. از دیگ ــف ک ــای مختل ــوا در شــب و روز و در فصله ــرارت ه ــه ح درج
ــی و  ــث خیرگ ــوب باع ــوای مرط ــه در ه ــت ک ــاب اس ــش آفت ــاد تاب ــدت زی ــم، ش ــن اقلی ای

   )1 1383(.) شــکل  ناراحتــی چشــم میشــود )کســمایی،
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شکل 1- حدود تقسیمات چهار گانه اقلیمی در ایران

5- سابقه تاریخی: 
پیدایــش شــهر از آغــاز تــا بــه امــروز از عوامــل متعــددی تاثیــر پذیرفتــه اســت. عواملــی چــون جهــان 
بینــی، اقتصــاد )چگونگــی تعریــف مــادی جهــان( و عامــل محیــط یــا اقلیــم، تاثیــرات قابــل توجهــی بــر 
کالبــد شــهرها داشــته انــد. یــک امــر کلــی کــه تقریبــا در رابطــه بــا کلیــه ســاختارهای ســنتی ایــران 
صــدق میکنــد، همگونــی آنهــا و محیــط مســکونی بــا عوامــل اقلیمــی اســت. بافــت شــهری، فــرم بنــا و 
نــوع مصالــح در مناطــق مختلــف ایــران در تطبیــق کامــل بــا شــرایط اقلیمــی اســت )حبیبــی، 1384(.  
ویژگیهــای متفــاوت هــر یــک از اقلیمهــای ایــران، تاثیــر فراوانــی در شــکل گیــری شــهرها و ترکیــب 
معمــاری ایــن مناطــق داشــته انــد، بطوریکــه شــهرهای ایــن ســرزمین بســته بــه نــوع اقلیــم ســاختار 

متفاوتــی نســبت بــه دیگــر شــهر هــا  داشــته انــد )توســلی ،1381(.

6- عناصر ویژه مجموعه های شهری و روستایی در نواحی گرم و خشک:
دشــتهای فــالت کــه بخــش عمــده ای از مســاحت کشــور مــا محســوب میشــوند، دارای اقلیــم گــرم و 
خشــک هســتند. عامــل اقلیــم در شــکل منطقــی دادن بــه بافــت شــهرها و ترکیــب معمــاری شــهرها و 
روســتاهای نواحــی گــرم و خشــک نقــش عمــده ای داشــته و مســایل آب و هوایــی همیشــه بــه صــورت 
مشــکالت حــاد بــرای مــردم ایــن نواحــی مطــرح بــوده اســت. ایــن مشــکالت در طــول هــزاران ســال 
مــردم را بــه یافتــن راه حــل هایــی هدایــت نمــوده کــه بــه طور حیــرت انگیــزی جنبــه هــای آزار دهنده 

آب و هوایــی را کــم میکنــد و از جنبــه هــای راحتــی بخــش آن کمــک میگیــرد )شــاطریان،1387(.
 ســاختار شــهرهای تاریخــی کویــر ایــران، نشــان میدهــد کــه محیــط شــکل گیــری ایــن شــهر هــا، 
موجــب پیدایــش ویژگیهــای مشــترکی شــده اســت. دو علــت عمــده را میتــوان بــرای ایــن امــر در نظــر 

گرفــت:
الف- ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه اسالمی

ب- شرایط نظم دهنده اقلیمی در اقلیم گرم و خشک ایران  )توسلی 1381(.
جدول 1- عناصر ویژه مجموعه های شهری و روستایی در نواحی گرم و خشک:
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گذرهای سر پوشیده و کوچه های باریک با دیوارهای بلند، راههای عبور خنکی در تابستان الف- گذر
میباشد که در بیشتر ساعات روز به خصوص در بعد از ظهرهای گرم تابستان سایه  میگیرد 

)صدیق،1390(.)شکل 2(

ب-  حیاط و 
ایوان

ترکیب متراکم، حیاطهای گود در خور توجه است. حیاط ها عموما در مرکز خانه واقع شده، که 
اتاق ها دور تا دور حیاط قرار گرفته اند )صدیق،1390(.)شکل 3(

بامهــای گنبــدی بــه علــت برجســتگی کــه دارند همــواره در معــرض وزش نســیم قــرار میگیرند. ایــن در ج- گنبد و طاق: 
کــم کــردن گرمایــی کــه بــام در اثــر تابــش شــدید آفتــاب میگیــرد موثــر اســت. هنــگام شــب نیــز گرمایی 
کــه بــام پــس میدهــد، ســریعتر بــر میگــردد. در بامهــای گنبــدی یا اســتوانی چــون شــدت تابش آفتــاب بر 
تمــام رویــه بــام یکســان نیســت، همیشــه قســمت ســه )در شــکل4( گرمــای کمتــری نســبت به قســمت 
یــک دریافــت میکنــد و ایــن در تقلیــل درجــه حــرارت زیر گنبــد تاثیــر دارد. از طرفــی چون بدنــه گنبد، به 
علــت برجســتگی در معــرض وزش نســیم قــرار دارد،  نســبت به بام مســطح، کمتر گرمای تابشــی 

در آنهــا اثــر دارد.
شــکل مــدور، همچنیــن بــرای خارج کــردن تشعشــع گرمایــی بیــرون رونده هنگام شــب 
و آمــاده نمــودن عمــل خنــک شــدن در شــب مناســب اســت؛ یعنــی گرمایــی را کــه بدنه 

ســاختمان پــس میدهد، بهتــر بیــرون میراند )لشــگری و خلــج،1390(. 
طــاق: معمــاران قدیمــی، کلفتــی بین ســقف طاقی شــکل و بام مســطح را که معمــوال زیاد میشــود، مجوف 
کار میکــرده انــد. بــه ایــن ترتیــب از نفــوذ گرمــای تابشــی بــه داخــل جلوگیــری می شــد )توســلی،1381(.

)شکل 4(

شکل 2- یزد، یکی از کوچه های محله قدیمی فهادان

شکل3- یزد، ترکیب متراکم حیاطهای گود و کوچه های باریک

شکل4- ترکیب بام گنبدی در برابر عوامل اقلیمی
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استفاده از بادگیر از سنوات قدیم در ایران متداول بوده است. بادگیر ها با اشکال مختلف در د-  بادگیر:
شهرهای مرکزی و جنوبی ایران ساخته شده اند، که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد 

مطلوب طراحی و اجرا شده اند. عملکرد بادگیر به این صورت است که باد مطلوب را گرفته و 
آن را به داخل اتاقهای اصلی ساختمان، آب انبار و یا سرداب هدایت میکند. بادگیر ها معموال 

یک طرفه، چهار طرفه و یا هشت طرفه میباشند )قبادیان، 1387(.

از خصوصیات دیگر باد گیر میتوان از »اثر دودکش« نام برد. در مواقعی که باد جریان نداشته باشد 
هوای گرم داخل بنا صعود میکند و از طریق بادگیر به خارج بنا هدایت میشود و بدین ترتیب 

کماکان یک جریان هوا در داخل ساختمان برقرار میگردد)قبادیان، 1387(.)شکل 5(

)منبع: نگارندگان(

7- روند تاثیرگذاری اقلیم بر شهر سازی ایران
7-1- تاثیرگذاری اقلیم بر شهرسازی بومی ایران:

جدول 2- ویژگی معماری بومی اقالیم چهارگانه ایران

رنگ 
مصالح

نوع 
مصالح

مساحت 
پنجره

شکل بام ارتفاع بنا ویژگی بنا نوع اقلیم

روشن چوب زیاد شیب دار نسبتا کوتاه برون گرا معتدل و 
مرطوب

تیره سنگ و 
کاهگل

کم مسطح کوتاه درون گرا سرد

شکل5- طرز کار بادگیر
1            2       3
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روشن گل، 
خشت و 

آجر

کم قوسی و گنبدی بلند درون گرا و 
محصور

گرم و خشک

چوب بلند و 
کشیده

مسطح بلند نیمه درون 
گرا

گرم و مرطوب

)منبع: نگارندگان(

جدول 3-  ویژگی کلی فضاهای شهر ی بومی و مشخصه های هویتی اقلیم ایران 

مشخصه های هویتی نظام بلوک بندی گذر ها فضای شهری بافت 
شهری

نوع اقلیم

فضای سبز گسترده، 
ایوان، بامهای شیب دار

پراکنده و غیر 
متمرکز

عریض با ارتفاع کوتاه وسیع باز و 
گسترده

معتدل و 
مرطوب

گذرهای سرپوشیده 
سنگی، بازار

متراکم و فشرده باریک در راستای 
خط تراز

کوچک و 
محصور

متراکم سرد
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گنبد و مناره، بادگیر، 
ایوان و ساباط

متراکم و متمرکز باریک و نامنظم بعضا 
پوشیده با طاق

کامال محصور متراکم گرم و خشک

بادگیر و ایوان نیمه متراکم عرض متوسط نیمه محصور نیمه 
متراکم

گرم و 
مرطوب

)منبع: نگارندگان(

میدان و تکیه مسجد بازار اقلیم

نا متقارن و در محل تالقی چند گذر درون گرا و محصور با 
بازشوهای وسیع 

فاقد سقف بین راسته ها معتدل و 
مرطوب

عدم تاکید  درون گرا با بازشوهای 
کوچک 

دارای طاق آجری،ارتفاع کم، منفذهای 
کوچک سقف جهت تامین نور

سرد
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متقارن، محصور به شکل مربع، 
مستطیل و هشت ضلعی

 

مرتفع ترین ساختمان 
شهر، دارای حیاط 
مرکزی با حوض و 

درخت 

دارای طاق، ارتفاع زیاد، منفذهای بزرگ 
جهت جریان داشتن هوا

گرم و 
خشک

عدم تاکید  مرتفع با ایوانهای 
عریض و طویل در 
چهار طرف شبستان 

سایبانهای حصیری جایگزین سقف، 
عرض کم بازار جهت کوران دو طرفه 

هوا

گرم و 
مرطوب

)منبع: نگارندگان(

جدول 5-  ویژگی فضای شهری در ارتباط با فعالیت شهروندان

جبهه قرارگیری 
فضاهای شهری 

طرز قرارگیری 
توده ها نسبت 

به هم 

نوع پوشش 
گیاهی 

زمان استفاده از 
فضا

نوع فعالیت فضای 
شهری 
شاخص 
)پاتوق(

اقلیم

شرقی – غربی  فضا ها در سایه 
باد و آفتاب 

یکدیگر قرار نمی 
گیرند

انواع درختان 
جنگلی 

روز  خرید بازار  روز معتدل و 
مرطوب

جنوبی فضا ها در سایه 
آفتاب یکدیگر 
قرار نمی گیرند 
ولی در سایه باد 

یکدیگرند

خزان ریز  تا قبل از غروب 
آفتاب 

)جهت استفاده 
از نور و گرمای 

آفتاب(

تجمع و 
تعامالت 
اجتماعی 

بازار  سرد
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جنوب – جنوب 
شرقی 

فضا ها در سایه 
آفتاب یکدیگرند

درختان 
همیشه سبز 

عصر و بعد از 
غروب آفتاب

)جهت در امان 
ماندن از گرمای 

آفتاب( 

تجمع ، 
فعالیت 

اجتماعی و 
عزاداری 

میدان  گرم و 
خشک

شرقی – غربی  فضاها در سایه 
آفتاب یکدیگر 

هستند ولی سایه 
باد یکدیگر را 
مسدود نمی کنند

درخت نخل  عصر و شب  فعالیتهای 
اجتماعی 

بازار، 
ساحل 
دریا 

گرم و 
مرطوب

)منبع: نگارندگان(

7-2- تاثیرگذاری اقلیم بر شهرسازی معاصر )عدم تطابق بافتهای مدرن شهرهای مناطق با 
محیط(:  

ــد. مثــال  در میــان  ــا شــرایط محیطــی ندارن ــر خــالف بافتهــای ســنتی، بافتهــای مــدرن تناســبی ب ب
عناصــر مناطــق خشــک، معابــر بیــش از هــر بخــش دیگــری نشــاندهنده عــدم تطابــق بافتهــای مــدرن 
ــقف  ــاده روی مس ــوان پی ــچ عن ــه هی ــد، ب ــای جدی ــر و خیابانه ــان معاب ــند. در می ــط میباش ــا محی ب
ــرای عبــور و مــرور اتومبیــل هــا مناســب  مشــاهده نمــی شــود، زیــرا چنیــن معابــری نمــی تواننــد ب
باشــند. احــداث فضــا ســبز در دو طــرف معابــر بــه علــت عریــض بــودن آن، ســایه زیــادی را ایجــاد نمــی 
کنــد. نکتــه مهــم در مناطــق خشــک، طوالنــی بــودن زمــان تابــش عمــودی بــر ســطح معابــر میباشــد 
کــه در ایــن ســاعات وجــود درختــان فقــط ســایه در پاییــن یــا زیــر خــود ایجــاد میکنــد و خیابــان در 
ــا رنــگ تیــره تاثیــر دریافــت  ــر ب معــرض مســتقیم خورشــید قــرار دارد. از طرفــی پوشــش کــف معاب
گرمــا را در طــول روز مضاعــف کــرده و باعــث گرمــای طاقــت فرســا در ســطح معابــر اصلــی شــهرهای 

ایــن مناطــق میشــود. ایــن امــر باعــث اتــالف انــرژی و اختــالل در آســایش شــهروندان میشــود.
8- یافته ها: 

ــان شــد،  ــات مــرور میشــود. همانطــور کــه بی ــن بخــش  ســواالت پژوهــش پاســخ داده و فرضی در ای
عوامــل و عناصــر اقلیمــی در شــکل گیــری بافــت، جهــت گیــری بناهــا و فضاهــای شــهری، نحــوه زون 
بنــدی و مورفولــوژی بافــت قدیمــی شــهرهای ایــران تاثیــر عمــده ای بــر جای گذاشــته اســت.  اســتفاده 
بهینــه و توجــه بــه اصــول ارزشــمند و بومــی مذکــور در طراحــی فضاهــای شــهری امــروز نیــز نقــش 

عمــده ای در آســایش شــهروندان و کیفیــت فضایــی خواهــد داشــت.
طبــق تعریــف گســترده و جامــع، شــهرهای پایــدار بدیــن صــورت ارائــه شــده اســت : شــهرهای پایــدار 
از لحــاظ اقتصــادی خودکفــا و کارآمــد و از لحــاظ اجتماعــی عدالــت محــور بــوده و بــه حفاظــت زیســت 
ــه هــای طبیعــی کمــک میکنــد. یکــی از مهمتریــن آمــوزه هــای مطروحــه در  محیطــی از تمــام گون
انــگاره پایــداری توجــه بــه گذشــته و شــهرهای ســنتی اســت؛ یعنــی مدنظــر قــرار دادن شــهر ماقبــل 
مــدرن و شــیوه زندگــی مردمــان در گذشــته؛ زیــرا پایــداری مفهومــی جــدی در جوامــع ماقبــل مــدرن 
بــوده اســت.  بســیاری از توســعه هــای شــهری امــروز تــداوم بــا متــن شــهری گذشــته را رعایــت نمــی 
ــران  راه حلهــای بســیار متناســبی را در ایجــاد محیــط  ــی کــه شــهر ســازی بومــی ای ــد، در حال کنن
ــداری  ــول پای ــی دارای اص ــی و محیط ــادی، اجتماع ــر اقتص ــت و از نظ ــود آورده اس ــه وج ــوب ب مطل
محیــط اســت کــه توجــه بــه آنهــا در توســعه شــهری ، کیفیــت مناســبتری در محیــط پدیــد خواهــد 

آورد.
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8-1- اصول پایداری مستخرج :
 اصول پایداری محیطی قابل استخراج از شهرهای سنتی به قرار ذیل است:

- استفاده بهینه از منابع طبیعی
- استفاده محدودتر از منابع )انرژی، آب، مواد و زمین( در مراحل چرخه مواد

- استفاده از منابع تجدید پذیر و قابل بازیافت 
ــی و  ــای داخل ــمی در فض ــوالت س ــذف محص ــق ح ــمی از طری ــر س ــالم و غی ــای س ــاد محیطه - ایج

ــی  خارج
- آلودگی حداقل هوا، زمین و آب 

- استفاده از مواد هماهنگ با محیط )مهدیزاده،1385(
- استقرار بافت شهري متناسب با بافت شهری 

- جهــت گیــري شــهر بــه ســمتی کــه اســتفاده بهینــه از عناصــر اقلیمــی )بــاد، آفتــاب و غیــره( صــورت 
د گیر

- طراحي فضاهاي زیستي تابستاني و فضاي زیستي زمستاني جهت استفاده در فصول مختلف

8-2-  تاثیر اقلیم در شکل دهی به بافت و ساختار شهری: 
ــه منظــور آمایــش شــهری و باالخــص ســاخت و ســازهای جدیــد،  بایــد بخشــهای خــوش و آب  -  ب
ــی و  ــی، اداری، خدمات ــکونی، آموزش ــق مس ــه مناط ــر ب ــی مطلوبت ــرایط حرارت ــر و دارای ش ــوا ت و ه
تفرجگاهــی اختصــاص یابنــد و ابنیــه ای ماننــد انبــار هــا، صنایــع آلــوده ســاز و امثــال آنهــا بــه نقــاط 
دارای هــوای نــا مســاعدتر هدایــت شــوند. در ایــن رابطــه بایــد بدانیــم کــه  دو عنصــر دمــا و بــاد تاثیــر 
عمــده ای در ســاخت و بویــژه بافــت شــهری و همچنیــن  در مــکان یابــی مطلــوب و مناســب بجــای 

ــدی،1388(. ــد )ول میگذارن
ــه کنــد و  ــاد هــای مزاحــم مقابل ــا ب ــه ای باشــد کــه ب ــه گون ــد ب -  جهــت گیــری توســعه  شــهر بای
ــاز  ــه ســایبان بیشــتری نی ــال گــذر هــای گرمســیری ب ــرای مث ــرد.  ب ــاد هــای مناســب بهــره گی از ب
دارنــد، بنابرایــن بایــد جهــت گیــری گــذر هــا بگونــه ای باشــد کــه کمتــر در معــرض تابــش آفتــاب 

ــد.  قــرار گیرن
-  قبــل از شــروع بــه طراحــی، بایســتی پســتی و بلنــدی و عــوارض و شــیب زمیــن بررســی و مطالعــه 
ــوده و فضــا هــای شــهری  بســیار  ــه ت ــاد ب ــا هدایــت ب ــرا عــوارض زمیــن در جلوگیــری و ی شــود؛ زی

موثــر اســت. 
-  میــزان درون گرایــی یــا بــرون گرایــی فضــا هــای جدیــد شــهری، بایســتی در راســتای رعایــت اصــول 

بومــی آن منطقــه صــورت گیرد. 
- انتخــاب نــوع مصالــح و مقاومــت آن کامــال بایــد بــر طبــق عناصــر و عوامــل اقلیمــی انجــام پذیــرد. 
ــد.  ــژه ای دارن ــت وی ــوا  اهمی ــت نســبی موجــود در ه ــا )درجــه حــرارت( و رطوب ــن رابطــه، دم در ای

ــاد ســازه هــا را طلــب مــی کنــد. ــرف و انباشــته شــدن آن مقاومــت نســبتا زی همچنیــن ریــزش ب
ــه میــزان نیــاز بــه  ــا توجــه ب - انتخــاب رنــگ مصالــح مــورد اســتفاده در فضــا هــای شــهری، بایــد ب

ــرژی خورشــیدی صــورت گیــرد. ــا انعــکاس ان جــذب ی
- در بررســی جزییــات بنــا هــای شــهری، اعــم از شــکل بــام، ارتفــاع بنــا و مســاحت پنجــره، بایســتی 

بــه تاثیــر عنصــر دمــا و بــاد و ریــزش هــای جــوی توجــه شــود.

8-2-1- تاثیر عنصر باد:  
ــاد توجــه ویــژه ای  - در انتخــاب ارتفــاع و تراکــم ســاختمانی فضاهــای شــهری بایســتی بــه عنصــر ب
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ــع را  نماییــم؛ در یــک بافــت شــهری منظــم، ســاختمانهای بلنــد در خیابانهــای باریــک بیشــترین مان
در مقابــل بــاد ایجــاد میکننــد، در حالــی کــه ســاختمان هــای کوتــاه در خیابانهــای عریــض موجــب 

حرکــت و جابجایــی بیشــتر هــوا مــی شــوند.
ــه  ــای شــهری نســبت ب ــوده ه ــاع ت ــا، بایســتی ارتف ــاد در خیابانه ــت ب ــردن جه ــه ک -  جهــت کمین

ــارک،1386( ــی م ــب باشــند)دی ک ــب اری ــاد غال ــت ب جه
-  جهــت عبــور بخــش عمــده ای از بــاد هــای ســرد از بــاالی فضــا هــای شــهری، بایســتی ارتفــاع آنهــا 

بــه تدریــج  تغییــر کنــد. 
-  محوطــه ی تــوده هــای شــهری بایــد بگونــه ای باشــندکه نســیم هــای خنــک تابســتان را بــه طــرف 

تــوده هــا و داخــل آن هدایــت کننــد. 
-  بــرای منحــرف کــردن بادهــای ســرد زمســتانی و یــا بــاد هــای گــرم و پــر گــرد و غبــار نامطلــوب در  

فضاهــای شــهری، بایســتی از بادشــکن اســتفاده شود)شــقاقی،1385(. 

8-2-2- تاثیر پوشش گیاهی:   
- هنــگام کاشــت درخــت، بایســتی نســبت بــه انتخــاب نــوع و محــل مناســب درخــت بــرای آن  منطقــه 
ــل  ــت در فص ــرد درخ ــکل و عملک ــل ش ــه دو عام ــد ب ــور بای ــن منظ ــردد. بدی ــذول گ ــه الزم مب توج
تابســتان و زمســتان و شــکل ســایه ای کــه درخــت در مواقــع مختلــف ایجــاد میکنــد توجــه داشــت.

- جهــت ایجــاد بــرودت در محیــط، بایســتی عوامــل گیــاه، آب و بــاد در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد؛ 
دمــای هــوا در فضــای ســبز، بــا توجــه بــه ترکیبــی از تبخیــر، انعــکاس، ســایه و ذخیــره ی ســرما   مــی 

توانــد °c 8,3-5,6 ســرد تــر از فضــای ســاخته شــده ی مجــاور باشــد.

9- نتیجه گیری: 
ــی کــه از نظــر  ــال مــکان هــای مناســب گشــته اســت؛ جای ــه دنب ــخ همــواره ب انســان در طــول تاری
ــتفاده از  ــکان اس ــید، ام ــش خورش ــب تاب ــات مناس ــورداری از جه ــامیدنی، برخ ــه آب آش ــی ب دسترس
جهــات مناســب بــاد در تعدیــل شــرایط اقلیمــی، محفــوظ بــودن از جهــات نامناســب بــاد و در امــان 
بــودن از مخاطــرات طبیعــی وضعیــت نســبتا خوبــی داشــته باشــد. بــا مطالعــه بناهــای بومــی و عناصــر 
شــهری در هــر اقلیــم، بــه روشــنی ایــن نکتــه حاصــل مــی شــود کــه تمامــی ابنیــه ســنتی و بومــی، 
کامــال بــر اســاس اصــول اقلیمــی و در جهــت اســتفاده حداکثــر از انــرژی هــای طبیعــی و مقابلــه بــا 
ســرما و گرمــای آزار دهنــده، طراحــی شــده انــد. ایــن امــر بطــور کامــل بــا فرهنــگ مــردم هــر منطقــه 
همســو بــوده اســت. ترکیبــات بدیــع و اشــکال روشــن، تجلــی روح زندگــی مردمــی اســت کــه ســاده 
ــا عشــق بــه جســتجوی زیبایــی، علیرغــم دشــواری هــا از گوهــر زندگــی بهــره منــد  زیســته انــد و ب
شــده انــد. در طراحــی عناصــر مشــترک شــهری در هــر یــک از اقالیــم ایــران، بســته بــه نــوع اقلیــم 
ویژگیهــای کالبــدی متفاوتــی نســبت بــه ســایر اقلیــم هــا دارد. همانطــور کــه عوامــل و عناصــر اقلیمــی 
ــوژی  ــدی و مورفول ــوه زون بن ــهری، نح ــای ش ــا ه ــا و فض ــری بناه ــت گی ــت، جه ــکلگیری باف در ش
شــهرهای ســنتی تاثیــر  عمــده ای بــر جــای گذاشــته انــد، توجــه بــه عناصــر اقلیمــی در طراحــی ریــز 
فضــا هــای شــهری امــروز نیــز نقــش عمــده ای در آســایش شــهروندان خواهــد داشــت بنابرایــن بطــور 
خالصــه  شــناخت دقیــق اقلیــم مــکان مــورد نظــر در مقیــاس کالن و خــرد بــه شــناخت توانمنــدی 
هــا و محدودیــت هــای اقلیمــی موثــر در طراحــی و  بهــره بــرداری مناســب فضــا هــای شــهری مــی 
انجامــد. در طراحــی فضاهــای مختلــف شــهر نظیــر ســاختمان هــا، فضــا هــای ســبز، معابــر و ... عــالوه 
بــر توجــه بــه کیفیــت هــای عملکــردی بصــری و زیبــا شــناختی، عنایــت بــه نــوع اقلیــم شــهر و رعایــت 

ضوابــط طراحــی اقلیمــی ضــروری مــی باشــد.
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10- فهرست منابع: 
1- اخترکاوان، مهدی)1390( ،تنظیم شرایط همساز با بوم و اقلیم ایران، نشر کلهر، 223

2- تمــدن، رویــا) 1388(،ردپــای طبیعــت در شــهر، مجلــه جســتار هــای شــهر ســازی، شــماره  28 و 
 22-31 ، 29

ــام،  ــران، نشــر پی 3-توســلی، محمــود)(1381، ســاخت شــهر و معمــاری در اقلیــم گــرم و خشــک ای
102-78

4- دی کی مارک)1386( استراتژیهای طراحی در معماری،  سعید آقایی، نشر گنج هنر ،   345
5-شاطریان، رضا) 1387(اقلیم و معماری ایران، نشر سیمای دانش، 680

6- شــقاقی، شــهریار)1385( ،رابطــه ی توســعه ی پایــدار و طراحــی اقلیمــی بنــا هــای ســرد و خشــک،  
مجلــه علــوم و تکنولــوژی محیــط زیســت،  شــماره 3،  105-120 

7-صدیق، مرتضی)1390(، بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر، نشر سروش دانش، 290 
8-قبادیان، وحید)1387(، بررسی اقلیمی ابنیه ی سنتی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 680

9- کسمایی، مرتضی)1383(، اقلیم و معماری، نشر خاک ، 303
ــز  ــارات مرک ــران(، انتش ــوردی ته ــه ی م ــهر )نمون ــدی ش ــت کالب ــا)1385( ،هوی ــی، مهت 10- مقتدای

ــازی، ،  32-22 ــکن و شهرس ــکن  وزارت مس ــاختمان و مس ــات س تحقیق
ــرم و خشــک  ــم گ ــهري در اقلی ــداري ش ــاد)1390(، اصــول پای ــج، مهرش ــام و خل 11-  لشــکری، اله

ــر، 119 ــر شــهرهاي کهــن، نشــر گنــج هن ــا تاکیــد ب ــران ب ای
ــا  ــت ب ــا در مطابق ــهر ه ــداری در ش ــه پای ــتیابی ب ــه)1385(، اصــول دس ــراج، فاطم ــزاده س 12-مهدی

ــماره 21 و 22 ، 51-61 ــهر، ش ــت ش ــه هف ــران، مجل ــی ای ــازی بوم ــگ شهرس فرهن
13- ولدی، عباس)1388(، تاثیر اقلیم در طرح و شکل ساختمان، سایت تخصصی معماری، 

11- تشکر و قدرداني: 
تشــکر و قدرانــی فــراوان از اســتاد ارجمندمــان، جنــاب آقــای دکتــر مهــدی ساشــورپور، عضــو هیئــت 
علمــی گــروه شهرســازی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان، بــه پــاس مســاعدتهای فــراوان در امــر 

تهیــه ایــن پژوهــش. 
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علی راستکار 
کارشناس ارشد طراحی شهری

دانشگاه کردستان 
ایمیل:

    در گذشــته، شــهر هــا نیــاز 
ــد  ــرای پیون ــده آل ب ــه بســتری ای ب
میــان تمــدن انســانی و محیــط 
زیســت بــه منظــور ایجــاد تجربیات 
عالــی در زندگــی داشــتند. در ایــن 
ــا گذشــت زمــان فضاهــای  رابطــه ب
مقیــاس،  هــر  از  فــارغ  زندگــی 
ــال  ــا در ح ــرد دائم ــدازه و کارک ان
ــا     ــود و تکامــل مــی باشــند،   ب بهب
ایــن  حــال  هیــچ گاه انســان  نمــی 
ــه طــور  ــد محیــط طبیعــی را ب توان
کامــل تحــت کنتــرل خــود بگیــرد. 
بــه طــور کلــی زمانــی کــه طراحــی 
منظــر بــه عنــوان یــک علــم مطــرح 
شــد، مربــوط بــه طراحــی و اجــرای 
ــا و  ــاغ ه ــی، ب ــای مذهب ــکان ه م
مــکان هــای ســلطنتی محــدود 
شــده بــود و بــه مــرور زمــان جنبــه 
ــه خــود گرفتــه و در  ــر ب عمومــی ت
اختیــار و در جهــت رفــع نیــاز همــه 
اقشــار مــردم درآمــد. و حتــی بــرای 
آن اصــول و اســتانداردهایی تعریــف 
ــی  ــه مباحث ــوان ب ــی ت ــه م ــد ک ش
همچــون تعــادل در طراحــی ماننــد 
تقــارن و عــدم تقــارن، تضــاد و 
هارمونــی در المــان هــا، رنــگ و 
نســبت  رنگــی،  بنــدی  ترکیــب 
تشــکیل  عناصــر  در  تناســبات  و 

ــرد. ــاره ک ــر و ... اش ــده منظ دهن
ــد  ــق بع ــورت دقی ــه ص ــروزه و ب ام

فضـای سـبز اکولوژیـک به 
مثابه ریه های سـبز شهری
مقابـل  در  )طراحـی شـده 

ارگانیـک(
ــهرها  ــه ش ــی ک ــالب صنعت از انق
اصلــی  کانــون  بــه  تبدیــل 
ــود و  ــده ب ــا ش ــی ه ــواع آلودگ ان
دورنماهــای شــهر چیــزی جــز 
کارخانــه هــا و دودکــش هــای 
آن و بــه طبــع آن آلودگــی هــای 
خــاک  آب،  محیطــی،  زیســت 
و از بیــن رفتــن زمیــن هــای 
طبیعــی نبــود، همــه گیــری و 
ــمی  ــی و جس ــراض روح ــواع ام ان
نتیجــه  در  و  یافــت  گســترش 
ــارک  ــه فضاهــای ســبز و پ ــاز ب نی
هــا دارای اهمیــت زیــادی گردیــد. 
ترکیــب ایــن فضاهــای ســبز و 
طبیعــی بــا زندگــی شــهری نتایــج 
مثبتــی ماننــد اســتفاده حداقلی از 
ــات  ــد ضایع ــش تولی ــع، کاه مناب
ــازی  ــه و پاکس ــالب، تصفی و فاض
آب و خــاک، تصفیــه و پاکســازی 
ــار و  ــرد  و غب ــه گ ــوا از هرگون ه
آلودگــی، کاهــش تغییــرات  آب و 
هوایــی و جزایــر گرمایــی، امــکان 
تاثیــر  و  تفریــح  و  ســرگرمی 
مثبــت آن بــر ســالمتی روح و 
جســم انســان هــا و مهمتــر از 
ــظ  ــداری و حف ــه مباحــث پای هم
و نگهــداری زمیــن هــای طبیعــی 
و بــه طبــع آن حفــظ و نگهــداری 
گونــه هــای متنــوع گیاهــی و 
ــه  ــرد. در نیم ــاره ک ــوری اش جان

alirastkar081@gmail.com
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دوم قــرن 18 شــروع حرفــه ای 
معمــاری منظــر و طراحــی فضاهای 
ــی  ــاص طراح ــور خ ــه ط ــبز و ب س
ــط  ــورک توس ــارک نیوی ــنترال پ س
فردریــک ال المســتد آغــاز شــد، کــه 
ــذاری  ــه گ ــاد و پای ــه آن ایج نتیج
ــازی  ــارک س ــش پ ــت و جنب نهض
ایــاالت  ایــن معمــار در  توســط 
متحــده آمریــکا شــد. ایــن جنبــش 
تاثیــرات بســیاری بــر طراحــی های 
پــس از خــود داشــت. بــرای اولیــن 
بــار فردریــک ال المســتد پــارک 
ــبز را  ــای س ــهری و فضاه ــای ش ه
بــه ریــه هــای ســبز شــهری تشــبیه 
کــرد کــه بــه حــق تشــبیه کاملــی 
ــای  ــه ه ــا و پهن ــارک ه ــر پ از تاثی
ــر زندگــی و زیســت  ــی ب ســبز و آب

ــد. ــی باش ــهری م ش
زیبایــی طبیعــت بکــر ماننــد آنچــه 
و  شناســیم  مــی  را  آن  امــروزه 
ــش از  ــا پی ــم، ت ــی کنی تحســین م
ــرن  ــود و در ق ــرح نب ــرن 18 مط ق
اندیشــه هــای  ورود  بــا  بیســتم 
فضاهــای  طراحــی  مدرنیســتی 
ســبز و پــارک هــا شــکل جدیــدی 
ــه  ــی ک ــا جای ــد، ت ــه خــود گرفتن ب
آثــاری  خلــق  بــرای  طراحــان 
رقابــت  بــه  متمایــز  و  متفــاوت 
ســبقت  یکدیگــر  از  و  پرداختــه 
گرفتنــد و هــر یــک طــرح خاصــی 
ــتن،  ــش گذاش ــه نمای ــارک را ب از پ
ــا حــس  ــر باعــث شــد ت ــن ام همی
ــر  ــط بک ــت و محی ــه طبیع ــاز ب نی
و دســت نخــورده بیشــتر شــود، 
تــا جایــی کــه یــک دوگانگــی 
صاحــب  بیــن  نظــر  اختــالف  و 
نظــران و حتــی اســتفاده کننــدگان 
ایجــاد شــد کــه فضــای ســبز بایــد 
طراحــی شــده باشــد یــا بــه صــورت 
ارگانیــک و بکــر باقــی بماند.عــالوه 
ــات  ــه مطالع ــه ب ــا توج ــن ب ــر ای ب

ــوم  ــدن دو س انجــام شــده، گذران
از عمــر  از ســاعات شــبانه روز 
افــراد در محیــط بیــرون از خانــه، 
ــالت و  ــینی ومعض ــی ماش و زندگ
مشــکالت مربــوط بــه خــود، ایــن 
حــس نیــاز در بیــن ســاکنین 
ــی  ــتفاده از فضاهای ــه اس ــهر ب ش
ــی  ــده م ــک دی ــی و ارگانی طبیع
شــد. پــس در قــرن حاضــر ســوال 
ــود  ــی ش ــرح م ــه مط ــی ک اساس
ایــن اســت کــه فضاهــای ســبز بــه 
صــورت ارگانیــک و بکــر مناســب 
صــورت  بــه  یــا  هســتند  تــر 
طراحــی شــده؟ و از آن جایــی که 
ــکیپ  ــد اس ــر و لن ــی منظ طراح
ــی  ــازی محیط ــا س ــه زیب ــا ی تنه
خالصــه نمــی شــود و رویکــردی 
ــا  ــه ب ــی باشــد ک ــدی م ــد بع چن
ــان  ــواس و ادراک انس ــه ی ح هم
ــای  ــه ه ــه مولف ــرو کار دارد ک س
بــوده،  دخیــل  آن  در  زیــادی 
ــه  ــه ایــن پرســش ب نمــی تــوان ب
صــورت صفــر و یــک نــگاه کــرد و 
ــه  ــه آن پاســخ مشــخصی داد، ب ب
ــک را  ــدا هــر ی همیــن جهــت ابت
ــه اختصــار توضیــح مــی دهیــم  ب
ــکات مثبــت و منفــی و نقــات  و ن
ــه  ــدام را ب ــر ک ــف ه ــوت و ضع ق
صــورت خالصــه ذکــر مــی کنیــم.

ــارک هــای طبیعــی و ارگانیــک  پ
ــه دخــل و تصــرف  کــه هیــچ گون
و تغییــری در آن هــا ایجــاد نمــی 
شــود، الویــت اول در ایــن مناطــق 
ــه هــای متنــوع گیاهــی و  ــا گون ب
ــی  ــکان خوب ــت و م ــوری اس جان
ــکار و  ــر، ش ــی، تکثی ــرای زندگ ب
النــه گزینــی گونــه هــای مختلــف 
جانــوری مــی باشــد کــه منفعــت 
و فایــده هــر کــدام بــرای محیــط 
طبیعــی واکولوژیکــی از کســی 
گونــه  ایــن  نیســت.  پوشــیده 



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم105

محیــط هــا بــه دلیــل عــدم وجــود 
کفســازی دارای نفــوذ پذیــری صــد 
در صــدی مــی باشــند کــه بــه 
کنتــرل و جــذب روان آب هــا و آب 
هــای ســطحی حاصــل از بارندگــی 
کمــک کــرده و وجــود میلیــارد هــا 
ــری  ــواع باکت میکــرو ارگانیســم و ان
هــای زنــده درون خــاک، بــه تصفیه 
ــی  ــواد کمــک م ــش آب و م و پاالی
کنــد. بــه گفتــه کارشناســان در این 
ــت  ــه درخ ــک تن ــی ی ــق حت مناط
ــکان  ــد م ــی توان ــده م ــته ش شکس
امــن و مناســبی بــرای النــه گــذاری 
ــوران خــاص آن منطقــه باشــد.  جان
ــال  ــورت کام ــه ص ــید ب ــور خورش ن
ــاد  ــده و از ایج ــذب ش ــب ج مناس
جزایــر گرمایــی خبــری نیســت. 
انســان هــا بــا حضــور در ایــن 
پــارک هــای طبیعــی بــرای مدتــی 
ماشــینی،  و  شــهری  زندگــی  از 
هــرج و مــرج و شــلوغی فاصلــه 
ــش  ــتراحت و آرام ــه اس ــه و ب گرفت
مــی پردازنــد، ولــی ایــن پــارک هــا 
ــته و  ــود را داش ــاص خ ــرات خ خط
ــات  ــات و امکان ــه خدم ــد هرگون فاق

ــد. ــی باش ــتی م ــی و بهداش رفاه
در مقابــل آن پــارک هــای طراحــی 
و برنامــه ریــزی شــده  کــه الویــت 
هــا  انســان  بــا  آن  در  اســتفاده 
ــی  ــه زندگ ــا توجــه ب ــی باشــد، ب م
ــرات  ــر تفک ــدرن و تاثی ــر م در عص
بــر ســالیق مــردم،  مدرنیســتی 
ایــن پــارک هــای طراحــی شــده و 
زیبــا عضــو جدایــی ناپذیــر زندگــی 
ــارک  ــن پ شــهری شــده اســت.  ای
هــا  و فضاهــای ســبزکه محیــط 
بــرای کــودکان، زنــان  امنــی را 
و ســالمندان فراهــم مــی کنــد، 
ــی  ــات رفاه ــات و امکان دارای خدم
و بهداشــتی بــرای هــر گــروه ســنی 
و جنســی مــی باشــد. در طراحــی و 

برنامــه ریــزی ایــن پــارک هــا بــه 
آســایش اقلیمــی و ســایه انــدازی 
ــت  ــی و کاش ــده، طراح ــه ش توج
گونــه هــای گیاهــی در آن کامــال 
مهندســی شــده اســت و مبلمــان 
هــای تعبیــه شــده هــر گونــه 
ــذران  ــور وگ ــرای حض ــازی را ب نی
ــد،  ــی کن ــع م ــت رف ــات فراغ اوق
کفســازی هــا دارای تنــوع بــوده و 
امکانــات تفریحــی و ســرگرمی در 
آن بــرای اســتفاده کــودکان مهیــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت. ام ــده اس ش
ــری  ــوذ پذی ــازی، نف ــود کفس وج
در ایــن پــارک هــا کاهــش یافتــه 
و خــاک کمتــری بــرای نفــوذ، 
تصفیــه و پاالیــش آب و مــواد 
وجــود دارد. گونــه هــای جانــوری 
بــه نســب مناطــق طبیعــی بیشــتر 
ــر  ــوده و کمت ــر ب ــرض خط در مع
ــا  ــه فضاه ــن گون ــا ای ــود  را ب خ
وفــق داده و بــرای زندگــی انتخاب 
ــی  ــید م ــور خورش ــد، ن ــی کنن م
توانــد منعکــس شــود و ایجــاد 
ــد. نگهــداری،  ــی کن ــر گرمای جزای
تعمیــر و رســیدگی در ایــن پــارک 
هــا نیازمنــد صــرف هزینــه، وقــت 
ــدم  ــه ع ــد ک ــی باش ــرژی م و ان
نگهــداری و رســیدگی مســتمر 
ــور  ــس حض ــد ح ــی توان در آن م
را کاهــش داده و حتــی پتانســیل 
ایجــاد فضاهــای غیــر قابــل دفــاع 

ــد. ــکاری کن ــتعد بزه و مس
ــکات  ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب در نتیج
ــارک  ــوع پ ــر دو ن ــده ه ــاره ش اش
هــا و فضاهــای ســبز دارای نقــاط 
ــه  ــند ک ــی باش ــف م ــوت و ضع ق
ــری  ــری برت ــر دیگ ــدام ب ــچ ک هی
ــگاه  ــدام در جای ــر ک ــته و ه نداش
ــند.  ــی باش ــاع م ــل دف ــود قاب خ
ــوان  ــی ت ــور  م ــن منظ ــه همی ب
ــل  ــتور العم ــدام دس ــر ک ــرای ه ب
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و اســتانداردهایی تعریــف نمــود، 
ــک  ــا ی ــر م ــه اگ ــکل ک ــن ش بدی
شــهر را از خــارج بــه مرکــز آن 
ــای  ــم، فضاه ــر بگیری ــهر در نظ ش
ســبز طبیعــی و ارگانیــک بــرای 
ــای  ــهر و فضاه نواحــی خارجــی ش
ــرای نواحــی  ســبز طراحــی شــده ب
داخلــی تــر و مرکــزی مناســب 
هســتند. در رابطــه بــا مقیــاس 
دارای  ارگانیــک  ســبز  فضاهــای 
مقیــاس بزرگتــر و اغلــب در ســطح 
ــبز  ــای س ــهری و فضاه ــه ش ناحی
مقیــاس  دارای  شــده  طراحــی 
کوچکتــر و در ســطح محلــه و برزن، 
زمیــن و فضاهــای بــال اســتفاده 
مناســب  هــا  ســاختمان  میــان 
ــک  ــبز ارگانی ــای س ــتند. فضاه هس
بــه صــورت تــک بعــدی و بــر روی 
ســطح زمیــن و فضاهــای ســبز 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــده ب ــی ش طراح
ــاالی زمیــن شــهری مــی  و ارزش ب
ــدی و  ــد بع ــورت چن ــه ص ــد ب توان
ــا و  ــداره ه ــا، ج ــر روی نم ــی ب حت
ــام ســاختمان هــا مــورد اســتفاده  ب

ــرد. ــرار گی ق
ــده  ــاره ش ــکات اش ــه ن ــه ب ــا توج ب
ــبز  ــای س ــور   در فضاه ــرای حض ب
طراحــی شــده بایــد مســافتی را 
ــا  ــردو ب ــی ک ــی ط ــل زندگ از مح
انــرژی  و  وقــت  هزینــه،  صــرف 
ــی  ــرای مدت ــید و ب ــا رس ــه آن ج ب
ــط  ــلوغی محی ــدا و ش ــر و ص از س
ــالوه  ــه ع ــود ب ــهری دور ب ــای ش ه
ــاد  ــه دلیــل مســافت زی ــن کــه ب ای
ــا در  ــن فضاه ــور در ای ــکان حض ام

ــت. ــم نیس ــان فراه ــر زم ه
فضاهــای  ایجــاد  بــا  مقابــل  در 
ــا  ســبز طراحــی شــده مــی تــوان ب
ــن  ــه ممک ــان و هزین ــن زم کمتری
ــه آن جــا رفــت  از محــل زندگــی ب
ــی  ــا زندگ ــوز ب ــه هن ــا اینک و کم

فضای سبزطراحی شده

فضای سبز ارگانیک و 
طبیعی

شــهری درگیــر مــی باشــیم بــرای 
و  آرامــش  کســب  بــه  مدتــی 
گــذران اوقــات فراغــت پرداخــت.

ــان  ــه ای ــور ک ــان ط ــر هم در آخ
ــی  ــاب طراح ــارگ در کت ــک ه م
ــه  ــا طبیعــت مــی گویــد: »مــا ب ب
همــان انــدازه کــه در حومــه شــهر 
ــم، در  ــاز داری ــه طبیعــت نی ــا ب ه
شــهر هــا هــم محتــاج آنیــم. برای 
اینکــه زنــده و برقــرار بمانیــم، 
ــه  ــزرگ ک ــه ب ــد از آن گنجین بای
ــم.  ــت کنی ــت حفاظ ــراث ماس می
ــه الزم اســت در  روشــن اســت ک
ــا  ــم، عمیق ــه داری ــی ک ارزش های
بایــد  هــا  آن  کنیــم.  اندیشــه 
دگرگــون شــوند؛ اگــر بخواهیــم از 
گنجینــه خــود بهــره منــد شــویم 
ــردم  ــرای م ــه ای ب ــا آن خان و ب
ــد  ــا نیازمن ــه تنه ــا ن ــازیم. م بس
دیــدگاه بهتــری بــه انســان و 
طبیعــت هســتیم، بلکــه نیــاز بــه 
روش موثــری داریــم کــه موجــب 
ــه از  ــرای هم ــان ب ــب اطمین کس
ــه  ــا نتیج ــود ت ــا ش ــل کاره حاص
ــد.  ــودی نباش ــارت و ناب ــا غ آن ه
چشــم هــای مــا، مــارا از دنیــا دور 
نمــی ســازد؛ بلکــه مــارا بــا آن 
ــه  ــد ک ــازد. بگذاری ــی س ــد م متح
ــت داشــته باشــد.  ــر حقیق ــن ام ای
ــودن  بگذاریددیــن و طلــب یکــی ب
ــا آورده و  ــه ج ــودن را ب ــد ب و متح
طبیعــت را تــرک نکنیــم. بگذاریــد 
راه و روش خــود را کــه شــامل 
نقــص نفــس خویــش بــوده تــرک 
نماییــم و بگذاریــم پتانســیل توازن 
و هماهنگــی طبیعت انســان بیانگر 
ایــن امــر باشــد. گویــی دنیــا تــرک 
ــد  ــا نیازمن ــا تنه ــت و م ــده اس ش
ــرای ادای  ــان ب ــم انس ــاع از فه دف
ــان  ــتیم. انس ــود هس ــدات خ تعه
موجــود منحصــر بــه فــردی اســت 
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کــه قابلیــت فهــم و هوشــیاری را دارا 
مــی باشــد و توانایــی قــدرت دریافــت 
ــد  ــان بای ــردن را دارد. انس ــان ک و بی
وکیــل این زیســت کــره باشــد و برای 
رســیدن بــه ایــن امــر بایــد همــراه با 
طبیعــت ســاخت و طراحــی نمایــد«.

بــا توجه بــه مباحث پایــداری و مقابله 
بــا اثــرات منفــی کــه زندگی شــهری 
بــر محیــط پیرامونــی، ذهن و جســم 
مــا مــی گــذارد هــر دو نــوع پــارک و 

فضاهــای ســبز از پــارک هــای ملی 
و منطقــه ای گرفتــه  تــا یک فضای 
ســبز محلــی کوچــک واقــع شــده 
در بیــن ســاختمان هــا مــی توانــد 
بــرای مــا مناســب و راهگشــا باشــد 
و بایــد حداکثــر بهــره و اســتفاده را 
ــر  ــه در عص ــرا ک ــرد زی ــا ب از آن ه
حاضــر، زندگــی شــهری مــا انســان 
هــا بــه ایــن فضاهــای ســبز کــه بــه 
مثابــه ریــه هــای ســبز شــهری می 

باشــند گــره خــورده اســت.
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حسین فهیمی زاده 
ــالی از:  ــهری ارس ــی ش ــد طراح ــناس ارش کارش

شــیراز
ایمیل:

ســاخت و ســازهای ناهماهنــگ 
در ارتفاعــات شــمالی شــیراز

مقدمه
    شــهر از ترکیــب و هــم نشــینی 

ســه عنصــر
1- محیط طبیعی

Natural Environment
2- محیط انسان ساخت

Man made Environment
3- جامعه انسانی

Human Society
شــکل گرفتــه و بــه وجــود مــی آید. 
تعــادل و پایــداری حیــات شــهر 
ــت و  ــا کیفی ــه  مســتقیمی ب ، رابط
نحــوه همزیســتی ایــن ســه عامــل 
ــی از  ــر گاه یک ــر دارد. ه ــا یکدیگ ب
ایــن ســه عامــل بــر دیگــران تســلط 
ــد و  ــش از ح ــد بی ــه و بخواه یافت
ــرداری  ــا بهره ب ــود از آنه ــهم خ س
نمایــد، بی شــک پایــداری محیطــی 
بــه خطــر   ، اکولوژیــک شــهر  و 
ــاده و از تعــادل خــارج میشــود. افت

ــوان  ــه عن ــان ب ــه انس سالهاســت ک
مغــز متفکــر در حــال بهــره بــرداری 
طبیعــی  محیــط  از  حداکثــری 
ــه طــرق مختلــف  پیرامــون خــود ب
اســت، که ســاخت و ســاز  و توســعه  
ــترده  ــه گس ــاختها،  از جمل ــر س زی
تریــن آنهــا می باشــد. در نتیجــه 
ــی  ــتابان و بعضــا ب ــعه ش ــن توس ای

نظـرگاه های شـهری
و))منظـر طبیعی شـهر (( hfz1969@gmail.com 

ــه تــوان و ظرفیــت هــای   توجــه ب
محیــط طبیعــی پیرامــون، امــروزه 
شــاهد بــروز مشــکالت فراوانــی در 
محیــط شــهری خــود می باشــیم. 
یکــی از پهنــه هــا و عرصــه هــای 
ــر  ــد تاثی ــن رون ــه ای ــی ک طبیع
چشــمگیری  بســیار  مخــرب 
ــات و  ــته ، ارتفاع ــا گذاش ــر آنه ب
ــراف،  ــه ای در اط ــق کوهپای مناط
میــان شــهرها  یــا  و  حاشــیه  

هســتند.
ــعی در  ــت، س ــه  نخس ــن مقال ای
ــا،   ــی ه ــت، ویژگ ــی موقعی معرف
نقــش و جایــگاه ایــن مناطــق 
در ســازمان فضایــی  و  تصویــر 
ذهنــی شــهر دارد و ســپس بــا  
بیــان وضعیــت فعلــی، آســیب 
هــای  تهدیــد  و   وارده   هــای 
ــالش  ــق ت ــن مناط ــش روی ای پی
و  صیانــت  هــدف  بــا  می کنــد 
و  هــا  پهنــه  ایــن  از  حفاظــت 
عرصــه هــا راهبردهایــی  کالن 
و راهکارهایــی اجرایــی را ارائــه 

ــد. نمای
کلید واژه ها:

چشــم   ،  Natural Town scape
انــداز طبیعــی شــهر ، نظــرگاه 
ــهر ،  ــی ش ــر ذهن ــهری ، تصوی ش

ــی ــت محیط ــت زیس قابلی
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ــد  ــتراتژیک دی ــای اس عرصه ه
و منظــر مــکان هایــی هســتند 
کــه بــه واســطه ارتفــاع بیشــتر 
از ســطح عمومــی شــهر، امکان 
دیــده شــدن از اطــراف بــه 
عنــوان یــک نشــانه ی طبیعــی  
را دارا بــوده و همچنیــن امــکان 
دیــده شــدن  عرصــه عمومــی 
ــوان  ــه عن ــا ب شــهر از روی آنه
ــی  ــم م ــی فراه ــرگاه طبیع نظ
ــد. ایــن عناصــر، عملکــردی  آی
دوگانــه دارنــد از یــک ســو بــه 
عنــوان نشــانه طبیعــی بــه 
ــوی  ــد و از س ــی آین ــم م چش
دیگــر امــکان دیــده شــدن 

شــهر را فراهــم می آورنــد. 

ــگاه  ــی آرام ــب منظــر طبیع تخری
ســعدی و محله قدیمی پیرامون آن

شــکل گیــری ســکونتگاههای 
غیررســمی در ارتفاعــات محلــه 

ســعدی شــیراز

1- چشم انداز طبیعی شهر
Natural Townscape  

از زمانــی کــه اســپرای رگــن کتــاب 
ــت  ــود را نوش ــهری خ ــی ش طراح
ــذرد  ــی گ ــرن م ــم ق ــش از  نی بی

.  )  1965 AD(
 در ایــن  کتــاب  از  دور نمــای 
بصــری شــهرها،  نقــش اساســی 
ــط و شــکل بســتر  ــای محی جغرافی
ــازنده  ــر س ــن و عناص ــی زمی طبیع
ــا،  ــوه ه ــر ک ــی، نظی ــط طبیع محی
تپــه هــا و بلنــدی هــای موجــود در 
بســتر شــهر  نــام بــرده شــده اســت 
ــمندانه  ــب هوش ــزوم  ترکی ــه ل و ب
عناصــر  شــده  ریــزی  برنامــه  و 
انســان ســاخت و طبیعــی در کنــار 
ــه  ــی ب ــت یاب ــرای دس ــر ب یکدیگ
یــک تصویــر ذهنــی و هویتــی ایــده 
ــده اســت.   ــد گردی آل از شــهر تاکی
از ســوی دیگــر  پــس از انتشــار 
کتــاب ســیمای شــهر لینــچ،1969 
اندیشــمندان،   از  ای  عــده   ،AD
شــکل طبیعــی بســتر زمیــن شــهر  
)Natural Land Form( را  بــه 
ــر  ــم  و تاثی ــل مه ــک عام ــوان ی عن
گــذار بــر تصویــر ذهنــی آن دانســته 
، و  عقیــده دارنــد  کــه مــی بایســت 
بــه عناصــر ســازنده تصویــر ذهنــی 

ــردد.  ــه  گ ــهر اضاف ش
ــوع   ــی، ضمــن ایجــاد تن ــن ویژگ ای
در  دور نمــا و چشــم انــداز طبیعــی 
گیــری   شــکل  باعــث  محیــط، 

 Collective( تصویــر  جمعــی
Image(   کامــل تــری از شــهر 

میگــردد .
ــک  ــهر ی ــی ش ــداز طبیع ــم ان چش
ــر  ــی عناص ــی از تمام ــر جمع تصوی
مهــم و نســبتا درشــت مقیــاس 
ــار و  ــه در کن ــتند ک ــی هس طبیع
ــی  ــم م ــر بچش ــا یکدیگ ــب ب ترکی
آینــد و تفــاوت عمــده ای بــا تصویــر 

ــزا  ــر مج ــی از عناص ــی طبیع ذهن
ــداز  ــن چشــم ان ــرد دارد. ای و منف
ــاخص  ــاص و ش ــاط خ ــا از نق تنه
قابــل دیــده شــدن و در ذهــن 
ــر گاه  ــت و نظ ــدن اس ــپرده ش س
ــه  ــاط و پهن ــی و نق ــای طبیع ه
هــای بلنــد در شــهر هــا از جملــه 
هســتند  مکانهایــی  مهمتریــن 
ــن  ــده شــدن چنی ــکان دی ــه ام ک
ــد. ــی آورن ــم م ــری را فراه تصوی

 
2-نظرگاه های شهری 

بستر طبیعی زمین
 Natural Land Form

تشــکیل  متعــددی  عناصــر  از 
ــه، پهنــه  ــن مقال شــده کــه  در ای
ــه  ــات، تپ ــی، ارتفاع ــای ارتفاع ه
هــا، نقــاط شــاخص دیــد و منظــر 
و آنچــه آنهــا را عرصــه هــای 
ــا نظــر گاه  اســتراتژیک بصــری  ی

ــهری  ش
می نامیم مورد توجه اند. 

دیــد  اســتراتژیک  عرصه هــای 
و منظــر مــکان هایــی هســتند 
ــتر  ــاع بیش ــطه ارتف ــه واس ــه ب ک
ــکان  ــهر، ام ــی ش ــطح عموم از س
دیــده شــدن از اطــراف بــه عنــوان 
یــک نشــانه ی طبیعــی  را دارا 
ــده  ــکان دی ــن ام ــوده و همچنی ب
شــدن  عرصــه عمومــی شــهر 
ــرگاه  ــوان نظ ــه عن ــا ب از روی آنه
ــن  ــد. ای ــی آی ــم م ــی فراه طبیع
عناصــر، عملکــردی دوگانــه دارنــد 
ــانه  ــوان نش ــه عن ــو ب ــک س از ی
ــد  ــی آین ــم م ــه چش ــی ب طبیع
ــده  ــکان دی ــر ام ــوی دیگ و از س
ــد.   ــم می آورن شــدن شــهر را فراه
ــت  ــه اس ــرد دوگان ــن عملک همی
کــه ارزش بســزایی را بــه ایــن 
ــی  ــاختار فضای ــا در س ــه ه عرص
و فراینــد تشــکیل تصویــر ذهنــی 
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ــد.  ــی بخش ــهر م ش
ــران در  دشــت  عمــده شــهرهای ای
هــای کوچــک و بزرگــی کــه در 
ــرز و  ــای الب ــوه ه ــته ک ــه  رش میان

ــکل  ــد ش ــود دارن ــرس وج زاگ
گرفتــه انــد  و بجــز شــهر هــای واقــع  
در  مناطــق مرکــزی و کویری،کمتــر 
ــه  ــود دارد ک ــران  وج ــهری در ای ش
بــا کــوه وتپــه ای در ارتبــاط نباشــد. 
نکتــه قابــل تامــل آن اســت کــه اکثر 
ــا  ــان ب ــول زم ــا در ط ــهر ه ــن ش ای
کــوه هــا و تپــه هــای اطــراف خــود 
وارد یــک ارتبــاط و تامــل  فرهنگــی 
ــی  ــکان های ــا را  م ــد، آنه ــده ان ش
ــد،  ــی میدانن ــر و گرام ــاک ، مطه پ
ــاران در ایــن مــکان  هنــگام طلــب ب
هــا نمــاز میخواننــد، در طــول زمــان 
امــام زادگان، شــهیدان و بــزرگان 
دیــن، هنــر و قهرمانــان خــود در 
ــه خــاک  ــا ب ــدای آنه ــر بلن طــول  ب
ســپرده انــد، بــرای پختــن نــذورات، 
ــه آنجــا  ــرج، عروســی و شــادی ب تف

ــا  ــا را ب ــد و آنه می رون
نــام هــای زیبــا و نیکــو می نامنــد. تــا 
آنجــا کــه اکثــر ایــن کــوه و تپــه هــا 
ــه فرهنــگ فولکــورور عامــه مــردم  ب
فرهنــگ  در  و  یافتــه  راه  منطقــه 
عامــه نهادینــه شــده اند.بنابرایــن 
الزم اســت ایــن عناصــر،  شناســایی و 
مطالعــه گردنــد تــا بتــوان بــا آســیب 
شناســی دقیــق و ریشــه یابــی علــل 
بــروز آنهــا، طــرح هــا و برنامــه هــای 
مناســب جهــت  حراســت و توســعه 

پایــدار آنهــا را تهیــه نمــود.

3- تخریب نظرگاه های شهری 
سیاســت هــا و قوانیــن نامناســب 
مالکیــت وتغییــر کاربــری زمیــن 
بــدون توجــه بــه قابلیــت هــا ،  ارزش 
ــی  ــی و فرهنگ ــت محیط ــای زیس ه
ــده  ــث ش ــر باع ــال های اخی ،  در  س

اســت تــا  بســیاری از پهنــه هــای 
ــژه  ــای وی ــاص و دارای ارزش ه خ
کالبــدی _ بصــری ،  واقــع در 
ــدون  محــدوده خدماتــی شــهرها ب
ــه  ــا،  ب ــن واقعیــت ه ــه ای توجــه ب
تبدیــل  مختلفــی  کاربری هــای 
ــی  ــا م ــه آنه ــه  از جمل ــد، ک گردن
تغییــر  و  تبدیــل  بــه  بایســت 
کاربــری  پهنــه هــا و نظــرگاه هــای 
شــاخص دیــد  شــهری اشــاره 
نمــود. ایــن مناطــق از دیــد و منظر 
زیباتــر، آب و هــوای بهتر ، پوشــش 
ــه  ــبت ب ــری  نس ــی ت ــی غن گیاه
مناطــق دیگــر برخــوردار بــوده و به 
همیــن دلیــل توجــه دالالن زمیــن 
ــک و  ــغ تفکی ــر تی ــذب و زی را ج

ــد. ــری میرون ــر کارب تغیی
ــن  ــه چنی ــهرهایی ک ــه ش  از جمل
انــد   کــرده  تجربــه  را   اتفاقــی 
میتــوان بــه کرمانشــاه، شــیراز، 
ــات  ــوج ، ارتفاع ــاد ، یاس ــرم آب خ
شــمال تهــران ، ســاخت و ســازهای 
کــوه صفــه اصفهــان ، بروجــرد و ... 

ــود. ــاره نم اش
بــا رشــدی شــتابان در دهــه هــای 
اخیــر ، محــدوده اکثــر شــهرها بــه 
حــد نهایــی  بســتر  طبیعــی خــود  
رســیده و در جســتجوی زمیــن 
بــرای ســاخت و ســاز هــای جدیــد، 
ناآگاهانــه  از پیکــر کــوه هــا و تپــه 
ــق را  ــن مناط ــه و ای ــاال رفت ــا ب ه
علی رقــم تمامــی قابلیــت هــای 
ــه  ــال  ب ــان عم ــه فردش ــر ب منحص

ــد.  ــودی کشــانده ان ناب
دیــد و منظــر شــهری، بســیاری از 
ــک  ــوی و فولکوری ــای معن یادگاره
محلــی، آثــار معمــاری، باغــات 
از  دیگــر  بســیاری  و   قدیمــی 
ارزشــهای نهفتــه در ایــن مناطق را 
ناآگاهانــه تخریــب نمــوده و ضربــه 
ای جبــران ناپذیــر بــه  پیکــره 

حــدود چهــل ســال پیــش، 
ــا  ــه ب ــودم غریب ــوزی ب ــش آم دان
معمــاری و شــهر، تنهــا بــه چنــد 
ــودم،   ــران ســفر کــرده ب شــهر ای
بــرای نخســتین بــار ایــن نوشــتار 

ــدم : ــهراب را خوان س
شهر 

رویــش هندســی ســیمان آهــن 
ســنگ،

سقف بی کفتر و
صدها اتوبوس

آن زمان با خود گفتم : 
چــه تعبیر غیــر منصفانــه ای،  نه 
هرگــز ، ایــن تعبیــر شــیراز مــن ، 
تعبیــری از شــهرهای ایــران مــن 

. نیست
ــر  ــا پ ــان زیب ــن آن زم ــیراز م ش
از لطافــت، ســبزینگی، پاییــز 
ــت  ــت  بهش ــگ، اردیبهش رنگارن
ــود  ــا خ ــود. ب ــی ب ــه و زندگ گون
گفتــم : شــاید ایــن نوشــتار 
در وصــف  شــهری در غــرب 
خــاک  عمــق  یــا  وحشــی، 
ــا  شــوروی کمونیســتی آن روز، ی
یکــی از تبعیدگاههــای  واقــع در 
صحــرای  ســیبری، همــان هایــی 
کــه در ترجمــه هــای ذبیــح الــه 
ــد.  ــم، باش ــوری می خواندی منص
ــتار  ــن نوش ــالها ای ــن س ــام ای تم
در ذهــن مــن مانــد، و  بارهــا 
ــر  ــجویی،  آن را ب ــان دانش در زم
ــا و نقشــه هــای  ــه ه ــاالی برگ ب

ــتم .  ــود نوش خ
امــروز کــه ســرگرم نوشــتن 
ــه بــودم، از دریچــه بــه  ایــن مقال
چشــم انــداز شــیراز نــگاه کــردم 

ــردم: ــه ک ــودآگاه زمزم و ناخ
شــیراز، رویش هندســی ســیمان 

آهــن ســنگ ،.....
 تصویــری کــه چهــل ســال پیش 
انــکارش  می کــردم  حــال خــود 
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ــت  ــی و هوی ــر ذهن ــط،  تصوی محی
طبیعــی و تاریخــی شــهرها  وارد 

آورده انــد. 
ــه  ــود ک ــان نم ــوان بی ــتی میت براس
تخریــب ایــن مناطــق و نظــر گاه هــا، 
در کنــار ضربــه زدن بــه هویــت هــای 
بصــری و کالبــدی شــهر ضربــه هــای 
ــر  ــر منظ ــز ب ــری را نی ــران ناپذی جب

فرهنگــی شــهر وارد 
آورده اند.

در ســال های اخیــر واژه نوینــی در 
فرهنــگ لغــات  و ادبیات شهرســازی 
مــا حضــور کــرده کــه از آن بــه   کــوه 
خــواری نــام بــرده میشــود و بــه 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــوع اش ــن موض ای
افــراد ســود جــو، اقــدام بــه تخریــب 
محیــط طبیعــی پیرامــون شــهرها به 
ــد و از  ــژه کوههــا و ارتفاعــات دارن وی
ــن مناطــق را کــه  طــرق مختلــف ای
در طــول زمــان از از هجــوم انســان و 
فعالیــت هــای وی در امــان بــوده انــد 
را تصاحــب کــرده بــه زیــر ســاخت و 

ســاز مــی برنــد. 

4- آموزش و آگاه سازی عمومی 
ــرعت  ــه س ــی ک ــش زمان ــالها پی س
تخریــب بافــت هــا و بناهــای بــا 
نگرانــی  موجــب  تاریخــی   ارزش 
شــدیدی  شــده بــود، عــده ای راهــکار 
و  عمومــی  آمــوزش  ســازی،  آگاه 

جلــب مشــارکت هــای مردمــی  را، 
پیشــنهاد نمودنــد،  کــه بــه تدریــج 
ایــن  اثــر بســیار مثبتــی را در 

ــت. ــا گذاش ــق برج مناط
دالیــل   بررســی  و  تحلیــل  بــا 
ــای  ــیاری از طرحه ــت،  بس موفقی
شــهری ایــن نکتــه آشــکار میگردد 
کــه مشــارکت عمومــی در فراینــد 
ــی  ــرا، از اصل ــری و اج ــم گی تصمی
ــا  ــری آنه ــق پذی ــن ارکان تحق تری
بــوده اســت . تــا  زمانــی کــه عمــوم 
مــردم از اهمیــت، ضــرورت و منافع 
ــت از  ــت و  حراس ــل از حفاظ حاص
عرصــه هــا ، آثــار و کال عناصــر بــا 
شــهر  در ســطح  موجــود  ارزش 
آگاهــی نیابنــد،  مــی تواننــد  اصلی 
ــت  ــی و مقاوم ــع اجرای ــن موان تری
هــای محلــی در مقابــل تحقــق 

ــد.   ــود آورن ــا  را بوج ــرح ه ط
در مقابــل زمانــی  کــه بــه  اهمیــت 
ــرح   ــرای ط ــل از اج ــع حاص و مناف
ــوان  ــه عن ــد ب ــوند، میتوانن آگاه ش
توانمندتریــن بــازوی اجرایــی در 
ســرمایه گــذاری، تصمیــم ســازی، 
تصمیــم گیــری و اجــرا تبدیــل 

ــوند. ش
ــت  ــرورت و اهمی ــاب ض ــال در ب ح
عرصه هــا  از   و حراســت  حفــظ 
و  ارزش طبیعــی  بــا   عناصــر  و 
بخصــوص نظــرگاه هــا و چشــم 

تخریب منظر طبیعی و نظرگاه طبیعی تپه های ابیوردی، شیراز

توصیــف ش  میکنــم. تمــام 
ــیراز را در  ــه ش ــای ک ــکان ه م
ــی  ــع زیبای ــب منب ــن و قل ذه
ثبــت میکردنــد حــال از صحنــه 
ــهر  ــد و ش ــده ان ــو ش ــهر مح ش
ــتنگاه  ــه رس ــج ب ــه تدری ــن ب م
هندســی ســیمان و آهــن و 
ســنگ بــدل گشــته،  شــهر 
ســاختمان هــای بلنــد و  ســقف 
هــای خاکســتری کــه هیــچ 
کبوتــری بــر آنهــا النــه نمیکنــد.

ــرای شــیراز ســالهای دور  ــم ب دل
تنــگ شــد. 
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ــز الزم  ــهر، نی ــی ش ــای طبیع اندازه
اســت تــا عموم مــردم شــهر از ارزش و 
ضــرورت حفاظــت آنهــا  آگاهــی یافته 
تــا در آینــده بــا طــرح هــای مناســب 
در راســتای حفــظ و توســعه ایــن 
مناطــق همــکاری و مشــارکت نمایند.

5- ثبــت پهنــه هــای هویتی و 
چشــم انــداز طبیعی شــهرها

ــی  ــر ذهن ــر تصوی ــالوه ب ــهرها ع ش
ــر  ــک تصوی ــود دارای ی ــردی خ کارب
بســیار بــا ارزش و بعضــاً قدیمــی 
ــد  ــی ان ــر طبیع ــام تصوی ــه ن ــر ب ت
آنچــه امــروز از آن بــه عنــوان منظــر 
فرهنگــی در ادبیــات شــهری یــاد 
می شــود در برگیرنــده همیــن منظــر 
طبیعی اســت الزم اســت با شناســایی 
عناصــر ســازنده و تاثیرگــذار بــر منظر 
ــی  ــر فرهنگ ــاً منظ ــی و نهایت طبیع
شــهرها ایــن عناصــر ثبــت و قوانیــن 
و طــرح هــای حفاظتــی در خصــوص 
آنهــا تهیــه گــردد مــردم شــهر 
ــت  ــش و اهمی ــت نق ــت اس می بایس
ــه  ــا ارائ ــده و ب ــر آگاه ش ــن عناص ای
برنامــه هــای مشــارکت محــور عمــوم 
ــری و  ــد تصمیم گی ــردم را در فرآین م
ــار  ــی مش ــرح های ــن ط ــرای چنی اج

تخریــب حریــم منظــر دو اثــر بــاارزش تاریخــی، 
دروازه قــرآن و بــاغ ارم، شــیراز

ــداز عمومــی شــیراز،  چشــم ان
ــه دانشــگاه از تپ

تخریب نظــرگاه طبیعی شــیراز، 
ــه چوگیا تپ

بــاغ تخــت اتابــک، شــیراز، قــرن 
ــتم هجری هش

ــت داد. ک
6-شناســایی و ثبــت نظــرگاه 

هــای طبیعــی 

بــرای اینکــه پدیــده ای رخ داده نــه و 
تصویــر آن در ذهــن مخاطــب ثبــت 
شــود،  وجــود چنــد عنصــر اساســی  
ضــروری ســت، کــه  مــکان و محــل  
وقــوع  پدیــده ،  یکــی از آنهــا اســت.  
در ایــن مقالــه به   تماشــای شــهر از 
فــراز نظــرگاه های طبیعــی پرداخته 
شــده  و تاکیــد میشــود کــه کیفیت 
ــه از  ــی ک ــی محل ــی و مکان محیط
آنجــا بــه شــهر نگریســته میشــود، 
ــت و  ــر مطلوبی ــر مســتقیمی ب تاثی
ــای  ــه ج ــی ب ــر ذهن ــاً تصوی نهایت
مانــده از آن در ذهــن مخاطــب دارد.

حضــور   زمــان  عمــده  معمــوال 
شــهری  محیــط  در  شــهروندان 
ــت  ــردد، کار و فعالی ــه ت ــوط ب مرب
در  فضاهــای شــهری  متعــارف 
و   دیــدن  و  میگــردد  معمــول  و 
تماشــای شــهر از بلنــدای نظرگاهی 
ــت  ــاص اس ــه ای خ ــی تجرب طبیع
ــودن  ــن خاصب ــطه همی ــه واس و ب
اســت  کــه تصویــر ذهنــی منحصــر 
بــه فــردی را در ذهــن مخاطــب 

ــد. ــاد میکن ایج

ایــن اصــل خــود دلیــل دیگــری بــر 
ضــرورت توجــه و حفــظ ایــن پهنــه 

هــا و نظــرگاه هــا ســت.
الزم اســت در هــر شــهر متناســب 
بــا شــرایط کالبــدی بســتر طبیعــی 
ــررات و ضوابطــی  زمیــن رشــته مق
ــایی و  ــا شناس ــا ب ــوند ت ــن ش تدوی
ــی آن  ــای طبیع ــرگاه ه ــت نظ ثب
ــه آنهــا عنــوان مناطــق  منطقــه ، ب
ــالق  ــی اط ــژه نظرگاه ــاص و وی خ
شــود و هرگونــه عملیــات عمرانــی و 
ســاخت و ســاز در ایــن محــدوده ها 
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تحــت نظــارت و محــدود شــود.
منابع

 1-Spreiregen, Paul, «Urban design :The Architecture of
town and cities» , 1965
2-Lynch, Kevin.A , «Image of the city» , 1960  
3-McHarg, Ian , «Designing with nature», 1969



114 پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم

آرمــان جهانــگیری
طراح شهری و دکترای شهرسازی

دفع پسـماندها و پساب های 
شهـری در بنــدر بوشــهر 

چالـش ها و راهـکارها 

ــت  ــهر شبه جزیره ایس ــدر بوش      بن
در بخــش مرکزی شهرســتان بوشــهر 
و از جملــه بنــادر جنوبــی کشــور بــه 
شــمار می آیــد کــه بــه دلیــل نزدیکی 
و همجــواری پیوســته هســته مرکزی 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــا )ب ــا دری شــهر ب
مهمتریــن و حســاس تریــن عناصــر 
طبیعی/محیــط زیســتی( و در نتیجــه 
وجــود خــط ســاحلی شــهری نســبتاً 
ــش  ــا چال ــری، ب ــی 15 کیلومت طوالن
ــی  ــتی دوچندان ــط زیس ــای محی ه
ــر  ــهرهای غی ــر ش ــه دیگ ــبت ب نس
ــت  ــاحلی، دس ــی س ــاحلی و حت س
از  یکــی  نــرم می کنــد.  پنجــه  و 
مهمتریــن ایــن چالــش هــا بــا توجــه 
ــی شــهر،  ــی جغرافیای ــن ویژگ ــه ای ب
ــماندها  ــع پس ــت دف ــوع مدیری موض
از  اســت.  شــهری  پســاب های  و 
آمارهــای  اســاس  بــر  آنجاییکــه 
منتشــر شــده، ســرانه تولیــد پســماند 
در بنــدر بوشــهر حتی بیــش از 2 برابر 
متوســط جهانــی اســت )900  گــرم 
ــهر  ــهر بوش ــر در ش ــر نف ــه ازای ه ب
ــر  ــه ازای ه ــرم ب ــل 400 گ در مقاب
ــوع  ــت موض ــان(، اهمی ــر در جه نف

ــن  ــود. بنابرای ــد ب ــدان خواه دوچن
ــه  ــه ب ــعی دارد ک ــتار س ــن نوش ای
طــور کلــی بــه مشــکالت، تعارضات 
و دالیــل وضعیــت کنونــی محیــط 
ــهر از  ــدر بوش ــهری بن ــت ش زیس
منظــر مدیریــت دفــع پســماندها و 

ــردازد.  ــهری بپ ــاب های ش پس
ــت  ــط زیس ــت محی ــاً حفاظ اساس
شــهری را بــه طــور کلی بــه هرگونه 
عملیاتــی کــه بــرای نگهــداری 
ــری از  ــا جلوگی ــت ی ــط زیس محی
می گیــرد،  صــورت  آن  تخریــب 
اطــالق مــی گــردد. بــا وجــود 
ــط زیســت در  اینکــه مســائل محی
ــر  ــوان از منظ ــی ت ــهر را م ــر ش ه
ــیل و  ــون س ــی چ ــث مختلف مبح
ــای ســطحی  ــع آبه آبگرفتگــی، دف
و مصــرف آب بــی رویــه، ریزگردهــا، 
آلودگــی هــای صوتــی و بصــری و ... 
مــورد بررســی قــرارداد. امــا یکــی از 
مهمتریــن ایــن موضوعات بویــژه در 
شــهر بوشــهر بدلیــل نزدیکــی مدام 
بــه عناصــر حســاس طبیعــی مانند 
ــماندها و  ــع پس ــث دف ــا، مبح دری

ــت.  ــهر اس ــاب های ش پس
ــف  ــدات مختل ــی زائ ــور کل ــه ط ب
فعالیــت هــای  از  تولیــد شــده 
ــدر بوشــهر  ــف شــهری در بن مختل
ــی  ــتة کل ــه دو دس ــوان ب ــی ت را م
ــرد.  ــیم ک ــاب تقس ــماند و پس پس
ــوع  ــر ن ــدی، ه ــن تقســیم بن در ای
مــاده جامــد، گاز و مایــع )بــه غیــر 
از فاضــالب شــهری( را کــه بــه 
ــر مســتقیم  ــا غی طــور مســتقیم ی
ــده  ــل ش ــانی حاص ــت انس از فعالی
و از نظــر تولیــد کننــده، زائــد 
ــوب  ــماند محس ــود، پس ــی ش تلق
مــی گــردد. در تعریفــی کلــی، 
پســماند عبارت اســت از مــوادی 
فعالیتهای  از  ناشي  ناپذیر  اجتناب 
مختلــف انساني، که در حال حاضر 
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به  نیازی  )نزدیک(  آینده  در  یــا  و 
آن نبــوده و دفع آن بــا توجــه بــه 
خطراتــی کــه دارد، ضروری است. این 
پســماندها را می تــوان در ســه گــروه 
عمــده خشــک، تــر و صنعتــی دســته 

ــرد.  ــدی ک بن
ــماندهایی  ــه پس ــک ب ــماند خش پس
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ک ــالق می ش اط
پیوســته در شــهر از فعالیت هــای 
تولیــد  افــراد  روزمــره  و  جــاری 
ــروف  ــواع ظ ــد ان ــد. مانن ــی گردن م
پالســتیکی، کاغــذ، پارچــه. همچنین 
پســماندهای تــر نیــز شــامل آن 
دســته از پســماندهایی مــی شــود که 
دارای رطوبتــی )بعضــاً تــا 50 درصــد( 
صــورت عــادی جمــع آوری آنهــا 
ــد  ــب می کن ــژه را طل ــی وی تمهیدات
ــی،  ــای غذای ــه ه ــواع زبال ــد ان مانن
گیاهــان و ســبزیجات. در ایــن میــان 
نوع دیگری از پســماندها، پسماندهای 
ناشــی از فعالیت هــای صنعتــی، نفتی 
و ... از قبیــل انــواع قطعــات باقیمانــده 
صنعتــی،  تجهیــرات  تعمیــرات  از 
ــات الکترونیکــی هســتند   ــواع قطع ان
کــه اصطالحــاً بــه آنهــا پســماندهای 

ــود. ــی ش ــه م ــی گفت صنعت
در میــان ایــن ســه دســته، بیشــترین 
ــهر،  ــهری در بوش ــای ش ــده ه آالین
پســماندهای شــهری )خانگــی( مــی 
ــل  ــم قاب ــه در حج ــه روزان ــند ک باش
ــف  ــای مختل ــر فصل ه ــی )بناب توجه
روزانــه بیــن 170 تــا 200 تــن( تولید 
شــده و بــه دالیــل متعــددی منشــاء 
آلودگی هــای مختلــف جبــران ناپذیــر 
در منابــع خاکــی و آبــی و معضــالت 

بهداشــتی مــی شــود.
ــی  ــع اصل ــن موان ــه مهمتری از جمل
ــوع را  ــن موض ــه ای ــرل بهین در کنت
می تــوان در ســه موضــوع اصلــی 
تجهیــزات، روش تفکیــک و آمــوزش 
جســتجو کــرد: در حــوزه تجهیــزات، 

عــدم وجود تجهیــزات مــدرن جمع 
آوری پســماندها بــه تعــداد مناســب 
در ســطح شــهر و یــا کمبود شــدید 
ســطل هــای جمــع آوری پســماند 
ــهور  ــالت مش ــا و مح ــه ه در کوچ
ــش روش  ــن در بخ ــت. همچنی اس
انجــام، تفکیــک از مبــدا پســماندها 
انجــام نمی گیــرد و تفکیــک نشــدن 
ــد  ــد مانن ــدا تولی ــماندها از مب پس
محــالت مســکونی، موجــب افرایش 
حجــم پســماند و افزایــش آلودگــی 
ــر خــاک مــی  ــع طبیعــی نظی مناب

گــردد. موضــوع مهــم دیگــر،
ــوزش  ــانی و آم ــالع رس مبحــث اط
اســت. اکثریــت شــهروندان بــه 
اهمیــت تفکیــک از مبدا پســماندها 
ــود  ــی ش ــاهده م ــوده و مش آگاه نب
ــماندهای  ــف پس ــواع مختل ــه ان ک
قابــل باریافــت و غیــر قایــل بازیافت، 
ــر و خشــک و گاهــا پســماندهای  ت
ــی در  ــیمیایی همگ ــاک و ش خطرن
محــل جمــع آوری پســماندهای 
شــهری تجمــع پیــدا می کننــد. 
ــوع  ــدازه ای موض ــا ان ــفانه ت متاس
اســتمرار اطــالع رســانی و آمــوزش 
از  تفکیــک  اهمیــت  زمینــه  در 
ــگ شــده اســت  ــورد کمرن ــدا م مب
در حالیکــه مشــاورکت جویــی و 
برنامــه ریــزی جهــت آمــوزش موثر 
ــر  ــی تاثی ــت فعل ــود وضعی ــر  بهب ب

ــت.  ــد داش ــزایی خواه بس
معضــل  از  دیگــر  موضــوع  امــا 
محیــط زیســتی شــهر بوشــهر، 
موضــوع پســاب هــا و رهــا ســازی 
ورود  و  ســطحی  هــای  آب  روان 
ــاط  فاضــالب شــهری در برخــی نق
ــی  ــا م ــاحلی و دری ــط س ــه محی ب
باشــد. ایــن موضــوع ســال هاســت 
کــه بــدون بررســی عواقــب مخــرب 
تاکنــون  و  می پذیــرد  صــورت 
راهــکار مناســبی بدیــن منظــور 
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ــی نشــده اســت. ــا اجرای ــن و ی تدوی

ــاً رهــا شــده در   پســاب هــای عمدت
ــوان از  ــا را در شــهر بوشــهر می ت دری
حیــث آالیندگــی بــه گــروه هــای زیر 

تقســیم بنــدی کــرد.

پساب های مغذی:
 عمومــاً فاضــالب هــا و پســاب هــای 
شــهری رهــا شــده در ســواحل و دریا، 
حــاوی ســطوح باالیــی از مــواد مغذی 
هســتند. اگــر ایــن مــواد تــا مــدت ها 
در آب وجــود داشــته باشــند ممکــن 
اســت باعــث رشــد جلبــک هــا در آب 
شــوند کــه تصفیه آن را بامشــکل روبه 
رو مــی کنــد و آب را غیرقابــل شــرب 
مــی کنــد. همچنیــن رشــد بیــش از 
حــد جلبــک ها باعــث کاهــش میزان 
اکســیژن درون آب شــود. همچنیــن، 
اغلــب اوقــات آلودگــی طبیعی ناشــی 
از میکــرو ارگانیــزم هایــی ماننــد 
ــل  ــا و عوام ــری ه ــا، باکت ــروس ه وی
آالینــده  در  موجــود  بیمــاری زای 
هــای میکروبــی بوجــود می  آینــد 
ــن گــروه از آالینــده  ــاً در ای کــه اتفاق
ــتری  ــاهده بیش ــال مش ــای احتم ه
دارنــد. ایــن آلودگــی طبیعــی ممکــن 
اســت باعــث مــرگ ماهــی هــا و دیگر 
جانــداران آبــزی و همچنیــن بیمــاری 
در انســان هایــی کــه از اینچنیــن 
ــا در  ــد و ی ــی کنن ــتفاده م ــا اس آبه
معــرض تمــاس بــا ایــن آبها هســتند 
)افــرادی کــه در ســواحل آلــوده شــنا 

ــوند . ــد(، ش می کنن

مواد معلق: 
برخــی آالینده  هــا )مــواد، ذرات، و 
ــانی در آب  ــه آس ــیمیایی( ب ــواد ش م
ــن  ــی از ای ــوند. برخ ــی ش ــل نم ح
مــواد دیرتــر تــه نشــین مــی شــوند. 
ایــن مــواد مضــر بــوده و حتــی بــرای 

ارگانیــزم هایــی کــه درون آب قــرار 
ــد کشــنده هســتند.  دارن

مــواد آالینــده شــیمیایی: بســیاری 
ــی  ــای صنعت ــع و کارگاه ه از صنای
)ماننــد کارگاه های کشــتی ســازی( 
ــه  ــیمیایی ب ــواد ش ــث ورود م باع
ــب  ــواد اغل ــن م ــوند. ای ــی ش آب م
ــود  ــه ای وج ــع نقط ــورت مناب بص
دارنــد. ایــن مــواد بــرای بســیاری از 
آبزیــان ســمی بــوده و رشــد آنهــا را 

ــه رو مــی کنــد. ــا مشــکل روب ب

آالینده های نفتی: 
آالینــده هــای نفتــی نــه تنهــا 
بصــورت منطقــه ای باعــث آلودگــی 
ــدوده  ــر مح ــه ب ــوند، بلک ــی ش م
ــر  ــت تاثی ــط زیس ــیعی از محی وس
منفــی می  گذارنــد. ایــن مــواد نفتی 
ــد باعــث مــرگ بســیاری از  می توان
ــده و  ــان ش ــر آبزی ــا و دیگ ماهی ه
بســیاری از خصوصیــات زندگــی 
آنهــا را بــا اختــالل رو بــه رو ســازد. 
آالینــده هــای نفتــی اغلــب توســط 
نفتکــش هــا و دیگــر منابــع نفتــی 
بــه محیــط زیســت وارد می شــوند. 
ــات  ــوان اقدام ــه، می ت ــن زمین در ای
ــار در  ــش آث ــت کاه ــی جه مختلف
مــورد جلوگیــري از آلودگــي آب 
دریــا به انجــام برســد. از جملــه این 
اقدامــات نصــب سیســتم ســپتیک 
تانــک در برخــی نواحــی ســاحلی با 
کاربری هــای توریســتی و تفریحی، 
نظــارت بــر ورود روان آب هــا و  
ــه  ــا از بخــش خشــکی ب فاضالب ه
دریــا و مدیریــت اصالحــی و فــوری 
ــری از ورود  ــود، جلوگی ــع موج وض
احتمالــی فاضــالب هــا در محوطــه 
کارگاه هــای کشــتی ســازی و دیگر 
صنایــع ســاحلی، کنتــرل و آزمایش 
سیســتم هــای جمــع آوری پســاب 
انســانی، کنتــرل سیســتم های دفع 



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم117

فاضــالب مســتقر در روی شــناورهای 
ــهر  ــاحلی ش ــه س ــی در ناحی تفریح
مشــخصات  دوره ای  اندازه گیــری  و 
فیزیــک وشــیمیایی آب در محــدوده 
ــود.  ــوار ســاحلی بوشــهر، خواهــد ب ن
ــه اســتانداردهاي  ــن توجــه ب همچنی
زیســت محیطــی بــه صــورت جــدی 
آوری،  جمــع  مراحــل  تمــام  در 
تفکیــک، انتقــال و دفــن بســیار مهــم 
اســت. ایــن اســتانداردها، معیارهــاي 
مهمــی  بــراي حفاظت محیط زیســت 
از انــواع آلودگــي بــه شــمار مي روند و 
تخطــي از آن  هــا بــه معني اثرگــذاري 
قابــل مالحظــه آودگــی  مخــرب 
هــا بــه صــورت مســتمر بــر محیــط 
ــت  ــد. رعای ــهری مي باش ــت ش زیس
الزامــات و اســتانداردهای محیــط 
زیســتی در پــروژه هــا و طــرح هــای 
ــدر  ــاحلی بن ــف س ــعه ای مختل توس
ــای  ــروژه ه ــواع پ ــد ان ــهر )مانن بوش
ســاختمانی در حــوزه گردشــگری 
ــن پشــتوانه  ــی(، از تاثیرگذارتری دریای
هــای رشــد مســتمر بــه شــمار مــی 
آیــد. چراکــه حفــظ منابــع طبیعــی و 
اکوسیســتم هــا، بــه ویــژه منابــع آبی 
ــتمی  ــه از اکوسیس ــا ک ــر دریاه نظی
ــیب  ــر و آس ــکننده ت ــاختار ش ــا س ب
ــند، در  ــی باش ــوردار م ــر برخ پذیرت
گــرو مراقــب و نگهــداری ایــن منابــع 
ــن  ــتانداردهای تدوی ــا اس ــق ب مطاب

شــده مصــوب مــی باشــد. 
ــود در  ــکالت موج ــر مش ــا از دیگ ام
حــوزه کنترلــی دفــع پســماند و 
پســاب هــای شــهری در بندر بوشــهر 
می تــوان بــه موضوعــات ذیــل اشــاره 

کــرد:

وضعیت لندفیل فعلی: 
)محلــی  لندفیــل  اکنــون  هــم 
کــه انــواع زبالــه و پســماندها بــه 
ــوند(  ــی ش ــن م ــل و دف ــا منتق آنج

ــع  ــور دف ــه منظ ــتفاده ب ــورد اس م
پســماندهای جمــع آوری شــده 
در محــدوده شــهری )ســایت جــاده 
نیــروگاه اتمی( بوشــهر قــرار دارد که 
ســال هاســت از ظرفیت پذیرش آن 
مــی گــذرد. وضعیــت ایــن لندفیــل 
کامــال غیــر اســتاندارد بــوده و هیــچ 
کــدام از الزامــات زیســت محیطــی 
مربوطــه را دارا نمــی باشــد و خــود 
قابــل  غیــر  آلودگــی  موجبــات 
ــی  ــع آب کنتــرل هــوا، خــاک و مناب
ــزون  ــار روز اف ــی و انتش ــر زمین زی
گازهــای گلخانــه  ای شــده اســت. در 
حقیقــت دفــع و دفــن غیــر اصولــی 
انجــام  عــدم  پســماندها،  انــواع 
بازیافــت  و  جداســازی  عملیــات 
پســماندهای خطرنــاک پیــش از 
دفــن   در لندفیل  هــا، موجــب تولیــد 
ــای  ــادی گازه ــر زی ــار مقادی و انتش
گلخانــه  ای نظیــر دی اکســید کربن 

می  شــود. 
ــی  ــای محل ــر، باده ــویی دیگ از س
شــهر  بوشــهر در حقیقــت قســمتی 
خلیج فــارس  طوفان هــای  از 
اختــالف  اثــر  در  کــه  اســت 
ــتان و  ــرای عربس ــن صح ــار بی فش
ارتفاعــات جنوبــی ایــران در فصــول 
ــاً  ــد و بعض ــد می آین ــف پدی مختل
ــوا و  ــای ه ــده ه ــار آالین ــر انتش ب
ــل  گازهــای منتشــر شــده از لندفی
ــد.  ــای شــهری موثرن ــه بخــش ه ب
بــوی منتشــر  از ســوی دیگــر، 
ــا  ــاره ت ــورد اش ــل م ــده از لندفی ش
ــق  ــاورت مناط ــاد و مج ــل زی فواص
ــن  ــد. ای ــی یاب ــار م مســکونی انتش
موضــوع بــا توجــه بــه وضعیــت آب 
و هوایــی بنــدر بوشــهر کــه از وزش 
هــای ســاحلی در فواصــل مختلــف 
ــر شــدت  ســال برخــوردار اســت، ب
ــل  ــی از لندفی ــوای ناش ــی ه آلودگ

ــت. ــزوده اس ــور اف مذک
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ایستگاه های بازیافت: 
بازیافــت  هــای  ایســتگاه  تعــداد 
بــه  توجــه  بــا  شــهر  در ســطح 
ــت و  ــر جمعی ــی نظی ــاخص های ش
وضعیــت  بخــش هــای مختلــف 
ــاز اســت  ــورد نی ــل م ــر از حداق کمت
و ایــن موضــوع کیفیــت جمــع آوری 
مناســب پســماندها را بــا مشــکل 

جــدی مواجــه ســاخته اســت.
از ســوی دیگــر، مجــاورت بخــش 
اعظــم ناحیــه شــهری بــا کرانــه 
ســاحلی خلیــج فــارس، وجــود بخش 
نخــورده،  دســت  ســاحلی  هــای 
پــارک هــای شهری/ســاحلی و مراکــز 
تفریحــی مجــاور ســاحل و همچنیــن 
مناطــق جــزر و مــدی متعــدد در نوار 
ســاحلی، دو موضــوع کمبــود مخــازن 
و ســطل های جمــع اوری پســماندها 
در مســیرهای ســاحلی، کاربــری های 
تفریحــی و .... و همچنیــن بی توجهی 
ــازی  ــا س ــه ره شــهروندان نســبت ب
پســماندها در بخــش ســاحلی  و دریا 
ــالع  ــدم اط ــی از ع ــود ناش ــه خ )ک
رســانی و فرهنــگ ســازی کافــی 
و نادیــده گرفتــن اهمیــت ســطح 
آگاهــی شــهروندان بــه عنــوان تولیــد 
ــت(  ــماندها اس ــه پس ــدگان اولی کنن
ریســک آلودگــی ناشــی از پســماندها 
را در شــهر بوشــهر بســیار بــاال بــرده 

اســت.

راهکارهای  اصالح  و بهبود:
ــي  ــگیري از آلودگ ــور پیش ــه منظ ب
ناشــي از پســماندها توجــه بــه منشــا 
تولیــد، خصوصیــات کمــي و کیفــي 
آنهــا، روش هــاي موجــود مدیریــت و 
یــا کاهــش میــزان تولیــد آنهــا، روش 
هایــي اجرایــي مناســب براي طــرح و 
ســازگار با محل و شــرایط زیرســاخت 
هــای شــهری و بــه دنبــال آن ســطح 
آگاهــي هــاي شــهروندان از خطــرات 

و آلودگــي هاي ناشــي از پســماندها 
ــا  ــع آنه ــت و دف ــا نحــوه مدیری و ی
ــدام  ــر ک بســیار ضــروري اســت. ه
ــه  ــد ارای ــماندها نیازمن ــواع پس از ان
برنامــه هــاي مدیریتــي مجــزا مــي 
باشــد چــرا کــه ایــن پســماندها از 
ــم  ــزان و حج ــات، می ــر ترکیب نظ
تولیــد و نهایتــاً راهکارهاي مناســب 
هــم  بــا  نهایــي،  دفــع  جهــت 

متفاوتنــد. 
کمینــه ســازی و تقلیل پســماندها:. 
ایــن کار بطــور کلــي باعــث کاهــش 
هزینــه هــا و بهــره وري بیشــتر در 
ــس  ــماندها و پ ــع پس ــت دف مدیری
آبهــای شــهری خواهــد شــد. ایــن 
ــه  ــگیرانه و کمین ــای پیش راهبرده
ســازي، موجــب مــي شــود تــا 
ــد،  ــر در روش تولی ــق تغیی از طری
ــا  ــه و ی ــواد اولی ــات و م روش عملی
فرآیندهــاي مختلــف موجــود در 
سیســتم از آلودگــي در محــل بطور 
موثــري جلوگیــري شــود. بــه طــور 
کلــی دو روش اصلــی اجــرای برنامه 
ــد از  ــازی عبارتن ــه س ــای کمین ه
تقلیــل مقدار جــرم پســماندها قبل 
از تولیــد و  بطــور کلــي جلوگیــري 
از تولیــد و تقلیــل میزان پســماندها 
و  صحیــح  مدیریــت  طریــق  از 
بازیافــت،  ماننــد  فرآیندهایــي 
ایــن  دو  هــر  مجــدد.  اســتفاده 
ــورت  ــه ص ــد ب ــای میتوانن روش ه
مجــزا و یــا یکپارچــه، تولیــد انــواع 
پســماندها و پســاب های شــهری را 

ــد. ــش دهن کاه
 

بازیافت:
 سیاســت بازیافــن بــه منظــو تالش 
بــرای اســتفاده از مواد مصرف شــده 
بــرای تولیــد انــواع کاالهــا، مــواد و 
ــان  ــدد هم ــاخت مج ــایل و س وس
کاال یــا کاالی قابــل اســتفاده دیگــر 
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از همــان مــواد، از مهمترین روشــهای 
متاخــر مــورد تاییــد در دنیا به شــمار 
مــی آیــد. مواد قابــل بازیافت اکثــراً در 
بخــش خانگــی در طــی روز و فعالیت 
هــای معمولــی و بــا میــزان آالیندگی 
پاییــن تولیــد شــده و امــکان تولیــد 
مــواد خــام مفیــد یــا محصــول مفیــد 
مجــدد از آنها وجــود دارد. شــهروندان 
بایــد ایــن آگاهــی را پیــدا کننــد کــه 
این گونــه مــواد را تفکیــک نمــوده 
)تفکیــک از مبــدا تولیــد( و بصــورت 
مناســب جهــت تحویــل بــه ایســتگاه 

هــای بازیافــت، نگهــداری نماینــد.
ــا و  ــت ه ــه، سیاس ــور خالص ــه ط ب
اقدامــات ذیــل در مجمــوع می تواننــد 
بــه عنــوان مهمتریــن گام هــای نیــل 
بــه کنتــرل موثرتــر و بهینــه چالــش 
دفــع پســماندها و پس آبهای شــهری 

ــد:  ــرار گیرن مــورد توجــه ق
بکارگیــری دســتورالعمل هــای ملــی 
ــا مدیریــت  و بیــن المللــی مرتبــط ب
ــت  ــط زیس ــظ محی ــماند و حف پس

ــاحلی س
ــزات  ــه تجهی ــن و تهی ــی، تعیی بررس
ــع آوری و  ــور جم ــاز بمنظ ــورد نی م

ــده ــد ش ــد تولی ــواد زای ــک م تفکی
حصــول اطمینــان از امــکان پذیــری 
انــواع  اصولــی  دفــع  و  تحویــل 

پســماندها در ســطح شــهر
ــماند و  ــه پس ــد کمین ــه تولی ــل ب نی
تدویــن راه حــل هــای مناســب بدین 

منظــور
دفــع اصولــی پســماندها بــه منظــور 
ــوب  ــرات نامطل ــش اث ــرل و کاه کنت

زیســت محیطــي 
تفکیــک و بازیافــت پســماندهای قابل 

بازیافت 
مقادیــر  اطالعــات  و  آمــار  ثبــت 
پســماند تولیــد شــده در بخــش های 

ــف  مختل
بهبــود روش تخلیــه، حمــل و نقــل 
و بازیافــت پســماندهای تولید شــده

بــه  بینــی شــرایط الزم  پیــش 
منظــور بازیافــت و اســتفاده مجــدد 
ــش  ــتای کاه ــماندها در راس از پس

ــا ــه ه هزین
افزایــش ســطح آگاهــی شــهروندان 
ــت  ــط زیس ــظ محی ــت حف از اهمی

ــرح ــدوده ط ــاک  در مح آب و خ
آشــنایی مســئوالن و ناظــران از 
ــت  ــع اوری و مدیری ــی جم چگونگ

ــده  ــد ش ــماندهای تولی پس
ــد مــدت جهــت  ــزی بلن ــه ری برنام
تدویــن و  اجــرای طــرح هــای 
جمــع  آوری پســماند، انتقــال و دفن 

ــتمر ــش مس و پای

در پایــان قابــل ذکــر اســت کــه بــه 
منظــور بــه حداقــل رســاندن آلودگی 
ــی  ــت محیط ــف زیس ــای مختل ه
ــق  ــت از مناط ــده و حفاظ ــاره ش اش
حســاس ســاحلی/دریایی و حفاظــت 
ــد  ــم مانن ــی مه ــای دریای از زون ه
اســکله هــای ماهیگیــری و تجــاری 
بنــدر بوشــهر، مــی بایســت ضمــن 
اقــدام بــرای مرتفــع نمــودن تدریجی 
مشــکالت فعلــی، برنامه ریــزی بلنــد 
مــدت و واقــع گرایانــه در حــوزه 
ــط  ــع محی ــه مناب ــت یکپارپ مدیری
ــا و  ــن زیرســاخت ه زیســتی و تامی
ســاز و کارهــای اجرایــی بــه منظــور 
اثر بخــش آســیب هــای  بهبــود 
ــت  ــط زیس ــه محی ــود وارده ب موج
ــرار داد و  ــتور کار ق ــهر را در دس بوش
بــا تدویــن، اجــرا و نظــارت مســتمر 
ــع  ــب بیشــتر مناب ــد و تخری از تهدی
طبیعــی ایــن شــهر زیبــای ســاحلی 

ــرد. ــری ک جلوگی
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وحـیـد حـائـری
معمار و طراح شهری

ایمیل:

چکیده
امـــروزه بسیاری از سکونتگاه های 
شــهری و روســتایی در ایــران 
و  چالش هــا  انــواع  درگیــر 
ــت محیطی  ــای زیسـ بحران هــ
هســـتند. ورود، مداخلـــــه و 
درک جایــــگاه اجتناب ناپذیــر 
شهرســــازان، برنامــه ریــزان، 
و حتــی  شــــهری  طراحــان 
معمــاران در تدویــن اهــداف، 
راهبردهــای  و  سیاســـــت ها 
طراحــی  و  توســعه  مختلــف 
شــهری بدون شــناخت مناســب 
نقــش و وظایــف اصحــاب  از 
ــم  ــا و ه ــرای آن ه ــم ب ــه ه حرف
بــرای سیاســت گذاران و مدیــران 
خــرد و کالن میســر نخواهــد 

گشــت.
و  تأثیــر  میــزان  به عــالوه 
عرصه هــای  بــودن  پهنــاور 
ســرزمینی  و  زیســت محیطی 
به جــز ابــزار سیاســت گذاری و 
ــد  ــل نیازمن ــزی در عم برنامه ری
مشــارکت، آگاهــی بخشــی و 
تحقــق روح مســئولیت اجتماعی 
تثبیــت  و  عمومــی  بعــد  در 
ــگاه تکنیکــی و کارشناســی  جای
صاحب نظــران در ابعــاد مختلــف 
ملـــــی،  سیاســت گذاری های 
ــهری و  ــه ای، ش ــی، منطق فرامل

محلــی اســت.
درواقــع تنهــا بــا به کارگیــری 
ظرفیــت تمام اجــزا ســاختارهای 
ــی  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
ــاخت  ــل در س ــی دخی و آموزش
شــهر و مقیاس هــای مختلــف 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــان اس ایجابش
پایــدار  و  پویــا  تعاملــی  بــه 
بیــن ظرفیت هــای محیــط و 
ــی،  ــت اجتماع ــای زیس عرصه ه
شــهرها و روســتاها دســت یافت.

    آنچــه امــروز به عنوان محیط زیســت 
دارای  ایجابــا  می گــردد  قلمــداد 
پیوســتگی های ذاتــی و ســاختاری 
ــهری  ــه ش ــهر و جامع ــوم ش ــا مفه ب
اســت. ایــن پیوســتگی نــه پارادایمــی 
جدیــد کــه بخشــی از تجربــه تاریخی 
در شــکل گیری، حیــات یــا تــرک آن 
ــع  ــود ه اســت. درواق ــرای شــهرها ب ب
ارتبــاط میــان حیــات و بقــای شــهرها 
و محیط زیســت، بســتر طبیعــی و 
جغرافیایــی آن ها و حوزه نفوذشــان – 
آن مقــدار کــه تأمین کننــده نیازهــای 
اساســی آن هــا باشــد- چــه در زمــان 
ــتگاه های  ــد زیس ــی و تول مکان گزین
بــه  تبدیل شدنشــان  و  انســانی 
شــهرها و روســتاها و چــه در مســیر 
تاریخــی حیاتشــان چنــان تنگاتنــگ 
و تعیین کننــده اســت کــه به راحتــی 
امــکان بقــای جوامــع شــهری را تحت 
ــرگ  ــد م ــرار داده و می توان ــر ق تأثی
ــه همــراه داشــته باشــد،  شــهرها را ب
ــف  ــوم مختل ــه توســط عل ــی ک مهم
شــهری قابل بازشناســی، تحلیــل و 

ــود. ــد ب ــی خواه پیش بین

سـودای توسـعه و چالش های 
تــداوم حیـات شــهرها و 

جــوامع شهری
و  زیست محیطی  )چالش های 

مسئله مقیاس(

Vahid_haeri@yahoo.com

از  ناشــی  بااین حــال بحران هــای 
تغییــرات زیســت محیطی و مواجهه 
ــه  ــری ب ــه عم ــا آن گرچ ــهرها ب ش
درازای تاریــخ دارد امــا هیــچ زمانــی 
را چــون قــرن اخیــر نمی تــوان 
یافــت کــه نقــش انســان، فنــاوری و 
جوامــع شهرنشــین در شــکل گیری 
آن بدین ســان پررنــگ و خطرآفرین 
ــازه تاریخــی  بــوده باشــد. بااینکــه ب
کنونــی در مقایســه بــا طــول عمــر 
زمیــن و تغییــرات متعــدد آن ناچیز 
بــه نظــر می رســد امــا تاکنــون 
نیــز ابعــاد تأثیــرات آن بــر جمعیــت 
ــوده  ــترده نب ــن گس ــان ها چنی انس

اســت.
افزایـــش جمعیـــت شــــهرها و 
بی توجهـــی بـــه ظرفیت هــــای 
نیازهــای  تأمیــن  در  محیــط 
ــر  ــه ذخای ــت اندازی ب ــهری، دس ش
و افزایــش بی رویــه و غیراصولــی 
بهره بــرداری از منابــع طبیعـــی، 
گســترش بخش هــای صنعتــی و 
ــتم و  ــر در اکوسیس ــده، تغیی آالین
ســازوکارهای طبیعــی بــدون توجــه 
بــه تأثیــرات زیســت محیطی آن 
یــا برآوردهــا و تحلیل هــای اشــتباه 
ــاد و  ــناخت از ابع ــدم ش ــار ع در کن
مقیــاس تأثیــرات بــر عوامــل مؤثــر 
تضمیــن  یــا  تــداوم حیــات  در 
ــهرها  ــعه ش ــاز توس ــع موردنی مناب
بــه شــکل روزافــزون روزافــزون 
جوامــع شــهری را تهدیــد می کننــد 
به گونــه ای کــه پایــداری، تــاب آوری 
شــهرها و مقابلــه بــا تغییــرات و 
بــه  زیســت محیطی  آســیب های 
یکــی از گفتمان هــای غالــب ملــی و 
بین المللــی جوامــع پیشــرو تبدیــل 
ــازمان های  ــیت س ــته و حساس گش
بین المللـــی و دولت هــای ملــی 
اســت.  برانگیختـــه  را  محلــی  و 
حساســیتی کــــه بســــیاری از 
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شــهرهای ایــران در حــال حاضــر 
بــدان  زیســت محیطی  منظــر  از 
نیازمنــد هســتند. آلودگــی هــوا، 
ریزگردهــا، کمبــود آب، عــدم مدیریت 
و  ســیل ها  آبــی،  منابــع  درســت 
ــکیدن  ــار خش ــا در کن آب گرفتگی ه
ــز، بحــران  تاالب هــا و حوزه هــای آبری
فرونشســت و ... تنهــا بخشــی از اهــم 
ایــن معضــالت بــرای عرصه هــای 
روســتایی  و  شــهری  گســترده 

درگیرشــان هســتند.
گرچــه ابعــاد مواجهــه بــا آســیب های 
انســان  ســاخت ازجملــه آلودگی هــای 
زیســت  محیطــی در مقیاس هــای 
دارای  محلــی  و  مختلــف جهانــی 
گســتردگی فراوان و نیازمنــد اقداماتی 
در مقیــاس جهانــی اســت، امــا آنچــه 
ــع  ــات شــهرها و جوام مســتقیماً حی
شــهری و روســتایی را تهدیــد می کند 
عواملــی اســت کــه داللت هــای اصلی 
ــا  ــکل گیری آن ه ــری و ش توجیه پذی
ــوان  ــه آب به عن ــت. ازآنجاک ــوده اس ب
حیاتی تریــن منبــع زیســتی ازجملــه 
از  بســیاری  شــکل گیری  دالیــل 
ــوص  ــانی به خص ــکونتگاه های انس س
در فــالت ایــران بــوده تغییــر در ایــن 
مکانیســم نتیجه ای جــز تهدید حیات 
ــه همــراه نخواهــد داشــت.  شــهرها ب
ــف  ــکال مختل ــه اش ــه ب ــه ای ک روی
ــران را  ــف ای ــهرهای مختل ــات ش حی
تهدیــد می کنــد. از حــوزه آبخیــز 
ارومیــه تــا اســتان های جنوبی تــر، 
فــالت مرکــزی و اســتان های شــرقی 
ــای  ــارس و دامنه ه ــه خلیج ف ــا کران ت
زاگــرس  و  البــرز  رشــته کوه های 
هرکــدام بــه نحــوی و بــا مقیاس هــای 
مختلــف درگیــر بحــران آب و تهدیــد 
تــداوم حیــات شــهرها و روســتاها 

هســتند.
نگاهــی اجمالــی به عرصــه جغرافیایی 
بحــران زده شــهرهای ایــران و مقایســه 

آن بــــا حوزه هــــای هم جــوار و 
مشــابه خارجی به روشــنی مشــخص 
می کنــد کــه نقــش عوامــل انســانی 
و  دالیــل  شــناخت  در  نبایــد  را 
نادیــده گرفــت.  ماهیــت آن هــا 
ــته  ــرن گذش ــی در نیم ق ــه عبارت ب
باوجــود – و شــاید بــه دلیــل- 
ــف  ــای مختل ــری فناوری ه به کارگی
در بهره بــرداری از منابــع آبــی و 
ــی – شــرب-  ــع نیازهــای مصرف رف
و کشــاورزی اکنــون بســیاری از 
ســکونتگاه های روســتایی با مشــکل 
تأمیــن منابــع الزم جهــت آبیــاری و 
ــا مشــکل  ســکونتگاه های شــهری ب
تأمیــن آب شــرب و مصرفــی و 
ــت الزم  ــن ظرفی ــکل تأمی ــا مش ی
ــرق  ــد ب ــرای تولی مخــازن ســدها ب

ــتند. ــه هس مواج
زمانــی  زیســت محیطی  مســائل 
برنامــه  و  سیاســت گذاران  بــرای 
ریــزان – چــه در مقیاس خــرد و چه 
کالن- واجــد اهمیــت می گردنــد 
ــتی  ــای زیس ــی از عرصه ه ــه یک ک
را تحت الشــعاع  انســانی مؤثــر  و 
قــرار دهنــد. چه بســا حضــور علــوم 
ســکونت  عرصه هــای  وابســته 
انســانی – چــه شــهر و چــه روســتا- 
تنهــا در زمــان بــروز یــا شــمول این 
ــر  ــا توجیه پذی ــیب ها و بحران ه آس
ــه سرمنشــأ  ــود درحالی ک ــد ب خواه
بســیاری از واکنش هــا یــا تغییــرات 
ــا  ــارج از عرصه ه ــت محیطی خ زیس
ــعه  ــای توس ــوذ طرح ه ــوزه نف و ح
ــرات  ــوده و اث شــهری و روســتایی ب
آن در آینــده شــهرها را مبتالبــه 
خــود خواهنــد ســاخت. همچنیــن 
ــه نظــر می رســد علــوم شــهری و  ب
ــرد  ــزار الزم جهــت گ شهرســازان اب
هــم آوردن تخصص هــای مختلــف و 
مرتبــط را در این راه داشــته باشــند.

حقوقــی  تفکیــک  بااین حــال 
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تولیــت  و  ســرزمینی  عرصه هــای 
ــر  ــل و مؤث ــای دخی ــف ارگان ه مختل
ــزان  ــه می ــهری را ب ــوم ش ــش عل نق
زیــادی تقلیــل و آن را در بهتریــن 
ــی  ــی موقت ــه مرهم ــا ب ــرایط تنه ش
بــدل خواهنــد ســاخت. ازآنجاکــه 
عمــده علــوم شــهری ذیــل مأموریــت 
و اختیــارات وزارت راه و شهرســازی 
و ادارات اســتانی وابســته بــه آن و 
عرصه هــای روســتایی ذیــل اختیارات 
بنیــاد مســکن قــرار می گیرنــد عمــاًل 
و  ارزیابــی  مختلــف  حوزه هــای 
از  اثــرات زیســت محیطی  تحلیــل 
ــاورین  ــمی مش ــات رس ــوزه خدم ح
ــه شــرح خدمــات تیــپ 12  عطــف ب
ــه  ــا در صــورت عمــل ب خــارج و تنه
مســئولیت اجتماعــی مشــاورین قابل 
ــه  ــا اینک ــد کم ــد ش ــق خواه محق
بــرآورد تعرفــه ایــن خدمــات بــر 
ــار –  ــی هکت ــای کم ــاس مؤلفه ه اس
جمعیــت پاســخگوی چنیــن اقدامــی 
عمــاًل  و  نبــوده  مشــاوران  بــرای 
طرح هــای توســعه شــهری – جامــع- 
ــگاه  ــد ن ــادی- فاق ــتایی – ه و روس
مؤثــر زیســت محیطی چــه در تبییــن 
ــهرها و  ــات ش ــده حی ــم انداز آین چش
ــداری و تاب آوری شــان در  چــه در پای
ــد  ــوادث خواه ــا و ح ــل بحران ه مقاب
بــود. عملکــرد طرح هــای توســعه 
شــهری در ســیل های ســال 98 مؤیــد 
چنیــن ادعایــی اســت به عــالوه اینکــه 
مشــاورین در دسترســی بــه منابــع و 
مطالعــات باالدســت از نهادهــا و ادارات 
مربوطــه نیــز دچــار مشــکل بوده انــد. 
درواقــع برنامه ریــزی و بـــرآورد ریالــی 
تهیــه طرح هــای توســعه برای شــهرها 
و عرصه هــای مبتالبــه آســیب های 
ــا  ــه ت ــیل گرفت ــت محیطی از س زیس
ــی  ــت تفاوت ــالی و فرونشس خشک س
ــل  ــا قائ ــر عرصه ه ــه دیگ ــبت ب نس
نبــوده و از ایــن حیــث دســت مشــاور 

را به منظــور توســعه مطالعــات و 
طرح هــا بیش ازپیــش بســته و تنهــا 
ــت بندهــای  ــه رعای وی را مجــاب ب
اســت.  نمــوده  خدمــات  شــرح 
ایــن کاســتی ها در کنــار تقلیــل 
بــه  طرح هــای توســعه شــهری 
ضوابطــی کلــی، زمان بــر بــودن 
فرآینــد تصویــب زمان بــر بــودن 
ــرات  ــال نظ ــب، اعم ــد تصوی فرآین
غیــر کارشناســی و فقــدان طرح های 
ارزیابــی اجتماعــی و از همــه مهم تــر 
ایــن  زیســت محیطی  ارزیابــی 
را  حیاتشــان  تــداوم  و  عرصه هــا 
تهدیــد می کنــد. از همیــن حیــث و 
بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف مســئله 
ــهری  ــر ش ــت محیطی از منظ زیس
در  را  بحــث  کلیــات  می تــوان 
قالب چهارگانــه مقیــاس، مشــارکت، 
ــی  ــت موردبررس ــاورین و ظرفی مش

ــرارداد. ق
1- مسئله مقیاس:

 لــزوم توجــه بــه مقیــاس چــه 
در عرصــــه جغرافیایــــی مؤثــر 
ــه در  ــت محیطی و چ ــل زیس عوام
ســازوکار حقوقــی و بیــن ســازمانی 
– بیــن وزارتخانــه ای- طرح هــای 
ــد  ــا می توان ــهری نه تنه ــعه ش توس
در هماهنگـــــی برنــامه هــــای 
ــای  ــا داللت ه ــعه شــهری ب توســـ
ــه  ــد ک ــر باش ــت محیطی مؤث زیس
الزم و حیاتــی اســت. اهمیت موضوع 
مقیـــاس در سیاســـت گذاری های 
ــن  ــه ای و تدوی ــی و منطق کالن مل
ــا  ــی ازآنج ــهری و محل ــات ش اقدام
ــه روز  ــه روزب ــود ک ــخص می ش مش
ــا مؤلفه هــای کیفــی زندگــی  نه تنه
بحران هــای  به واســطه  شــهری 
زیســت محیطی مــورد تحدیــد و 
ــرار می گیــرد کــه برخــی  ــد ق تهدی
از شــهرها و ســکونتگاه های انســانی 
در تأمیــن ابتدایی تریــن مؤلفه هــای 
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ــتند.  ــرو هس ــران روب ــا بح ــتی ب زیس
وضعیــت آلودگــی هــوا در شــهرهای 
ــی از  ــان، اراک و... ناش ــران، اصفه ته
ملــی  و  کالن  سیاســت گذاری های 
در جانمایــی صنایــع، گردوغبــار –

ریزگردهــا- در اهــواز و دیگر شــهرهای 
اســتان خوزســتان ناشــی از سیاســت 
خارجــی منفعــل نســبت بــه اقدامــات 
تحدیــد  و  غربــی  مرزهــای  ورای 
ــرات و  ــه و ف ــای دجل سرمنشــأ روده
ــه وزارت  ــای انحصارطلبان ــا برنامه ه ی
نفــت در هورالعظیــم، انفعال سیاســت 
خارجــه و سیاســت های کلــی نســبت 
ــر  ــا دیگ ــد ی ــه هیرمن ــق آب ــه ح ب
آبخوان هــای مشــترک، فقــدان منابــع 
آبــی کافــی در اســتان های مختلــف از 
شــمال تا جنــوب و هشــدارهای پیاپی 
نســبت بــه کمبــود آب، برداشــت های 
غیراصولــی از منابــع زیرزمینــی آب در 
دشــت اصفهــان – فرونشســت زمیــن 
ــل  ــا داخ ــه آن ت ــت ها و ادام در دش
شــهر اصفهــان- کــه نمونه هــای آن در 
سرتاســر ایــران بــا یکــی از بیشــترین 
نرخ هــای ســاالنه نشســت زمیــن 
ــر  ــت، ه ــه اس ــان قابل مالحظ در جه

تصویر: 2 »وضعیت بهره برداری دشت های ممنوعه 
کشور« تا پایان اسفند 95

تصویر: 3 وضعیت فرونشست زمین در دشت اصفهان

چــه بیشــتر حیــات و بقــای شــهرها و 
ــد می کننــد. جوامــع شــهری را تهدی

به نوعــی در ایــن شــرایط بــا بــه 
خطــر افتــادن امنیــت زیســتی و 
ــف  ــی از وظای ــهروندان یک ــی ش روان
اصلــی دولــت و مدیریــت شــهری در 

ــای  ــا به ج ــن پدیده ه ــا ای ــه ب مواج
برنامه ریــزی جهــت توســعه و ارتقــا 
کیفیــت زیســت و فضاهــای شــهری 
بــه تأمیــن ایــن نیازهــای بــه قیمت 
ــا  ــع ی ــر مناب ــردن دیگ ــی ک قربان
ــتی  ــد، سیاس ــل می یاب ــا تقلی نیازه
کــه فرصــت طالیــی جبــران دهه ها 
غفلــت در برنامه ریــزی پایــدار منابع 
ــه  ــب انداخت ــه عق ــش ب را بیش ازپی
آینــده  بــرای  خطــری  زنــگ  و 

ــود. ــد ب ــران خواه ــهرهای ای ش
اهمیــت توجــه بــه مقیــاس مواجهه 
بــا مســائل زیســت محیطی هــم 
بــه لحــاظ سیاســی- هــم سیاســت 
سیاســت های  هــم  و  خارجــه 
کالن ملــی- و هــم بــه لحــاظ 
ــی  ــش مل ــای آمای ــی در طرح ه فن
–ســرزمین- و هــم بــه لحــاظ 
قانون گــذاری کالن بایــد موردتوجــه 
قــرار گیــرد. چراکــه کلیــه طرح هــا 
تفصیلــی،  جامــع،  طرح هــای  از 
طرح هــای موضعــی و موضوعــی 
ــن  ــر ای ــت تأثی ــتقیماً تح و ... مس
ــث از آن  ــج منبع ــت ها و نتای سیاس
قــرار خواهنــد گرفــت. بــرای مثــال 
ــم  ــروز علی رغ ــهود ام ــور مش به ط
هشــدار کارشناســان قوانیــن ملــی و 
محلــی چــه در اعطــای مجــوز حفــر 
چــاه و اســتفاده از منابــع زیرزمینــی 
سیاســت های  بــه  معطــوف  آب 
در  چــه  و  کشــاورزی  توســعه 
ــرداری  ــزات بهره ب ــی تجهی مکان یاب
و هدایــت منابــع آبــی، ســازوکارهای 
معیــوب نظــارت و فقــدان یــا عــدم 
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بهره گیــری از مطالعــات جامــع حــوزه 
ــزداری و اســناد مرتبــط، باعــث  آبخی
آبــی چــون  بحران هــای  تشــدید 
در   ... و  خشک ســالی  فرونشســت، 
ــرزمینی  ــوزه س ــادی از ح ــش زی بخ
ــهرها و  ــت ش ــوزه زیس ــد ح و تهدی

ــت. ــته اس ــتاها گش روس
یکــی از عوامــل شــکل گیری چنیــن 
بحرانــی بــه توســعه دســتوری و غیــر 
کارشناســی کشــاورزی کــه غالبــاً 
حوزه هــای  نماینــدگان  توســط 
انتخابیــه صــورت می پذیرد و ســودای 
خودکفایــی بــه قیمــت نابــودی منابع 
ملــی فــارغ از چشــم اندازی بلندمــدت 
از پایــداری و امــکان بقــای ایــن 
عرصــه مربــوط می گــردد. جایــی 
کــه قانون گــذار بــدون توجــه بــه 
ــهری  ــا ش ــی ی ــاختارهای محیط س
ــات  ــا اقدام ــن ی ــر از وضــع قوانی متأث
دســتوری محــدود و موضعــی عمــل 
ــت  ــه اهمی ــت ک ــد. اینجاس می نمای
سنجشــی تخصصــی از زیســتگاه های 
شــهری و روســتایی و ارزیابــی اثــرات 
ــت  ــا قوانیــن به شــرط رعای مرتبــط ب
نتایــج  ارائــه  در  بی طرفــی  اصــل 

مشــخص می گــردد.
درواقــع چه در حوزه آمایش ســرزمین 
برنامه ریزی هــای  نیازمنــد  کــه 
موضوعــی و موضعــی کالن در حــوزه 
و بــا موضــوع محیط زیســت ناظــر 
بــر طرح هــای توســعه شــهری و 
ــاد  ــه ایج ــد ب ــتیم بای ــتایی هس روس
کرســی مســتقل و کامــالً کارشناســی 
ــعه  ــت های توس ــه سیاس ــوف ب معط
شــهری، محیط زیســت و گردشــگری 
نیــز در عرصــه سیاســت خارجــه، 
مرکــز تحقیقــات مجلــس و نهــاد 
ــد.  ــام ورزی ــوری اهتم ــت جمه ریاس
ــازوکارهای  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــران  ــه در ای ــی ن ــی و حکمران سیاس
ــارت  ــد نظ ــی نیازمن ــه در هرجای بلک

و بررســی نهادهــای تخصصــی و 
ــت مشــارکت  ــی اســت اهمی عموم
حرفــه  اصحــاب  دیده بانــی  و 
ذی نفعــان  کلیــه  و  دانشــگاه  و 
ــا از  ــردد ت ــخص می گ ــتر مش بیش
ــی  ــردی و جناح ــالیق ف ــال س اعم
ــن  ــق چنی ــردد. تحق پیشــگیری گ
آرمانــی جــز بــا ممارســت فعــاالن و 
ــی  ــی و همگرای کنشــگران، هم افزای
آن هــا و تثبیــت جایــگاه عمومــی و 
حرفــه ایشــان به عنــوان یــک امیــن 
و مصلــح عمومــی نــزد ســاختار 
ــر  ــی امکان پذی سیاســی و حکمروای

ــود. ــد ب نخواه
2- مشارکت و آموزش:

در  عمومــی  مشــارکت  تحقــق   
را  محیط زیســت  از  پاســداری 
نبایــد تنهــا در زمــان بــروز بحــران 
بــه رســمیت شــناخت بلکــه جلــب 
حضور و مشــارکت عمومــی نیازمند 
اعتمادســازی و آگاهــی بخشــی 
جوامــع شــهری و روســتایی اســت. 
ایــن وجــه از آگاهــی بخشــی حتمــاً 
در حصــول نتایــج مــورد انتظــار 
دخیــل نخواهــد بــود چراکــه در 
حــوزه بهره بــرداری از منابــع طبیعی 
زیرســاخت های  بــدون  همــواره 
ــردی  ــت ف آموزشــی ســودای منفع
بــر مصالــح جمعــی خواهــد چربید. 
ــی  ــای آموزش ــن برنامه ه ــذا تبیی ل
ــج  ــتای تهیی ــه در راس خــالق و پای
ــع  ــم مفاهیمــی چــون مناف و تفهی
جمعــی و مســئولیت اجتماعــی، 
ــات  ــه موضوع ــن ب ــت پرداخت اهمی
ــی آن  ــرات آت ــت محیطی و اث زیس
ــتی  ــراد الزم و بایس ــی اف ــر زندگ ب
در برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی 

ــد. ــرار گیرن ــدارس ق م
ــرایط  ــی از ش ــبب بخش ــه مس آنچ
ایــران  محیط زیســت  کنونــی 
اســت را بایــد در رفتارهــای فــردی 

ــرو  ــکیل ف ــوه تش ــر: 1: نح تصوی
چاله هــا و فرونشســت زمیــن
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و اجتماعــی مــردم ریشــه یابی نمــود. 
بحران هــای  از  گــذر  درحالی کــه 
و  وفــاق  بیش ازپیــش  رو  پیــش 
عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی 
می رســد  نظــر  بــه  می طلبــد  را 
منافــع فــردی در تضــارب بــا منافــع 
تــداوم  آینده نگــری  و  عمومــی 
ــهری  ــع ش ــهرها و جوام ــات ش حی

برمــی دارد. گام 
ــا  ــن رفتاره ــه ای ــد ریش ــه بای گرچ
جامعه شناســی  حوزه هــای  در  را 
ــراق  ــر افت ــی ب ــی مبتن و روانشناس
بســتر  در  قومــی  و  طبقاتــی 
تاریخــی و حافظــه جمعــی موجــود 
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد امــا 
نمی تــوان از رویدادهــای سیاســی 
و اجتماعــی حــادث بــر جامعــه 
ایــران و ترس هــای پنهــان و ذهنــی 
ــده  ــا آین ــه ب ــران در مقابل ــه ای جامع
بی اعتمــادی  کنــار  در  ناشــناخته 
تاریخــی بــه مســئولین و دولتمــردان 
درواقــع  نمــود.  چشم پوشــی 
مشــاهده ناکارآمــدی، منفعت طلبــی 
و  جناحــی  مصلحت جویی هــای  و 
سیاســی کــه منجر بــه اســتفاده های 
مقطعــی از احساســات عمومــی و 
ــا  ــتی ب ــر پوپولیس ــات هزینه ب اقدام
عواقــب جبران ناپذیــر توســط مــردم 
هــر چه بیشــتر میــل آهــاد ذی نفعان 
ــع  ــرای ترجیــح مناف و دخیــالن را ب
ــع  ــت و مناف ــر مصلح ــان ب فردی ش

جمعــی افزایــش داده و ایــن رویــه 
را بــه یــک عــادت و رفتــار جمعــی 

ــاخت. ــد س ــدل خواه ب
آفتــی کــه ســبب فقــدان نظــارت 
جمعــی و کــم اثــر شــدن مطالبــه 
کنشــگران اجتماعــی و صنفــی 
دست به دســت  می گــردد 
ناکارآمــدی نظــام نظــارت و ارزیابی 
ــر طرح هــا و تخلفــات، در  دولــت ب
ــار فرآینــد اســتهالکی بررســی  کن
ــه  ــاًل هرگون ــا، عم ــب آن ه و تصوی
طــرح یا برنامــه ای برای پیشــگیری 
یــا رفــع معضــالت زیســت محیطی 
را بــا شکســت روبــرو خواهــد نمود 
ــوان  ــه نه تنهــا نمی ت ــا ایــن روی و ب
ــوی  ــت به س ــرای حرک ــدی ب امی
بــود  متصــور  پایــدار  آینــده ای 
بلکــه قــوای اجرایــی دولــت را 
وارد چرخــه بحــران و معطــوف 
ــد  ــای شــهرها خواه ــظ بق ــه حف ب

ــود. نم
ــن حــوزه  ــه نظــر می رســد در ای ب
و  به منظــور جلــب مشــارکت  و 
ــای  ــالن حوزه ه ــر دخی ــب نظ جل
ملــی  اقــدام دولت هــای  مــورد 
تغییــر  جــز  راهــی  محلــی  و 
خــود  رویکردهــای  و  نقش هــا 
نداشــته و بیش ازپیــش بایســت 
اهــل  بــرای حضــور  را  میــدان 
حرفــه و تخصــص مهیــا و بــر 
و  آمــوزش  مشــارکت،  جلــب 
آگاهــی بخشــی جامعــه هــدف 
ــن  ــود. در همی ــرمایه گذاری نم س
اساســی  ارکان  از  یکــی  راســتا 
اقــدام پیــش روی پــس از احیــای 
ــت  ــی دول ــی و قانون ــش نظارت نق
ــش  ــع و کاه ــداری از مناب در پاس
تحــول  و  آســیب های محیطــی 
آموزش هــای  و  ترویــج  امــر  در 
اصــالح  می توانــد  هدفمنــد، 
توســعه،  کالن  سیاســت های 

پی نوشت
ازآنجاکــه مبحــث فرونشســت 
یکــی از مخاطــرات حــال حاضــر 
ــر  ــاً در اث کشــور اســت کــه عمدت
اســتفاده بیش ازحــد از منابــع 
آبــی اتفــاق افتــاده اســت. ســازمان 
نقشــه برداری کشــور به عنــوان 
ســازمان مرجــع نقشــه و اطالعات 
مکانــی و همچنین متولــی پایش 
تغییــرات پوســته زمیــن، بنــا بــر 
»نامــه شــماره 75600 مــورخ 
مدیریــت  ســازمان   1397/5/3
بحــران کشــور در خصــوص تهیــه 
نقشــه فرونشســت دشــت های 
ــا  ــتفاده از داده ه ــا اس ــور«، ب کش
موجــود،  مکانــی  اطالعــات  و 
شــبکه های مبنایــی مختلــف 
ــتن  ــار داش ــن در اختی و همچنی
افــراد  و  موردنیــاز  تجهیــزات 
و  اندازه گیــری  در  متخصــص 
تحلیــل نتایج؛ مطالعه فرونشســت 
مناطــق مختلــف  و  دشــت ها 
تارنمــای  نشــانی  در  کشــور 
ــتفاده  ــت اس ــازمان جه ــن س ای
ــت. ــه اس ــن قرارگرفت متخصصی

www.ncc.gov.ir

 



126 پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم

بهره بــرداری  روش هــای  اصــالح 
اصــالح  از  حمایــت  و  منابــع  از 
روش هــای تولیــد و کشــاورزی در 
ــی  ــه ای و محل ــی، منطق ــطح مل س

ــد. باش

تصویر: 5 تأثیر نشست زمین بر بناهای تاریخی اصفهان

3- مسئله مشاوران و متخصصان:
ــز اهمیــت  ــب حائ  یکــی دیگــر جوان
در خصــوص مصائــب زیســت محیطی 
نقــش متخصصــان، کارشناســان و 
مشــاوران در اصالح یا تشــدید مســائل 
مبتالبــه شــهرها و ســکونتگاه های 
انســانی و طبیعــی اســت. مــروری 
بــر علــل و نحــوه رویارویــی بــا 
ــا  ــت محیطی در طرح ه ــائل زیس مس
و برنامه هــای شــهری و منطقــه ای 
علی رغــم  کــه  می ســازد  روشــن 
خودکفایــی جامعــه دانشــگاهی و 
حرفــه ای در تأمیــن نیــروی متخصص 
و متبحــر بــه دالیــل متعــدد بســیاری 
از طرح هــای شــهری، مهندســی و 
مرتبــط بــا ابعــاد زیســت محیطی اگــر 
در بــروز بحران هــای زیســتی دخیــل 
ــا آن کارایــی و  نباشــند در مواجهــه ب

بهــره وری الزم را نیــز نداشــته اند.
درحالی کــه بایــد بــه کارکــرد و اثــرات 
جانبــی جانمایــی و توجیه پذیــری 

ــرداری  ــای بهره ب ــیاری از طرح ه بس
و  آبــی چــون ســدها  منابــع  از 
آب بندهــا، به خصــوص در فقــدان 
اثــرات  وثــوق  مــورد  مطالعــات 
زیســت محیطی و اجتماعــی، بــه 
ــد نگریســت، در قصــور  ــده تردی دی
پایــه،  مطالعــات  کاســتی های  و 
بی توجهــی بــه هشــدار متخصصین، 
ــود  ــی موج ــواهد و تجــارب قطع ش
از تجــارب  و عــدم درس آمــوزی 
ــود.  ــد نم ــوان تردی ــته نمی ت گذش
بــر  وارده  زیان هــای  بــرآورد 
ســکونتگاه های تاریخــی نســبت 
جدیــد،  مکان گزینی هــای  بــه 
پایــداری ســازه های تاریخــی چــون 
ــد  ــالف جدی ــه اس ــبت ب ــا نس پل ه
بــه ســابقه  خــود و بی توجهــی 
و  آبخوان هــا  حرایــم  و  تاریخــی 
از  گوشــه ای  تنهــا  رودخانه هــا 
ایــن  بــه  بی توجهــی  مصادیــق 
ــوده اســت کــه  میــراث ارزشــمند ب
در ســیل های ســال 98 نیــز عیــان 

ــد. گردی
ــران  ــینی ای ــام شهرنش ــه نظ گرچ
به خصــوص در مدیریــت منابــع و 
ــه مســئله زیســت محیطی  توجــه ب
ــا اواخــر  ــان ت شــهرها از دوره صفوی
ــه ای  ــال و وقف ــا انفص ــار ب دوره قاج
امــا  گشــت  روبــرو  معنــاداری 
در  مهــم  ایــن  بــه  دســتیابی 
عرصه هــای  هدفمنــد  مطالعــات 
ــای  ــوص بخش ه ــهری و به خص ش
ــت و  ــوده اس ــر ب ــی آن میس تاریخ
بــرای نمونــه اکتفــای مشــاوران بــه 
ارقــام 25 و 50 ســاله بــدون توجــه 
ــی  ــی و اجتماع ــه تاریخ ــه حافظ ب
آن هــا بــرای دوره بازگشــت ســیل و 
تخمیــن اثــرات آن اجحافــی بــزرگ 
ــدام شــهری  در حــق عرصه هــای اق
خواهــد بــود، همیــن نــگاه در دیگــر 
ــز  ــهری نی ــت ش ــای زیس عرصه ه

مســــئله بحران هــــــــــای 
ــر  ــان ب ــت محیطی و تأثیرش زیس
حیات یــا توســعه ســکونتگاه های 
به جــز  روســتایی  و  شــهری 
تبییــن سیاســت های کالن ملــی 
و منطقــه ای، تســهیل و هماهنگی 
بیــن ســازمانی و به کارگیــری 
تخصصــــــی  ظرفیت هــــای 
ــته ای در  ــته ای و چندرش میان رش
ــی  ــائل راه ــل مس ــناخت و ح ش

ــت. ــد داش ــش روی نخواه پی
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می توانــد صــادق باشــد.
بــه  نــگاه  تاریخــی  لحــاظ  بــه 
دوران  اواســط  در  شــهر  پدیــده 
ــان  ــا اروپایی ــاط ب ــع ارتب ــار به تب قاج
ــاز  ــی شــد. در آغ دســتخوش تغییرات
ــه  ــران ب ــه ی ته ــن دوره، دارالخالف ای
روال ســابق بــا حضــور کالنتــران، 
ــبان  ــان و محتس ــا، کدخدای داروغه ه
عصــر  در  ولــی  می شــد،  اداره 
ــا  ــاه ب ــاه و مظفرالدین ش ناصرالدین ش
ــهر و  ــدن ش ــر ش ــه بزرگ ت ــه ب توج
پیچیده ترشــدن مشــکالت و مســائل 
ــر  ــدی ب ــم جدی ــد نظ ــالش ش آن ت
مدیریــت امــور شــهری حاکــم گــردد. 
و  جهانگــردان  مشــاهدات  بیشــتِر 
ــی، تهــران  کارگــزاران سیاســی اروپای
ــی  ــا وضعیت ــهری ب را در آن دوران ش
توصیــف می کننــد کــه  اســف بار 
وضعیــت بهداشــتی بســیار بــدی 
ــه  ــف ک ــهری کثی ــت، ش ــته اس داش
ــا و  ــت زباله ه ــدم مدیری ــت ع ــه عل ب
فضوالت انســانی و حیوانــی، دارای آب 
غیربهداشــتی بــوده و مســتعد شــیوع 

انــواع بیماری هــا بــوده اســت.
شــاید بتــوان رویدادهــای ایــن دوره از 
ورود دول غربــی و مروجــان مذهبی در 
تأمیــن نیازهای بهداشــتی شــهروندان 
ــه  ــا ب ــه ت ــا گرفت ــرل بیماری ه و کنت
میرزاعباس خــان  ریاست رســیدن 
مهندس باشــی پســر میــرزا رضــا 
احتســاب  اداره  در  مهندس باشــی 
ــری و  ــی ظاه ــه زیبای ــه وی ب و توج
تمیــزی پایتخــت و اهمیــت مســئله 
دفــع زباله هــای شــهری و اقدامــات و 
مطالعــات وی بــر نحــوه دفع زبالــه در 
کشــورهایی نظیر فرانســه، انگلســتان، 
آمریــکا و آلمــان موردتوجــه قــرارداد. 
او در همیــن رابطــه جــزوه ی »ایجــاد 
ــم  ــهر« را تنظی ــات ش ــه و کثاف بلدی
ــن کشــورها  ــه ای ــه تجرب ــه ب ــرد ک ک
ــوص  ــه در این خص ــاً فرانس و خصوص

نــگارش  از  هــدف  او  می پــردازد. 
ایــن جــزوه را ارائــه ی دســتوری 
تــازه بــرای پــاک کــردن شــهرهای 
بــزرگ از لــوث کثافــات و فضــوالت 
ــه مضــرات ســوزاندن  برشــمرده و ب
ــاد، از  ــه زی ــل هزین ــا از قبی زباله ه
بین رفتــن مــواد ســودمند و آلودگــی 
ــری  ــد و به کارگی ــوا اشــاره می کن ه
مستشــاران مختلــف در هدایــت 
و  صنایــع  شــهرها،  مدیریــت  و 
مهندســی را پاســخی بــرای جبــران 
ــاب آورد  ــال به حس ــن دوره انفص ای
درحالی کــه تــا ایــن زمــان نیــز 
شــهروندان بــر وجــوه و اهمیــت این 
ــا از  ــد ی ــف نبوده ان ــا واق ــات ی اقدام
ــی خــود  ــول مســئولیت اجتماع قب
نســبت بــه شــهرها ســر بــاز زده انــد.

ازآنجــــاکه عرصــه هــــــــــای 
ابعــاد  شــامل  زیســت محیطی 
متنوعــی از حوزه هــای تخصصــی 
ــک  ــد ی ــا نیازمن ــد نه تنه می گردن
نــگاه فــرا بخشــی از همــکاری و 
ــتند  ــازمانی هس ــان س ــل می تعام
بلکــه نیازمنــد هم افزایــی نیروهــای 
مختلــف تخصصــی نیــز می باشــند. 
ــن رویکــرد جامــع  ــه ای دســتیابی ب
ــناخت  ــق درک و ش ــش از تحق پی
ــئله  ــف مس ــاد مختل ــب از ابع مناس
امــر  ایــن  و  نمی گــردد  میســر 
و  میان رشــته ای  نگاهــی  نیــز 
ــوع  ــه موض ــبت ب ــته ای نس چندرش
ایــن  ثقــل  نقطــه  را می طلبــد. 
ــان  ــا و متولی ــی تخصص ه همگرای
باید دارای بینشــی عمیــق، صحیح و 
بی طــرف نســبت بــه موضــوع بــوده 
ــه اهــداف  و تنهــا در مســیر نیــل ب
ــردارد.  ــه دســتوری گام ب واقعــی و ن
درواقــع نظــرات فنــی و کارشناســی 
بایــد اســتقالل الزم بــرای رد یــا 
قبــول سیاســت های فرادســت را 
ــوذ  ــه اعمال نف ــبت ب ــته و نس داش
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ــال،  ــای انفع ــی به ج ــام حکمروای نظ
ــد. ــر باش اصالحگ

ســوی  از  نقشــی  چنیــن  قبــول 
مشــاورین، متخصصین و کارشناســان 
بــدون تعهــد بــه انجــام صحیــح 
ــج  ــئولیت نتای ــول مس ــف و قب وظای
ممکــن نخواهــد بــود. بااین حــال 
احیــای نقــش هدایتگــری مشــاورین 
و  منافــع  توجیهگــری  به جــای 
ــدون تســهیل  ــان ب نظــرات کارفرمای
ســازمان ها  و  ارگان هــا  همگرایــی 
دخیــل میســر خواهــد گشــت. اگــر 
ــی ســازمانی توســط  تحقــق همگرای
نظــام حکمروایــی میســر می گــردد، 
همــکاری  و  همگرایــی  وظیفــه 
ــاورین  ــده مش ــر عه ــن ب متخصصی
خواهــد بــود، جایگاهــی کــه می توان 
بــا توجــه بــه ماهیــت میان رشــته ای 
ــه  ــازان، برنام ــته ای شهرس و چندرش
ریــزان و طراحــان شــهری بــر عهــده 

ــپرد. ــا س آن ه
ــی  ــف گرچــه جزئ ــن تنفیــذ وظای ای
شــهر  پدیــده  ذاتــی  ماهیــت  از 
بــاری  امــا  می آیــد  به حســاب 
و  مشــاورین  دوش  بــر  مضاعــف 
ــهری  ــوم ش ــوزه عل ــن ح متخصصی
بــرای دســتیابی بــه بینــش جامع نگر 
ــی  ــوم محیط ــاس عل ــم در مقی آن ه
ــرد  ــوش ک ــد فرام ــود. نبای ــد ب خواه
کــه حیطــه علــوم مرتبــط با مســائل 
زیســت محیطی عــالوه بــر انــواع 
طبیعــی  مهندســی،  گرایش هــای 
ــی،  ــوه اجتماع ــد وج ــی واج و تجرب
فرهنگــی و روانشناســی نیــز خواهــد 

ــود. ب
تبییــن چنیــن توقــع معقولــی از 
ــع  ــن مناب ــد تأمی ــاورین نیازمن مش
توســط  آن  بــا  متناظــر  مالــی 
ــط  ــازمان های مرتب ــان و س کارفرمای
بــا تعییــن و تبییــن بودجــه خواهــد 
ــز تناســب  ــون نی ــه تاکن ــود. بااینک ب

معنــاداری میــان حجــم و کیفیــت 
مــورد انتظــار از طرح هــا بــا بــرآورد 
ریالــی آن ها وجــود نداشــته و اغلب 
ــل  ــالک عم ــی م ــای کم مؤلفه ه
اســت،  بــوده  طرح هــا  بــرآورد 
ــه  ــبت ب ــد نس ــنی بای ــس به روش پ
ــود و  ــدام نم ــه اق ــن روی ــالح ای اص
به تناســب آن انتظــار نتایــج عینــی 
بــازه ای  را در  و عملــی طرح هــا 
معیــن از تصویــب و اجــرای آن هــا 
داشــت. همچنیــن بــر ایــن اســاس 
ــه  ــزم ب ــف و مل ــان موظ کارفرمای
ــی و  ــوان ارزیاب ــت ت ــز و تقوی تجهی
کارشناســی طرح هــا می گردنــد.

ــام  ــالح نظ ــزوم اص ــر ل ــالوه ب  ع
نهادهــای  ارزیابــی  و  نظــارت 
نظــام حکمروایــی،  بــا  مرتبــط 
وظیفــه متخصصیــن و کارشناســان 
نیــز هــر چــه بیشــتر در عمــل بــه 
ــه ای  ــی و حرف ــئولیت اجتماع مس
اهمیــت خواهــد یافــت. عــالوه 
ــن  ــه ای متخصصی ــش حرف ــر نق ب
بایــد  آن هــا  صاحب نظــران،  و 
ــه  ــگری و مطالب ــج کنش ــه تروی ب
مردمــی  و  حرفــه ای  گــری 
ــات  ــد. یکــی از مطالب ــام ورزن اهتم
عمومــی و حرفــه ای در ایــن راه 
دســتیابی  و  شــفافیت  تحقــق 
آزاد بــه اطالعــات در حوزه هــای 
ــت. ــهری اس ــت محیطی و ش زیس

ــر  ــر ب ــم ناظ ــفافیت ه ــه ش مطالب
رویه هــای نهادهــای دولتــی و هــم 
اقدامــات و طرح هایــی مشــاورین 
خواهــد بــود. ایــن شــفافیت از زمان 
تبییــن سیاســت ها تــا انتخــاب 
ــی  ــه، بررس ــد تهی ــاور و فرآین مش
شــامل  را  طرح هــا  تصویــب  و 
می گــردد. ایــن رویکــرد عــالوه بــر 
مبــارزه بــا فســاد و رانــت می توانــد 
دســت دیگــر متخصصیــن را در 
ــرادات  ــص و ای ــع نواق ــا رف ــد ی نق

پی نوشت
در رســاله قانــون مظفــری نوشــته 
ــین خان ملک المورخین  عبدالحس
ــران  ــت محیطی ته ــرایط زیس ش

ــت: ــده اس ــن بیان ش این چنی
»در اصــالح مجــراي آب دارالخالفه 
تمــام امراضــی کــه در شــهر پیــدا 
آب  بــدي  به واســطه  می شــود 
شــهر اســت؛ زیــرا کــه آبــی کــه در 
آن فضــالب ســگ و گربــه و شــتر 
و اســب و قاطــر و االغ و گوســفند 
و اطفــال انســان و آب های ماســت 
ــه و  ــر و هندوان ــده، آب پنی گندی
خربــزه گندیــده و آب دیزی پــزی و 
صابون پــزی و غیــره باشــد، چگونه 
مــورث امــراض غریبــه نمی شــود. 
اگــر بعضــی کســان آب جــاري در 
عمــارات دارنــد از این آب مشــروب 
نمی شــوند. ناچــار از بعضــی اغذیه 
ــن آب در  ــه از ای ــات ک و مطبوخ
ــده اکل و شــرب  ــتعمال ش آن اس
می کننــد. به عــالوه وقتــی هــواي 
شــهر از ایــن آب متعفــن شــده هر 
کــس استشــمام ایــن هــوا متعفن 
ــه  ــه هرگون ــالي ب ــد، مبت را نمای

ــود.« ــرض می ش م
چــون  پــوالک  گــزارش  بــه 
بــراي  بهداشــتي  تمهیــدات 
تمیزنگهداشــتن شــهر تهــران 
اندیشــیده نمی شــد، در تابســتان، 
خیابان هــا کثیــف و هــوا مســموم 
آب  و  خفه کننــده  و  گــرم  و 
پشــه ها  و  مانــده  حوض هــا، 
می شــد.  فــراوان  مگس هــا  و 
ازایــن رو بســیاري از مــردم چــاره اي 
ــه  ــالق ک ــه یی ــن ب ــراز رفت به غی
همــان شــمیران باشــد، نداشــتند.
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طرح هــای شــهری بگشــاید، چنانکــه 
ــد  ــد گتون ــه س ــت از فاجع می توانس
پیشــگیری و کاهش خســارات ســیل 
ــراه داشــته باشــد. ــه هم شــیراز را ب

گتونــد  ســد  امثــال  مــورد  در 
کــه مشــابهش فــراوان در همــه 
عرصه هــای زیســت محیطی چــون 
مســئله هورالعظیــم یــا آلودگی هــا و 
آســیب بــه اکوسیســتم خلیج فــارس 
علی رغــم  می خــورد،  چشــم  بــه 
خاطــر  بــه  کارشناســان  هشــدار 
فقــدان یــک نهــاد صنفــی قدرتمند و 
تأثیرگــذار زور اقدامــات و تصمیمــات 
غیــر کارشناســی، ســلیقه ای و شــاید 
نظــرات  بــر  انحصارطلبانــه  هــم 
کارشناســان چربیــده و صدالبتــه 
کــه مســببان آن هرگــز نــه تــن بــه 
ــه  ــپرده اند و ن ــئولیت س ــول مس قب
ــا  ــرار آن ه ــدم تک ــرای ع ــتری ب بس
ــا نشــده اســت. در ســیل ســال  مهی
ــداد  ــه ازنظــر تع 98 شــهر شــیراز ک
ــتانی را  ــداد اس ــات بیشــترین تع تلف
ــالف  ــاص داد برخ ــود اختص ــه خ ب
ــط  ــی غل ــین، پیش بین ــه پیش نمون
مشــاور از ابعــاد مســیر تخلیــه آب و 
ایــرادات فنــی مخــزن در کمتــر از 20 
دقیقــه خســارات فراوانــی بــه همــراه 

ــت. داش
ــادی  ــود نه ــز وج ــورد نی ــن م در ای
ــی  ــی و ارزیاب ــت بررس ــتقل جه مس
ــای  ــت نیروهــ ــا و تقویـــ طرح هــ
بررســی طرح هــای  کارشناســی و 
کارفرمـــا می توانســــت از چنیــن 
ــا  ــد؛ کم ــگیری نمای ــه ای پیش حادث
اینکــه دالیــل تصــرف عرصــه طبیعی 
ــه و  ــم و بســتر پیشــین رودخان حری
ــروز  ــه ام ــه آب، ک ــیل های تخلی مس
بــه رویــه ای غیرقانونــی ولــی مرســوم 
ــای  ــیر روده ــف مس ــاط مختل در نق
ــدل  ــیل ها ب ــیر مس ــکیده و مس خش
ــورد  ــاره م ــد دوب ــت، بای ــته اس گش

ــرد. ــرار گی ــه ق مداق
4- مسئله ظرفیت:

 نگاهــی بــه وضعیت هشــدار برانگیز 
فرونشســت ها و آب گرفتگی هــا و 
ــع آب شــرب ســدها  وضعیــت مناب
ــه  ــف کشــور ب ــاط مختل کــه در نق
ــه  ــت توج ــورد، اهمی ــم می خ چش
منابــع  و  شــهرها  ظرفیــت  بــه 
بیشــتر  را  آن هــا  تأمین کننــده 
ــر  ــال حاض ــازد. در ح ــان می س عی
طرح هــای  مطالعــات  محــدوده 
روســتایی  و  حوزه هــای شــهری 
حوزه هــای  بــه  محــدود  نبایــد 
و  نفوذشــان  حــوزه  و  بالفصــل 
اســاس  بــر  آن هــا  تقســیمات 
ــر  ــار و نف ــی هکت ــای کم مؤلفه ه
ــاورین  ــه مش ــرد، بلک ــورت پذی ص
و کارفرمایــان ملــزم بــه دنبــال 
ــع  ــل و مناب ــای عوام ــودن ردپ نم
ــا  ــا ب ــوده ت ــهر ب ــده ش تأمین کنن
توجــه بــه ظرفیت هــای پایــدار 
منابــع اقــدام بــه بارگذاری هــای 
ــن  ــع جایگزی ــن مناب ــا تأمی الزم ی

ــد. نماین
ــهرها  ــوازن ش ــعه نامت ــه توس اینک
و ســکونتگاه های انســانی بعــالوه 
حوزه هــای  در  صنایــع  اســتقرار 
شــهری و روســتایی فشــار مضاعفی 
ــوص  ــی و به خص ــع طبیع ــر مناب ب
منابــع آبــی تحمیــل می نمایــد 
ازجملــه حوزه هایــی اســت کــه 
اقــدام مســتقیم متخصصیــن علــوم 
شــهری را می طلبــد. درحالی کــه 
ــان  ــکن گریب ــن مس ــران تأمی بح
را  شــهری  مناطــق  از  بســیاری 
ــای  ــت بارگذاری ه ــه اســ گرفتــ
ــکالت  ــالل مش ــا ح ــد نه تنه جدی
کنونــی نخواهــد بــود کــه خــود بــر 
معضــالت آینــده شــهرها افــزوده و 
ــه وارد  ــان لطم ــداوم حیاتش ــه ت ب

ــرد. ــد ک خواه

تصویر: 6 گسـترش فرونشست 
زمین در عرصـه هـای مسکونی 

و شهر در اصفهان
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تصویر: 7: نقشه فرونشست زمین در استان تهران و البرز

فرامــوش نمــودن اصــل ظرفیــت 
ــهری  ــکونتگاه های ش ــعه س در توس
از  ناشــی  می تــوان  را  روســتایی 
و  ســازان  تصمیــم  ســپردن  دل 
فناوری هــای  بــه  متخصصیــن 
عصــر جدیــد دانســت. از زمانــی کــه 
ــن در  ــای نوی ــزان ابزاره ــه ری برنام
ــتحصال  ــن و اس ــت گرفت ــه خدم ب
منابــع را ارجــح بــر داللت هــای 
ــات  ــا و حی ــد فض ــاختاری تولی س
شــهرها و روســتاها قلمــداد نمــوده 
یــا می نماینــد رویارویــی بــا اثــرات 
و واکنــش اکوسیســتم بــه ایــن 
ــد  ــر خواه ــات اجتناب ناپذی تصمیم
بــود. درواقــع تعمیــم ظرفیت هــای 
یــک  به عنــوان  منابــع  موجــود 
ــک  ــی از ی ــی و جزئ ــراث طبیع می
ــی  ــط طبیع ــده از رواب ــاختار زن س
ــودای  ــای س ــارف و ارض ــرای مص ب
ــاید در  ــرمایه ش ــام س ــعه نظ توس
ــم را تشــدید  ــن توه ــدت ای کوتاه م
نمایــد امــا در بلندمــدت خــود 
ــات  ــداوم حی ــیل ت ــنه آش ــه پاش ب
ــدل  ــتاها ب ــهرها و روس ــای ش و بق
خواهــد گشــت؛ چنانکــه ریشــه 
مربــوط  بحران هــای  از  بســیاری 
بــه آب را بایــد از ورود و نحــوه 
کارشناســی  غیــر  به کارگیــری 
ــدها و  ــاخت س ــدرن س ــاوری م فن

ــن  ــا ورود اولی ــی ت ــازه های آب س
از  آب  اســتخراج  موتورهــای 
امریــکا تحــت برنامــه اصــل چهــار 
ــر ایــن  ترومــن جســتجو نمــود. ب
ــزات و  ــرف ورود تجهی ــاس ص اس
فناوری هــای نویــن نــه امــری 
ــری  ــوه به کارگی ــه نح ــوم ک مضم
آن بایــد مــورد مداقــه مجــدد 
ــا و  ــرار خطاه ــا تک ــرد ت ــرار گی ق
ــر آالم  ــته دردی ب ــارب گذش تج
ــت  ــان محیط زیس ــره نیمه ج پیک

ــد. ــران نیفزای ای
درواقـــع امــــروز به کارگیـــری 
ــا  ــن نه تنهــ ــای نویــ فناوری هـ
ــه  ــت بلکــ ــر اســ اجتناب ناپذیــ
تحــــت بینشــــی درســـت از 
مســــئله روز و ظرفیت هـــــای 
ــر در  ــا تغیی ــد ب ــود می توان موج
ــری  ــد و به کارگی ــای تولی روش ه
پتانســیلی  بــه  تبدیــل  منابــع 
جهــت رفــع مشــکالت و محرکــی 
ــار  ــورد انتظ ــعه های م ــرای توس ب
باشــد. شــاید بتــوان امیــدوار بــود 
فناوری هــای  به کارگیــری  کــه 
نوینــی چــون آبیــاری، کشــاورزی 
ــر  ــو منج ــای ن ــن انرژی ه و تأمی
ــای  ــرای احی ــازی ب ــه ظرفیت س ب
ســکونتگاه های درخطــر و تأمیــن 
زیرســاخت مناســب بــرای توســعه 
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ــکونتگاه های  ــی در س ــی و کم کیف
ــد. ــتایی باش ــهری و روس ش

جمع بندی:
ــیاری  ــت محیطی بس ــرایط زیس ش
از بخش هــــای ایــــران شــرایط 
مناســـــبی نداشــــته و آینــــــده 
روشــــنی را نویـــــد نمی دهنــــد، 
مســئله  ایــن  بــا  مواجهــه  لــذا 
چــه بــه لحـــاظ اهمیــــت و چــــه 
ــی  ــی مل ــاس اقدام ــاظ مقی ــه لح ب
و همه جانبـــه را از ســـوی تمــام 

ارکان دخیــل و ذی نفــع طلــب 
نهادهــای  از  وفاقــی  می کنــد؛ 
ــه  ــی ک ــی و مردم ــی، صنف دولت
ــت،  ــا تســهیل و هماهنگــی دول ب
پایــش و نظــارت مشــترک بــا 
ــن  ــت متخصصی ــاکنین و هدای س
ــای  ــر از حوزه ه ــان ام و کارشناس
مرتبــط.  و  مختلــف  علــوم  و 
چنیــن آرمانــی تنهــا بــا درک 
ــه  ــش رو و ب ــران پی ــح بح صحی
ــش کشــیدن نقش هــا میســر  چال

می گــردد.
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پوریا بوجاری
دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری

Boujaripouria@modares.ac.ir ایمیل:

مسئـولیت زیست محیطی
طراحان و برنامه  ریزان شهری 

در تهران

     بــرای ایــن کــه بتــوان تــا حدودی 
و  طراحــان  مســئولیت  و  نقــش 
برنامه  ریــزان شــهری را در کمــک بــه 
حــل مســائل زیســت محیطــی تهران 
تعریــف نمــود و متامالنــه آن  هــا را از 
علم  پژوهــی  و  علــم  ورزی  طریــق 
ــدم  ــن ق ــاید اولی ــرد، ش ــتجو ک جس
ــه  ــد ک ــوال باش ــن س ــه ای ــخ ب پاس
پیامدهــای  و  مســائل  مهم  تریــن 
ــران  ــهر ته ــی در ش ــت محیط زیس
چــه هســتند؟ تــا از ایــن طریــق 
بتــوان بــرای اقدامــات و پژوهش  هــای 
آینــده بهتــر برنامه  ریــزی نمــود. لــذا 
ــده از  ــه برآم ــر ک ــت حاض در یادداش
ــن  ــی از متخصصی ــا برخ ــه ب مصاحب
در ســه حــوزه مدیریتــی، حرفــه 
ــا  ــد ت ــعی ش ــت، س ــگاه اس و دانش
ــد نســبی از مســائل  درکــی هــر چن
زیســت محیطــی شــهر تهــران بــرای 

ــت آورد. ــه دس ــان ب مخاطب
بی  شــک وقتــی صحبــت از معضــالت 
زیســت محیطــی در تهــران می  شــود، 
آلودگــی هــوا  پیامــد،  مهم  تریــن 
ــن  ــت ای ــن اهمی ــرای تبیی ــت. ب اس
موضــوع همیــن بــس کــه طبــق آمار 
رییس شــورای شــهر تهــران ســالیانه 

ــه  ــران ب ــر در ته ــدود 4000 نف ح
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــورت مس ص
ــوا جــان خــود  ــی ه ــر آلودگ ــر اث ب
بــرای  می  دهنــد.  دســت  از  را 
ریشــه    یابی ایــن پیامــد بایــد قــدری 
بــه نــگاه خــود وســعت ببخشــیم و 
ابعــاد ایــن پیامــد را فراتــر از مقیاس 
خــود تهــران بدانیــم. مــا چــون در 
ــه  ــی ب ــادل بخش ــام تع ــران نظ ای
فعالیــت و ســکونت در فضــا نداریــم. 
گســترش تهــران بیــش از حــد 
اســت. و ایــن گســترش و توســعه  ها 
از مســائل تهــران اســت. ولــی ایــن 
از بیــرون بــه آن تحمیــل شــده 
ــه  ــت ک ــران نیس ــی ته ــت. یعن اس
عامــل آن اســت، بلکــه معلــول ایــن 
پایتخــت  اســت. تهران  موضــوع 
ــودن  ــی ب ــز سیاس ــش و  مرک بودن
آن خیلــی برای آن مشــکل درســت 
ــاد  ــودش ایج ــن را خ ــد.  ای می  کن
ــده  ــع ش ــر آن واق ــت، ب ــرده اس نک
اســت. توســعه تهــران بیــش از حــد 
تــوان اکولوژیکــی و کاســه طبیعــی 
ــود کــه  آن اســت. دل مــا خــوش ب
 1386 در  تهــران  جامــع  طــرح 
تصویــب شــد و در اختیــار مدیریــت 
شــهری قــرار گرفــت تــا بتوانــد بــه 
بی  وقفــه  گســترش  از  انــدازه  ای 
تهــران جلوگیــری کنــد. امــا چقــدر 
ــی  ــران و تفصیل ــع ته ــرح جام ط
ــا  ــد؟ م ــل ش ــدف نائ ــن ه ــه ای ب
هــم چنــان بــا ایــن مســئله مواجــه 
ــازنده  ها  ــن س ــع ای ــتیم. در واق هس
و ســرمایه گــذاران هســتند کــه در 
ــری  ــش موث ــهر نق ــکل  گیری ش ش
دارنــد. ایــن قــدرت اســت کــه 
ــت  ــی هس ــل مهم ــان عام هم  چن
بــرای ســاخت و ســاز و شــکل 
ــرد  ــا رویک ــر م ــن شــهرها. اگ گرفت
ــه صــورت واقعــی تغییــر  خــود را ب
ــای اقتصــاد شــهر  ــم و مبن می  دادی
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را روی ســاخت و ســاز نمی  گذاشــتیم. 
ــور  ــک ط ــز ی ــه چی ــاید هم االن ش
ــک  ــا ترافی ــا ب ــاید م ــود. ش ــر ب دیگ
مواجــه نبودیــم و شــاید آلودگــی هــوا 
کمتــر بــود. ولــی متاســفانه ایــن روند 
هــم چنــان ادامــه دارد. و اقتصــاد مــا 
در شــهر هــم چنــان متکــی اســت به 
ساختمان  ســازی. بــه هــر حال بــازار و 
ســرمایه  گذاران نقــش خیلــی مهمــی 
دارنــد. ایــن باعــث شــده کــه تهــران 
ــاز  ــاخت و س ــث س ــر بح ــواره ب هم
تاکیــد کنــد و درآمدزایــی خــود را بــر 
ــه  ــم پای ــروش و تراک ــد و ف روی خری
گــذاری کنــد و درنتیجه مــا همچنان 
بــا ایــن مشــکل روبــرو هســتیم کــه 
ضوابــط را زیــر پــا بگذاریــم، حــاال چه 
در حریــم و چــه در جاهــای مختلــف 

شــهر تهــران.
ایــن جریــان عجیــب و غریــب رانــت 
ســاخت و ســاز در تهــران کــه دســت 
ــود  ــت، س ــاص اس ــت خ ــک اقلی ی
آن  هــا در ایــن اســت کــه تهــران 
ــد.  ــاختمانی باش ــه کارگاه س همیش
دائمــاً شــما می بینیــد در یــک گوشــه 
ــزی  ــک  چی ــد ی ــران دارن ــهر ته ش
می  ســازند. یــا دارنــد خانــه مــی 
ــازند  ــال می  س ــد م ــا دارن ــازند ی س
یــا دارنــد پــل می  ســازند. صنعت 
پــر  از  یکــی  ســاز  و  ســاخت 
ــران  ــد در ای ــع مول ــن صنای بازده  تری
ــدام  ــا م ــه م ــه اینک ــت، در نتیج اس
ــع  ــه نف ــازیم ب ــم و بس ــب کنی تخری
ایــن جریــان ســرمایه اســت. تمام 
هــم و غــم هــاروی در بحــث شــهری 
شــدن ســرمایه ایــن اســت کــه  نظام 
ــن  ــه ب تولیــدی از مــدار اول وقتــی ب
بســت می  رســد، تمــام ســرمایه را 
منتقــل می  کنــد بــه مــدار امــالک و 
مســتغالت و از طریــق ســود هنگفتی 
کــه در آن قــرار دارد، عــالوه بــر 
ــدازد  ــی ان ــدار اول را از کار م ــه م آنک

و بــه عبارتــی مــدار تولیــد را از 
ــت  ــد ران ــاً تولی ــدازد، دائم کار می ان
ــداق و  ــران مص ــهر ته ــد. ش می  کن
ــدن  ــهری ش ــای ش ــه تمام نم آیین
ســرمایه اســت. در نتیجــه بــه دنبال 
ــم  ــراوان و تراک ــاز ف ــن ساخت  س ای
بیــش از حــد، بــا ترافیــک و آلودگی 
ــت  ــای زیس ــر پیامد  ه ــوا و دیگ ه

محیطــی مواجــه می  شــویم.
تنفس  گاه  هــای  بین  رفتــن  از 
مداخــالت  اثــر  بــر  طبیعــی 
ــوذ در  ــع و ذی  نف ــای ذی  نف ارگان  ه
ــای  ــر پیامده ــهر از دیگ ــم ش حری
شــهر  در  محیطــی  زیســت 
ــف  ــاس تعری ــر اس ــت. ب ــران اس ته
ــم  ــه حری ــده ک ــاره ش ــون، اش قان
هیــچ شــهری نمی  توانــد از حــد 
شهرســتانش عبــور کنــد.  بــا توجــه 
بــه طــرح جامــع حریــم شــهر 
تهــران حــدود 6 هــزار کیلومتــر 
ــهرداری  ــه ش ــه ک ــا آنچ ــت، ام اس
بــر روی آن کنتــرل دارد، حــدود 
2300 کیلومتــر اســت. بقیــه آن 
تداخــل حریمــی اســت کــه شــهر 
ــم شــهرهای دیگــر  ــا حری تهــران ب
ــدی  ــای ج ــی از چالش ه دارد و یک
مدیریــت شــهری اســت کــه هیــچ 
و  نــدارد  آن  هــا  روی  تســلطی 
ــد کــه  شــهرهای اطــراف ادعــا دارن
ــر اســاس  ــم ماســت و ب ــا حری اینه
قانــون هــم درســت می  گوینــد، 
امــا آســیب آن را شــهرداری تهــران 
شــهر  آن  تبــع  بــه  و  می  بینــد 
تهــران کــه دارد تنفــس  گاه طبیعــی 
خــود را بــر اثــر دســت  اندازی  ها 
ــهر  ــم ش ــه در حری ــی ک و مداخالت
تهــران از طریــق ارگان  هــای ذی  نفع 
ــه در  ــادی ک ــی زی ــوذ خیل و ذی  نف
ــی و  ــه نظام ــود دارد، چ ــا وج آنج
ــد.  ــت می  ده ــی از دس ــه انتظام چ
تــا دل شــما بخواهــد بــرای حریــم 
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ــت،  ــده اس ــه ش ــرح تهی ــران ط ته
ــر  ــت تغیی ــوزنی وضعی ــر س ــا س ام
نکــرده اســت. دلیــل ایــن عــدم 
تغییــر همــان اقتصاد سیاســی اســت 
ــاخت  ــوع س ــدودی در موض ــه تاح ک
ــاره  ــدان اش ــوا ب ــی ه ــاز و آلودگ و س
شــد. اقتصــاد سیاســی حریــم ایجــاب 
ــن شــکل از نگهــداری را.  ــد ای می کن
اقتصــاد سیاســی کــه االن در حریــم 
ــاد  ــت ایج ــم اس ــران حاک ــهر ته ش
ــن  ــم همی ــالً حری ــه اص ــد ک می  کن
ــه آن  ــی ک ــا مادام شــکلی باشــد و ت
تغییــر پیــدا نکنــد، حریــم بــه همین 
شــکل باقــی خواهــد مانــد. بــه خاطر 
ــی  ــا یک ــه صاحــب زر و زور آنج اینک
کاره  ای  شــهرداری  اســت  دیگــر 

ــا. ــت در آنج نیس

یکی  دیگــر از حادتریــن مشــکالت 
مــا در حــوزه  محیــط زیســت، بحــث 
ــزار  ــه 6 ه ــا روزان ــت. م ــماند اس پس
تــن پســماند خانگــی در تهــران تولید 
می  کنیــم و نزدیــک 30 تــا 35 هــزار 
تــن نخالــه ســاختمانی. ســرانه تولیــد 
پســماند در تهــران نزدیــک 700 گرم 
ــن  ــت. ای ــر در روز اس ــر نف ــرای ه ب
عــدد خیلــی جــای چالــش نیســت، 
مدیریــت پســماند اســت کــه چالــش 
اســت. ایــن مســئله چنــد عامــل دارد 
کــه مهم  تریــن آن بــه حــوزه معماری 
و شهرســازی بــر می  گــردد. مــا وقتــی 
می  خواهیــم پروانــه یــک ملــک را 
صــادر کنیــم، الزامــی بــه لحــاظ 
قوانیــن شــهرداری بــرای این کــه 
ســاختمان  ها  در  پســماند  اتاقــک 
ــررات  ــم. در مق ــیم نداری ــته باش داش
ــود  ــزام وج ــن ال ــاختمان ای ــی س مل
دارد، ولــی شــهرداری آن را اجــرا 
نمی کنــد.  لــذا خیلــی از خانه  هــا 
در شــهر تهــران اتاقــک پســماند 
ــرای  ــن ب ــو جایگزی ــد. آلترناتی ندارن

ایــن اتاقــک، مخــازن 11 هــزار 
ــا  ــر کوچه  ه ــه س ــت ک ــری اس لیت
می  گذارنــد. مــن شــهروند هــر 
زمانــی از روز کــه دلــم بخواهــد 
ــه  ــم زبال ــه بخواه ــی ک ــر میزان و ه
خــود را در ایــن مخــازن می  انــدازم. 
ــک  ــاس ی ــر اس ــم ب ــهرداری ه ش
سیســتم مکانیزه از ســاعت 9 شــب 
ــاره  ــد و دوب ــی می  کن ــا را خال این  ه
فــردا پــر می  شــود. همیــن ســیکل 
ادامــه پیــدا می  کنــد. مــن شــهروند 
بــه خاطــر اینکــه عــوارض پســماند 
ــه  ــم عادالن ــر بده ــم و اگ نمی  ده
بــرای  دغدغــه  ای  نمی دهــم، 
ــت و  ــه و بازیاف ــد زبال ــش تولی کاه
تفکیــک نــدارم. االن نظــام عــوارض 
پســماند بــر اســاس مســاحت ملک 
محاســبه می  شــود. در صورتــی کــه 
ــه در دنیــا ایــن اســت  نظــام عادالن
ــرم  ــه ایکــس گ ــی ک ــه در صورت ک
ــرم  ــد ایکــس گ ــردی، بای ــد ک تولی
عــوارض بدهــی؛ یعنــی کاری نــدارم 
کــه بگوینــد خانــه شــما چنــد متــر 
ــغال  ــدر آش ــد چق ــت؟ می  گوین اس
ــد کردی  ؟ ســیکل جمــع  آوری  تولی
پســماند در مناطــق فعالیــت در 
تهــران گاهی ســه بــار در روز اســت 
کــه ایــن یــک هزینــه هنگفتــی را 
ــذارد.  ــهرداری می  گ ــت ش روی دس
اگــر مــا الــزام ســاخت اتاقــک 
پســماند را در صــدور پروانــه بیاوریم 
و ســطل  ها را از ســطح شــهر جمــع 
ــه  ــه ب ــن ک ــر ای ــالوه ب ــم، ع کنی
منظــر شــهر کمــک کرده  ایــم- 
چــون عمومــاً تمیــز نمی  شــوند 
ــا در  ــد خصوص ــدی دارن ــوی ب و ب
ــز  ــهروند نی ــه ش ــا- ب ــل گرم فص
مســئول اجــازه نمی  دهــد کــه هــر 
ــش می خواهــد پســماند  ــدر دل چق
تولیــد کنــد و هــر زمانــی کــه 
تمایل داشــته باشــد آن را در ســطل 
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ــماند در  ــزن پس ــون مخ ــدازد، چ بین
ــهرداری  ــت و ش ــودش اس ــه خ خان
ســه بــار در هفتــه مــی آیــد مخــزن 
ــر اســاس  شــما را خالــی می  کنــد.  ب
ــد  ــارژ می  کن ــما را ش ــه  ش وزن زبال
و شــما مجبــوری کــه ســر مــاه 
ــر  ــی. در غی ــت کن ــوارض را پرداخ ع
ایــن صــورت مــاه  بعــد آشــغال شــما 
ــه  ــد ک ــر بمان ــال دیگ ــرد. ح را نمی  ب
ــوان  ــن روش می  ت ــری ای ــا بکارگی ب
ــهرداری  ها  ــدار ش ــی پای ــه درآمدزای ب
ــه  ــور ب ــر مجب ــا دیگ ــرد ت ــک ک کم
تراکم  فروشــی نشــوند و بــه دنبــال آن 

ــردد. ــوا تشــدید نگ ــی ه آلودگ
نیــز  زیســت  محیــط  حــوزه   در 
بحــث آلودگــی صوتــی و موجــی 
هــر دو در تهــران جــدی اســت، 
ــی  ــی. خیل ــی صوت ــا آلودگ خصوص
هــم تاثیرگــذار اســت در حــوزه منظر 
ــی  ــه خیل ــل اینک ــه دلی ــهری. ب ش
از بزرگراه هــای مــا از کنــار بافــت 
مســکونی عبــور کــرده اســت و ســر 
ــد  ــادی را تولی ــی زی ــدای خیل و ص
ــه خالقیــت شــهرداری  ــد. ت مــی کن
هــم ایــن بــوده کــه از پنل  هــای 
آکوســتیک اســتفاده کننــد. ایــن 
پنل  هــا عــالوه بــر اینکــه زشــت 
هســتند، در طوالنــی مــدت هــم 
مســتهلک هســتند و کارایــی خــود را 
ــی  ــد. بحــث آلودگ از دســت می  دهن
صــدا بســیار جــدی اســت در شــهر 
تهــران. بــه طــوری کــه در مطالعــه  ای 
ــی و  ــی صوت ــن آلودگ ــه بی ــه رابط ک
ــی  ــهروندان بررس ــی ش ــالمت روان س
ــه  ــاً فاجع ــج تقریب ــت، نتای ــده اس ش
اســت. یعنــی بــه همــان انــدازه کــه از 
آلودگــی هــوا داریــم آســیب می بینیم، 
از آلودگــی صوتــی هــم داریــم متضــرر 
می  شــویم. در حــوزه تنــوع زیســتی و 
گیاهــی تقریبــاً تمامــی زیســتگاه های 
طبیعــی تهــران غیــر از پارک  هــا 

از بیــن رفتــه اســت. گونه  هــای 
جانــوری در تهــران تنــوع آن  هــا 
بســیار کــم شــده اســت و گونه هــای 
غالــب در شــهر تهــران کالغ و گربــه 
ــی  ــای گیاه ــر گونه  ه ــت. از نظ اس
هــم خیلــی از گونه  هــای بومــی 
شــهر تهــران منبعث از شــرایط آب و 
هوایــی و بدتر از آن شــرایط ســاخت 
و ســاز در شــهر تهــران از بیــن رفتــه 
اســت. مثــالً شــهر تهــران یــک گونه 
چنــار بومــی داشــته اســت کــه االن 
تعــداد محــدودی از آن فقــط در 
خیابــان ولیعصــر باقــی مانــده اســت. 
عــالوه بــر آن عــدم ســامان  دهی 
رود دره  هــای تهــران بــه عنــوان 
ــهر در  ــک ش ــای اکولوژی اندام  واره  ه
نظــام برنامه  ریــزی و طراحــی شــهر 
البــرز  کــوه  از  می  توانســت  کــه 
ــه دشــت تهــران  ــا ب جــاری شــود ت
ــن  ــن رفت ــن از بی ــد و هم  چنی برس
شــهر  در  طبیعــی  چشــمه  های 
ــی  ــوارد کم  توجه ــر م ــران از دیگ ته
بــه ارزش  هــای اکولوژکــی شــهر بــه 

حســاب می  آیــد.
لــذا همان  طــور کــه از گفــت  آورد 
اساســاً  اســت،  مشــخص  بــاال 
ــی کالن  ــت محیط ــات زیس موضوع
تهــران بــه شــدت بــا مباحــث 
اقتصــادی سیاســی گــره خــورده 
ــا  ــن دو ب ــه ای ــی ک ــا زمان اســت و ت
ــزاران  ــام ه ــود، انج ــده نش ــم دی ه
تحقیــق و طــرح راه بــه جایــی 
نخواهــد بــرد. از ایــن  رو بهتــر اســت 
کــه متخصصیــن، موضوعات زیســت 
اقتصــاد  دریچــه  از  را  محیطــی 
ــا،  ــا، پژوهش ه ــی در درس  ه سیاس
سیاســت های  تولیــد  و  طرح  هــا 
ــه مــورد بازنگــری و  شــهری متامالن
بازاندیشــی قــرار دهنــد. مباحثی که 
در ادبیــات طراحــی شــهری در ایران 
جایــگاه بســیار کم  رنگــی دارنــد.
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نیما رضایی خیرخواه ، کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
مهتا میرمقتدایی، دکترای شهرسازی دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

nim.rezaeikheirkhah.arc@iauctb.ac.ir                                                                    ایمیل:

از اهمیت آب در شکل گیری زیستگاه های اولیه تا وقوع سیالب های شهری
 درس هایی از سیالب های اخیر ایران و جهان

1. مقدمه
   از گذشــته بســیار دور آب در باورهــای مردمــان و ادیــان مختلــف، عنصــری پــاک و هســتی بخــش 
ــه شــکل گیــری و شــکوفایی تمــدن هــای  ــه طــوری کــه وجــود آب در یــک ناحیــه ب ــوده اســت ب ب
بشــریت منجــر شــده اســت ماننــد تمــدن بیــن النهریــن، مصــر، ســند و چیــن. رودهــا و رودخانــه هــا و 
بــه طــور کلــی عنصــر آب بــه چندیــن شــکل مــی توانــد بــر شــخصیت کالبــدی و شــکل شــهرها تاثیــر 
ــرج و باروهــای کنــار آن.2-  ــه همــراه ب ــه عنــوان هســته اولیــه شــهر ب ــه ب بگــذارد: 1- نقــش رودخان
عبــور رودخانــه از میــان ســاختار اصلــی شــهر 3- توســعه تدریجــی شــهر بــه ســمت رودخانــه و ملحــق 
شــدن رود بــه شــهر 4- شــکل گیــری شــهرها در نــوار خــط ســاحلی 5- تاثیــر ناشــی دسترســی بــه 
آب در منطقــه خــارج از شــهر و یــا منابــع آب هــای زیــر زمینــی. نقــش عنصــر آب در شــکل گیــری 
و تعییــن شــخصیت کالبــدی شــهرها در ایــران کامــال مشــهود بــوده اســت. بــرای مثــال در شــهرهای 
کویــری ماننــد: یــزد، میبــد و نائیــن بافــت قدیمــی شــهر مطابــق بــا شــبکه آب هــا )بــه صــورت قنــات( 
ــه  ــر هــم زیســتی شــهر و آب ب ــه در اث ــاد ک ــان و خــرم آب ــد اصفه ــا شــهرهایی مانن ــوده اســت و ی ب
وجــود آمــده انــد. شــهرهای ایــران از قدیــم بــا توجــه بــه قرارگیــری در پهنــه اقلیمــی گــرم و خشــک 
ــد. در قدیــم از  و بارندگــی هــای نامنظــم تحــت تاثیــر منابــع آب و نحــوه ذخیــره ســازی آن بــوده ان
ــره ســازی آب اســتفاده  ــات هــا، ســرداب هــا و بندهــا جهــت ذخی ــد آب انبارهــا، قن تاسیســاتی مانن

شــده اســت.
چگونــه ایــن عنصــر هســتی بخــش باعــث آســیب زدن بــه شــهرها بــه عنــوان یکــی از بــادوام تریــن 
ســاخته هــای بشــر مــی شــود؟ بــا گســترش فعالیــت هــای شــهری، شــرایط اقلیمــی بــه ســرعت در 
حــال تغییــر اســت ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا خشکســالی و امــواج گرمــا و آتــش ســوزی هــای 
طبیعــی و بــارش هــای شــدید و در نتیجــه ســیالب هــای شــهری بــا شــدت و دوره تنــاوب بیشــتری 
رخ دهــد. از طرفــی رشــد روز افــزون جمعیــت شــهر نشــینی خــود گــواه بــر افزایــش آســیب پذیری از 
ایــن بالیــای طبیعــی اســت. همانگونــه کــه در ســیالب هــای اخیــر ماننــد ســیالب آگوســت 2021 م. ) 
مــرداد مــاه ســال 1400 ه.ش.(  در ترکیــه و ایــران )مازنــدران و آذربایجــان غربــی( ، ســیالب جــوالی 
2021 م. ) تیــر و مــرداد ســال 1400 ه.ش.( در اروپــای مرکــزی و چیــن ، شــاهد آســیب هــای فــراوان 

جانــی و مالــی بــوده ایــم.
ــوان تنهــا دلیــل  ــا مــی ت در ایــن جســتار ابتــدا مــی خواهیــم بدانیــم ســیالب شــهری چیســت و آی
وقــوع ســیالب هــای شــهری را پدیــده تغییــرات اقلیــم دانســت؟ بــرای روشــن شــدن ابعــاد ایــن ســوال 
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بهتــر اســت بــه دو ســوال دیگــر پاســخ دهیــم:
1- نقش و اثر عوامل مختلف در وقوع سیالب های شهری چیست؟

2- توســعه هــای آتــی شــهر چگونــه باشــد کــه نــه تنهــا باعــث وقــوع و تشــدید ســیالب نشــود بلکــه 
آســیب هــای وارده را بــه حداقــل برســاند؟

در نهایــت بــا مــرور و مقایســه ای بــر ســیالب هــای اخیــر ایــران و جهــان از دالیــل احتمالــی شکســت 
ــه یــک اصــل  ــا در نهایــت بتــوان ب ــا خطــر ســیالب آگاه خواهیــم شــد ت شــهرها در مواجــه شــدن ب

کاربــردی بــرای افزایــش تــاب آوری شــهر دســت یابیــم.
2. سیالب های شهری و تغییرات اقلیمی

علــی رغــم افزایــش دانــش بشــر در مــورد پیــش بینــی زمــان و مــکان وقــوع ســیالب، قابلیــت سیســتم 
هــای شــبیه ســازی در مــدل ســازی روانــاب هــای ســطحی و مــدل هــای بــارش و در نهایــت وجــود 
ــه دلیــل اولویــت هــای دیگــری نظیــر ســوداگری زمیــن، عــدم نظــارت  نقشــه هــای پیــش بینــی، ب
بــر توســعه شــهرها، عــدم قطعیــت در علــوم هواشناســی و .. شــاهد عــدم تــاب آوری شــهرها در برابــر 
ــا چنــد عامــل  ــد حاصــل یــک ی ــی یــک ســیالب شــهری مــی توان ــه طورکل ســیالب هــا هســتیم. ب
ــد تحــت تاثیــر دو عامــل  درشــکل گیــری و افزایــش آســیب هــای وارده باشــد و همچنیــن مــی توان
درونــی و بیرونــی شــهر باشــد. بــا وجــود دشــواری دســته بنــدی و تفــاوت قائــل شــدن بیــن ســیالب 
ــا آنهــا مــی تــوان  هــای شــهری، بــا شناســایی  انــواع ســیالب هــای شــهری و راهکارهــای تعاملــی ب
ــه حداقــل رســاند. در جــدول شــماره 1 ضمــن  ــر شــهرها و ســاکنان آنهــا را ب خســارات وارد شــده ب
تقســیم بنــدی انــواع ســیالب هــا، چالــش هــا و فرصــت هــای ناشــی از هــر نــوع ســیالب نیــز معرفــی 
شــده اســت، بــه نحــوی کــه بتــوان راهکارهــای مناســب جهــت بــه حداقــل رســاندن خســارات وارده 

برشــهر و مــردم را اســتنتاج نمــود.

جدول 1: تقسیم بندی انواع سیالب های شهری

ع   ا نــــــو ا
ب  ســــیال
شـــــهری

فرصت هاچالش ها و تهدید هادالیل وقوع

ب 1 ســــیال
ناشــــی از 
روانـــــاب 
هـــــــای 
ســــطحی

ــی زیـاد و  بارندگــ
یــا طوالنـــی / ذوب 
افزایــــش  بــرف/ 
ــوذ  ــطح نف ســـــ

ــهری ــر ش ناپذیــ

هشــــدار و آمـــــاده ســازی 
 / دشــوار  بینــی  پیــش  و 
یــا  نبــودن و  در دســترس 
اطالعــات  بــودن  محرمانــه 
مــورد نیــاز جهــت شــبیه 
ــاب  ــای روان ــدل ه ــازی م س

در برخــــی از نقــاط 

ــدد از  ــتفاده مج ــی اس توانای
آب  از طریــق برنامــه ریــزی 
جهــت بازگشــت بــه چرخــه 
آب شــهری / تقویــت منابــع 

آب زیــر زمینــی

ب 2 ســــیال
ناشــــی از 
ضـــالب  فا
و سیســـتم 
هـــــــای 

ــی زهکشـ

بـــــه حداکثــــر 
رســیدن ظرفیــت 
سیســتم / توقــف 
ــتم ــرد سیس عملک

ــد  ــی و بازدی ــه بررس ــاز ب نی
هــای  سیســتم  از  منظــم 
فاضــالب و زهکشــی) طبیعی 
تاثیــر   / شــده(  ســاخته  و 
ــالب  ــاب برفاض ــل روان متقاب

لــزوم تهیــه طــرح مدیریــت 
آب هــای ســطحی 
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ــیالب 3 ســـ
ناشــــــی 
ــای  از آب ه
ــر زمینی زی

افزایـــــش قابــل 
ــره  ــه ذخیــ توجــ
ســـفره هــای آب 
ــر زمینــی هــای زی

در دســترس نبــودن برخــی از 
ــرات  ــی/ تاثی ــات تاریخ اطالع

بالقــوه مدیریــت شــهری 

ناشــی  کاهــش مشــکالت 
از کــم آبــی بــا مدیریــت 
ــای  ــع آب ه ــه مناب یکپارچ

زیــر زمینــی در شــهر
ــیالب 4 ســـ

ناشــــی از 
ــص در  نقــ
سیســــتم 
ــاخت  زیرس

ــا ه

ظرفیـــــت تــــاب 
پاییـــــن  آوری 
ــا /  ــاخت هـ زیرسـ
قدمــت و یــا ضعــف 
ــی ــتم زهکش سیس

عــدم توجــه بــه بحــث هــای 
ــر و نگهــداری  تعمی

لــزوم طراحــی و ســاخت 
هــای  زیرســاخت  مجــدد 
بــه  توجــه  بــا  شــهری 
وقــوع  خطــر  باالتریــن 

ب ســیال

ــیالب 5 ســـ
ناشــــی از 
توســـــعه 

شــهر

 / شــهر  توســعه 
ــوژی  ــر مورفول تغیی
 / آبخیــز  حوضــه 
ــم  ــه حرائ ــاوز ب تج
ــطوح  ــش س / افزای

ــر ــوذ ناپذی نف

غیــر قابــل کنتــرل بــودن 
از  ناشــی  شــهر  توســعه 
عــدم  و  زمیــن  ســوداگری 
 / توســعه  برنامــه  وجــود 
ــی  ــی اراض ــت خصوص مالکی
فضــای  کمبــود   / شــهری 

شــهری ســبز 

لــزوم تهیــه طــرح هــای 
ــدف  ــا ه ــهری ب ــعه ش توس
توســعه پایــدار شــهری در 
از  اســتفاده  آب/  موضــوع 
روش هــای توســعه کــم اثــر

ب 6 ســــیال
از  ناشـــی 
پدیـــــده 
تغییـــرات 
آب و هوایی

رخدادهــای حــدی 
ــرات  ــی از تغیی ناش
ــش 7  ــم/ افزای اقلی
میــزان  درصــدی 
ــت در  جــذب رطوب
جــو بــا افزایــش 

ــه  ــک درج ی

دوره  بــه  توجــه  لــزوم 
/ عــدم قطعیــت بازگشــت 

پتانســیل  مطالعــه  لــزوم 
بــر  اقلیــم  تغییــر  اثــرات 
رودخانــه  هــای  جریــان 
ــه دوره  ــه ب ــزوم توج ای - ل
بازگشــت رخدادهــای حــدی 
در تهیــه طــرح های توســعه 

ــهری ش
) ماخذ: نگارندگان(

ــرات  ــا تغیی ــه آی ــن ســوال مطــرح نیســت ک ــر ای در ســال 2021 م. )ســال 1399-1400 ه.ش.( دیگ
اقلیمــی در ســیالب هــا و طوفــان هــا ســهیم بــوده انــد یــا خیــر. تنهــا ســوال ایــن اســت کــه تــا چــه 
ــه افزایــش ریــزش هــای جــوی منجــر خواهــد شــد زیــرا  میــزان تاثیــر دارنــد؟ گــرم شــدن زمیــن ب
هــوای گــرم بــه ازای هــر درجــه افزایــش گرمــا 7 درصــد رطوبــت بیشــتری را در خــود جــذب خواهــد 
ــای  ــن شــاهد ســیالب ه ــورگ و چی ــک، لوکزامب ــان، بلژی ــروزه در آلم ــه ام ــان طــور ک ــرد]1[. هم ک
ــا خســارات جانــی و مالــی فــراوان بودیــم. هنــوز هــم نســبت دادن دالیــل وقــوع اینگونــه  عظیمــی ب
ســیالب هــا بــه موضــوع تغییــرات اقلیمــی کار دشــواری اســت ولــی احتمــال و شــدت وقــوع چنیــن 
ــه افزایــش اســت. تاثیــرات تغییــرات اقلیمــی درحــال  ــه خاطــر تغییــرات اقلیمــی رو ب رویدادهایــی ب
حاضــر در سراســر جهــان محســوس اســت وجــود سیاســت هایــی جهــت کاهــش آســیب هــای وارده و 
ســازگاری هــر چــه بیشــتر شــهرها بــا ایــن رخدادهــا الزم و ضــروری اســت. دانشــمندان هشــدار داده 
انــد کــه حــوادث اخیــر از جملــه جــاری شــدن ســیل در اروپــا و چیــن، مــوج گرمــای آمریــکا و کانــادا 
از نتایــج ایــن تغییــرات اقلیمــی مــی باشــد. از هــر 4 کشــور کــه بــه نوعــی بــا تغییــرات اقلیــم رو بــه رو 
هســتند یــک کشــور بــا مشــکل بودجــه همــراه اســت و 43 درصــد هنــوز برنامــه ای بــرای ســازگاری 
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در دســت ندارنــد]2[.

ــاه جــوالی  ــوع رخ دادهــای حــدی در م ــس از وق ــف پ ــدگاه دانشــمندان مختل  جــدول شــماره 2 دی
ــهری در  ــیالب ش ــی و س ــرات اقلیم ــش تغیی ــورد نق ــاه 1400ه.ش.( در م ــرداد م ــر و م 2021 م. )تی

ــان شــده اســت: ــه واشــنگتن پســت بی روزنام

جدول 2: دیدگاه دانشمندان در مورد نقش تغییرات اقلیمی و سیالب شهری

دیدگاهدانشمند

فدریــک  دکتــر 
اوتــو

بارندگــی شــدید کــه طــی چنــد روز اخیــر شــاهد آن بودیــم در اروپــای مرکــزی، 
ــا  ــا تغییــرات اقلیمــی شــدیدتر مــی شــود و ب یــک رخ داد حــدی اســت کــه ب
افزایــش دمــا ادامــه خواهــد داشــت. ایــن واقعیــت کــه چنیــن بارندگــی هــای 
ســنگین عواقــب چشــم گیــری را بــه همــراه خواهــد داشــت بــه دلیــل ســطح 

پاییــن نفــوذ پذیــری خــاک در اروپــای مرکــزی هســت.

جیکــوب  دکتــر 
زی-شایســال

بیــش از 10 ســال کــه تحقیقــات اقلیمــی پیــش بینــی کــرده انــد کــه تغییــرات 
آب و هــوا، بــارش هــای شــدید و شــدیدتری را بــه همــراه خواهنــد داشــت، ایــن 
عمدتــا بــه دلیــل آن اســت فضــای گرمتــر، رطوبــت آب بیشــتری را جــذب مــی 
کنــد و در آینــده تــا زمانــی کــه بــه انتشــار دی اکســید کریــن ادامــه دهیــم بایــد 

شــاهد ایــن گونــه بالیــای طبیعــی باشــیم.

اشــتیفن  دکتــر 
اشــتقوف رام 

نمــی تــوان گفــت آیــا ایــن رویدادهــا نتیجــه گــرم شــدن کــره زمیــن اســت یــا 
خیــر، امــا مــی تــوان بــا قطعیــت گفــت کــه چنیــن رویدادهایــی بــه دلیــل گــرم 

شــدن زمیــن، محتمــل تــر و شــدیدتر شــده انــد.
) ماخذ: نگارندگان(

طبــق اعــالم ســازمان هواشناســی کشــور، ســال هــای 1397 و  1398 ه. ش. لقــب خشــک تریــن و پــر 
بــارش تریــن ســال ایــران را بــه خــود اختصــاص دانــد، کــه ایــن تغییــر اهمیــت موضــوع تغییــر اقلیــم 
را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد. در نهایــت امــر، اولویــت ســازگاری شــهرها بــا تغییــرات اقلیمــی کامــال 

مشــهود اســت. ایــن اولویــت هــا را مــی تــوان بــه شــرح زیــر دانســت :
 1- افزایش آگاهی از طریق ارزیابی ریسک.

2- توجه به موضوع تغییرات اقلیمی در شهر توسط برنامه ریزان و طراحان شهری.
3- بهینه سازی سیستم های هشدار قبل از وقوع جهت بهبود راهکارها.

4- تقویت برنامه های مالی مانند بیمه.
امــا آیــا مــی تــوان تغییــرات اقلیمــی را مقصــر اصلــی افزایــش شــدت ایــن رخ دادهــا و آســیب هــای 
وارده بــر شــهر و شــهروندان دانســت؟ اهمیــت پدیــده تغییــرات اقلیمــی در تشــدید احتمــال وقــوع و 
افزایــش آســیب هــا غیــر قابــل انــکار اســت. در عیــن حــال نبایــد نقــش ســایر عناصــر ماننــد افزایــش 
ســطوح نفوذناپذیــر شــهری، فرســودگی زیرســاخت هــای شــهری و عــدم توجــه بــه تعمیــر و نگهــداری 
ــا  آنهــا، نارســا بــودن طــرح هــای توســعه شــهری در توجــه بــه بالیــای طبیعــی، برخــورد همســان ب
حرائــم رودخانــه هــا و عــدم تدقیــق حرائــم، تخصیــص بودجــه هــای نجومــی بــرای احــداث ســدها و 
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یــا ضعــف در سیســتم هــای هشــدار نادیــده گرفــت. دکتــر المیــا مــازری بیکــر1 بعــد از ســیالب هــای 
اخیــر در آلمــان در مــورد ســایر عوامــل موثــر بــر ســیالب مــی گویــد: 

ــه  ــد ب ــاب هــای ســطحی بای ــه ســرعت ســازگار شــوند، روان ــد زیرســاخت هــای شــهری ب اکنــون بای
ســرعت نفــوذ کننــد مخصوصــا در ســطح شــهر ، در آینــده بایــد از طراحــی شــهری حســاس بــه آب 
و شــهر اســفنجی2 ســخن گفــت، نفــوذ روانــاب هــا نبایــد سیســتم فاضــالب شــهری را بیــش از حــد 
ــل طبیعــت  ــم در مقاب ــاد بگیری ــد ی ــد. بای ــه کن ــه ســرعت تخلی ــد آن را ب ــد بتوان ــد و بای ســنگین کن
نســازیم بلکــه همســو بــا طبیعــت بســازیم و یــک فاصلــه و احتــرام بــا طبیعــت را حفــظ کنیــم. هنــگام 
بازســازی، اطمینــان از برنامــه ریــزی شــهری ضــروری اســت. اکنــون نفــوذ ناپذیــری ســطوح شــهری 
غیــر قابــل کنتــرل شــده اســت، زیرســاخت هــا بــه روز رســانی نشــده انــد و همچنیــن از سیســتم هــای 
هشــدار بــه درســتی اســتفاده نمــی شــود. ســه اقــدام کلــی مــی توانــد بــه شــهرها کمــک کنــد. 1- آب 
در ســطح هــا نفــوذ کنــد 2- آب اضافــه نبایــد سیســتم هــای فاضــالب شــهری را تحــت تاثیــر قــرار 

دهــد. 3- رویکــرد شــهر ســبز3 ]3[ .

3. مروری بر سیالب های اخیر ایران و جهان
در ایــن بخــش ســعی بــر آن اســت تــا بــا درس گرفتــن از ســیالب هــای شــهری اخیــر، نحــوه مدیریــت 
ــه یــک  ــا ایــن رخدادهــا ب ــا بالیــای طبیعــی و همچنیــن برخــورد شــهروندان ب شــهری در مواجهــه ب
ــر شــهر و  ــا هــدف کاهــش آســیب وارده ب ــا ســیالب ب ــه ب جمــع بنــدی کلــی جهــت راه هــای مقابل
شــهروندان برســیم. در ایــن راســتا بــا انتخــاب هدفمنــد ســه نمونــه مــوردی مشــخص ســعی در تدقیــق 

نتایــج حاصلــه داشــته ایــم. 
ــوده  ــه ب ــوان شــهری کــه هســته اول شــکل گیــری آن، رودخان ــه عن ــاد ب 1- انتخــاب شــهر خــرم آب
اســت. در فاصلــه کمتــر از یــک ســال، دو ســیالب در آن رخ داده  و تغییــر نگــرش در مجموعــه اقدامــات 
صــورت گرفتــه، جهــت مقابلــه و یــا بــه حداقــل رســاندن آســیب هــا، در مــردم و سیســتم مدیریــت 
شــهری در فاصلــه ایــن دو ســیالب کامــال مشــهود بــوده اســت. 2- انتخــاب اروپــای مرکــزی، آلمــان، 
کشــوری کــه اگرچــه یکــی از قطــب هــای صنعــت و تکنولــوژی جهــان اســت ولــی همــواره بــه دالیــل 
مختلــف از جملــه زیرســاخت هــای قدیمــی تحــت تاثیــر ســیالب هــای شــهری، بــه عنــوان تنهــا رخ 
داد حــدی تهدیــد کننــده آن، بــوده اســت. 3- انتخــاب کشــور چیــن بــه عنــوان کشــوری کــه بــا صــرف 
هزینــه بســیار اقــدام بــه ســاخت ســدها، کانــال هــای انتقــال و دیوارهــای ســاحلی بتنــی کــرده اســت 
و از نظریــه پــردازان شــهرهای ســبز- آبــی و شــهر اســنفجی بــوده اســت. بــا ایــن حــال گــروه هــای 
حامــی محیــط زیســت نســبت بــه مــوج گرمــای بیشــتر در پکــن و جــاری شــدن ســیل در شــانگهای 

هشــدار داده انــد و خواهــان تدبیــری بــرای کاهــش خطــرات بــوده انــد. 
1- سیالب سال 1398 ه.ش خرم آباد – لرستان

از روز 5 فروردیــن 1398 ه.ش همزمــان بــا اعــالم ســازمان هواشناســی مبنــی بــر ورود ســامانه بارشــی 
ــه  ــر بارندگــی شــدید در شــهرهای اســتان لرســتان از جمل ــر اث ــران، ب متراکــم در جنــوب و غــرب ای
ــن در زمســتان همــان  ــر و ویســیان ســیل ایجــاد شــد. همچنی ــاد، پلدخت معمــوالن، دورود، خــرم آب
ســال بــا توجــه بــه توافــق مــدل هــای پیــش بینــی، ســامانه بارشــی در تاریــخ 1398/12/05 از غــرب 
کشــور وارد شــد کــه بــارش هــای زیــادی را بــه همــراه داشــت. بــا در نظــر گرفتــن عــدم قطعیــت در 
پیــش بینــی مــدل هــا، مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان لرســتان براســاس اخطاریــه شــماره 

of Building Tech- Department of Architecture Faculty-Civil Engineer-Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker   .1
nology and Building Physics

Sponge city  .2
Green City Concept  .3
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23 اداره کل هواشناســی اســتان لرســتان وقــوع ســیالب را از غــروب روز دوشــنبه تــا ظهــر چهارشــنبه 
خبــر داد. آســیب هــای وارده بــر شــهر خــرم آبــاد را مــی تــوان بــه 4 دســته تقســیم کــرد: 1- تخریــب 
ــب  ــداد خــرم رود 3- تخری ــل هــا و آبگرفتگــی در امت ــب پ ــه 2- تخری ــه کرگان هــای حاشــیه رودخان
ــا 4- آســیب هــای اجتماعــی و اقتصــادی  ــداد رود ه ــن دســت امت ســکونتگاه هــای باالدســت و پایی
وارده برشــهر. درجــدول شــماره 3 ســعی بــرآن اســت تــا بــه مقایســه ایــن دو ســیالب پرداختــه شــود:

جدول شماره 3 : مقایسه دو سیالب اخیر استان لرستان – خرم آباد

د سیالب  ر و آ بــر
لــی  ما

لیــه و ا

د  ا تعــد
کشــته 

ن شــدگا

بخــش  بییشــترین 
هــای آســیب دیــده

شرح اقدامات صورت گرفته

ب  ســیال
ــن  فروردی
ه  مــا
1 3 9 8

ر  ا 3هــز 7
د  ر میلیــا

ن مــا تو

و 15نفر خانــه  تخریــب 
 - مــردم  کاشــانه 
کــردن  ریــز  ســر 
گیــر   - دورود  ســد 
بــه  مــردم  افتــادن 
ــک  ــش از ی ــدت بی م
بــدون  روز  شــبانه 
خدمــات امــدادی در 
ــازل در  ــام من پشــت ب
پلدختــر - فلــج شــدن 

شــهری اقتصــاد 

بیشــتراقدامات، اقدامــات پســا ســیالبی 
مــی باشــد، نظیــر احــداث مجــدد 
راه هــا، ســاخت مجــدد دیوارهــای 

ســاحلی و ...

ب  ســیال
ســفند  ا
ه  مــا
1 3 9 8

هــزار  دو 
د  ر میلیــا

ن مــا تو

راه هــا و پــل هــای -
روســتا   - ارتباطــی 
ــر ســاختهای  ــا و زی ه
رانــش   - شــهری 

زمیــن

اعــالم هشــدارهای بــه موقــع نهادهــای 
دیــوار  تکمیــل   - رســان  امــداد 
ــه  ــای بیم ــرح ه ــاد ط ــاحلی - ایج س
ــی  ــواد غذای ــای م ای - اســتقرار انباره
ــن  ــاط ام ــر در نق ــالل احم ــط ح توس
در  مردمــی  خودجــوش  اقدامــات   -
ــی ورود آب  ــاط بحران ــردن نق ــق ک عای
ــای  ــین ه ــت ماش ــازل- حرک ــه من ب
ــان  ــدت زم ــول م ــانی در ط ــش نش آت
ــایی  ــت شناس ــهر جه ــی در ش بارندگ
ــاری  ــردن مج ــاز ک ــی و ب ــاط بحران نق
- دســتور تخلیــه خانــه هــای مســکونی 

ــز ــیل خی ــاط س در نق
) ماخذ: نگارندگان(

متاســفانه بــا گذشــت بیــش از یــازده مــاه از ســیالب قبلــی و اقدامــات صــورت گرفتــه بــاز هــم عــدم 
تــاب آوری شــهرهای ســیل خیــز اســتان لرســتان مشــهود اســت. اقداماتــی کــه بیــش از حــد وابســته 
بــه اســتراتژی دفاعــی بــوده انــد نظیــر ایجــاد دیــوار ســاحلی، احــداث پــل هــای جدیــد و ایجــاد طــرح 
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هــای بیمــه ای.

تصویر1 : سیالب فروردین ماه 1398 – خرم آباد
) ماخذ: خبرگزاری ایرنا(

2- سیالب اروپای مرکزی – جوالی2021 میالدی )تیر و مرداد ماه 1400ه.ش.(
 یــک سیســتم طوفانــی بــا فشــارکم بــر روی اروپــای مرکــزی بــه اســم برنــد4 باعث تولیــد ایــن بارندگی 
شــده اســت. رودخانــه هــای محلــی درحــوزه رودخانــه رایــن5 ســرازیر شــدند و چندیــن ســد شکســت. 
شــماره کشــته شــدگان تــا تاریــخ 16 جــوالی2021 م. ) 25 تیرمــاه 1400 ه.ش.( 115 نفــر اعــالم شــد. 
ســازمان هواشناســی آلمــان هشــدار زود هنــگام دربــاره بــارش هــای شــدید و جــاری شــدن ســیل را 
صــادر کــرد. خســارات وارده در اثــر ســیالب بســیار زیــاد اســت. در مناطــق ســیل زده آســیب بــه زیــر 
ســاخت هــای قدیمــی، کــه خــود یکــی از عوامــل ایــن ســیالب بودنــد، آشــکار اســت. جــاده هــا و پــل 
هــای بســیار تخریــب شــدند و درمــواردی خانــه هــای مســکونی بــه طورکامــل توســط ایــن ســیالب 
شســته و نامرئــی شــدند. براســاس تجربــه ســیالب ســال  2016 م. )1394-1395 ه.ش.( کشــور آلمــان 
ــدد در ســال 2013 م. )1392-1391  ــن ع ــاز اســت ای ــورد نی ــزی م ــه ری ــرای برنام ــا دالر ب میلیارده
ه.ش.(، هشــت میلیــارد دالر بــوده اســت و در ســال 2021 م.)1399-1400ه.ش.( بــه مجمــوع چهــل 
ــداد 6و بســته هــای  ــک پلتفــرم ام ــدازی ی ــا راه ان ــت آلمــان ب ــارد رســیده اســت. همچنیــن دول میلی
حمایتــی 5000 هــزار یورویــی بــرای هــر خانــوار ســیل زده، ســعی در بهبــود شــرایط پساســیالب دارد.

Bernd  .4
Rhein River  .5

www.fludthilfe.rlp.de .6
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تصویر 2: در پی وقوع سیل عظیم در آلمان و بلژیک تعداد زیادی کشته و صدها نفر مفقود شدند - رودخانه راین – جوالی 2021
) ماخذ: خبرگزاری فرانس 24(

3- چین، استان هنان – جوالی 2021 )تیر و مرداد ماه 1400ه.ش.(
از ظهــر پنــج شــنبه اداره هواشناســی هشــدارهای قرمــز بــرای چهــار شــهر اســتان هنــان را بــه صــدا در 
آورد و بارندگــی هــای ســیل آســایی شــروع بــه بــارش کــرد بــه گونــه ای کــه حتــی مــردم در خطــوط 
ــاه 1400 ه.ش.(   ــخ 22 جــوالی ) 31 تیرم ــا تاری ــد. ت ــر افتادن ــرای ســاعت هــا گی ــرو ب ــه مت آب گرفت
تعــداد کشــته شــدگان 33 نفــر و 189 میلیــارد دالر خســارات اقتصــادی اعــالم شــد. میــزان تقریبــی 
بــارش ســالیان 640,8 میلــی لیتــر بــود در حالــی کــه از روز شــنبه تــا ســه شــنبه میــزان بــارش معــادل 
ــی  ــدهای بتن ــودن س ــر دارا ب ــا از نظ ــورهای دنی ــه کش ــن از جمل ــت. چی ــر بوده اس ــی لیت 617,1 میل
اســت و همچنیــن از اولیــن نظریــه پــردازان شــهر بــا رویکردهــای شــهر اســفنجی و شــهر ســبز-آبی7 
ــه  ــا مدیریــت ســازه ای و بتــن ریــزی هــای چنــد تنــی ب ــر آن داشــت تنهــا ب کشــوری کــه ســعی ب
مقابلــه بــا ســیالب بــرود.  در جــدول زیــر ســعی بــرآن اســت تــا بــه طــور مختصــر بــه درس هایــی کــه 

مــی تــوان از ســیالب هــای اخیــر گرفــت پرداختــه شــود:

Blue-Green Cities .7
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جدول شماره 4 :درس هایی از سیالب های اخیر
درس هایی از سیالب های اخیر ایران و جهان 

توجــه صــرف بــه اقدامــات ســاختاری و یــا مدیریــت ســازه ای و ســاخت ســدها 
و کانــال هــای بتنــی مــی توانــد یکــی از عوامــل  افزایــش آســیب هــای وارده بــر 

شــهرها باشــد.
چین - هنان

زیــر ســاخت هــای قدیمــی و عــدم توجــه بــه تعمیــر و نگهــداری  آنهــا یکــی از 
عوامــل ایجــاد ســیالب شــهری مــی باشــد. همچنیــن وجــود برنامــه هــا و طــرح 
ــود شــرایط پساســیالبی  ــد نقــش مهمــی در بهب ــی توان ــه م ــس از حادث ــای پ ه

داشــته باشــد.

اروپای مرکزی-
آلمان

ــا درس گرفتــن از ســیالب بهــار ســال 1398 در زمســتان همــان ســال شــاهد  ب
ــم کــه در نتیجــه  ــوده ای ــوع ســیالب ب ــل از وق ــات غیرســاختاری قب رشــد اقدام

ــر شــهر  و مــردم شــد. باعــث کاهــش آســیب هــای وارده ب
لرســتان - خــرم 

آبــاد

) ماخذ: نگارندگان(

تصویر  3: سیل مرگبار پس از بارش شدید باران در مرکز چین – هنان – جوالی 2021
) ماخذ: خبرگزاری الجزیره(

4. بحث و نتیجه گیری
ــا توســعه و افزایــش جمعیــت شــهری، اثــرات ســیالب هــا افزایــش یافتــه اســت، هــر چنــد تعــداد  ب
ــه  ــی ک ــه اقدامات ــر مجموع ــالدی )1369- 1379 ه.ش.( بخاط ــه 90 می ــط ده ــر از اواس ــرگ و می م
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ــا ســیالب  در کشــورهای مختلــف انجــام شــده اســت رونــد کاهشــی دارد. روش هــای رایــج مقابلــه ب
شــهری را مــی تــوان بــه دو گــروه ســاختمانی8 و غیــر ســاختمانی9  طبقــه بنــدی کــرد. روش هــای 
ســاختمانی کنتــرل ســیالب شــامل جمیــع اقداماتــی اســت کــه منجــر بــه کاهــش و تقلیــل میــزان و 
شــدت جریــان هــای ســیالبی مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب خطــر تقریبــی ســیل را کاهــش مــی دهــد. 
عــالوه بــر آن کلیــه تاسیســات و ســازه هایــی کــه از ورود ســیالب هــا بــه داخــل محــدوده جلوگیــری 
مــی کنــد و یــا باعــث تســهیل و تســریع دفــع طغیــان مــی گردنــد، جــز اقدامــات ســاختاری محســوب 
مــی شــوند ]4[. از ســوی دیگــر روش هــای غیــر ســاختمانی مقابلــه بــا ســیل شــکل سیســتماتیک و 
امــروزی آن بیــش از چنــد دهــه قدمــت نــدارد و در مجمــوع بــه اقداماتــی اطــالق مــی شــود کــه در آن 
هــا بــه جــای مهــار فیزیکــی ســیالب بــر اســتفاده معقــول از اراضــی و ...  تاکیــد مــی شــود تــا بــه ایــن 
طریــق حجــم خســارات متحمــل شــده را کاهــش دهــد. منطقــه بنــدی ســیالب و تعییــن حرائــم و آب 
راه هــا و برقــراری بیمــه ســیالب تدویــن و اجــرای آییــن نامــه هــای ســاختمانی و ضــد ســیل –کاربــرد 
سیســتمهای هشــدار دهنــده و آمــوزش اهالــی و مالــکان جــز اقدامــات و شــیوه هــای غیــر ســاختمانی 

اســت و مکمــل اقدامــات ســاختمانی اســت.
ثابــت شــده اســت کــه اقدامــات ســاختاری )ســاختمانی( بــه تنهایــی جهــت داشــتن شــهری تــاب آور 
در برابــر ســیالب کافــی نمــی باشــد زیــرا اقدامــات ســاختاری در مقایســه بــا اقدامــات غیرســاختاری 
ــردم و  ــد م ــش از ح ــردن بی ــه ک ــث تکی ــی باع ــتند و گاه ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــاختمانی( مق )غیرس
نظــام مدیریــت شــهری مــی شــود کــه خــود مــی توانــد آســیب هــای وارده را تشــدید کننــد. عــالوه 
ــر اســاس پیــش بینــی محــدود شــده انــد کــه گاهــی ممکــن  ــر مــوارد فــوق اقدامــات ســاختاری ب ب
اســت ایــن ســر رســید هــا بــه دالیــل معلــوم و نامعلــوم تغییــر کنــد. بــرای مثــال پیــش بینــی هــای 
ــان هــا کــه ممکــن اســت عــدم قطعیــت موجــود در  ــا دوره هــای بازگشــت طوف ــارش ســالیانه و ی ب
ــن در موضــوع  ــد. همچنی ــر دهن ــا را تغیی ــی ه ــش بین ــن پی ــل ای ــایر عوام ــا س ــم هواشناســی و ی عل
ســیالب مــی تــوان شــاهد عوامــل بیرونــی نظیــر : بــارش هــا و یــا  طغیــان رودخانــه هــای بــاال دســت 
و یــا تاثیــری کــه ســیالب بــر نواحــی پاییــن دســت خــود مــی توانــد داشــته باشــد، باشــیم. بنابرایــن 
ــرای ســکونتگاه امــن و اطمینــان از اینکــه جوامــع  ــه و برنامــه ریــزی ب انتخــاب شــیوه مناســب مقابل
ــا وجــود خطــر ســیل پیشــرفت مــی کنــد، امــری ضــروری اســت کــه نیــاز بــه مدیریــت یکپارچــه  ب
ســیالب دارد. مجموعــه اقدامــات در راســتای مدیریــت جامــع ســیالب را مــی تــوان بــه چهــار دســته 
کلــی مدیریــت کاربــری زمیــن، مدیریــت منابــع آب، مدیریــت مخاطــرات و مدیریــت مناطــق ســاحلی 

تقســیم کــرد کــه در هیــچ کــدام نقــش مشــارکتی مــردم را نبایــد نادیــده گرفــت.
مدیریــت یکپارچــه ســیالب شــهری بــه مجموعــه اقداماتــی هــم ســاختاری و هــم غیــر ســاختاری گفته 
مــی شــود کــه از طــرف گــروه هــای مختلــف مدیریــت شــهری بــا مشــارکت مــردم و بــا هــدف کاهــش 
خطــر و ارزیابــی و آنالیــز خطــر انجــام مــی شــود. در بخــش کاهــش خطــر مــی تــوان اقدامــات را بــه 
ــازده زمانــی پــس از وقــوع، هنــگام وقــوع و قبــل از وقــوع تقســیم کــرد کــه هــر کــدام دارای  ســه ب
اهمیــت یکســانی مــی باشــند. بــه عبــارت دیگــر مجموعــه اقدامــات ســاختاری و غیــر ســاختاری کــه 
جهــت دســتیابی بــه شــهر تــاب آور در برابــر ســیالب انجــام مــی شــود، مدیریــت یکپارچــه ســیالب 

مــی نامیــم.  
جهــت دســتیابی بــه شــهر تــاب آور نــه بایــد ماننــد کشــور چیــن فقــط متکــی بــه اقدامــات ســاختاری 
بــود و نــه ماننــد آلمــان فقــط برنامــه ریــزی پساســیالبی خوبــی داشــت و از زیرســاخت هــای شــهری 
غافــل شــد. بــی شــک نمــی تــوان شــهرها را کامــال در برابــر بالیــای طبیعــی مقــاوم کــرد ولــی میتــوان 
آســیب هــای وارده را بــه حداقــل رســاند. یــاد بگیریــم همســو بــا طبیعــت بســازیم و نــه در مقابــل آن، 

Structural .8
Non- Structural .9
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ــه هــا را دســت خــوش تغییــرات نکنیــم، از  بــه حرائــم رودخانــه هــا احتــرام بگذاریــم، بســتر رودخان
پدیــده تغییــرات اقلیــم غافــل نباشــیم، بــه موضــوع تعمیــر و نگهــداری سیســتم هشــدار و زیرســاخت 
هــای شــهری توجــه کنیــم، ســد ســازی هــا را متوقــف کنیــم و بــه منابــع آب هــای زیرزمینــی توجــه 
بیشــتری کنیــم، از رویکــرد هــای شــهر اســفنجی، شــهری کــه مــی توانــد روانــاب هــای ســطحی را 
جــذب کنــد و شــهر ســبز- آبــی شــهری کــه عــالوه بــر رویکــرد شــهر ســبز بــه منابــع آب  هــم توجــه 
دارد در طــرح هــای توســعه آتــی اســتفاده کنیــم. بــه عبــارت دیگــر مدیریــت یکپارچــه ســیالب شــهری 

الزم اســت تــا خســارات را بــه حداقــل برســانیم و شــهر تــاب آور داشــته باشــیم.

نمودار شماره 1: مدیریت یکپارچه سیالب شهری - ) ماخذ: نگارندگان(
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شفق متولی
کارشناس ارشد طراح شهری

ایمیل:

    وقتــی دکتــر پاکــزاد نوشــت 
بهتــر اســت از موضوعــات کلــی 
در حــوزه محیط زیســت شــهری 
تجربیــات  بــه  و  کنیــم  پرهیــز 
ــن از  ــم م ــوع کنی ــخصیمان رج ش
ــدا  ــش ج ــران و رودهای ــم ته حری
ــرور  ــه م ــردم ب ــروع ک ــدم و ش ش
تجربیــات شــخصیم. مــن از همــان 
کودکیــش  کــه  هســتم  نســلی 
ــی  ــت، در دوره نوجوان ــاط داش حی
ســهم مــا از آن فضــای بــاز بــا 
ــد  ــل ش ــور تبدی ــت انگ ــک درخ ی
خانــواده.  اقتصــادی  کمــک  بــه 
ــل را  ــه چه ــدی ده ــه دو واح خان
ــن  ــد پایی ــیدند و واح ــواری کش دی
اجــاره رفــت. در دوره نوجوانــی ام 
ــه  ــی اطــراف خان ــارک محل ــا پ تنه
ــا همــان رضــوان  ــان ی ــارک بابائی پ
فعلــی در خیابــان کمیــل بــود کــه 
ــور  ــا را از حض ــواده، م ــواره خان هم
در آن برحــذر می داشــت. احســاس 
ناامنــی و حضــور معتــادان از عمــده 
ــه آن  ــود. البت ــذر ب ــن ح ــل ای عوام
زمــان هنــوز کوچــه محــل بــازی و 
گــذران اوقــات تابســتان به حســاب 
ــه  ــه ب ــود ک ــه 80 ب ــد. از ده می آم
نظــرم تغییــرات آغــاز شــد. وســایل 
ــد.  ــاء ش ــوان احی ــارک رض ــازی پ ب
ــای  ــت و خانواده ه ــازی باالگرف نوس
ــه  ــطه تهی ــه واس ــه ب ــدی ک جدی

shafaghmotevalli@gmail.com

در گلســتانه

پیــدا  خانــه در محــل حضــور 
ــابقه  ــالع از س ــدون اط ــد ب کردن
پــارک شــروع بــه اســتفاده از 
ــق و  ــه رون ــارک ب ــد و پ آن کردن
ــری  ــاق دیگ ــید. اتف ــالمت رس س
کــه در محــدوده مــا افتــاد تملــک 
میــدان  محــدوده  گلخانه هــای 
بریانــک و تبدیــل آنهــا بــه فضــای 
ــم  ــه ه ــی ک ــد. فضاهای ــبز ش س
حضــور  از  مملــو  هــم  اکنــون 

ــت. ــهروندان اس ش
ــبز در  ــای س ــوع فضاه ــا موض ام
همــه جــا سرنوشــت یکســانی 
بــه  اســت  چهارســال  نــدارد. 
ــر توســعه  واســطه حضــور در دفت
ــر  ــی بعدت ــیروس و کم ــی س محل
شــرایط  شــاهد  عودالجــان 
متفاوتــی هســتم. محلــه ســیروس 
محله هــای  از  عودالجــان  و 
کــه  هســتند  تهــران  قدیمــی 
قدمــت تاریخــی آنهــا  ســابقه 
حســاب  بــه  تهــران  تاریخــی 
می آیــد. محالتــی کــه زمانــی 
خــروش  و  جــوش  از  سرشــار 
ــی  ــد حــاال عل ــوده ان ســاکنانش ب
رغــم بــه وجــود آمــدن تســهیالت 
ــی از ســکنه  ــات خال نســبی خدم

ــت. ــده اس ش
فضاهایــی نظیــر بوســتانها کــه 
ــی  ــد جــای حیاطهای ــاید بتوانن ش
نوســازی  هیاهــوی  در  کــه 
ــد  ــد؛ مانن ــد را بگیرن ــرض ش منق
ــن،  ــش م ــال پی ــی س ــره س خاط
ــی  ــیب اجتماع ــع آس ــل تجم مح
هســتند. تعــدادی از آنهــا بــه 
ــی نامناســب غیــر  واســطه مکانیاب
اســت)تبدیل  اســتفاده  قابــل 
ــهرداری  ــه ش ــق ب ــای متعل ملکه
ــواره ای هســتند  ــا پشــت ق کــه ی
یــا متــراژ پایینــی دارنــد کــه 
یــک  جــز  مبلمانــی  فضــای 

ــا از  ــبز م ــای س ــت فضاه روای
ــی  ــک خانگ ــاس کوچ آن مقی
قــرار  کــه  بوســتانهایی  تــا 
همــه  از  ای  مجموعــه  بــود 
ــه  ــای از دســت رفت آن حیاطه
باشــد، روایــت چند سرنوشــتی 
ــه  ــه ب ــی ک ــه های ــت. تجرب س
ــه  ــتند ک ــوع هس ــدری متن ق
از  تــوان  نمــی  راحتــی  بــه 
ــاد  ــیوه نامه ایج ــک ش ــا ی آنه
ــا و  ــه محله ه ــرای هم ــرد ب ک
ــت  ــن روای ــر ای ــه مهمت از هم
ــی  ــرانجام خوش ــه س ــوز ب هن
نرســیده اســت و هنــوز بــر 
ــل  ــا مح ــودن ی ــد ب ــه مفی لب

آســیب بــودن ایســتاده.

ورودی بوستان ابوحسین
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موقعیت مکانی پارک ابوحسین. مساحت این پارک 785مترمربع می باشد

و  ندارنــد(  را  باغچــه  و  نیمکــت 
ــروه  ــور گ ــل حض ــه دلی ــدادی ب تع
ــیب  ــراد آس ــا اف ــی ی ــنی خاص س
دیــده از حضــور خانــواده در آن بــاز 
ــد  ــه نمان ــه ناگفت ــد. البت ــی مانن م
در  پــارک  اســتفاده  شــکل  کــه 
ایــن محــالت بــه مفهــوم گذرانــدن 
در  چنانکــه  فراغــت  اوقــات 
ــج شــده اســت،  ــر رای ســالهای اخی
ــودکان  ــروه ک ــا گ ــد. اساس نمی باش
کــم ســن و ســال، خــود را وســایل 
ورزشــی ســرگرم می کننــد .چــه 
بســا در همــان زمــان هم در گوشــه 
ای از همانجــا گروهــی در حــال دفع 
خمــاری باشــند یــا زبالــه گــردی در 
ــه دان  ــا کمــر در زبال ــازی ت ــی نی پ
ــی از  ــد.  نمونه های ــده باش ــم ش خ
ایــن دســت پــارک ابوحســین و 
ــیروس  ــه س ــظ در محل ــارک حاف پ

ــتند. هس
ملــک پــارک ابوحســین بــه روایــت 
ــای  ــی از بازاریه ــق یک ــی متعل اهال
ــش  ــه ملک ــوده ک ــه ب ــاکن محل س
ــد  ــف می کن ــگاه وق ــرای درمان را ب
ــل  ــی تبدی ــل مبهم ــه دالی ــا ب . ام
بــه پــارک می شــود. ایــن پــارک در 
ــن بســت منشــعب شــده  انتهــای ب

از بن بســت معبــر ابوحســین قــرار 
ــک  ــا ی ــای آن تنه ــه از نم دارد ک
ــا  ــه عموم ــت ک ــزی پیداس در فل
ــه  ــم اینک ــی رغ ــت. عل ــل اس قف
هنــوز  ابوحســین  بســت  بــن 
ــود را  ــی خ ــای قدیم ــواده ه خان
آنهــا  از  تعــدادی  و حتــی  دارد 
ــد و  ــازی کرده ان ــان را نوس ملکش
ــی  ــارک م ــد و پ ــه مانده ان در محل
ــزرگ  ــاط ب ــد نقــش یــک حی توان
را بــازی کنــد کســی بــه آنجــا پــا 

نمی گــذارد. 
چنــدی پیــش اهالــی درخواســت 
آســیب  رفــع  بــرای  کردنــد 
پــارک  در  آمــده  وجــود  بــه 
دهیــم.  انجــام  پیگیریهایــی 
بــا  تن فروشــان  و  معتــادان 
پــارک  در  بــاالی  از  پریــدن 
آن  دنــج  و  خلــوت  فضــای  از 
فکــر  مــا  اســتفاده می کردنــد. 
کردیــم در کنــار پیگیــری معمــول 
از معاونــت اجتماعــی و فضــای 
ســبز شــهرداری ناحیــه بــا جلــب 
ــه  ــی ک ــی و فرصت ــارکت اهال مش
فضــای بــاز پــارک بــرای دیــدار و 
فعالیــت می دهــد در ایــن شــرایط 
کرونــا، حضــور اهالــی در پــارک را 
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فعــال کنیــم. بــا اهالــی کوچــه کــه 
صحبــت کردیــم متوجــه شــدیم 
ــرداری  ــره ب ــدای به ــارک در ابت پ
ــا دور  ــدن خانمه ــع ش ــل جم مح
هــم و بــازی فرزندانشــان بــوده 
اســت. ولــی برخوردهــای نامناســب 
نگهبــان بــرای زود بســتن در پــارک 
و نامرتــب بــودن برنامــه بــاز شــدن 
ــی را از اســتفاده  ــرور اهال ــه م در، ب
ــت.اگرچه  ــرده اس ــرف ک از آن منص
ــه  ــان کوچ ــر در هم ــال حاض در ح
هســتند ســاکنانی کــه کار پــرورش 
گل و گیــاه را انجــام می دهنــد امــا 
تمایلــی بــرای مشــارکت در فعالیــت 
بخشــی بــه پــارک نظیــر کالســهای 
و  گیاهــان  داری  نگــه  آموزشــی 
ابوحســین  پــارک  ...نداشــتند. 
ــد  ــه چن ــت ک ــی س ــارک کوچک پ
وســیله بــازی کوچــک دارد و باقــی 
ــه باغچــه شــده  ــل ب ــش تبدی فضای
ــهرداری  ــال حاضــر ش اســت. در ح
معمــول  هــای  آســیب زدایی 
خــود را انجــام داد و اهالــی هــم 
ــکر  ــاالی در تش ــاردار ب ــیم خ از س
نمانــد  ناگفتــه  البتــه  کردنــد، 
روزانــه نگهبانــی هــم در پــارک مــی 
نشــیند. درصــدد انتشــار فراخوانــی 
دواطلــب،  از گروههــای  هســتیم 
ــرای  ــط زیســت و ... ب ــاالن محی فع

فعالیــت  بــرای  پــردازی  ایــده 
ــی. امــا  ــا مشــارکت اهال بخشــی ب
بوســتان حافــظ بــه مســاحت266 
مترمربــع  زندگــی پــر شروشــوری 
در محــور شــرقی-غربی محلــه در 
تنهــا محــدوده متراکــم مســکونی 
در  پــارک  ایــن  می گذرانــد. 
محــل برخــورد کوچــه حیــدری و 
محــور مرادخانــی در مقابــل یــک 
ــرار  ــکونی ق ــزرگ مس ــه ب مجموع

دارد.
بوســتان علــی رغــم مســاحت 
بــرای  کوچکــش هــم فضایــی 
نشســتن دارد کــه مــورد اســتفاده 
کننــدگان  مصــرف  ســالمندان، 
مــواد و محــل خــواب کارتــون 
ــیله ورزش  ــم وس ــت، ه خوابهاس
بــازی  اســتفاده  مــورد  کــه 
دو  هــم  و  اســت  کــودکان 
ــل  ــه مح ــزرگ ک ــه ب ــطل زبال س
جســتجوی روزی بــرای کارتــن 
ــاکنان  ــدف س ــا، و نقطــه ه خوابه
مجتمــع روبــه رو بــرای پرتــاب 
بــه  اغلــب  کــه  اســت  زبالــه 
ــر  ــد منج ــری ب ــانه گی ــل نش دلی
ــردد.  ــی گ ــور م ــی مح ــه آلودگ ب
بررســی مــا حاکــی از ایــن اســت 
اگرچــه ایــن فعالیتهــا اغلــب جــدا 
امــا  می گیــرد  هــم صــورت  از 

موقعیت مکانی بوســتان حافظ. مســاحت این پارک 266مترمربع می باشد

و موقعیــت  بوســتان حافــظ 
مجتمــع نوســازی شــده

بوستان حافظ

بوستان حافظ و کودکانش
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مبلمان پارک ابوحسین

رویــای »خانــه بــاغ« در دل 
ــد  شــهر در بطــن خــود نیازمن
ــمندی  ــرمایه و هوش ــد س پیون
ــی  ــا کس ــت. تنه ــی س فرهنگ
ــل  ــه دلی ــراغ دارم ب ــه س را ک
ــت  ــرای باف ــدی ب ــه من دغدغ
بافــت  ایــن  بــه   تاریخــی 
آمــده و بــا تمــام آنچــه کــه از 
ســرمایه اجتماعــی و اقتصــادی 
بخشــی  مرهــم  بــرای   دارد 
ــد،  ــی کن ــالش م ــت ت ــه باف ب
مرباغــی  بهــروز  مهنــدس 
ســت. مشــخصا ایــن اتفــاق 
نــه بــدون ســرمایه محقــق 
ــتوانه  ــدون پش ــه ب ــود ن می ش
فرهنگــی کــه در اراده آدمیــان 
ــور  ــه باشــد. چــرا کــه عب نهفت
ارزشــگذاری  برچســب   از 
ــاب آوری  ــی، ت ــت مکان موقعی
آســیبهای  بــا  همجــواری 
بســا  چــه  کــه  اجتماعــی 
معنــوی  و  مــادی  خســارت 
ــوار  ــراه دارد کاری دش ــه هم ب

ــت. اس
کاش نفر بعدی من باشم.

مــواردی هــم مشــاهده شــده که در 
کنــار بــازی کــودکان مصــرف مــواد 
ــان  ــم در جری ــردی ه ــه گ ــا زبال ی
اســت. نکتــه قابــل توجــه اینجاســت 
ــرای  ــه از محــل ب ــی ک ــه کودکان ک
بــازی اســتفاده مــی کننــد فرزنــدان 
ــه  ــاکن در مجموع ــای س خانواده ه
خانه هــای  از  و  نیســتند  نوســاز 
برخــوردار  کوچــه  قمرخانومــی 
ــارک  ــه پ ــک ب ــعابات نزدی ــا انش ی
می آینــد. عــدم تمایــل ســاکنان 
مشــارکت  بــه  آپارتمان نشــین 
حافــظ  بوســتان  داری  درنگــه 
ــارک،  ــرای پ ــودن ب )چشــم ناظــر ب
ــش و ..(  ــه از راه معمول ــال زبال انتق
از موضوعــات قابــل  مطالعــه اســت.

امــا پیــش از پایــان فکــر مــی کنــم 
ــز  ــری نی ــده دیگ ــورد ای ــد در م بای
ایــن تنهــا  بنویســم. چــه بســا 
ــردن آن  ــرح ک ــرای مط ــی ب فرصت
ــنت  ــد س ــرم می آی ــه نظ ــد. ب باش
تهــران  در  قشــالق  و  ییــالق 
شــده  تاریخــی  ژن  بــه  تبدیــل 
تغییــر  رغــم  علــی  کــه  اســت 
واســطه  بــه  مختلــف  شــکلهای 
تغییــر ســاختار زندگــی در حــد 
ــواده،  ــر خان ــادی ه ــت اقتص بضاع
ــش از  ــت. پی ــرار اس ــان برق همچن
تغییــر شــکل معمــاری در مقیــاس 
کوچــک، خانه هــا بــه واســطه وجــود 
حیــاط مرکــزی امــکان ایــن ییــالق 
و قشــالق را بــرای ساکنانشــان مهیا 
ــکان  ــد، حــال آنکــه در ام می نمودن
ــران و ...  ــان و دبی ــادی درباری اقتص
فرصتهایــی بــرای خــروج از شــهر و 
ــوش آب و  ــق خ ــکونت در مناط س
هواتــر نیــز مهیــا بــوده اســت. ایــن 
موضــوع هــم اکنــون هــم بــا خریــد 
و  اطــراف  روســتاهای  زمینهــای 
ســاخت و ســاز غیــر مجــاز و عبــور 
بــرای  روســتاییان  مقاومــت  از 

پذیــرش فــرد غریبــه و هزینــه 
بنایــی  قانــون،  زدن  دور  بــرای 
خانــواده  اســتراحت  بــرای  را 
ــا  ــال مهی ــراد کهنس ــژه اف ــه وی ب

. ینــد می نما
تاریخــی  بافــت  محــدوده  در 
موضــوع ســکونت و پیشــگیری 
ــدن  ــط بلعی ــازار توس ــعه ب از توس
موضــوع  از  اطــراف  خانه هــای 
هایــی ســت کــه این ســالها بســیار 
ــت.  ــده اس ــع ش ــه واق ــورد توج م
خانــه هایــی کــه بــه واســطه عــدم 
پاســخگویی بــه نیــاز زمانــه خــود 
ــه کارگاههــا  ــا ب ــد ی رهــا شــده ان
ــود  ــه خ ــوند ک ــاره داده می ش اج
ــه  ــت. خان ــاز نابودیس ــباب آغ اس
هایــی کــه بــه واســطه شــکل 
معماریشــان در ترکیــب بــا فضــای 
بــاز تنــوع فعالیتــی بیشــتری را در 
ــی داد. ــرار م ــکان ســاکنانش ق ام

مجموعــه  حاضــر  حــال  در 
شــهری  مدیریــت  نهادهــای 
ــت  ــازی و بازگش ــرای بازس ــز ب نی
بافــت  و  خانه هــا  بــه  زندگــی 
تاریخــی  تمایــل بیشــتری نشــان 
بایــد  حــاال  می دهند)البتــه 
بنویســم مــی دادنــد. شــهزدار 
جدی تریــن  کــه   12 منطقــه 
حامــی ایــن ایــده بــود جــای 
ــدی  ــت جدی ــه مدیری ــود را ب خ
ــبت  ــنایی نس ــوز آش ــه هن داد ک
بــه رویکــردش وجــود نــدارد( 
ــازی.  ــب و نوس ــوع تخری ــا موض ت
و  بــودن  شــهر  درون  امتیــاز 
ــای  ــه فضاه ــر ب ــی راحتت دسترس
ســت  امتیــازی   .... و  خدماتــی 
کــه ایــن بافــت در کنــار داشــتن 
ــوت  ــی و خل ــاز خصوص ــای ب فض
ــاد  ــرد، داراســت. ی ــه ف منحصــر ب
شــعر اکبــر اکســیر مــی افتــم 

کــه:« صفــر را بســتند 
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که ما به بیرون زنگ نزنیم 
از شــما چــه پنهــان مــا از درون 

ــم!« ــگ زدی زن
ــای  ــه ج ــم کاش ب ــی کن ــر م فک
آنهمــه تــالش بــرای دورزدن قوانین 
فتــح  و  زیســت  محیــط  حفــظ 
حریــم بســتر رودخانــه و مخــدوش 
کــردن فضاهــای روســتاها، ایــن 
ــه بافــت تاریخــی توســط  فرصــت ب
ســرمایه گذاران داده می شــد کــه 
تــا خانه هــا را بــه مثابــه خانــه 
ــد.  ــاد کنن ــی در دل شــهر آب باغهای

بــه عبارتــی تــالش مضاعــف بــرای 
مقابلــه بــا یــک خیــر جمعــی 
ــی  ــمت آبادان ــه س ــه ب آینده نگران
ــر  ــر مــی گشــت کــه در دل خی ب
نیــز  را  جمعــی  خیــر  فــردی، 
دربرداشــت. ایجــاد یــک مرکزیــت 
ســبز در دل مرکــز تاریخــی شــهر 
تهــران امــر دور از تحققــی نیســت 
ــا نیازمنــد همگرایــی نهادهــای  ام
بخــش  خواســت  و  مدیریتــی 
ــول  ــه قب ــا چ ــت. ت ــی س خصوص

ــد.  ــر آی ــه در نظ ــد و چ افت
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لیال سلـطانی - دکتـری شهرسـازی

پلتفرم هـــای  از  اســتفاده 
اجتماعـی بـرای تحلیل های 

شـهری در پایـان سـده

چکیده
   امــروزه پلتفرم هــای اجتماعــی بــا 
ــه  ــران ب ــات کارب ــتفاده از اطالع اس
ــای  ــم در تحلیل ه ــع مه ــک منب ی
سیســتم  و  تبدیل شــده  شــهری 
ــه اطالعــات را متحــول  دســتیابی ب
ــات  ــیاری از مطالع ــد. بس ــرده ان ک
ــا  ــب ب ــی متناس ــات جهان و تحقیق
ــاختار  ــه س ــه ب ــا توج ــوع و ب موض
در  داده هــای  پایــه  بــر  پــروژه، 
ــبکه های  ــن شــ ــترس ایـــ دســ
بــا  و  شــده  تعریــف  اجتماعــی 
در  مــردم  نظــرات  از  اســتفاده 
ــرد  ــوه، رویک ــای انب ــاس داده ه مقی
و  مســائل  بــه  را  متخصصیــن 
ــر داده  ــهری تغیی ــیل های ش پتانس
اســت. بهره بــرداری از ایــن ظرفیت 
در کشــور مــا بــا چالشــهایی مواجــه 
اســت کــه میبایســت در همــان گام 
نخســت و در مرحلــه تعریــف پــروژه 

ــرد.  ــرار گی ــر ق مدنظ
ــروژه –  ــف پــ ــد واژه : تعریــ کلی
پلتفرمهــای اجتماعــی – فضــای 

جمعــی – مشــارکت مردمــی

طــی ســه ســال اخیــر، بــا توجــه به 

ــت  ــژه محدوی ــم بوی ــرایط حاک ش
نهــاد شــهرداری،  مالــی  هــای 
و  کالن  اقتصــادی  شــرایط 
رویکــرد غالــب مدیریــت شــهری، 
بســیاری از ســازمانها )صــرف نظــر 
تکالیــف  و  ذاتــی  ماموریــت  از 
ــف، طراحــی  ــه تعری باالدســتی( ب
ــک  ــای کوچ ــروژه ه ــرای پ و اج
مقیــاس روی آوردنــد. ســازمان 
ســازمان  شــهرتهران،  نوســازی 
مشــاور  ســازمان  زیباســازی، 
ــران،  ــهر ته ــی ش ــی و مهندس فن
معاونتهــای اجتماعــی و فرهنگــی 
و  فنــی  معاونتهــای  و  مناطــق، 
عناویــن  تحــت   ... و  عمرانــی 
مختلــف از قبیــل ارتقــا کیفیــت و 
بهســازی محیطــی، طراحــی پــالزا 
ــگاه، اتصــال پهنــه، ایجــاد  و میدان
توســعه  مــدار،  پیــاده  فضــای 
ــف  ــه تعری ــل و ... ب ــان کام خیاب
مداخلــه در  و  پــروژه، طراحــی 
ــی  ــی و جمع ــای عموم ــه ه عرص
پرداختنــد.  مقیــاس  کوچــک 
چالشــهای ایجــاد شــده در برنامــه 
ریــزی و تولــی تعریــف و تصویــب 
ــت، در  ــن دس ــی از ای ــروژه های پ
فراینــدی آشــکار و غیررســمی 
منجــر بــه نوعــی تــالش ســازمانی 
بــرای ایجــاد تمایــز در روش و 
محتــوای برنامــه ریــزی بــرای 
ــی از  ــای جمع ــه ه ــعه عرص توس

ــد. ــت ش ــن دس ای
ــد  ــا تاکی ــازمانها ب ــی از س در یک
ــردم«  ــارکت م ــرورت »مش ــر ض ب
بــه عنــوان رکــن مبنــا در تعییــن 
ــه و نیازســنجی  ــای مداخل اولویته
هــای  عرصــه  توســعه  بــرای 
عمومــی )بــه نحــوی کــه در قالــب 
اجــزای یــک شــبکه فعالیتــی 
ــت نقــش  ــه هــم پیوســته، قابلی ب
ــهر  ــی ش ــات مدن ــری در حی پذی
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ــروژه  ــند( پ ــته باش ــران را داش ته
ســاخت  کــه  شــد  تعریــف  ای 
ــات  ــای اطالع ــر مبن ــگاه داده ب پای
انبــوه قابــل اســتخراج از شــبکه 
آنالیــن  داده  پایگاههــای  و  هــا 
ــر،  ــکوئر، توییت ــتاگرام، فوراس )اینس
ــس و ...( را در  ــوگل مپ ــتراوا، گ اس

دســتورکار قــرار داد. 
مقــرر بود که نقــاط دارای پتانســیل 
بــا کمــک ســنتز داده هــای موجــود 
و همچنیــن ارزیابــی تجربــه زیســته 
و توقعــات شــهروندان شناســایی 
ــمی  ــای رس ــه ه ــدا الی ــود. ابت ش
تــر اطالعــات در اســناد و مطالعــات 
ارزش  و  اعتبــار  واجــد  شــهری 
ســازمانهای  و  ادارات  از  قانونــی، 
شــهرداری جمــع آوری گــردد، و 
ــه  ــادن الی ــم نه ــاروی ه ــپس ب س
هــای اســتخراج شــده از پلتفرمهــا، 
ــه  ــود ک ــاخته ش ــگاه داده ای س پای
ــه  ــاختار اولی ــایی س ــای شناس مبن
شــبکه فضاهــای عمومــی را شــکل 
دهــد، تــا مکانهــای مســتعد اصلــی 
بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات 
ماهــوی و رویــه ای انتخــاب شــوند. 
مشــارکت  لحــاظ  بــر  تمرکــز 
ــای  ــتفاده از پلتفرمه ــا اس ــردم ب م
میتوانســت  اگرچــه  اجتماعــی، 
ایجــاد کنــد  فرصتهــای زیــادی 
)فــارغ از کانســپت کلــی شــبکه 
ســازی عرصــه هــای عمومــی( امــا 
ــا  ــف طــرح، ب ــد تعری ــدا فراین از ابت
جــدی  محدودیتهــای  و  تهدیــد 
ــاق  ــب و انطب ــر تناس ــژه از نظ )بوی
ــات  ــردآوری اطالع ــزار گ روش و اب
ــا ماهیــت داده هــای مــورد نیــاز(  ب

ــود. ــه ب مواج
ــا  ــات پلتفرم هـــ ــب اطالعـــ غالــ
ــد  ــا هــدف پــروژه نبودن متناســب ب
ــی  ــتلزم ارزیاب ــا مس ــرد آن ه و کارب
بــا  انطبــاق  میــزان  لحــاظ  بــه 

متغییرهــای کیفیــت مکانهــای 
جمعــی، مرجعیــت قانونــی و ... 
بــود کــه موجــب شــد در فراینــد 
انجــام کار بــا روشــهای دیگــر 
بصــورت تلفیقــی اســتفاده شــود. 
ــا  ــوه داده ه ــا انب ــامانه ها ب ــن س ای
ــردم  ــط م ــه توس ــی ک و اطالعات
آنالیــن  پلتفرم هــای  در ســطح 
اظهارشــده، اطالعــات وســیعی 
از مراجعــات مــردم بــه مراکــز 
ارائــه خدمــات فراغتــی شــهر، 
ــان  ــه و محبوبیتش ــزان مراجع می
دارنــد. لیکــن بجــز اطالعاتــی 
ــرات  ــه نظ ــا ارائ ــاز ی ــر امتی نظی
عمومــی در مــورد مــکان و کیفیت 
خدمــات آن کــه  مــردم ثبــت 
ــی  ــات تکمیل ــد، اطالع ــرده ان ک
دیگــری نظیــر نحــوه آشــنایی  بــا 
ــازه  ــتفاده در ب ــوی اس ــا، الگ فض
همــه  مختلــف،  زمانــی  هــای 
شــمولی، میــزان احســاس امنیــت 
ــای مجــاور، اســتمرار  در خیابان ه
)طیــف  و...  مــکان  فعالیــت 
ــت  ــای کیفی ــیعی از متغییره وس
عرصــه عمومــی( و نحــوه توســعه 
ــخیص  ــل تش ــهری قاب ــت ش باف
ــت  ــه الزم اس ــال آنک ــت. ح نیس
ســاختاری  در  هــا  داده  کلیــه 
یکپارچـــه بررســــی و تحلیــل 
بــه  دسترســی  مســائل  شــود. 
ــی  ــای اجتماع ــات پلتفرم ه اطالع
بــا منابــع اطالعاتــی انبــوه، نحــوه 
ارائــه خدمــات بــه ایــران، هزینــه 
ــه اطالعــات، و نحــوه  دسترســی ب
پرداخــت ایــن هزینــه در شــرایط 
حاکــم بــر کشــور، و فیلتــر بــودن 
در  ســرویس ها  ایــن  از  برخــی 
ایــران باعــث شــده کــه اطالعــات 
ــده  ــع نش ــران جم ــی در  ای موثق
ایــن مســایل روایــی و  باشــد. 
پایایــی ایــن پایگاه هــای داده ای 
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را بــا تردیدهــای جــدی مواجــه 
ــازد. ــی س م

فراینــد  در  مشــکالت  دیگــر  از 
تشــکیل بانــک داده، دسترســی بــه 
ــا توجــه  اطالعــات رســمی اســت. ب
ــه  ــر ارائ ــم ب ــای حاک ــه ممنوعیته ب
اطالعــات و عــدم دسترســی مشــاور 
بــه طیــف گســترده ای از داده هــای 
مصــوب طــرح تفصیلی تهــران، عدم 
قطعیــت و ضــرورت به روزرســانی 
مکــرر داده هــا کــه دائمــا در حــال 
تغییرنــد، دامنــه محــدود داده هــای 
مراجــع رســمی بــرون ســازمانی 
اطالعــات  زیرســاختی  تفــاوت  و 
ــک  ــاد بان ــف، ایج ــای مختل ابزاره
ــر  ــکا را متاث ــل ات ــی و قاب داده مکف

ــی ســازد؛ م
واســطه  بــــه  پــــروژه  ایــــن 
ــارکت  ــح »مش ــتگزاری صحی سیاس
مــردم در تعییــن اولویتهــای مداخله 
و نیازســنجی بــرای توســعه عرصــه 
هــای عمومــی« و طــرح رویکردهای 
نوآورانــه همســو بــا تحــوالت ابزاری 
عصــر حاضــر، بــه ســهم خــود 
ــت.  ــوده اس ــد ارزش ب ــی واج اقدام
گرچــه بررســی آخریــن گزارشــهای 
ــای  ــوب( گوی ــده )غیرمص ــه ش تهی
عــدم تحقــق هــدف کارفرمــا اســت؛ 
و  تهدیــدات  فرصتهــا،  امکانــات، 
محدودیتهــای عملــی در کاربــرد 
بصــورت  اجتماعــی  پلتفرمهــای 
اســت.  شــده  تجربــه  مصداقــی 
از آنجــا کــه پــروژه هایــی کــه 
پــس  اجرایــی  دســتگاههای  در 
بــه  پاســخ  در  و  نیازســنجی  از 
ــی  ــف م ــود تعری ــای موج ضرورته
شـــوند، از ماهیــــت کاربـــردی 
برخوردارنـــد؛ طــــرح و ارزیابــی 
ایــن پــروژه از اهمیــت ویــژه ای 
ــوده و موکــد آن اســت  برخــوردار ب

کــه علــی رغــم تحــوالت ابــزاری، 
اصــول پایــه در تعریــف و راهبــری 
پــروژه همچنــان رکــن مبنــا و 
وجــه تضمیــن تحقــق اهــداف 

ــت. اس
مهمتریــن گام در هــر پــروژه کــه 
را  اهدافــش  تحقــق  و  تکمیــل 
تضمیــن میکنــد، تعریــف درســت 
و دقیــق از آن اســت. بویــژه  الزم 
اســت از ابتــدا و پیــش از تصویــب 
پــروژه، انطبــاق هــدف و خروجــی 
مــورد انتظــار از آن بــا روش و 
ابــزار گــردآوری و تحلیــل داده 

ــردد.  ــرل گ کنت
ــروژه در  ــام پ ــد انج ــق فراین تدقی
شــرح خدمــات و کنتــرل خروجی 
ــه، تعییــن متغییرهــای  هــر مرحل
وابســته و مســتقل، اســتفاده از 
ابــزار تحلیــل متناســب بــا موضوع 
و بررســی امــکان ایجــاد بانــک 
در  و  صحیــح  هدفمنــد،  داده 

ــت. ــروری اس ــترس ض دس
ــزار الزم  روش انجــام پــــروژه و اب
بــــرای آن میبایســـت از ابتــــدا 
پایایــی  و  روایــی  و  مشــخص 
ــرر  ــر مک ــردد. تغیی ــرز گ آن مح
عــدم  و  کار  انجــام  فرایندهــای 
شـــفافیت آن، ضمــن تطویــل، 
و  مدیریتــی  مداخلــه  زمینـــه 
ــگان  ــر نخب ــه نظ ــروژه ب ــکای پ ات
را بــه شــدت تقویــت مــی کنــد و 
ــردم را تحــت  ــه مشــارکت م داعی

ــد.  ــی ده ــرار م ــر ق تاثی
بــا توجــه بــه شــرایط، و ضوابــط و 
قوانیــن جاری در کشــور، اســتفاده 
موثــــر، علمــــی و عملیاتــــی از 
ظرفیتهــای شــبکه های اجتماعــی 
در تدویــن بانــک داده پــروژه های 
ــی  ــرای بخــش غیردولت ــهری ب ش

امــکان پذیــر نیســت.
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جمع بندی
ــای  ــر مبن ــگاه داده ب ــاد پای در ایج
اطالعــات انبــوه قابــل اســتخراج 
از شــبکه هــا و پایگاههــای داده 
ــکوئر،  ــتاگرام، فوراس ــن )اینس آنالی
توییتــر، اســتراوا، گــوگل مپــس 
ابزارهــای  تلفیقــی  کاربــرد   )... و 
مــی  داده  تحلیــل  و  گــردآوری 
توانــد محدودیتهــای پلتفرمهــای 
را  کشــور  در  آنالیــن  اجتماعــی 
ــه  ــا توجــه ب تعدیــل کنــد. لیکــن ب
ــی  ــروژه، ارزیاب ــی پ ــی نهای خروج

میــزان  و  ســهم  اثربخشــی، 
ــردآوری  ــات گ ــتفاده از اطالع اس
لحــاظ  بــا  پلتفرمهــا  از  شــده 
ــی  ــه م ــش گفت ــای پی محدودیته
ــروژه  ــف پ ــژه در تعری بایســت بوی
هــا در شــهرداری کــه مبنــای 
اجرایــی و کاربــردی دارنــد، مدنظر 
قــرار گیــرد. علــی رغــم تحــوالت 
ــف  ــه در تعری ــول پای ــزاری، اص اب
و راهبــری پــروژه همچنــان رکــن 
مبنــا و وجــه تضمیــن تحقــق 

ــت. ــداف اس اه
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بخـش دوم :
پژوهش های موردی
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نغــمه تــرک زاده طراح شهری از وین 

مشــارکت در آرام ســازی 
شـهر  ماریاهیلـف  خیابـان 

ویــن

ــزارش  ــه گ ــرا واداشــت ک    آنچــه م
ــان  ــما در می ــا ش ــر را ب ــر زی مختص
بگــذارم، تجربــه ملمــوس گفتارهایــی 
ــده  ــنیده و خوان ــا ش ــه باره ــود ک ب
شــده و حداقــل بــرای مــن بــه وقــوع 

ــود.  نپیوســته ب
نوشــتاری کــه در ادامــه می آیــد 
نگاهــی دارد بــه نحــوه مشــارکت 
مــردم در پیــاده ســازی و آرام ســازی 
و مختلــط ســازی یکــی از پــر رفــت و 
آمدتریــن خیابان هــای تجــاری شــهر 

ــن. وی
ایــن خیابــان که ماریــا هیلــف نامیده 
ــه  ــه دارد ک ــی دیرین ــود، قدمت می ش
نقــل آن از ایــن گفتــار خــارج اســت. 
ــن زاده  ــا شــهر وی ــم ب مختصــر بگوی
شــده، رشــد کــرده و گســترش یافتــه 

اســت.
خیابانــی کــه امــروزه بیــش از ده 
ــد  ــر و کار دارن ــا آن س ــر، ب ــزار نف ه
)در آن حوالــی زندگــی می کننــد، 
دارنــد،  تجــارت  می کننــد،  کار 
خدمــات ارائــه می دهنــد، بــه خریــد 
ــات  فراغــت خــود  ــا اوق ــد و ی می رون
ــد  ــداد بازدی ــن تع ــد(. ای را می گذرانن
کننــده  در مقایســه بــا جمعیــت 

تقریبــا دو میلیونــی شــهر ویــن 
اســت.  ملموس تــر 

ایــن خیابــان تجــاری  کــه از قلــب 
ــوی  ــم س ــه وه ــأت گرفت ــن نش وی
ادامــه  شــهر  گســترش  جهــت 
یافتــه، از گذشــته محمــل خطــوط 
حمــل و نقــل عمومــی بــوده اســت. 
اولیــن قطــار شــهری اســبی ویــن، 
در ایــن خیابــان وظیفــه حمــل 
و نقــل شــهروندان را بــه عهــده 
گرفــت تــا اینکــه مبــدل بــه قطــار 
ــه  ــا ک ــد. از آنج ــی ش ــهری برق ش
ــای  ــبکه قطاره ــال 1993 ش در س
زیرزمینــی ویــن آغــاز بــه کارکــرد،  
ایــن  اصلــی  خطــوط  از  یکــی 
ــتای  ــی در راس ــج خط ــبکه پن ش
ایــن خیابــان وظیفــه رفــت و آمــد 
مــردم را  عهــده دار شــد. بدیــن 
صــورت در فواصــل حــدود 500 
ــی 650 متــری ، چهــار ایســتگاه  ال
قطــار زیرزمینــی رفــت و آمــد 
ــد.  ــش می ده ــان را پوش ــن خیاب ای
افزایــش روز افــزون تعــداد ماشــین 
هــا و حضــور ایــن چهــار ایســتگاه ، 
ــا محلــی  ــر آن داشــت  ت شــهر را ب
از اعــراب بــرای قطــار شــهری برقی 
باقــی نگذاشــته و بــا برچیده شــدن 
ایــن وســیله عمومــی از ســطح 
شــهری  اتوبوس هــای  خیابــان، 
وظیفــه تغذیــه مســیر را تــا مبــادی 

ــد.  ــده گرفتن ــه عه ــان ب خیاب
بدیــن صــورت خیابــان ماریــا هیلف 
ــرار  ــا ق ــین ه ــلط ماش ــت تس تح
ــا  گرفــت و مراجعانــی کــه پیــاده  ی
ــل  ــل و نق ــوط حم ــق خط از طری
عمومــی بــه ایــن خیابان دسترســی 
داشــتند بــه جــداره خیابــان رانــده 

شــدند. 
ــاد  ــه ی ــرا ب ــف م ــان ماریاهیل خیاب
می انــدازد،  زار  اللــه  خیابــان 
ــرت  ــا حس ــن روی ب ــاید از همی ش
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ــازی  ــه س ــل بهین ــه ای مراح ناامیدان
اش را دنبــال کــردم. 

خیابــان ماریاهیلــف همچون اللــه زار، 
ــا  ــه جداره ه ــس زد و ب ــا را پ پیاده ه
کوفــت تــا ماشــین هــا  اجــازه تاخــت 
ــور  ــی حض ــد. وقت ــدا کنن ــاز پی و ت
ــت  ــد، اف ــر ش ــاده کمت ــران پی کارب
ــز  ــا و مراک ــا و کافه ه ــی مغازه ه کیف

تفریحــی بیشــتر و بیشــتر شــد. 
خیابــان اللــه زار در هــم فــرو ریخــت 
)بگذریــم از فعالیت هــای شایســته ای 
ــی  ــق موضع ــورت تزری ــه ص ــه ب ک
ــهر  ــا ش ــد( ام ــکین درد می دهن تس
ــا  ــان ماری ــن خیاب ــرو ریخت ــن ف وی

ــد.  ــف را برنتابی هیل
در ســال 2011میــالدی، شــهر ویــن 
تصمیــم بــه نجــات خیابــان کــه نــه! 
ــی  ــات زندگ ــه نج ــم ب ــه تصمی بلک
شــهری و کیفیــت زندگی شــهروندان 
گرفــت. بنــا شــدکه اولویــت بــه 
امــا  شــود،  داده  پیــاده  عابــران 
برچیــدن ماشــین هــا تصمیــم ســاده 
ای نبــود. نــه تنهــا پیــاده ســازی ایــن 
ــریان  ــک ش ــوان ی ــه عن ــان ب خیاب
اصلــی شهر،شــبکه حمــل و نقــل 
ــان  ــه صاحب ــی نمودبلک ــل م را مخت
مشــاغل و کســبه نیــز دالیــل خــاص 
خــود را بــرای مخالفــت بــا ایــن 
ــن  ــازی ای ــتند.پیاده س ــم داش تصمی
خیابــان مقــدور نبــود، پــس مســوالن 
بــا بررســی هــای متعــدد بــر آن 
ــان  ــی خیاب ــش میان ــا بخ ــدند ت ش
ــط  ــی آن مختل ــازی و مابق ــاده س پی
ــه  ــه چ ــه ب ــن ک ــود. ای ــی ش طراح
دلیــل و بنــا بــه چــه مطالعاتــی ایــن 
ــن  ــم اتخــاذ شــد از حیطــه ای تصمی

ــت. ــارج اس ــزارش خ گ
ــی  ــن هدف ــه چنی ــرای دســتیابی ب ب
مشــارکت شــهروندان و مخاطبــان 

ــود.  ــر ب ــکار ناپذی فضــا ان
مخاطبــان می بایســتی در زمینــه 

طراحــی  و  گیــری  تصمیــم 
ــا  ــون فض ــد. چ ــارکت می کردن مش
متعلــق بــه آنــان بــود و بــدون اجــرا 
کــردن آنچــه مخاطبــان خواهانــش 
ــر  ــد طبیعــی تغییــر زی ــد، رون بودن
ســؤال رفتــه و مختــل می شــد. 
ــد  ــه بای ــد ک ــان بودن ــن مخاطب ای
چــه  کــه  می داشــتند  اعــالم 
خواســت ها و مطالباتــی و توقعاتــی 
از فضــا دارنــد و فضــای جدیــد 
قابلیت هایــی  چــه  می بایســتی 

ــد.  ــته باش داش
بــرای رونــق هــر چــه بیشــتر فضــا 
ــدم زدن،  ــرای ق و ایجــاد بســتری ب
پرســه زدن، عبــور کــردن و یــا 
ــا  ــدن در فض ــگ و مان ــی درن لخت

ــرد؟  ــد ک ــه بای چ
و  بایدهــا  فضــا،  آتــی  کاربــری 
نبایدهــای بــی چــون و چــرای فضا، 
عناصــر و عوامــل ضــروری در فضــا 
چــه هســتند و چگونــه باید مســتقر 

شــوند؟
اینهــا ســؤاالتی بــود کــه شــهر وین 
ــدان  ــردم ب ــکاری م ــا هم ــد ب بای

ــی داد. ــخ م پاس

نقطه آغازین
در ســال 2011 شــهر وین مطالعات 
همــه جانبــه ای را بــرای دگرگونــی 
ــا  ــان ماری ــب خیاب ــرایط نامناس ش
هیلــف آغــاز کــرد. در ایــن مطالعات 
می بایســتی دورنمایــی از ایــن فضــا 
ــی کــه جوابگــوی نیازهــای  در حال
چنــد گانــه کاربــران فضــا بــود 
مجســم می شــد. نیازهایــی کــه 
اهــم آنــان توجــه بــه یــک شــریان 
ــظ و  ــهر، حف ــده ش ــی عم ترافیک
ــاکنان  ــی س ــت زندگ ــا کیفی ارتق
محــدوده مــورد نظــر و کیفیــت 
فضــا  بــه عنــوان راســته خریــد و یا 

ــود. ــت ب ــات فراغ ــذران اوق گ
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ــال 2011(  ــز س ــان )پایی ــن زم در ای
ــام  ــه ن ــی ب ــان، اتاقک ــل خیاب در مح
ــف  ــتقر و تعری ــو« مس ــاق گفتگ »ات
شــد تــا در آنجــا چارچــوب طراحــی 
و بهینــه ســازی خیابــان مــورد بحــث 

ــرد.  ــرار گی و بررســی ق
چارچــوب طراحــی کــه بــر پایــه 
شــهروندان  خواســت  و  نظــرات 
دو  بــود، حــدود  گرفتــه  صــورت 
ــه  ــان ب ــد توســط کارشناس ــال بع س
شــهروندان ارائــه شــد )ژانویــه 2013 
تــا آپریــل2014( تــا بازخــورد نظرات 
آنــان پروســه طراحــی را جهــت 

ــد.  بخش

نگاهی به پروسه مشارکت
گروه هــای جمعیتــی کــه در پروســه 
ــه طــور  ــد ب مشــارکت شــرکت کردن

عمــده عبــارت بودنــد از:
ساکنین محالت مجاور

کســــبه خیابــــان و خیابان هــای 
مرتبــط

شــاغالن و کارمنــدان در خیابــان و در 
خیابان هــای مجــاور
مشتریان و خریداران 

ــه صــورت  ــه ب ــی ســرپناه ک ــراد ب اف
ــا گروهــی برخــی از ســاعات  تکــی ی
ــاختمان ها  ــالی س ــبانه روز در الب ش
ســکنی گزیــده، جلــب ترحــم کــرده 

ــا پاتــوق داشــتند.  و ی
عمــوم عالقمنــدان بــه پــروژه بــدون 
در نظــر گرفتــن ارتبــاط مســتقیم بــا 

پــروژه
ایــن افــراد بایــد ایــن امــکان را 
می داشــتند کــه بــه راحتــی و بــدون 
واســطه بتواننــد نظرات و پیشــنهادات 
و توقعــات خــود را بــا کارشناســان در 

ــد.  میــان بگذارن
ــردن  ــال کـ ــرای فعـ ــی بـ از طرفـ
ــرای  ــط ب ــف مرتبـ ــای مختل گروه هـ
مشـــارکت در پـــروژه می بایســتی 

تدابیــر مختلفــی اندیشــیده می شــد 
ــطوح  ــد س ــان بتوانن ــا کارشناس ت
مختلــف مشــارکت در پــروژه را مــد 

ــد. ــرار دهن ــر ق نظ
بدیــن منظــور شــیوه های مختلــف 
ــه  ــه در ادام ــان ک ــارکتی آنچن مش
می بینیــد مــورد اســتفاده قــرار 

ــت: گرف
رســانی  ها:اطــالع  خبرنامــه 
خبرنامه هــا  روزنامه هــا،  توســط 
ــوان  ــن عن ــه بدی ــایتی ک و وب س
طراحــی شــده بــود. خبرنامه هــا 
بــه طــور مســتمر میــان مخاطبــان 
ــی  ــال و چاپ ــه دو صــورت دیجیت ب
ــدگان  ــت کنن ــد. دریاف ــع ش توزی
خبرنامه هــا اهالــی محــالت مجــاور، 
کســبه، کارمنــدان و شــاغالن و 

ــد.  ــام بودن ــدان ع عالقمن

خبرنامه هــا شــامل مــوارد زیــر 
: ند می شــد

ــاد  ــات و ایجـــ ــه اطالعـــ ارائــــ
خیابــان آینــده  از  چشــم اندازی 

مــروری بــر نتایــج رویدادهــای 
گفتگوهــا و  همفکــری 

مراحــل فرآینــد مشــارکت و نتایــج 
آن

زمانبندی پروژه
روند طراحی

خبرنامه هـــــا بـــــه شــیوه های 
در  روش  چندیــن  از  و  مختلــف 
دســترس مخاطبــان قــرار گرفتنــد: 

)دیجیتالــی و چاپــی(
خبرنامه هــای  پســت:  طریــق  از 
چاپـــی)کاغذی( به تمام خانوارهـای 
ــال  ــاور ارس ــق مج ــاکن در مناط س

شــد. 
ایمیــل: خبرنامه هــای دیجیتالــی 
بــرای افــراد عالقمنــد که در لیســت 
داوطلبــان دریافــت اطالعــات اتــاق 
گفتگــو ثبــت نــام کــرده بــود، 
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ــدند. ــال ش ارس
ــه  ــا: ک ــی از خبرنامه ه ــخه عموم نس
ــو  ــاق گفتگ ــی در ات ــکل چاپ ــه ش ب
ــل  ــط قاب ــات مرتب ــی مؤسس و برخ

ــود.  ــت ب دریاف
بخــش  در  خبرنامــه  ســایت:  وب 
ــل  ــایت قاب ــا در وب س ــود خبره دانل

ــود. ــی ب دسترس
خبرنامــه  بــر  عــالوه  کاتالــوگ: 
ــود  ــود ب ــز موج ــی نی ــوگ های کاتال
ــد  ــر رون ــرور کوتاهــی ب ــه در آن م ک
کار و عناصــر مختلــف پــروژه وجــود 

داشــت.
ــه  ــو ب ــاق گفتگ ــوگ در ات ــن کاتال ای
ــود  ــترس ب ــگان در دس ــورت رای ص
ــوای آن در بخــش  ــالوه محت ــه ع و ب
دانلــود وب ســایت نیــز قابــل دریافت 

ــود. ب

وب سایت پروژه:
 وب ســایت پــروژه بخشــی از پــروژه 
مشــارکت بــود کــه بــه عنــوان 
اطالعــات  ارائــه  بــرای  بســتری 

می شــد.  اســتفاده 
ــداوم و  ــانی م ــالع رس ــر اط ــالوه ب ع
ــز جهــت  بروزرســانی آن، بخشــی نی
نظرخواهــی آنالیــن در بــاب الزامــات 
ــده و  ــدازی ش ــی راه ان ــاس طراح اس
ــراد مجــال  ــه تعــداد بیشــتری از اف ب
مشــارکت در رونــد طراحــی را می داد.

ارائــه  اصلــی وب ســایت  بخــش 
مهمتریــن نتایــج مراحــل مشــارکت 
بــود کــه زمانبنــدی طراحــی، مراحل 
مشــارکت و مدیریــت اجــرا را شــامل 

می شــد. 
در بخــش دانلــود ســایت قابلیــت 
چــاپ تمــام مــوارد فــوق مهیــا بــود. 
محتویــات وب ســایت شــامل مــوارد 

زیــر بــود:
اخبار مربوط به طراحی

اطالعــات عمومــی در مــورد پــروژه و 

چشــم انــداز برنامــه زمانبنــدی
مشــارکت  و  همــکاری  نحــوه 
مردمــی، مــروری بــر عناصــر فرایند 

مشــارکت
نتایــــج بـــه دســـت آمــده از 
تحلیـــــل فضــــا، مباحـــث اتــاق 
گفتگــو، کانســپت آمــاده شــده، 

نظرســنجی های آنالیــن
سؤاالت متداول

الکترونیــک،  پســت  صنــدوق 
ــنهادات  ــردی و پیش ــای ف تماس ه

انتقــادات و 
ــار  ــش از 280 ب ــدوق بی ــن صن ای
ــد  ــد درص ــر چن ــد ه ــتفاده ش اس
ــا بیهــوده  کمــی هــم نامرتبــط و ی

ــد.  بودن

پیــش  اتاقکــی   : گفتگــو  اتــاق 
خیابــان  در  کــه  بــود  ســاخته 
تعبیــه شــده و توســط گرداننــدگان 
برنامــه، متخصصــان و کارشناســان 
نماینــدگان شــهر سرپرســتی  و 
عالقمنــدان  آنجــا  در  می شــد. 
می توانســتند سؤاالت، پیشــنهادات، 
خواســته ها، تقاضاهــا و توقعــات 
خــود را ارائــه دهنــد. ایــن گفتگوهــا 
توســط  اداری  غیــر  ســاعات  در 
ایمیــل پــروژه قابــل پیگیــری بــود، 
ــخصی  ــورت ش ــه ص ــل ب ــر ایمی ه
توســط کارشناســان پاســخ داده 
می شــد. امــکان ارتبــاط تلفنــی نیــز 
ــود.  ــرار ب ــگان  برق ــورت رای ــه ص ب

ایــن اتــاق بــه عنــوان محــل اطــالع 
ــران  ــاکنان و کارب ــرای س ــانی ب رس
خیابــان ماریا هیلــف مورد اســتفاده 
ــت. در اینجــا شــهروندان  ــرار گرف ق
عالقمنــد می توانســتند در مــورد 
طــرح پیشــنهادی اطالعاتی کســب 
کــرده و بــا کارشناســان اعــم از 
معمــاران، طراحــان شــهر، طراحــان 
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منظــر، مدیــران شــهری و منطقــه ای 
ــد. مذاکــره کنن

پوســترهای متعــدد نصــب شــده 
ــر دیوارهــا، نمــای کلــی از پــروژه و  ب
ــی داد.  ــه م ــارکت را ارائ ــات مش امکان
همچنیــن در آنجــا یــک عکــس 
هوایــی بــا مقیــاس500 :1 از خیابــان 
گســترده شــده بــود کــه بازدیــد 
ــتند  ــط آن می توانس ــدگان توس کنن
و  نظــرات  مشــخص تر  و  بهتــر 

ــد.  ــرح کنن ــود را مط ــؤاالت خ س
دفترچــه  یــک  ایــن  بــر  عــالوه 
پیشــنهادات و انتقــادات در دســترس 
افــراد قــرار داده شــده بــود کــه 
عالقمنــدان نظــرات و درخواســت های 

خــود را در آن ثبــت نماینــد. 
غیــر  در  وری  بهــره  منظــور  بــه 
ســاعات اداری، یــک صنــدوق پســتی 
ــوده  ــاق گفتگــو نصــب ب در خــارج ات
و می توانســت در طــول شــبانه روز 

ــود.  ــتفاده ش اس
و  نظــرات  ایده هــا،  پیشــنهادات، 
ــه شــدت  خواســته های شــهروندان ب
متفــاوت و متنــوع بــود امــا در عیــن 
حــال هــم پوشــانی فراوانی هــم دیده 
می شــد. نتایــج بــه شــکل محتوایــی 

ــدند.  ــدی ش ــته بن دس
مشارکت در نمونه آزمایشی:

ــای  ــی از فض ــی بخش ــه آزمایش نمون
طراحــی شــده مــد نظــر بــود کــه بــه 
صــورت موقــت )ســه روزه( اجرا شــده 
و بازخورد مشــارکت کننــدگان در آن 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ایــن 
زمــان، طــرح مــورد نظــر آزمایــش و 
پایــش شــده و نتایــج بــرای ســنجش 

طــرح ثبــت شــد. 
از آنجــا کــه طراحــان و کارشناســان 
آرام ســازی ترافیــک و ایجــاد فضــای 
ــان را  ــرای بخشــی از خیاب ــط ب مختل
ــد نظــر داشــتند بخــش کوچکــی  م
ــه روی  ــان در طــی ســه روز ب از خیاب

ــاص  ــوارد خ ــز م ــه ج ــا ب خودروه
بســته شــد.

در ایــن زمــان تمــام پهنــه خیابــان 
بــه روی عابریــن پیــاده گشــوده 
ــه  ــکان تجرب ــر ام ــزاران نف ــد. ه ش
کردنــد.  پیــدا  را  فضــا  زودرس 
ــی در  ــک کارگاه طراح ــان ی همزم

ــد.  ــتقر ش ــل مس مح
در همیــن هنــگام در اتــاق گفتگــو 
نیــز کارشناســان بــا نظــرات کاربران 
و عکــس العمل آنان برخورد داشــته 
و مواجــه شــدند. بدیــن صــورت 
الزامــات و پایه هــای طراحــی نهایــی 

از ایــن مشــاهدات حاصــل شــد. 

  
در ایــن مــدت اهالــی و بازدیــد 
ــای  ــتند فرصت ه ــدگان توانس کنن
ــری  ــطه کارب ــه واس ــده ب ــه ش ارائ
ــه  ــان را تجرب ــد خیاب ــرح جدی و ط
کــرده و مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. 
ایــن نمونــه موقــت امکان مشــارکت 
ــچ  ــدون هی ــهروندان ب ــی ش تمام
محدودیتــی را ممکــن می ســاخت. 
همزمــان کنجــکاوی شــهروندان در 
ــه  ــان برانگیخت ــده خیاب ــورد آین م
شــد و توجــه بــه رونــد مشــارکت و 

ــت. ــش یاف طراحــی افزای
ــه طــور  شــهروندان می توانســتند ب
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مســتقیم در محــل اتــاق گفتگــو 
ــه  نظــرات و پیشــنهادات خــود را ارائ

ــد.  دهن
کارگاه  برگــزاری  نخســت  روز  در 
ــب نظــرات  ــه منظــور جل طراحــی ب
و مخاطبیــن  ایــده عالقمنــدان  و 

صــورت گرفــت.

روز دوم برنامه هــای متنــوع بــرای 
کــودکان و نوجوانــان از قبیــل چهــره 
ــک  ــرد و بادکن ــکیت ب ــردازی، اس پ
بــازی و در غــروب نمایــش فیلــم 

ــد. ــب داده ش ترتی

روز ســوم بــر پایــی یــک فضــای 
مناســب پیــک نیــک و اتــاق نشــیمن 
ــه  ــر چ ــق ه ــا تعل ــد ،ت ــم ش فراه
بیشــتر فضــا بــه شــهروندان نمایــش 

داده شــود.

نظرسنجی آنالین :
بــرای جمــع آوری و آشــنایی بــا 

نیازهــای اساســی و پیشــنهادات 
ــان  ــاب خدمــات خیاب ــران در ب کارب
از نظرســنجی آنالین اســتفاده شــد.

مــاه  یــک  از  بیــش  طــول  در 
عالقمنــدان نظــرات خــود را در 
مــورد پــروژه بیــان کردنــد. وب 
ســایت پــروژه امــکان نظــر ســنجی 
ــه  ــف ارای ــای مختل ــش ه را در بخ

مــی داد.
ــه ای  ــوان پای ــه عن ــج ب ــن نتای ای
بــرای برنامــه ریــزی ماریاهیلــف 

ــت. ــرار گرف ق
ــده  ــت آم ــج بدس ــالوه نتای ــه ع ب
بایــد جمعبنــدی مــی شــد تــا 
دســتورالعمل روشــنی بــرای اقــدام 

ــد. ــت آی ــارکتی بدس ــای مش ه
موضوعات مطروحه:

آسایش:آســایش بیشــتر در فضــا 
ــان  ــه بی ــتی بودک ــن درخواس اولی
ــه  ــان داد ک ــج نش ــود. نتای ــده ب ش
ــتن  ــه داش ــل ب ــراد مای ــتر اف بیش
ــع  ــدون مان کفســازی یکدســت و ب
ــاده روی  ــه پی ــک منطق ــوده و ی ب
ــوان ارزش  ــه عن ــت ب ــیع و راح وس

ــود. ــی ش ــناخته م ش

ــت  ــرای فرص ــت ب ــت :درخواس اقام
ــیار  ــان بس ــتر در خیاب ــت بیش اقام
زیــاد بــود .تمایــل بــه داشــتن 
مــکان هــای بیشــتر بــرای نشســتن 
ــرا ــون و چ ــدون چ ــتراحت ب و اس

کیفــت  زندگــی باالتــر: عناصــر 
ســبز و وجــود چشــمه هــا و فــواره 
هــا از خواســته هــای اصلــی طراحی 
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ــی در  ــت زندگ ــه کیفی ــا ک ــد ت بودن
خیابــان توســط آنهــا ارتقــا پیــدا  
کند.تمایــل بــه داشــتن فضــای ســبز 
بیشــتر، نتیجــه شــاخص بررســی 
ــمه  ــه چش ــردو ،چ ــت.بنابراین ه اس
ــا و  ــواره ه ــا ف ــای آب نوشــیدنی ی ه
چــه کاشــت اضافــه درختان ضــروری 
ــدی در  ــود و گام بع ــی ش ــداد م قلم

ــت. ــان اس ــی خیاب طراح

امنیــت :از تظــر امنیــت ، خیابــان در 
ــود  رده مناســبی ارزش یابــی شــده ب
. شــهروندان دغدغــه برخــورد میــان 
ــواران  ــاده و دوچرخــه س ســواره و پی
را داشــتند. در نظر ســنجی روشــنایی 
خیابــان از اهمیــت کمتــری  برخوردار 

بــود.

اشخاص شرکت کننده:
ــای  ــن بازخورده ــنجی آنالی ــر س نظ
زیــادی داشــت .افــرادی که مســتقیما 
ــان ســروکار داشــته ، بیــش  ــا خیاب ب
ــارکت  ــه مش ــن زمین ــه در ای از هم
کردنــد. بیــش از نیمــی از افــراد 
شــرکت کننــده از ســاکنان محــالت 
مجــاور بودند.اکثریــت افــراد در حــوزه 
ــد  ــط چن ــد. فق ــاغل بودن ــنی ش س
نفــر نوجــوان در نظرخواهــی شــرکت 

ــد. کردن

کارگاه طراحی:
ایــن کارگاه بــه عنــوان بخشــی 
ــد.  ــزار ش ــی  برگ ــه آزمایش ازنمون
ــهروندان  ــنهادات ش ــا و پیش ایده ه
ــر  ــان ب ــرای طراحــی مجــدد خیاب ب
ــت  ــی ثب ــی بزرگ روی عکــس هوای
شــد و بــا کارشناســان در میــان 

ــد.  ــته ش گذاش

ــیار  ــی بس ــام در کارگاه طراح ازدح
زیــاد بــود. از حضــور کارشناســان و 
ــن کارگاه  ــهری در ای ــئوالن ش مس
ــکات  ــوارد و ن ــرده شــد و م ــره ب به
ــورد  ــاس در م ــم و حس ــیار مه بس
آینــده خیابــان بــه چالــش کشــیده 
ــهروندان  ــان ش ــوی می ــد. گفتگ ش
بــا هیجانــی بســیار همــراه بــود کــه 
ناشــی از نظــرات متفــاوت آنــان بود. 
ــر  ــده و زی ــه بررســی ش ــرح اولی ط

ــد. ــرده ش ــؤال ب س
بیشــتر پیشــنهادات مردمــی مربوط 
بــه تغییــرات کلــی در خیابــان بــود. 
تخمیــن زده شــده کــه حــدود 
400 الــی 500 نفــر در بحث هــا 

مشــارکت کرده انــد. 

پایش فضا:
در مرحلــه نمونــه آزمایشــی تأثیری 
کــه تغییــر شــکل ترافیــک عبــوری 
ــود  ــته ب ــان گذاش ــای خیاب ــر فض ب
ــن  ــردد بدی ــه ت ــد. برنام ــت ش ثب
شــکل تغییــر کــرده بــود. ممنوعیت 
ــز  ــه ج ــه ب ــایل نقلی ــت وس حرک
باربــر،  ماشــین های  دوچرخــه، 
ــاعات 6:00  ــز س ــه ج ــی ها ب تاکس
تــا  30: 10  و نیــز منــع پــارک 
ــاه مــدت آن. ماشــین و توقــف کوت

مــوارد زیــر در ایــن زمــان ســه روزه 
پایــش شــد:

فعالیت ها و کارکردها
رفتار کاربران و عابران
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مسیرهای پیاده و گذرگاه ها
نقاط تالقی

محل های اقامت
وافــراد  ســالمندان  رفتارکــودکان، 

حرکتــی محدودیــت  دارای 
نحوه استفاده از مبلمان شهری

مشــکالت باربرهــا و تاکســی ها در 
شــبکه 

الزامات طراحی:
بــر اســاس مشــاهدات و بررســی 
نظــرات مخاطبــان الزامــات زیــر برای 

ــد: ــاظ ش ــدد لح ــی مج طراح
-حرکت روان و بی دغدغه در فضا:

 ســازماندهی فضایــی امــن بــرای 
تمامــی کاربــران

اجتنــاب از تداخــل دوچرخه ســواران 
ــا ایجــاد وضــوح، رفــع  و پیــاده هــا ب
موانــع و ایجــاد موانعــی بــرای کاهش 

ســرعت 
ــتن  ــط برداش ــا توس ــردن فض ــاز ک ب

ــع موان
بررســی  و مناســب ســازی لبــه پیاده 
ــف  ــی ، ک ــای تبلیغات ــا،  تابلوه روه

پــوش هــا 
مناسب سازی فضای کافه باغ ها 

در  پیــاده  عابــران  بهتــر  توزیــع 
فضاهایــی کــه معبــر تنــگ تــر شــده 
یــا  بــه موانعــی  برخــورد مــی کنــد.

ــای  ــا در انته ــای خوان ــه تابلوه تعبی
ــی ــدوده طراح مح
محل پارک دوچرخه

-اقامت آسوده در فضا:
ــرای  ــب ب ــان مناس ــی مبلم جانمای
گــروه هــای مختلــف ســنی کاربــران 

ــاوت متف
ایجاد سایه ، سایه سار

محــل هــای مناســب نشــیمن و دور 
همــی و گــپ و گفــت

مــکان هایــی بــرای اســتراحت و 

تفریــح
فضاهای دوستدار کودک

ــد  ــا چن ــر ی ــوع پذی ــای تن فضاه
رویدادهــای  بــرای  عملکــردی 

گوناگــون

نمایشگاه طراحی:
در ایــن نمایشــگاه، طــرح اولیــه بــه 
عنوان بخشــی از نمایشــگاه عمومی 

ارائــه شــد. 
بــا  همزمــان  نمایشــگاه  ایــن 
ــاق  ــت ات ــز فعالی ــنجی و نی نظرس
گفتگــو بــرای بررســی بازخــورد هــا  

ــد.  ــه ش ارائ
هــدف نمایشــگاه ماریاهیلــف ارایــه 
ــی از  ــر جامــع و کامل هــر چــه بهت
طراحــی خیابــان بــود. عالقمنــدان 
ــه  ــری از آنچ ــتند تصوی ــی توانس م

ــد. خواهــد شــد بدســت آورن
ــه  ــازه ک ــک مغ ــور ی ــن منظ بدی
ــاژی در  ــود در پاس ــی ب ــا خال موقت
خیابــان بدیــن منظــور در نظــر 
ــر  ــدود 250 مت ــد.با ح ــه ش گرفت
 ، نمایشــگاهی  فضــای  مربــع  
عالقمنــدان توانســتند ایــن فرصــت 
ــروژه  ــا پ ــه ب ــند ک ــته باش را داش
ــم از  ــان اع ــوند. کارشناس ــنا ش آش
معمــاران ،طراحــان شــهر ، معماران 
ــات در  ــه اطالع ــرای ارای ــر،... ب منظ
محــل حضــور داشــتند .نمایشــگاه 
ــه ســاکنان  ــه ب ــا ارســال دعوتنام ب
آغــاز بــه کار کــرد. همزمــان افتتــاح 
نمایشــگاه. خبرنــگاران ایــن رویــداد 
ــع اطــالع رســانی  ــه طــور جام را ب

ــد. کردن

-محتوای نمایشگاه:
طــرح دوســتدار عابــر پیــاده: اولویت 
عابــر پیــاده در حــوزه طراحــی  بــا 
ــه اینکــه در حــال حاضــر  توجــه ب
پیــاده روهــا بــه مــرز ظرفیــت خود 



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم165

رســیده انــد. بــا طراحــی مجــدد 
ــتری  ــای بیش ــران فض ــان ، عاب خیاب
بــرای قــدم زدن ، پیــاده روی و ماندن 

ــت. ــد داش خواهن
طــرح دوســتدار دو چرخــه: ایــن 
خیابان بســتری مناســب و امــن برای 
دوچرخــه ســواران بــوده و پارکینــگ 
هــای مناســبی بــرای دوچرخــه ها در 

طــول مســیر تعبیــه شــده اســت.
ترافیــک آرام: آرام ســازی و یــا مختلط 
ــت  ــدف اولوی ــا ه ــان ب ــازی خیاب س
عابــر پیــاده مــی باشــد. در مقاطعــی 
کــه حــذف ماشــین هــا مقــدور نبوده 
از تکنیــک هــای مختلــط ســازی 

ــان اســتفاده شــد. خیاب
فضایــی قابــل زیســت: طراحــی فضــا 
ــران  ــر عاب ــه ای کــه عــالوه ب ــه گون ب
گــذری و مراجعــان هدفمنــد، محمل 
و بســتری مناســب بــرای گــذران 
ــه نشــیمن  ــوده و ب ــت ب ــات فراغ اوق
شــهری ســاکنان مبــدل مــی گــردد.

در دســترس بــودن: شــبکه هــای 
حمــل و نقــل شــهری چــه بــه صورت 
قطــار زیرزمینــی و ترامــوا ، اتوبــوس و 
تاکســی ... امــکان دسترســی آســان را 

فراهــم مــی کننــد.
ــت  ــی :کیفی ــازار یاب ــی و  ب کارآفرین
بــاالی فضایــی نهایتــا منجــر بــه 
باالرفتــن کیفیــت کســب و کار و نیــز 

ــردد. ــی گ ــان م ــاد مراجع ازدی

رونــد مشــارکت: در نمایشــگاه فــوق 
نحــوه مشــارکت مردمــی و پروســه 
ــا  ــده ت ــیده ش ــر کش ــه تصوی آن ب
بــه نقــش خــود در  مخاطبــان 

ــوند. ــف ش ــه واق پروس
-ماریاهیلف جدید و آمار

-سیرتوسعه تاریخی خیابان
-نمونــه هــای آرام ســازی بیــن 

ــی الملل
- ارایــه طــرح چیدمــان بــه مقیــاس 

1:500
-ارایــه طــرح اولیــه 1:200 و ماکــت 

1:100
-نتایج نظر سنجی ها 

جمع بندی نهایی
نهایتــا نظــرات ، ایــده هــا ، نگرانــی 
هــا ، اعتراضــات ، مشــکالت و ... 
بررســی گردیــد و منجــر بــه تدوین 
توصیــه هایــی بــرای طراحــی مجدد 

فضــا شــد.  
توصیــه هایــی کــه نــه تنهــا از ذهن 
تعلیــم دیــده و خــالق طراحــان 
مــی آمــد بلکــه توصیــه هایــی کــه 
ناشــی از درخواســت مخاطبــان فضا 
ــه  ــود ک ــاکنانی ب ــهروندان و س ، ش
ــاهد  ــان ش ــیرتحول خیاب ــی س ط
دگرگونــی هــا بــوده و مطالبــات 
ــق نیازهــای واقعــی  ــدی مطاب جدی

ــد. خــود دارن
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ــی  ــجوی کارشناس ــداری ، دانش ــا نام محمدرض
ــتان ــگاه کردس ــهری دانش ــی ش ــد طراح ارش

ایمیل:
ــیار  ــی ، دانش ــرث حبیب ــا: کیوم ــتاد راهنم اس

شهرســازی دانشــگاه کردســتان
ایمیل:

ــهرهای  ــی در ش ــدات امنیت     تهدی
ــي  ــش اســت، باق ــه افزای ــزرگ رو ب ب
مانــدن ایــن تهدیدهــا و جرایمــی که 
ــد  ــی ده ــهری رخ م ــق ش در مناط
باعــث تــرس شــهروندان مــی شــود 
، چالــش بــراي حکومــت ایجــاد مــي 
کنــد و ســرمایه گــذاران را نــا امیــد. 
بــرای کاهــش تهدیــدات امنیتــی 
و کاهــش میــزان جــرم ، عوامــل 
ــد  ــود دارن ــی وج ــي و اجتماع فیزیک
کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد. 
عوامــل اجتماعــی در فقــر ، بیــکاری 
و کیفیــت زندگــی افــراد نشــان داده 
مــی شــود. از طــرف دیگــر ، عوامــل 
محیطــی شــامل عوامــل برنامــه 
ریــزی و طراحــی در شــهرها و مناطق 
شــهری اســت. عناصــر فیزیکــی موثر 
ــزی  ــه ری ــرم در برنام ــزان ج ــر می ب
ــزی  ــه ری ــد از: برنام ــهری عبارتن ش
ــم  ــن و تراک ــری زمی ــان ، کارب خیاب
ســاختمان و در طراحــی شــهری: 
فضــای عمومــی ، ارتفــاع ســاختمان 
، طراحــی خیابــان ، سلســله مراتــب 
ــری  ــت گی ــان و جه ــا ، چیدم فضاه
ســاختمان هــا ، محــل ورودی هــا و 

ــن . بالک
شــهر مجموعــه تعامــل بیــن عناصــر 
کالبــدی )جنبــه فیزیکــی و شــهری( 
ــا نامحســوس  ــادی ی و عناصــر غیرم

habibi_ki@yahoo.co.uk

m.reza.namdari1996@gmail.com نقـــش برنامـــه ریزی و
طراحی شـــهری در ایجاد 

امن شـهرهای 

)جنبــه هــای اجتماعــی ، فرهنگــی 
ــزی  ــه ری ــت. برنام ــی( اس و سیاس
و طراحــــی شـــهر در تقویــت 
روابــط اجتماعــی بیــن مــردم و 
ــش  ــا و کاه ــت آنه ــاس امنی احس
فرصــت هــای بالقــوه جــرم نقــش 
ــق  ــهرها و مناط ــی از ش دارد. برخ
شــهری ایمــن تــر از مناطــق دیگــر 
ــرم در  ــه ج ــی ک ــتند ، در حال هس
ــت و  ــز اس ــاط متمرک ــی از نق بعض
ــز نیســت  ــر متمرک در برخــی دیگ
ــرا در طراحــی برخــی مناطــق  ، زی
بــه راحتــی توســط افــراد خارجــی 
ــی  ــود و فضــای منف ــی ش ــوذ م نف
ــه باعــث  ــی ک وجــود دارد )فضاهای
تعامــل اجتماعــی نمــی شــوند( که 
جنایــت و ضعــف کنتــرل طبیعــی 
را تشــویق مــی کنــد برنامــه ریــزان 
و طراحــان شــهری هنــگام طراحــی 
یــک شــهر جدیــد یــا منطقــه 
ــی  ــای بزرگ ــش ه ــا چال ــهری ب ش
روبــرو هســتند کــه مهمتریــن آنهــا 
ــت  ــن امنی ــی تأمی ــش امنیت چال

ــت.  ــهری اس ــق ش مناط
مهمتریــن نظریــه هــا و نتایــج آنهــا 
از طریــق توالــی تاریخــی ذکــر 

ــد. ــد ش خواه
دهه 1960

در آغــاز دهــه 1960 ، الیزابــت 
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ــی  در  ــناس آمریکای ــه ش وود جامع
مــورد محیــط زیســت »بلــوک هــای 
ــده  ــاالت متح ــی« ای ــکن عموم مس
ــن  ــی وی ای ــرد. اســتدالل اصل کار ک
ایــده بــود کــه توســعه مســکن نمــی 
ــس ،  ــی افســر پلی ــداد کاف ــد تع توان
ــرایدارها و  ــات ، س ــین خدم مهندس
ــوع  ــری از وق ــرای جلوگی ــره را ب غی
جــرم بــه کار گیــرد. وی یکــی از 
بــه اهمیــت طراحــی  معتقدیــن 
فیزیکــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
اجتماعــی بــود. وی ســعی در تغییــر 
طــرح بــا هــدف بهبــود کیفیــت 
زندگــی ســاکنان و افزایــش کیفیــت 
ــکونی ،  ــط مس ــی محی ــای زیبای ه
ــن  ــرای ای ــی ب ــود شــرایط امنیت بهب
افــراد داشــت. وی برخــی از عناصــری 
را کــه مــی توانــد بــه منظور تشــویق 
ارتبــاط تصادفــی یــا علــی بیــن 
مــردم بــه کار گرفتــه شــود ، روشــن 
مــی کنــد: طراحــی بــرای دیــده 
ــرار دادن  ــاهده ق ــل مش ــدن و قاب ش
ــارج از  ــه خ ــر نقط ــه از ه کل منطق
ــی و  ــرای سرکش ــی ب ــی ، طراح الب
طراحــی مناســب برای تشــکیل گروه 

ــال . ــمی بزرگس ــر رس ــای غی ه
ــه  ــت ک ــز نتیجــه گرف ــن جیکوب جی
بــرای داشــتن یــک منطقه مســکونی 
ــر  ــر اســاس اصــول زی ــد ب ــن  بای ام
کار کــرد :* تعییــن مــرز: تمایــز 
ــی و  ــای خصوص ــن فض ــی بی واضح
فضــای عمومــی باشــد.* نظــارت 
ــد   ــد بتوانن ــکان بای ــت: مال ــر مالکی ب
نظــارت طبیعــی در خیابــان هــا 
ــت:  ــران ثاب ــند.* کارب ــته باش را داش
ــداوم  ــور م ــه ط ــد ب ــاده رو بای از پی
اســتفاده شــود تــا نظــارت موثرتــری 
ــاده روی  ــان و مســیرهای پی در خیاب
ــی از  ــر ناش ــن ام ــود ، ای ــاد ش ایج
حضــور افــراد داخــل رســتوران هــای 

کنــار خیابــان و مغــازه هایــی اســت 
ــتند. ــا هس ــب آنه ــه مراق ک

محــالت  مختلــط:  کاربــری   *
ــن  ــط چندی ــد توس ــکونی بای مس
ــر  ــوند: پی ــاخته ش ــردم س ــژاد م ن
ــر  ــکن فقی ــند ، مس ــوان باش و ج
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد ، ع ــی باش و اعیان
ــاری  ــک تج ــر دو مل ــه دارای ه ک
ــا مالکیــت  و مســکونی اجــاره ای ی

شــخصی.
شــلوومو آنجــل در ســال 1968 
بــا نوشــتن »دلســرد کــردن مجــرم 
از طریــق برنامــه ریــزی شــهر«  
در  کــه  هایــی  روش  مــورد  در 
در  تواننــد  مــی  شــهروندان  آن 
ــد  پیشــگیری از جــرم کمــک کنن
ــی  ــر م ــل فک ــرد. آنج ــث ک ، بح
کــرد کــه مناطــق خــاص بــه دلیــل 
ســطح باالتــر فرصتــی کــه بزهــکار 
ــد ،  ــتفاده کن ــد از آن اس ــی توان م
ــتری  ــت بیش ــرم و جنای ــرخ ج از ن
ــج  ــر رن ــق دیگ ــه مناط ــبت ب نس
ــرد  ــد. آنجــل پیشــنهاد ک ــی برن م
کــه عوامــل بازدارنــده جــرم شــامل 
ــک  ــاد از ی ــدت زی ــا ش ــتفاده ب اس
مــکان اســت زیــرا ایــن امــر تعــداد 
شــاهدان موثر و شــدت کم استفاده 
از یــک منطقــه را افزایــش می دهد 
زیــرا ایــن امر تعــداد قربانیــان بالقوه 
را کاهــش مــی دهــد. تصــور بــر این 
بــود کــه اســتفاده متوســط از زمین 
بیشــترین میــزان جــرم را ایجاد می 
ــی  ــان کاف ــرا تعــداد قربانی ــد زی کن
بــرای انتخــاب وجــود دارد امــا 
بــرای دلســرد کــردن مجــرم کافــی 
ــاً در  ــای او عمدت ــده ه ــت. ای نیس
ــاغل  ــردن مش ــزه ک ــت کانالی جه
منطقــه بنــدی و تــردد عابــران 
پیــاده بــه مناطقــی بــود کــه 
پارکینــگ و حمــل و نقــل گســترده 

شکل)1(: جین جیکوبز
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عوامل دخیل در فضای قابل 
دفاع مطرح شده توسط اسکار 

نیومن 
* قلمروگرایی

* نظارت طبیعی
* ظاهر ساختمان

* منطقه مجاور امن
* مجاورت بافت مسکونی با 

سایر امکانات رفاهی 

شکل )2( : مفهوم نظارت طبیعی

CPTED شکل)3( : اجزای

در آن نزدیــک اســت . 

دهه 1970 
  1970 دهــه  در  جفــری  ری 
تحقیقــات در مــورد پیشــگیری از 
ــهری و  ــط ش ــرم در محی ــوع ج وق
روش هایــی کــه مــی تــوان در آنهــا 
رفتــار را بــا تغییــر محیط دســتکاری 
کــرد ، در رشــته هــای مختلــف 
برنامــه ریــزی شــهری ، جامعــه 
شناســی ، معمــاری و جــرم شناســی 

داد. انجــام 
ری جفــری عبــارت »CPTED« یــا 
»پیشــگیری از وقــوع جــرم از طریــق 
طراحــی محیطی« را ابــداع کرد ، وی 
عــالوه بــر تأثیر آن بــر رفتــار ، ارتباط 
ــط را  ــانها و محی ــن انس ــده بی پیچی
مــورد بررســی قــرار داد. وی بــه ســه 
ــرد: *  ــاره ک ــط اش ــتراتژی مرتب اس
ــدن  ــخت ش ــی / س ــرل دسترس کنت
ــا  هــدف: محــدود کــردن فرصــت ه
* نظــارت طبیعــی: نظــارت مشــاهده 
طراحــی  قلمــرو:  تقویــت   * ای. 
ــه  ــا و خان ــان ه ــا ، خیاب ــه ه محوط
هــا بــرای تشــویق تعامــل اجتماعــی 
بیــن همســایگان ، تعییــن محدودیت 
هــای امــوال بــا حصارکشــی ، دروازه 
هــا و کاشــت. * نگهــداری و مدیریت: 
مناطــق عمومــی کــه نگهــداری نمی 
شــوند رفتارهــای مجرمانه را تشــویق 

مــی کننــد. 
ــن  ــکار نیوم ــته اس ــوم برجس   مفه
ــود.  ــاع« ب ــل دف ــه »فضــای قاب نظری
5 عامــل وجــود دارد کــه فضــا را 
قابــل دفــاع مــی کنــد* قلمروگرایی: 
یــا  فیزیکــی  موانــع  از  اســتفاده 
نمادیــن بــرای افزایــش احســاس 
ســرزمینی ســاکنان منطقــه خــود* 
هــای  ویژگــی  طبیعــی:  نظــارت 
فیزیکــی کــه بــه ســاکن اجــازه مــی 
ــود را  ــراف خ ــط اط ــا محی ــد ت ده

ــر  ــد* ظاه ــته باش ــر داش ــر نظ زی
ســاختمان: انتخاب مصالح مناســب 
ــاورت  ــای طراحــی* مج ــده ه و ای
بافــت مســکونی بــا ســایر امکانــات 
رفاهــی : مناطــق مســکونی بایــد بــا 
ــات  ــایر امکان ــاری و س ــق تج مناط
ــه  ــرا ایــن امــر ب ترکیــب شــوند زی
ــت  ــش امنی ــرم و افزای ــش ج کاه
کمــک مــی کنــد* منطقــه مجــاور 
ــی  ــی بررس ــاکنان توانای ــن: س ایم
طریــق  از  را  مجــاور  فضاهــای 
طراحــی منطقــه مجــاور بــه دســت 

ــد. ــی آورن م
کریســتوفر   1978 ســال  در   
الکســاندر کتــاب زبــان الگــو را 
ــرم و  ــوع ج ــر موض ــه ب ــت  ک نوش
ــا  ــد ، ام ــز نمــی کن ــت  تمرک امنی
عناصــر بســیاری را در طراحــی 
ــت از  ــن اس ــه ممک ــرد ک ــر ک ذک
ــد و از  ــری کن ــرم جلوگی ــوع ج وق
اثــرات آن پیشــگیری کنــد. کتــاب 
ــود«  ــاس وج ــر اس ــو »ب ــان الگ زب
زبــان »بــرای طراحــی محیــط 
نوشــته شــده اســت  طرحــی کــه 
ــازد  در  ــی س ــادر م ــان را ق طراح
یــک سیســتم رســمی  بــا یکدیگــر 
ارتبــاط بیابنــد و مجموعــه ای بــی 
نهایــت از ایــده هــا را بیــان کننــد.« 
»الگوهــا« »بــه مشــکالت مختلــف 
ــه  ــد )ب ــی دهن ــخ م ــی پاس طراح
عنــوان مثــال ، ارتفــاع مناســب 
بــرای یــک پنجــره ، یــا مقــدار 
ــه  ــده ب ــاص داده ش ــای اختص فض
پوشــش گیاهــی(. بیــش از 250 
الگــو در کتــاب گنجانــده شــده 

ــت. اس

دهه 1980
ــد وی کالرک  در ســال 1980 رونال
کتــاب پیشــگیری از وقــوع جــرم را 
بــا پاتریشــیا مایهــو منتشــر کــرد و 
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»نظریــه انتخــاب منطقی« را توســعه 
داد کــه بــر اســاس آمــوزه هــای 
اصلــی جــرم شناســی کالســیک 
کتــاب   1997 ســال  در  اســت. 
خــود را منتشــر کــرد کــه شــامل 16 
اســتراتژی اصلــی بــرای پیشــگیری از 

ــود. وقــوع جــرم ب

کتاب »زبان الگو« اثری از کریستوفر الکساندر
ســخت شــدن هــدف - کنتــرل 
مجرمــان  -تضعیــف  دسترســی 
 - کننــدگان  تســهیل  کنتــرل   -
ــارت  ــروج - نظ ــری ورود و خ غربالگ
بــر کارکنــان  رســمی - نظــارت 
ــردن  ــاک ک ــی - پ ــارت طبیع - نظ
هــدف - شناســایی امــوال - کاهــش 
وسوســه - نفــی مزایــا - تنظیــم 
قانــون - برانگیختــن وجــدان - مهــار 
کننــده هــای کنتــرل کننــده - 

تســهیل رعایــت
ــالت  ــن مح ــاوت بی ــام تف برانتینگه
بــر  عــالوه   ، ســرقت  میــزان  در 
هــای  محلــه  در  توزیــع  تفــاوت 
مختلــف را پیــدا کــرد. او بــر اســاس 
نتایــج مطالعــه خــود نظریــه ای ارائــه 
کــرد اول ، او تصــور می کــرد کــه 
ــکاب  ــرای ارت ــزه ای ب ــان انگی مجرم
جنایــت داشــته اند ، اعم از احساســی  
ماننــد حملــه و خرابــکاری یــا ابــزاری 
ــرقت. دوم ،  ــد س ــه ای مانن ــا برنام ی
ــی  ــان م ــه پای ــا ب ــت در انته جنای
ــرم  ــه در آن مج ــدی ک ــد. فرآین رس
قربانــی مناســبی را انتخــاب می کنــد.

در ســال 1982 ، جــورج کلینــگ 

و جیمــز کیــو ویلســون بــه نظریــه 
و  رســیدند  شکســته«  »پنجــره 
اذعــان کردنــد کــه یــک ســاختمان 
ــا  ــد ت ــی توان ــی م ــا ماشــین خال ی
مــدت نامحــدود صدمــه نبینــد 
، امــا بــا شکســتن شیشــه بــه 
ســرعت خــراب مــی شــود. تعمیر و 
نگهداری ســاختمان و لــوازم جانبی 
آن )رنــگ ، روشــنایی ، حصارکشــی 
ــر  ــم( و تعمی ــا و عالئ ــاده روه ، پی
عناصــر شکســته بــرای پیام رســانی 
بــه مجــرم کــه از آن مراقبــت 
ــت.  ــی اس ــیار حیات ــد بس ــی کن م
مدیریــت امــالک بــرای اطمینــان از 
اســتاندارد بــودن نگهــداری بســیار 

ــم اســت. مه
بیــل هیلیــر در ســال 1984 مفهوم 
نحــو فضــا را توســعه داد و پیشــگام 
روشــهای جدیــد احیا بــرای مناطق 
ــه »نحــو  ــه نظری ــود. او ب شــهری ب
فضــا« رســید ، کــه بــرای توضیــح 
طراحــی با دیــدگاه جامعه شناســی 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن نظریــه ادعــا مــی کند کــه فضا 
، بــه عنــوان امتــداد زندگــی روزمره  
قابــل تجزیــه و تحلیــل اســت. 
ــن  ــری مهمتری ــای بص ــی ه ویژگ
عنصــر در معمــاری نیســتند بلکــه 
ــا  ــری فضاه ــک س ــوان از ی ــی ت م
ــه  ــرد  ب در چــه راهــی اســتفاده ک
عنــوان مثــال. ، چگونــه ایــن مــوارد 
بــر حرکــت عابــران پیــاده ، ایمنــی 
و نشــاط آن هــا تأثیــر مــی گــذارد. 
ایــن فراینــد از فنــاوری مبتنــی 
بــر رایانــه اســتفاده مــی کنــد کــه 
نمایشــی گرافیکــی از عوامــل مانند 
الگوهــای جــرم گــزارش شــده ، 
ــران  ــت عاب ــن ، حرک ــری زمی کارب
پیــاده و غیــره از طریــق مــدل 
ســازی رایانــه مناطــق مســکونی را 
ــه  ــر نتیج ــد ، هیلی ــی ده ــه م ارائ

شکل)4(: رونالد وی کالرک
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شکل)5(: مفهوم نحو فضا

گرفــت: بســیاری از آن مکانهــا بســیار 
منــزوی هســتند.

* خیابانهــای قابــل دسترســی تــردد 
ــاده  ــران پی ــط عاب ــتری را توس بیش
شــکل مــی دهنــد. میــزان دسترســی 
فضایــی بــه طور مســتقیم بــا فعالیت 

عابــران پیــاده ارتبــاط دارد.
ــهری  ــای ش ــازی فض ــک س * کوچ
قابــل  کمتــر  قســمتهای  کاوش 
دسترســی توســط کــودکان را آســان 

ــد. ــی کن م
* فقــدان مســکن رو بــه خیابــان بــا 
تــرس عابــران پیونــد مســتقیم دارد.

یــک نتیجــه گیــری اولیــه ایــن 
اســت کــه یــک الگــوی حرکــت 
موثــر و کامــالً مشــخص ، خــود 
راهــی موثرتــر بــرای کنترل جــرم در 

امــالک مســکونی اســت.
ســال 1985  در  کلمــن  آلیــس   
ــم  ــه: چش ــهر در محاکم ــان ش »آرم
ــه  ــکن برنام ــت در مس ــداز و واقعی ان
ریــزی شــده« را نوشــت کــه در 
اصــول  و  زمیــن  کاربــری  مــورد 
طراحــی جــرم بــود و  نشــان داد 
ــی  ــی در جای ــی اجتماع ــه فروپاش ک
آن  در  کــه  اســت  رایــج  بیشــتر 
قســمت  طــرح معیــوب بیشــتر 

ــت. اس

دهه 1990 
ــای  ــده ه ــرو  ای ــی دی ک    تیموت
اســکار نیومــن را تصحیــح کــرد. او 
سیســتمی بــرای دســته بنــدی راه 
حــل هــای CPTED  ایجــاد کــرد و 
 CSTED ــه خــود در پــروژه از تجرب
Westinghouse اســتفاده کــرد. 
 CPTED کــرو پیشــنهاد کــرد کــه
دارای ســه طبقــه بنــدی بــرای 
ــات  ــد* اقدام ــود باش ــات خ اقدام
مکانیکــی: بــا ســخت شــدن هــدف  
ــی  ــد م ــی تأکی ــع فیزیک ــر موان ب
کنــد. نبایــد از آن بــه تنهایــی 
اســتفاده شــود بلکــه بایــد بــا 
افــراد و ســایر اســتراتژی هــا بــرای 
طراحــی اســتفاده شــود * اقدامــات 
ســازمانی یا انســانی: آمــوزش روش 
هــای محافظــت از خــود بــه افــراد 
ــی:  ــات طبیع ــا * اقدام ــروه ه و گ
جلوگیــری از وقــوع جــرم از طریــق 

طراحــی فضــا .
ــد  ــری کلیولن ــاویل و گ ــرگ س  گ
دوم  نســل   ،  1998 ســال  در   ،
CPTED را ایجــاد کردنــد. ایــن 
بحــث فراتــر از بحــث در مــورد 
تأثیــر طراحــی بــر جنایــت ، شــامل 
عوامــل اجتماعــی مــی شــود.از 
ــتفاده  ــی اس ــتراتژی اصل ــار اس چه
ــی  ــجام اجتماع ــد * انس ــی کن م
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ارتبــاط * فرهنــگ جامعــه *   *
ــتانه ــت آس ظرفی

بیــن  ، موسســه  در ســال 2011 
المللــی جــرم و عدالــت ســازمان 
ملــل متحــد )UNICRI( »بهبــود 
ــی  ــق طراح ــهری از طری ــت ش امنی
ســبز محیطــی« را منتشــر کــرد. این 
ــک نســل ســوم CPTED را  ســند ی
پیشــنهاد مــی کنــد کــه از طراحــی 
پایــدار ســبز بــرای بهبــود جوامــع و 
ــکالت  ــایر مش ــم )و س ــش جرای کاه
اجتماعــی( اســتفاده مــی کنــد. کلید 
ایــن امــر ایجــاد احســاس امنیــت در 
ــخص  ــر ش ــان و ه ــاکنان ، مهمان س
ــن در  ــت. ای ــه اس ــری در جامع دیگ
اصــل ســرزمینی اســت نســل ســوم 
ــی ، از  ــات عمل ــر اقدام CPTED »ب
نظــر فیزیکــی یــا ســایبرنتیکی ، کــه 
تصــور فضــای شــهری را بــه عنــوان 
ــرار  ــد ، اص ــی کن ــت م ــن تقوی ایم

دارد.
ایــن کار بــا اســتفاده از فنــاوری هایی 
انجــام مــی شــود کــه فضــای عمومی 
را بــه فضــای مشــترک تعاملــی 
تبدیــل مــی کنــد ، کــه باعــث ایجــاد 
حــس تعلــق ، مالکیــت و نظــارت می 
شــود. نســل ســوم CPTED شــامل 
ــود: )1( مــکان   ــی ب چهــار جــزء اصل
)2( افــراد  )3( فنــاوری و )4( شــبکه. 
ــال  ــه دنب ــخه از CPTED ب ــن نس ای
برنامــه ریــزی مجــدد فضــای شــهری 
ــه  ــک جامع ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ب

امــن تــر اســت.
نقش برنامه ریزی شهری

کاربــری زمیــن : تحقــق راه حــل 
بهینــه بــرای برنامــه ریــزی و طراحی 
شــهری پایــدار احیــای اصــول و 
مفاهیــم قدیمــی اســت. در ســاختار 
ســنتی شــهری مانند شــهر یکپارچه 
، زمیــن و کاربــری مختلــط و تقویــت 
حرکــت تــردد عابــران پیــاده موفــق 

شــده اســت.
برنامــه ریــزی خیابانــی : ثابــت 
شــده اســت کــه برخــی از چیدمان 
بــا  مقایســه  در  هــا  خیابــان 
ــه  ــت ، ب ــودمندتر اس ــایرین س س
ویــژه در الگوهایــی کــه مــی توانــد 
رفتارهــای جنایتــکاران و متخلفــان 
ــرار  ــیرهای ف ــتجوی مس را در جس
ــت  ــعه و امنی ــد. توس ــک کن تحری
ــش  ــوذ بی ــا نف ــوان ب ــی ت آن را م
ــاز  ــا ب ــال ب ــوان مث ــه عن ــد  ب از ح
کــردن دسترســی بــه مرزهــای 
ــه  ــکونی  ب ــای مس ــب واحده عق
خطــر انداخــت. وظیفــه طــراح ایــن 
اســت کــه اطمینــان حاصــل کنــد 
ــن  ــی تضمی ــه خوب ــعه ب ــه توس ک

ــت. ــده اس ش
تراکــم: این یــک اســتاندارد کلی در 
برنامــه ریــزی بــرای انــواع مســکن 
اســت کــه تراکــم باید بــرای مــوارد 
زیــر محــدود شــود: نــور کافــی روز 
، نــور خورشــید ، هــوا و فضــای بــاز 
ــه  ــه خان ــرای هم ــتفاده ب ــل اس قاب
هــا فضــای مناســب بــرای امکانــات 
اجتماعی.یــک احســاس عمومــی از 
حریــم خصوصــی و بــاز بودن.رابطــه 
ــا زمیــن و هزینــه هــای  منطقــی ب

بهبــود آن.
رابطــه بــا مقیــاس ســایت ، محلــه و 

ــه جغرافیایی. منطق
از تراکــم زیــاد اجتنــاب مــی شــود 
ــی  ــلوغی بدیه ــکالت ش ــرا مش زی
اســت. تراکــم و اهمیــت آن بایــد به 
صــورت ســایت بــه ســایت بررســی 
ــاال در  ــم ب ــا تراک ــق ب ــود. مناط ش
ــانی  ــای انس ــه فعالیته ــواردی ک م
ــاختمانها  ــب در س ــور مناس ــه ط ب
قــرار مــی گیــرد ، مــی توانــد قابــل 

زندگــی باشــد.
نقش طراحی شهری

فضــای قابــل دفــاع:  ایــن اصطــالح 

نتیجه گیری 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــا ب دولته
بهبــود   ، امنیــت   ، ثبــات 
کاهــش  و  زندگــی  محیــط 
تــرس از جنایــت از طریــق 
ــالش  ــن ت ایجــاد شــهرهای ام
فراینــد  در  کننــد.  مــی 
طراحــی ، ابتــدا برنامــه ریــزی 
شــهری بــه دلیــل اهمیــت 
بیشــتر انجــام مــی شــود و 
طراحــی شــهری بــه دنبــال آن 
ــا ترکیــب  انجــام مــی شــود. ب
برنامــه ریــزی و طراحــی ، مــی 
ــاخت.  ــن س ــهری ام ــوان ش ت
ریــزی  برنامــه  طریــق:  از 
خیابانــی ، اســتفاده کارآمــد از 
زمیــن و بهینــه ســازی تراکــم 
ــه  ــه برنام ــاختمان در زمین س
ــرفت  ــوان پیش ــی ت ــزی م ری
هــای زیــادی را در شــهرها 
ــام داد.  ــهری انج ــق ش و مناط
ــرو ،  ــی قلم ــر طراح ــالوه ب ع
کنتــرل دسترســی ، فضــای 
دسترســی   ، دفــاع  قابــل 
 ، فعالیتهــا  از  پشــتیبانی   ،
ــش  ــاختمان ، افزای ــر س تصوی
روشــنایی  بهبــود   ، دیــد 
ــی  ــای عموم ــا ، فضاه خیابانه
و  نگهــداری   ، پارکهــا  و 
ــی  ــط ، طراح ــداری محی نگه
و  طبیعــی  نظــارت  بــرای 
نظــارت مصنوعــی )دوربیــن 
طریــق  )از   ) بســته(  مــدار 
اتصــال سیســتم هــای نظارتــی 
ــف  ــق مختل ــات و مناط موسس
عملیاتــی  مرکــز  یــک  بــه 
بــه  بــرای دســتیابی  شــهر 
ــک  ــریع در ی ــخ س ــان پاس زم
منطقــه وســیع.( برنامــه ریــزان 
و طراحــان شــهری بــا چالــش 
فراینــد  در  متعــددی  هــای 
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ــده  ــداع ش ــن اب ــکار نیوم ــط اس توس
ــه  ــرد ک ــنهاد ک ــن پیش ــت. نیوم اس
ــر  احســاس کنتــرل ســاکنان محلــه ب
فضــای خــود را مــی تــوان بــا طراحــی 
ــش داد.  ــا افزای ــار ی ــی آن مه فیزیک

بــه طــور کلــی ، ایــن طراحی اســت که 
بــه ســاکنان یــک فضــای خــاص اجازه 
مــی دهــد تــا از خالفــکاران جلوگیــری 

. کنند
قلمــرو: مــی تــوان بــه عنــوان واکنــش 
عاطفــی ســاکنین بــه فضا تعریــف کرد  
ــود  ــت خ ــوان مالکی ــه عن ــه آن را ب ک
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــف مــی کن تعری
مــی تــوان ســاکنان مناطــق را بــا عالئم 
ــرد. ــذاری ک ــت گ ــا عالم ــا دروازه ه ی

کنتــرل دسترســی : هــدف ایــن اســت 
کــه فقط به کســانی که شــناخته شــده 
هســتند اجــازه ورود داده شــود. ایــن امر 
بــا افزایش میــزان تالش الزم بــرای ورود 
و خــروج از ســاختمانها یــا مناطــق بــه 
منظــور ارتــکاب جــرم ، فرصــت ارتکاب 

جــرم را کاهــش مــی دهــد.
نظــارت:  توانایــی مشــاهده رفتارهــای 
مشــکوک ، چــه توســط کاربــران 
غیررســمی )رهگــذران و غیــره( و چه از 
ســوی کاربران رســمی )افســران پلیس 
و غیــره(. ایــن بــه نحــوه طراحی منطقه 
و اینکــه آیــا نظــارت را بیشــتر می کند 

متکــی اســت.
ســخت شــدن هدف: بــه عنــوان امنیت 
فیزیکــی شــناخته مــی شــود ، شــامل 
افــزودن نــرده هــا ، پنجــره هــا ، درهــا 
و ســایر ســازه هــای فیزیکــی اســت که 
تــالش الزم بــرای نفــوذ بــه یــک فضــا 

یا ســاختمان توســط یک متخلــف را 
بســیار افزایــش مــی دهد.

نگهــداری : ایــن یــک شــاخص بــرای 
مالکیــت امــالک اســت. بدتــر شــدن 
وضعیــت کنتــرل پاییــن توســط 
ــی  ــان م ــر را نش ــورد نظ ــران م کارب
بــرای  دهــد. اهمیــت نگهــداری 
ــوع  ــری از وق ــا جلوگی ــری ی جلوگی
جــرم در نظریــه »پنجــره شکســته« 

شــد. داده  توضیــح 
مشــخصه هــای فیزیکــی: تاثیــر 
طراحــی شــهری بــر امنیــت: * 
فضاهــای عمومی و پارکهــا * اجتناب 
از فضاهــای منفــی * اســتفاده از 
در  گیاهــی  پوشــش  و  درختــان 
فضــای شــهری و اجتنــاب از پوشــش 
در  درختچــه  و  متراکــم  گیاهــی 
اطــراف مســیرهای عابــر پیــاده* 
روشــنایی خارجــی * سلســله مراتب 
ــا نیمــه  فضاهــا از فضــای عمومــی ت
عمومــی از نیمــه خصوصی تــا فضای 
خصوصــی.* ارتفــاع ســاختمان ؛ 
ســاختمانهای بلندتــر جــرم را افزایش 
مــی دهنــد* نفوذپذیــری خیابــان* 
طراحــی مســیرهای پیــاده روی* 
ــان و جهــت ســاختمان هــا*  چیدم
ــگ  ــی پارکین ــل ورودی* طراح مح
خــودرو ؛ بایــد توســط ســاکنان قابــل 
مشــاهده باشــد* دسترســی بــه 
دروازه هــا* حصــار* طراحــی پنجــره 
و بالکــن ؛ بایــد مناطــق بــاز را نادیــده 
بگیــرد* دسترســی بــه خدمــات 
ورودی  طراحــی  نشــانی*  آتــش 

ــته  ــدار بس ــن م ــتی * دوربی پش

برنامــه ریــزی امــن شــهر ، 
یعنــی سیاســی ، اجتماعــی 
تأثیــر  و   ، هســتند.  روبــرو 
ــی  ــرات اساس ــادی تعمی اقتص
محیــط هــای ســاخته شــده ، 
ــب  ــازماندهی مناس ــزام س و ال
و همــکاری بــا مقامات شــهری 
بــرای رســیدن بــه تصمیمــات 
ــرای  ــب ب ــزی مناس ــه ری برنام
ســاخت شــهرهای ایمــن. برای 
ــه محیــط شــهری  دســتیابی ب
ــر  ــت بهت ــن امنی ایمــن و تأمی
در مناطــق شــهری ، سیاســتها 
و وظایــف زیــر بایــد بــه شــرح 
زیــر اجــرا شــود: * برنامــه 
ــه  ــق ک ــی موف ــزی و طراح ری
و  امنیــت  افزایــش  باعــث 
ایمنــی در شــهرهای امــن ، 
ــی  ــای احتمال ــش فرصته کاه
جــرم و افزایــش شــهر مــی 
در  پذیــری  انعطــاف  شــود. 
ــی ــای امنیت ــش ه ــر چال براب
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موضوع پژوهش: پدیده سگ 
گردانی در شهرهای ایران

مطالعــه  یــک  حاضــر  پژوهــش    
کتابخانــه ای اســت کــه بــا رویکــرد 
کیفــي و بــا اســتفاده از روش هــای 
به صــورت  اســتنباطي  تحلیلــي 
ــن موضــوع را از منظــر  ــي ای تطبیق
خــارج  و  داخــل  قوانیــن  و  حقــوق 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــور و ب از کش
جامعــه ایرانــی- اســامی وزندگــی 
شــهری بررســی نمــوده اســت.  ایــن 
چنــد  بــه  اســت  درصــدد  نوشــتار 
پرســش اساســي پاســخ دهــد: نخســت 
آنکــه مبنــای رعایــت حقــوق حیوانات 
چیســت؟ ســؤال دیگــر اینکــه قوانیــن 
ــداری ســگ و ســگ  ــا نگه ــط ب مرتب
ــت؟  ــران چیس ــور ای ــی در کش گردان
نــوع  مناســب ترین  آخــر،  پرســش 
ــی  ــگ در زندگ ــود س ــورد باوج برخ

شــهری چیســت؟

چکیده

تاریــخ توســــعه ســکونت گاه هـــــای 
زیســتی در کــره زمیــن بایــد همــواره 
یــادآور ایــن مهــم باشــد کــه انســان ها 
زیســت  حوزه هــای  تصــرف  بــا 
ــا  ــار آب هـــ ــژه در کنـــ ــر به ویــ پذیــ
ــود  ــهرهای خ ــی، ش ــع غذای و منابــــ
را بناکرده انــد؛ درحالــــی  کــه ایــن 
توســـط  تصرف شــــده  حوزه هــــای 
ــودات  ــت گاه های موج ــان ها، زیس انس

دیگــری بوده انــد کــه بــا حضــور 
به کلــی  نسل شــان  یــا  انســان ها 
منقرض شــده یــا به ناچــار مجبــور 
بــه تــرک حــوزه زیســتی شــده اند و 
در مــوارد محــدودی توانســته اند بــه 
ــان ها  ــا انس ــتی ب ــوع همزیس ــک ن ی
برســند و در کنــار آن هــا بــه زندگــی 

خــود ادامــه دهند)ایمنــا، 1400(

و  اولیــه  شــهرهای  تشــکیل  بــا 
جمعیت  هــای بــر پایــه تجــارت و 
خدمــات، بخــش عمــده  ای از ایــن 
حیوانــات از شــهرها رانــده شــدند 
یــا بــه علــت نقش  شــان در گســترش 
مشــترک  بیماری  هــای  بعضــی 
شــدند.  حــذف  محیط هــا  ایــن  از 
ــم و  ــرن هجده ــان ق ــش از پای ــا پی ت
در  مــدرن  شــهرهای  شــکل گیری 
نســبت  بــه  جمعیت  هــای  اروپــا، 
کوچکــی از ایــن حیوانــات هنوز در 
ــاً  ــتند و عمدت ــور داش ــهرها حض ش
آزار  و  بیمــاری  گرســنگی،  از 
انســان  ها رنــج می بردنــد. بــا تدویــن 
حضــور  شــهری،  قوانیــن  اولیــن 
محیط  هــای  در  اهلــی  حیوانــات 
شــهری )و در گام بعــدی در تمــام 
در  صرفــاً  عمومــی(  محیط  هــای 
صــورت داشــتن قــاده )سرپرســت( 
ممکــن شــد و در اغلــب کشــورهای 
ایــن  ســایر  کنونــی  توســعه یافته 
از محیط هــای عمومــی  حیوانــات 

شدند)شــرق،1400(. حــذف 

در ایــران نیــز موضــوع حمایــت 
چنــدی  از  شــهری  حیوانــات  از 
محیط زیســت،  گفتمــان  در  پیــش 
حقوقــی و مدیریــت شــهری مطــرح 
ــدان  ــان فق ــن می ــت. در ای ــوده اس ب
قانون گــــذاری در زمینـــه حمایـــت 
ــهری و  ــات شـــ ــوق حیوانـــ ازحقــ
همچنیــن نگهــداری حیوانــات اهلــی 
ــدان  ــز فق )به خصــوص ســگ( و نی
نهــادی مشــخص در ایــن خصــوص 
ــام  ــتی  های نظ ــن  کاس از بنیادی تری

آزاده ســلجوقیان، دانشــجوی دکتری شهرســازی
پــور جوهــری،  امیرحســین  راهنمــا:  اســتاد 

اســالمی آزاد  دانشــگاه  اســتادیار 
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حقوقــی ایــران اســت کــه مدیریــت 
شــهری را بــه چالــش کشــانده اســت. 

اینکــــه برخــــــی  از  روش  هــــــای  
به کاررفتـــــــــــه  در  کشـورهــــــای  
توســــــــعه یافته،  می تواننـــــــــــد  از  
نظــارت   قانون گــذاری،   طریــــق  
ــال   ــن،  فع ــر قوانی ــرای  مؤث ــر  اج ب
ســاختن  ســازمان های  مردم نهــاد،  
فرهنگ ســـــــازی  و  اطاع رســانی،  
الگــوی  مناســبی  بــرای  نهادهــای  
متولــی  حقــوق  حیوانــات شــهری 
ــی  ــر ، مبحث ــا خی ــند ی ــران باش در ای
ــه  ــه آن پرداخت ــه ب ــه در ادام اســت ک

می شــود.

مقدمه
اســت  فراینــدی  پایــدار،  توســعه 
ــد  ــه رش ــتن ب ــه داش ــن توج ــه ضم ک
و  اجتماعــی  عدالــت  اقتصــادی، 
زیســت محیطی  منابـــــع  پایــداری، 
را نیــز مـــــورد تأکیــد قــرار می  دهــد 
به عنــوان  اخیــر  نیم قـــــــرن  در  و 
مدیریــت  وارد  مفهــوم  کلیدی تریــن 
و برنامه ریــزی شــهری شــده اســت 

شــعبانی(. و  )ارغــان 

شــهر  از  مهمــی  بخــش  امــروزه 
ناســازگار  فعالیت هــای  به موجــب 
ــال  ــان در ح ــک روی آن ــان ها و ت انس
دراین بیــن  اســت.  رفتــن  بیــن  از 
ــا  ــه ب ــهرها ک ــی در ش ــات وزندگ حی
ــی  ــل اصل ــینی، مح ــترش شهرنش گس
انســان ها شــده  فعالیــت  اســتقرار و 
اســت، بیشــترین آســیب را از نبــود 
ایــن  عناصــر طبیعـــــی می  بینــد و 
در حالــی اســت کــــه شــهروندان و 
به خصــــوص در  مدیریــت شــهری 
ــعه  ــورهای درحال توس ــهرهای کش ش
ایــن  بــه  نســبت  توجهــی  نه تنهــا 
تغییــرات ندارند بلکه حتـــی در برخی 
ــا  ــه ی ــورت آگاهان ــود به ص ــع خ مواق
ناآگاهانــه علتــی بــرای از بیــن رفتــن 

عناصــر طبیعــی هســتند؛ آن گونــه 
کــه هــرروز شــاهد حــذف طبیعــت 
هســتیم)ایمنا،1400(. شــهرها  از 

شــــــهرهای  از  بســــــیاری  در 
توســــعه یافته و حتــی  کشــورهای 
درحــــال  توســــــعه، مدیـــــران و 
برنامــه ریــزان شــهر ســعی بــر 
آن داشــته اند تــا دســت آشــتی بــه 
ــه در  ــه  نحــوی  ک ــد، ب طبیعــت بدهن
بســیاری از ایــن کشــورها وجــود 
گونه هـــــای مختلــــف گیاهـــــی و 
ــا غیرعــادی نیســت  ــوری نه تنه جان
ــز  ــرای شــهر نی ــدی ب ــه برن بلکــه ب

اســت)همان(.  تبدیل شــده 

یکــــی از شـــــاخصه  های توســعه 
پایــدار مبتنــــي بـــــر محیط  زیســت، 
ــات  ــوق حیوان ــت حق بررســي رعای
مي  باشد)شــمخی،  آن  مراعــات  و 

ســامی و خنشــا، 1399(.

در اســام نیز مباحث حقوقی مرتبط 
به طورجــدی  محیـــط  زیســت  بـــا 
اســت.  قرارگرفتــه  توجــه  مــورد 
ایــن یعنــی انســان به عنــوان اشــرف 
ــط پیرامــون خــود  ــات برمحی مخلوق
زیســــتمندانش(  و  )محیط زیســــت 
دارای حق وحقــوق متقابــل اســت؛ 
ــوان حــق  ــر حی ــان ب ــم انس ــی ه یعن
دارد و هــم متقابــاً حیوانــات بــر 
تــا  هســتند  حــق  دارای  انســان ها 
جایــی کــه حق تعالــی در آیــه 38 

ســوره انعــام می فرمایــد:

فِــی اْلَْرِض َوَل  ـٍة  َدابّـَ ِمــْن  َوَمــا   
أَُمــٌم  إِلَّ  بَِجنَاَحْیــِه  یَِطیــُر  َطائِــٍر 
ْطنـَـا فِــی اْلِکتـَـاِب ِمــْن  أَْمثَالُُکــْم َمــا فَرَّ
َشــْیٍء ثُــمَّ إِلَــی َربِِّهــْم یُْحَشــُروَن.  
هیــچ جنبنــده ای در زمیــن و هیــچ 
خــود  بــال  دو  بــا  کـــه  پرنــده ای 
پــرواز می کنــد نیســت مگــر این کــه 
هســتند.  شــما  هماننــد  امت هایــی 
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کتــاب  ایــن  در  را  چیــز  هیــچ  مــا 
فروگــذار نکردیــم؛ ســپس، همگــی 
بــه ســوی پروردگارشــان محشــور 

.)1398 می گردند)مهــر،

بیان مسأله:

برخـــی از خانواده هـــــا بــه  تناســب 
ــی  ــا اعضای ــو ی ــه عضــ ــه ای ک عاق
خانگــــی  حیوانــــات  بــه  آن هــا  از 
ــه نگهــداری  ــد، آن هــا را در خان دارن
می کننــد. ایــــن حیوانــــات عمدتــاً، 
شــامل پرندگانـــــی نظیــــر کبوتــر، 
و  مینــا  مــرغ  قنــاری،  طوطــی، 
حیواناتــی نظیــر ســــگ و گربــــه 
می باشــند. بــر ایــن اســاس تغذیــه، 
نگهـــــداری، بهداشـــــت و آمـــــوزش 
ایــن حیوانــــات ازجملــــــه اهدافــی 
ــا  ــن خانواده ه ــای ای ــه اعض ــت ک اس
در زمان هــای فراغــت خــود دنبــال 
می کنند)کجبــاف، کشــاورز، نــوری 

همــکاران،1389(. و 

درایــن میــان وفاداري سگ سبب شده 
بقیــه  از  بیشــتر  را  انسان  توجه  كه 
جلـب كند و در دنيـــــاي امروزي كه 
همواره شــــاهد بی وفایــی انســان ها به 
یكــــدیگر هستيم گروهي براي جبران 
این خأل عاطفي بـه ایـن حيـوان ابـراز 
ــت یكي  ــن عل ــه همی عاقه مي  كنند. ب
گسترش  امروز  جامعه  ي  مسائل  از 
نگهــــداري از ســـگ  ها در خـــــانه و 

ــد. ــهر می باش ــی در ش ســگ گردان

طبق آمــــار در ســــال 88 حدود یک  
میلیـــــون ســگ خانگــی شناســنامه دار 
ــده اســت.  ــداری می ش ــران نگه در ای
ایــن عــدد در ســال 9۷ بــه حــدود ۴/۵ 

میلیــون رســیده است)شــهرآرانیوز، 
1398( و مشــهود اســت کــه در 
بســیار  آمــار  ایــن  حاضــر  حــال 
بیشــتر می باشــد. امــا شــرایط حــال 
حاضــر بدیــن گونــه اســت کــه ورود 
ســگ در تمامــی پارک هــای تهــران 
 )1400 )مهــر،  اســت  ممنــوع 
مراکــز  متــرو،  ورودی  در   ،
ــوی  ــتوران ها و ... تابل ــد، رس خری
خانگــی  حیوانــات  ورودممنــوع 
ــای  ــت و محدودیت ه ــده اس نصب ش
دیگــری کــه همگــی حاکــی از عــدم 
ــود  ــه وج ــبت ب ــه نس ــرش جامع پذی
ایــن حیــوان در شــهر اســت. بــه 
پیــش  ســؤال  ایــن  علــت  همیــن 
می آیــد کــه جایــگاه ایــن حیــوان در 
قانــون ایــران چیســت؟ و بــا ایــن 
پدیــده نســبتاً نوظهــور چگونــه بایــد 

ــرد؟ ــورد ک برخ

سگ در جامعه
ســگ گردانــی در ایــران بــه دلیــل 
تــا  اجتماعــی  دیــدگاه  و  شــرعی 
ــوان  ــه به عن ــته همیش ــای گذش دهه  ه
تلقــی  اجتماعــی  ناهنجــاری  یــک 
می  شــد؛  امــا شــایان ذکر اســت کــه 
نگهــــداری از حیوانــــات خانگــی 
ــاً  ــا مدت  هــا صرف بالخــص ســگ ت
مخصــوص طبقه برخــوردار جامعه 
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ــه  ــن موضــوع ب ــه ای ــدر ک ــود. آن ق ب
یکــی از نشــانه  های تعلــق بــه ایــن 
طبقــه محســوب می  شــد. امــا امــروزه 
تــا  شــهر  مناطــق  از جنوبی تریــن 
افــرادی  از  مملــو  آن  شــمالی ترین 
حیــوان  ایــن  صاحــب  کــه  اســت 

.)1400 جــم،  خانگی اند)جــام 

ــا افــرادی اســت  ــد اکثریــت ب هرچنــ
کــه تمایــل بــه نگهــداری از حیوانــات 
حیوانــات  بــه  عاقــه  را  خانگــی 
ایــن  در  امــا  می کننــد،  معرفــی 
نیــز  بی ماحظــه ای  افــراد  میــان 
وجــود دارنــد کــه حیــوان خانگــی 
و  لوکــس  کالی  یــک  به مثابــه  را 
ــاً  از  ــرده و صرف ــگاه ک ــی ن مصرف
ســر خودخواهــی اســت کــه آزادی 
می کننــد.  ســلب  را  حیــوان  یــک 
از  نگهــداری  بــا  به عنوان مثــال 
بــه  متعلــق  کــه  هاســکی  ســگ 
ســرزمین های ســرد قطبــی اســت، 
قصــد جلب توجــه و نیــل بــه مقاصــد 
دیگــر ازجملــه اقتصــادی داشــته و 
تصاویــری از حیوان دوســتی کاذب 
ــای مجــازی منتشــر  خــود در فضاه
فعــال  هیــچ  درحالی کــه  می کننــد. 
محیــط زیســتی حاضــر نیســت یــک 
محیــط  از  خــارج  در  را  حیــوان 
زندگــی نگهــداری کنــد، یــا حتــی 
ــه ایجــاد  ــا اســراف انــرژی اقــدام ب ب
یــک حیــوان  بــرای  محیــط ســرد 
نماید)شــهرآرانیوز،  غیرمتعــارف 

 .)1398

بســـــــیاری از جــامعه شناســــــان و 
روان شناســـــان عقیــــــــده دارنــد، 
ــوان خانگــی جــزء  ــداری از حی نگه
جدایی ناپذیــر زندگــی در شــهرهای 
ــگ  ــان س ــا همچن ــت، ام ــزرگ اس ب
گردانــی مشــکلی اســت کــه از جانــب 
جامعــــه مــــورد اعتــــراض واقــع 
می شــود.   بســــــیاری از شهروندان 
از  بســــیاری  کــــه  دارنــد  اعتقــاد 

صاحبــان حیوانــات خانگی)اغلــب 
ــاره آوردن  ــی درب ــگ ها( آموزش س
ــی شــهری  ــه فضــای عموم ــا ب آن ه
ــود  ــوان خ ــد حی ــد و نمی دانن ندیده ان
را بــا چــه اصولــی بایــد بــه خیابــان 

ــه نشــود.  ــا مزاحــم بقی ــد ت بیاورن

برخی هــــــا از ایــــــــن حیــــــــوان 
ــکات  ــی مش ــند، برخـــــ می ترســـ
شــــرعی را عنــــــوان می کننـــــد و 
عــده ای نیــز بــه مشــکات بهداشــتی 
ــد  ــد. درهرصــورت بای ــاره دارن اش
قوانیــن و روش معاشــرت در شــهر 
به گونــه ای باشــد کــه هــم مردمــی 
ــد  ــی می آین ــای عموم ــه فضاه ــه ب ک
ــم  ــند و ه ــش باش ــت و آرام در امنی
صاحبــان حیوانــات خانگــی بتواننــد 
در آرامــش و ایمنــی از فضاهــای 

ــد.  ــذت ببرن عمومــی ل

 

سگ در قانون ایران
قانــون دربــاره نگهــداری حیــوان در 
آپارتمان هــا تعییــن تکلیــف کــرده 
ــاده 3  ــر اســاس تبصــره م اســت. ب
تملــک  قانــون  اجرایــی  آیین نامــه 
آپارتمان  هــا، نگهــداری حیوانات در 
ــه  ــل راه پل ــا مث ــاعات آپارتمان  ه مش
ممنــوع  پارکینــگ  و  پشــت بام   ،
اطاع رســانی  ملــی  اســت)پایگاه 
قوانیــن و مقــررات کشــور،1348(. 
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حیوانــات  نگهــداری  در خصــوص 
)در  اختصاصــی  قســمت  های  در 
آپارتمانــی( ، صرفــاً  داخــل واحــد 
درصورتی کــه اقــدام همســایه، نوعــی 
تهدیــد علیــه ســامت ســاکنین باشــد یــا 
ــوان ســبب ســلب  آنکــه نگهــداری حی
امــکان  شــود،  همســایه  ها  آســایش 
شــکایت وجــود دارد. ماننــد آنکــه در 
از  نامتعــارف  صداهــای  نیمه شــب 
ــت  ــن حال ــود. در ای ــاد ش ــوان ایج حی
اگــر آپارتمــان دارای مدیــر ســاختمان 
اســت، وی می  توانــد بــا در دســت 
ــاوی  ــه ح ــه ای ک ــتن صورت جلس داش
شــرح موضــوع مزاحمــت ناشــی از 
نگهــداری حیــوان اســت بــه دادســرای 
محــل وقــوع ملــک خــود مراجعــه 
نمــوده و خواســتار رســیدگی قضایــی 
صــورت،  ایــن  غیــر  در  شــود. 
راســا  می تواننــد  نیــز  همســایه ها 
نســبت بــه پیگیــری شــکایت خــود 

نمایند)میــزان،1396(. اقــدام 

امــــا از منظــــر حقوقـــــی حیــوان 
گردانــی در معابــر عمومــــــی فاقـــــد 
ــب  ــرای تعقیــ ــی بـــ ــر قانونــ عنصــ
کیفــــری افـــــراد محســــوب می شــود 
ــرای  ــتندی ب ــی، مس ــع قضای و مراج
افــراد  محکومیــت  حکــم  صــدور 
ــد.  ــار ندارن ــن رفت ــکاب ای ــرای ارت ب
اعــام ممنوعیــت  ســگ گردانــی فاقــد 
هیچ کــس  و  اســت  قانونــی  مبنــای 
قانــون،  در  آنکــه  بــدون  نمی توانــد 
رفتــاری منــع و بــرای آن ضمانــت 
باشــد،  وضع شــده  لزم  اجــرای 
ــار  ــام آن رفت ــت انج ــتور ممنوعی دس
را صــادر و تهدیــد بــه تعقیــب کیفــری 
ــاده  ــنا،139۷( م ــهروندان کند)ایس ش
۵01 قانــون مجــازات اســامی کــه 
اســت  شــده  مصــوب  ســال139۲ 
ــر  ــه اگ ــده ک ــیر ش ــز این طــور تفس نی
ســگ تربیت شــده ای کــه قــاده دارد، 
بــا تحریــک صاحبــش بــه انگیــزه 
شــوخی یــا ترســاندن بــه ســمت فــردی 

ــا  ــرد وحشــت زده شــود ی ــرود و ف ب
شــکایت  می توانــد  ببینــد،  صدمــه 
ــران  ــد جب ــد و صاحــب ســگ بای کن
این هــا  به جــز  کنــد.  خســارت 
ماده قانونــی  بــه  اشــاره ای  هیــچ 
گردانــی  ســگ  ممنوعیــت  بــرای 
ــات خانگــی  ــداری از حیوان ــا نگه ی
وجــود نــدارد )جــام جــم،1400(. 
ــه ایــن نکتــه  ــان توجــه ب در ایــن می
ــع  ــه اگــر من ــت اســت ک ــر اهمی حائ
مطالبــات  جــزو  گردانــی  ســگ 
بایــد  آن  مســیر  اســت،  عمومــی 
یــا  طــرح  پیش نویــس  طریــق  از 
لیحــه ای در مجلــس یــا دولــت طــی 

شود)ایســنا،139۷(

پلیــس  رئیــس  دیگــر  طــرف  از 
ــزرگ اعــام کــرده اســت  تهــران ب
مرکــز  بــا  تمــاس  ده  هــا  روزانــه 
فوریت  هــای پلیســی 110 برقــرار 
می شــود کــه شــامل گــزارش ســگ 
گردانــی، مزاحمت  هــای ناشــی از 
آن و تــرس و وحشــت مــردم در 
ــی  ــی و حت ــر عموم ــا، معاب پارک  ه
ــان  ــت. ایش ــا و محله  هاس آپارتمان  ه
گفتــه کــه »در قانــون اجــازه حیــوان 
گردانــی به کســی داده نشــده اســت« 
و ایــن موضوعــی اســت کــه مــورد 
اختــــاف برخــــــی از حقوقدانــــان 
اســت. آن هــا می گوینــد بــه لحــاظ 
حقوقــی بدیهــی اســت کــه اصــل 
بــر مجــاز بــودن افعــال شــهروندان 
اســت مگــر قانــون ممنوعیتــی ایجاد 
کنــد و ایــن ممنوعیــت در قانــون 

ــم،1400(.  ــام ج ــود ندارد)ج وج
ــران  ــور تهــ ــس راهـــ ــس پلی رئیـــ
برخــورد  دربـــــاره  نیــز  بــزرگ 
پلیــس بــا ســگ گردانــی در خــودرو 
گفــت: ایــن موضــوع در دســتور 
بــا  پلیــس اســــت و روزانــه  کار 
ــط  ــه  فق ــود و ن ــورد می شــ آن برخــ
ــه داخــل  ــی ک ــر حیوان ــه ه ســگ ک
خــودرو رهــا باشــد مشــمول ایــن 
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باعــث  چراکــه  می شــود  برخــورد 
پــرت شــدن حــواس راننــده می شــود. 
جابجایــی حیــوان در خــودرو بایــد 
در جعبــه و باکــس مخصــوص باشــد 
رهــا  خــودرو  در  حیــوان  نبایــد  و 

)1400 باشد)صداوســیما، 

پدیــده  بــه  قانونــی  اســتناد  تنهــا 
ســگ گردانــی مربــوط بــه طــرح 
ــات  »جداســازی محــل گــردش حیوان
کــودکان  بــازی  محــل  از  خانگــی 
تهــران«  شــهر  بوســتان های  در 
ــاه 1400،  ــه در بیســتم تیرم اســت ک
ــا 1۲ رأی  ــرح ب ــن ط ــت ای یک فوری
موافــق بــه تصویــب اعضــای پنجمیــن 
تهــران  شــهر  اســامی  شــورای 
بــا  طــرح،  ایــن  به موجــب  رســید. 
توجــه بــه اهمیــت ســامت شــهروندان 
بهداشــت  حفــظ  کــودکان،  به ویــژه 
عمومــی در ســطح شــهر و جلوگیــری 
بــه  شــرعی،  نجاســات  انتشــار  از 
ــون  ــاده )80( قان ــد )18( م اســتناد بن

»تشــکیات، وظایــف و انتخابــات 
و  کشــور  اســامی  شــوراهای 
مصــوب  شــهرداران«  انتخــاب 
وظایــف  خصــوص  در   ،13۷5
شــوراهای شــهر در نظــارت بــر 
امــور بهداشــت شــهر و بنــد )الــف( 
مصوبــه »شــهر دوســتدار کــودک« 
مناسب ســـــــازی  خصـــــوص  در 
ــودکان؛  ــرای ک ــهری ب ــای ش فضاه
شــهرداری تهــران موظــف اســت 
ــتان های محلــی تمهیــدات  در بوســــ
ــازی  ــک فضــای ب ــرای تفکی لزم ب
ــات  ــردش حیوان ــودکان و گـــــ کــــ
کند)پورتــال  فراهــم  را  خانگــی 
شــهر  اســامی  شــورای  رســمی 

تهــران،1400(

باوجوداینکــه هــر ســوی ایــن پدیــده 
امــا  دارد،  وجــود  اســتدلل  هایی 
هیچ کــدام خالــی از اشــکال نیســتند. 
خانگــی،  حیوانــات  نــه صاحبــان 
اشــــــرافی بـــــه نوع نگهــــداری از 
ــوی  ــه از س ــد و ن ــان دارن حیواناتش
ــی بــرای  ــون واضحــ ــر قانـــ دیگـــ
ممنوعیــت ســگ گردانــی وجــود 

دارد)جــام جــم، 1400( 

حقوق حیوان 

حیوانــات حقوقــی به طـــــور عــام 
عــام  به طــور  دارنــد.  خــاص  و 
ــس  ــه پ ــت ک ــی اس ــر حیوان ــق ه ح
ــد  ــا بتوان ــن دنی ــدن در ای از زاده ش
زندگــی کنــد، بــرای خــود جفــت 
انتخــاب کنــد، خانــواده تشــکیل دهــد 
و به واســطه انســان زجــر نکشــد. 
بــر   حقــوق خــاص هــر حیوانــی 
یــا نگه دارنــده  گــردن صاحــب و 
ــاوری،  ــرفت فن ــا پیشـــ ــت. بــ اوس
ــازی و  ــای مجـــ ــانه ها، فضــ رســـ
افزایـــش  اخبــار در  قالــب صوت و 
تصویــر  مبنـــی بر حیــوان آزاری و 
ــز توســعه آموزش هــا و فرهنــگ  نی
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نتیجــه  ایــن  بــه  بشــر  دانــش،  و 
ــات  ــد از حیوان ــه بای ــت ک ــیده اس رس
ــا  ــه آن ه ــه ب ــی ک ــر ناحقی های در براب
از جانــب بشــر می شــود، حفاظــت 

کرد)ایرنــا،1398(.
به طورکلــــــی ضـــــرورت حمایـــت  
اخاقـــی  و  حقوقـــی  از  حیـــــــات،  
ســامت  و  امنیـــــــت  حیوانـــــــات  
زمانـــــی  قابل فهــــــــم  می شــود  کـه  
ــه  ــگاه  شــیء انگاران انســان،  از  نــ
بــه طبیعــــت و حیوانــــات فاصلــه 

بگیرد)ایســنا،1400(. 

ــه  ــان ب ــه انس ــت ک ــم آن اس ــه مه نکت
ایــن بــاور برســد حیــوان خانگــی یــک 
شــیء تزئینــی نیســت، بلکــه موجــود 
زنــده ای اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
کــرد. ایــن موجــود زنــده نیازمنــد 
ــد  ــت. بای ــرک اس ــوش و تح جنب وج
ــه عــاوه  ــد وگرن ــته باش ــت داش فعالی
جســمانی  بیماری هــای  انــواع  بــر 
و  مفصلــی  بیماری هــای  ماننــد 
ــی و  ــکات روان ــار مش ــی دچ عروق
بنابرایــن  می شــود.  هــم  افســردگی 
ــه  ســگ ها بایســتی به صــورت روزان

ــد.  ــاده روی برون ــه پی ب

مواضع بهداشتی

موضــوع بهداشـــــت حیوانــات هــم 
ــت.  ــث اس ــر موردبح ــرف دیگ از ط
ــماری از متخصصــان  ــه شـــ ــه گفت ب
میکروب شناســـــی حضـــــــور ایــن 
حیوانــات خانگــی در مجــاورت آدمــی 
ــال برخــی از بیماری هــای  ســبب انتق
انگلــــی و عفونـــــــی می شـــــــود(
ایرنــا،1398( امــا صاحبــان ســگ ها 
حتــی نســبت بــه جمــع آوری فضــولت 
حیواناتشــان در بوســتان ها بی توجــه 
ــا ایــن نــوع رفتــار آشــکارا  بــوده و ب
زندگــی  بــه  کــه  می دهنــد  نشــان 
ــد.        ــرام نمی گذارن دیگــر انســان ها احت
قانونــی  پیشــرفته  کشــورهای  در 

وجــود دارد کــه صاحــب حیــوان 
ــتیکی  ــه پاس ــتکش و کیس ــد دس بای
همــراه داشــته باشــد تــا در صــورت 
نیــاز مدفــوع حیــوان را جمــع آوری 
کنــد )در غیــر ایــن صــورت جریمــه 
می شــود( تــا معابــر عمومــی کثیــف 
شــهروندی  حــق  ایــن  و  نشــوند 
کثیــف  بــه  کــه  اســت  هرکســی 
اعتــراض  عمومــی  معابــر  شــدن 

کند)حکیــم مهــر، 1400(

سگ در کشورهای دیگر
عظیم الجثــه  و  بــزرگ  ســگ های 
ــز یافــت  ــاک و ممنوعــه نی و خطرن
می شــود، کــه بیشــتر از بقیــه افــراد 
بــرای خــود صاحــب ســگ نیــز 
ایــن  از  یکــی  اســت.  خطرنــاک 
ــه  ــت، ک ــول« اس ــت ب ــگ ها »پی س
نگهــداری ایــن نوع ســگ آمریکایی 
آمریــکا  کشــور  خــود  در  حتــی 
لهســتان،  فرانســه،  کشــورهای  و 
ــا، دانمــارک،  آلمــان، اســپانیا، ایتالی
ــادا،  ــال، کان ــوئد، پرتغ ــی، س رومان
ــوادور،  ــو، اک ــا، پورتوریک ونزوئ
ــروژ، روســیه،  ــد، ن اســترالیا، فنان
و  ترکیــه  بــاروس،  اوکرایــن، 
ســنگاپور ممنــوع اســت، امــا در 
ایــران بــه دلیــل عــدم قانــون مصوب 
ایــن نــژاد در ســطح شــهر و داخــل 
ــی  ــرده و به راحت ــردد ک ــا ت پارک ه
می شود)مشــرق،  خریدوفــروش 

)1398

برخـــــاف تصـــــور صاحبــــــان 
از  خــارج  در  خانگــی  حیوانــات 
ایــران قوانیــن ســخت گیرانــه ای در 
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رابطــه بــا نگهــداری و ســگ گردانــی 
وجــود دارد. 

از  نگهــداری  فرانســه  قوانیــن  در 
ســگ هایی که درندگــی و خطردارند، 
ســخت گیرانه ای  شــــرایط  تحــت 
از  را  آن هــا  قانــون  و  می باشــد 
حیوانــات خانگــی معمــول جــدا کــرده 
اســت. ســگ های درنــده نمی تواننــد 
ــه  ــا وســایل نقلی ــی ی ــن عموم در اماک
ــتثنای  ــوند، به اس ــده ش ــی گردان عموم
مشــاع.  ســاختمان های  و  خیابان هــا 
حتــی بســتن و توقــف آن هــا در محیــط 
ممنــوع  ســاختمان ها  ایــن  مشــاعِ 
وقتــی  درنــده  ســگ های  اســت. 
در اماکنــی کــه اســتثنا شــده اســت 
ــک  ــد توســط ی ــد، بای حضــور می یابن
ــد و  ــا پوزه بن ــم ب ــال ه ــرد بزرگ س ف
ــوند)همان(. ــار ش ــاده مه ــا ق ــم ب ه

حیوانــات  بریتانیــا  قوانیــن  طبــق 
یــا  خیابان هــا  در  نمی تــوان  را 
مغازه هــای  بلکــه  فروخــت.  بــازار 
وجــود  کار  ایــن  بــرای  مشــخصی 
حیــوان  یــک  کــه  هرکســی  دارد. 
گرفتــن  از  پیــش  بایــد  می خــرد، 
حیــوان، از شــورای محلــی مجــوز 
بگیــرد، مگــر »حیوانــات خانگــی از 
نــوع بســیار متــداول« درصورتی کــه 
»وحشــــــی«، »خارجــــــــی« یــــــا 
ــی  ــورای محل ــند. ش ــه« نباش »دورگ
پیــش از اعطــای مجــوز از اطــاع 
بــه آموزش هــای لزم  فــرد نســبت 
ــداری  ــت نگه ــب جه ــرایط مناس و ش
می کنــد.  حاصــل  اطمینــان  حیــوان 
از ســوی دیگــر بــرای صاحبــان و 
نگهــداران ســگ نیــز «ممنــوع اســت 
ــه طــرز خطرناکــی  ــد ســگ ب بگذارن
از کنتــرل خــارج شــود، هــر جــا 
ــکان  ــک م ــه در ی ــد، ازجمل ــه باش ک
عمومــی، در یــک مــکان خصوصــی 
ــایه و  ــه همس ــاغ خان ــاط و ب ــل حی مث
ــن  ــه صاحــب ســگ. ای ــی در خان حت
ســگ ها  همــه  مــورد  در  قانــون 

)همــان(. اســت»  لزم الجــرا 

قانــون کشــور نــروژ نیــز چنیــن 
وضع شــده اســت کــه »نگهدارنــده 
از  کــه  دهــد  نشــان  بایــد  ســگ 
صدمــه زدن ســگ بــه انســان ها، 
حیوانــات، امــوال و اشــیا جلوگیــری 
می کنــد و بایــد مطمئــن شــود کــه 
ــرر  ــچ ض ــگ هایش هی ــا س ــگ ی س
ــردم، طبیعــت  ــه م ــه ب غیرقابل توجی
داشــت.  نخواهــد  منافــع  ســایر  و 
او بایــد به ویــژه از ایجــاد ناامنــی 
دیگــران  بــرای  ســگ  توســط 

کند«)همــان(. پیشــگیری 

بنــابـــر قوانیــــــن دولـــــت قطــر 
ــی در  ــگ گردان ــی ســــ به طورکلـــ
ــه  ــی ازجمل ــای عمومــــــ مکان هـــ
پارک هــا و ســواحل ممنــوع اســت و 
تنهــا در مکان هــای خاصــی امــکان 
ــی  ــود دارد. حت ــی وج ــگ گردان س
ــای  ــرای ورود نژاده ــن کشــور ب ای
ــای  ــم محدودیت ه ــگ ه ــف س مختل
به عنـــــوان مثال  دارد و  بســــیاری 
همچــون  نژادهایــی  از  نگهــداری 
در  پیتبــول  و  شــارپی  بولــداگ، 
بــرای  اســت.  جــرم  کشــور  ایــن 
نگهــداری یــک ســگ در قطــر بایــد 
از اداره دام، شــهرداری و وزارت 
محیط زیســت هــم مجــوز نگهــداری 

اخــذ شــود)جام جــم، 1400(.

بحث درباره موضوع
نگهــداری از ســگ در ایــران از 
چنــد  از  کــه  اســت  موضوعاتــی 
یعنــی  می خــورد.  آســیب  قســمت 
ــتی  ــررات درس ــن و مق ــی قوانی وقت
ــم  ــد، ه ــده باش ــی نش ــش طراح برای
قانــون  مجــری  هــم  قانون گــذار، 
ــی  ــوان خانگ ــه حی ــانی ک ــم کس و ه
دارنــد دچــار مشــکل می شــوند و 
متعاقــب آن افــراد جامعــه نیــز بســته 
بــه ســلیقه شــخصی بــه تقابــل باهــر 
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می پردازنــد. کــدام 

بایــد در نظــر داشــت کــه هنجارهــای 
حقوقــی تــا حــدودی می تواننــد بــه 
سروســامان  اجتماعــی  هنجارهــای 
بایــد  مــوارد  دیگــر  در  امــا  دهنــد 
بــا مکانیــزم هایــی غیــر از حقــوق 
ــه حــل  ــری آن ب ــوع کیف ــژه از ن به وی
قــرن  آغــاز  در  پرداخــت.  مســئله 
می تــوان  به ســادگی  یکــم  و  بیســت 
مشــکات حمایــت از حقــوق حیوانات 
را درک کــرد. امــا  وقتــی هنــوز 
ــی  ــب آمریکای ــان ها برحس ــرای انس ب
یــا آفریقایــی بــودن یــا زن و مــرد 
می شــود،  ایجــاد  طبقه بنــدی  بــودن 
قابــل درک اســت کــه جامعــه همچنــان 
ــل  ــات غاف ــوق حیوان از شناســایی حق

باشــد)جعفری،1394(.
در ایــن زمینــه بــه نظــر می رســد 
ــور  ــادی کش ــی و اقتص ــت فرهنگ باف
خودمــان نیــز آمادگــی لزم بــرای 
محیــط  در  حیوانــات  پذیــرش 
ــی در ســطح شــهر  تفرجگاهــی و حت
هنــوز  مــردم  چراکــه  نــدارد.  را 
موجــودات  دیــد  بــه  حیوانــات  بــه 
نــه  و  می کننــد  نــگاه  فرودســت 
موجوداتــی کــه به انــدازه انســان حــق 
ــرای  ــد و آمــوزش لزم ب ــات دارن حی
ــی  ــدازه کاف ــن رویکــرد به ان ــر ای تغیی
از ســوی مراجــع مربوطــه صــورت 
نمی گیرد.ایــن در حالــی اســت کــه 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ایــران دربندهــای اول و دوم اصــل 
ســوم ایجــاد محیــط مســاعد بــرای 
ــردن  ــال ب ــی و ب ــل اخاق رشــد فضای
ــه  ــی در هم ــای عموم ســطح آگاهی ه
زمینه هــا را جــزء تکالیــف و وظایــف 

اســت)همان(. برشــمرده  دولــت 

ــهروندان  ــر شــــ ــوی دیگــــ از ســـــ
حق دارنــد بــا دیــدن ســگ بزرگــی 
ــار  ــارک کن ــد در پ ــدون پوزه بن ــه ب ک
ــذب  ــد، مع ــدم می زن ــود ق ــب خ صاح

حیوانــات  از  نگهــداری  شــوند. 
در  کــه  دارد  اصولــی  خانگــی 
ایــن  توســعه یافته  کشــورهای 
ــده  ــون درآم اصــول به صــورت قان
ــه  ــا جث ــه ی ــی گاهــی قیاف اســت. حت
یــا  مــردم  اســت  ممکــن  حیــوان 
بچه هــای کوچــک را وحشــت زده 
کــه  آپارتمانــی  ســگ  امــا  کنــد. 
ــر  ــر نظ ــد، از ه ــته باش ــاده داش ق
ایمــن اســت و خطــری بــرای کســی 

  )1400 مهــر،  )حکیــم  نــدارد. 
از  خالــی  ایــن مطلــب  ادامــه  در 
شــود  اشــاره  کــه  نیســت  لطــف 
بارهــا حــوادث تلــخ و ناخوشــایندی 
ــراه  ــگ  هم ــه س ــوص حمل در خص
عمــوم  بــه  شــهروندان  برخــی 
مــردم رخ داده اســت و ایــن قبیــل 
ماجراهــای ناگــوار شــدت مخالفــت 
مســئولن  از  مطالبــه  و  مــردم 
جهــت برخــور بــا آن را افزایــش 
ــده  ــه عقی ــه ب ــت.ضمن اینک داده اس
از  کــه  افــرادی  روانشناســان، 
مــورد  حیــوان  هرگونــه  طــرف 
می گیرنــد  قــرار  آزار  و  اذیــت 
اضطــراب  از  نوعــی  دچــار 
اجتماعــی می شــوند و حــال اگــر 
کــودکان  را  آســیب دیده  افــراد 
تشــکیل بدهنــد شــدت اســترس و 
اضطــراب اجتماعــی آن هــا و آســیب 
جســمی و روحــی وارده بــه نســبت 
نداشــتن  از  تــرس  و  بی دفاعــی 
امنیــت، بیشــتر از ســایرین خواهــد 

)دانشــجو،1400(.  بــود 

نتیجه گیری

ــه  ــدارد ک ــود ن ــی وج ــد قانون هرچن
ســگ گردانــی در شــهر را جــرم 
تلقــی کنــد، امــا پرواضــح اســت کــه 
ســگ یــک حیــوان اســت و ممکــن 
ــد  ــی از آن ســر بزن اســت رفتارهای
افــراد و  بــه  آســیب  کــه موجــب 
محیط زیســت شــود. در ایــن زمینــه 
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بایــد بــه عرف  هــا و مســئولیت های اجتماعــی هــم اشــاره کنیم، این کــه درســت 
اســت قانونــی بــرای ممنوعیــت ســگ گردانــی وجــود نــدارد امــا بنــا بــه عــرف 
جامعــه آشــکار اســت کــه نبایــد ســگ ها را بــدون قــاده بــه مکان هــای 
ــری  ــل موضــوع برخــورد مناســب و تصمیم گی ــن دلی ــه همی ــرد. ب عمومــی ب
در قامــت قانونــی درســت بــا پدیــده ســگ گردنــی در جامعــه و معابــر شــهری 
اهمیــت زیــادی دارد و تجربــه ثابــت کــرده کــه رفتارهــای قهری و ســرکوبگر 
ــاره کار  ــل چ ــن قبی ــواردی از ای ــری در م ــای کیف ــت اجراه ــاد ضمان و ایج
نیســت و مصــداق پــاک کــردن صورت مســئله اســت. در کشــورهای غربــی 
قوانینــی بــرای طــول قــاده ســگ، جلوگیــری از وحشــت عمومــی در هنــگام 
ســگ گردانــی و… وجــود دارد، امــا در کشــور مــا بــر پایــه فرهنــگ مــردم، 
ــم، امــا  ــه شــکل امــروزی نبودی ــدن ســگ در اماکــن عمومــی ب شــاهد گردان
حــال کــه ایــن فرهنــگ غربــی وارد کشــورمان شــده اســت، نیازمنــد تعییــن 
قوانینــی در ایــن خصــوص بعــاوه فرهنگ ســازی، آموزش هــای شــهروندی 
)به خصــوص بــرای صاحبــان حیــوان( و افزایــش آگاهی هــای عمومــی و 
ایجــاد مکان هــای اختصاصــی بــرای گــردش حیوانــات خانگــی ماننــد ســگ 
و گربــه و خرگــوش  هســتیم. درهرصــورت بایســتی بــا ایــن پدیــده نوظهــور 
ــتا اثربخــش  ــن راس ــل در ای ــرد و تقاب ــل صــورت بگی ــعه تعام و درحال توس

ــاً باعــث ایجــاد مشــکات بیشــتر می شــود. ــود و صرف نخواهــد ب

منابع 

ــا توســعه پایدار شــهری  ارغان،عبــاس و شــعبانی، محمــد؛ از رشــد شــهر ت
و بررســی بعــد زیســت محیطی کان شــهر تهــران

ــی  ــی تطبیق ــا، علیرضــا؛ بررس ــواد و خنش ــامی، محمدج ــمخا،مینا و س ش
ــه  ــتناد ب ــا اس ــام ب ــرب و اس ــات در غ ــوق حیوان ــی حق ــه ی جهان اعامی

نامــه ۲5 نهج الباغــه 

ــا توســعه پایــدار شــهری  ارغان،عبــاس و شــعبانی،محمد؛ از رشــد شــهر ت
ــد زیســت محیطی کان شــهر تهــران و بررســی بع

جعفری، جعفر یزدیان؛ جرم انگاری ظلم به حیوانات 

ــی،  کجباف،محمدباقــر و کشــاورز، امیــر و نــوری، ابوالقاســم و لعل
ــواده و  ــرد خان ــت عملک ــه وضعی ــد؛ مقایس ــلطانی زاده، محم ــن و س محس
ســامت روان در افــراد داراي حیــوان خانگــی و بــدون حیــوان خانگــی در 
ــی  ــی پژوهش ــه علم ــال 1388 )ص 85-86 ( ، مجل ــان در س ــهر اصفه ش
ــتان 1389 ــماره 4، زمس ــیزدهم، ش ــال س ــکی اراك، س ــوم پزش ــگاه عل دانش

/www.imna.ir/news/499581
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علیرضـا محمــود، دانشــجوی دکــتری شهرسـازی
استاد راهنما: امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

پدیده فرونشست در شهرها )نمونه موردی شهر تهران(

چکیده

    فرونشســت زمیــن در دهه  هــای اخیــر بــه دالیــل مختلــف ازجملــه رشــد جمعیــت، خشک ســالی، 
برداشــت بیش ازحــد از منابــع آبــی و عوامــل دیگــر مشــکالت و معضــالت فراوانــی پیــش روی شــهرها 
ــی  ــوادث طبیع ــی از ح ــوان یک ــر به عن ــال  های اخی ــئله در س ــن مس ــه ای ــت به طوری ک ــرار داده اس ق
در معــرض خطــر شــدید بــرای برخــی از شــهرها در جهــان و ایــران شناخته شــده اســت؛ ازایــن رو، در 
ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش توصیفــی و بــا بررســی اســناد کتابخانــه ای، دالیــل پدیــده فرونشســت 
ــا مســئله  ــر ب ــه در ســال های اخی ــران ک ــان بررسی شــده اســت و شــهر ته ــران و جه در شــهرهای ای
ــان  ــل نش ــج حاص ــت؛ نتای ــده اس ــی بررسی ش ــوان موردپژوهش ــت به عن ــوده اس ــرو ب ــت روب فرونشس
ــده  ــدی شناسایی ش ــئله ج ــوان مس ــران به عن ــن در ته ــت زمی ــئله فرونشس ــه مس ــه اگرچ ــد ک می ده
اســت امــا هنــوز بــه مرحلــه بحــران نرســیده اســت و بــا مدیریــت صحیــح و بــا راهکارهــای اجرایــی و 

ــن مســئله را کنتــرل نمــود.   ــوان ای عملــی می ت

مقدمه
پدیــده فرونشســت1 به عنــوان یکــی از مخاطــرات ژئومورفیــک طــی ســال  های اخیــر در قســمت  هایی 
از ســطح کشــور و ازجملــه دشــت تهران-شــهریار )بلورچــی، 1384( پیامدهــای مخاطــره آوری را بــه 
ــای  ــا محدودیت  ه ــاورزی را ب ــی و کش ــازه  ای، عمران ــای س ــه برنامه  ه ــت به طوری ک ــته اس ــال داش دنب
ــوان  ــر پهنه  هــای فرونشســت به عن ــع ب ــا 30 شــهر واق ــران ب ــرو ســاخته اســت. اســتان ته جــدی روب
ــده  ــل پدی ــن عام ــت را دارد. مهم تری ــترین زون فرونشس ــه بیش ــت ک ــهری اس ــکونتگاه ش ــن س دومی
ــه  ــت ک ــی دانس ــای زیرزمین ــفره  های آب  ه ــدازه از س ــت  های بیش ازان ــوان برداش ــت را می ت فرونشس
ایــن عامــل نه تنهــا بــر کانون  هــای اســتقرار انســانی خســارات زیــان بــاری را وارد نمــوده اســت؛ بلکــه 
خســارت  های ناشــی از فرونشســت  ها و شــکاف  های زمین ترمیــم ناپذیــر و پرهزینــه می  باشــند. 
مهاجرت پذیــری تهــران به عنــوان پایتخــت ایــران و افزایــش حومه نشــینی و ساخت وســازهای 
ــر  ــا خط ــهرها را ب ــازه  ای ش ــداری س ــت، پای ــده فرونشس ــراه پدی ــه هم ــهر ب ــیه ش ــه در حاش بی برنام

جــدی روبــرو ســاخته اســت.

سخن اصلی
ــن  ــن ســطح زمی ــه پایی ــکان رو ب ــر م ــوان تغیی ــوان به عن ــن را می ت ازنظــر هندســی، فرونشســت زمی

Subsidence .1
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ــاMSL( 2( ، ژئوئیــد3 یــا بیضــی مرجــع  نســبت بــه ســطح مرجــع معیــن، ماننــد میانگیــن ســطح دری
یــا نســبت بــه یــک نقطــه پایــدار فــرض شــده در خــارج از منطقــه فرونشســت مســتعد، تعریــف کــرد 

)شــکل شــماره 1(. 

شکل 1: تصویر هندسی فرونشست زمین
(ABIDIN et al, 2015(

ــای  ــل( ، فعالیت  ه ــه و گس ــد زلزل ــاختی )مانن ــن س ــای زمی ــه  فعالیت  ه ــی  ازجمل ــل مختلف عوام
آتش فشــانی ، رانــش زمیــن ، فعالیت  هــای معدنــی زیرزمینــی ، اســتخراج بیش ازحــد آب  هــای 
ــه ایــن پدیــده  ــار ســازه  ها و ...  منجــر ب ــا نفــت/گاز ، تجمیــع طبیعــی خــاک آبرفتــی، ب زیرزمینــی ی
ــاع  ــا کاهــش ارتف ــن، ب ــاک طبیعی-انســانی می شــود.)Kurniawam, 2011(  فرونشســت زمی خطرن
ــیاری از  ــج در بس ــهری رای ــی ش ــه زمین شناس ــک فاجع ــت محیطی و ی ــل زیس ــک معض ــن، ی زمی
ــی، خطــر فرونشســت  ــزرگ در جهــان می باشــد.)Zhou et al, 2020(  در مقیــاس جهان شــهرهای ب
ــدن و  ــی ش ــا صنعت ــان ب ــا 1970 هم زم ــال های 1950 ت ــن س ــطح آب در بی ــت س ــر اف ــر اث زمین ب
رشــد شهرنشــینی بــه اوج خــود رســید.)Waltham1989(  در حــال حاضــر 150 شــهر در جهــان، 
فرونشســت ســاالنه 10 ســانتی متر را تجربــه می کننــد کــه اکثــر ایــن شــهرها در کشــورهایی همچــون 

ــده اند. ــا و... پراکنده ش ــکا، ایتالی ــده آمری ــادا، ایاالت متح ــک، کان ــن، مکزی چی
 Chen et al, 2018; Samsonov et al, 2014; Castellazzi et al, 2015; Fiaschi et al, 2017; Jones et (
ــا  ــار فرونشســت زمیــن در دشــت رفســنجان در ســال 1346 همــراه ب al, 2016(.   در ایــران اولیــن ب

ــر و همــکاران، 1389(.  ــای کشــاورزی گزارش شــده اســت )بهنیاف ــی در چاه ه ــه زای ــده لول پدی

ایــن پدیــده، تأثیــرات متفاوتــی بــر جامعــه خواهد داشــت کــه در برخــی مــوارد همچون زیرســاخت های 
ــی  ــت محیطی و اجتماع ــادی، زیس ــاد اقتص ــون ابع ــوارد همچ ــتقیم دارد و در م ــری مس ــهری تأثی ش

تأثیــری غیرمســتقیم خواهــد داشــت )جــدول شــماره 1(.

جدول 1: تأثیر فرونشست زمین در شهرها

mean sea level.2
geoid .3
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سطح تأثیربازنمایی تأثیردسته بندی

زیرساختی

مستقیمترک خوردگی راه ها و ساختمان ها
مستقیمکج شدن خانه ها و ساختمان ها

از بین رفتن خانه ها و ساختمان ها در دل 
مستقیمزمین

مستقیمخرابی خطوط لوله و تأسیسات زیرزمینی
غیرمستقیمنقص در سیستم فاضالب و زهکشی

غیرمستقیمخرابی عملکرد ساختمان و زیرساخت ها

زیست محیطی

تغییر در سیستم جریان کانال و زهکشی 
غیرمستقیمرودخانه

غیرمستقیمسیل های مکرر در سواحل
غیرمستقیمگسترش سیل در مناطق بیشتر

غیرمستقیمدرگیر سیل شدن مناطق و زیرساخت ها
غیرمستقیمافزایش نفوذ آب دریا به نواحی داخلی

غیرمستقیموخامت کیفیت محیطی

اقتصادی

غیرمستقیمافزایش هزینه نگهداری زیرساخت ها
غیرمستقیمکاهش ارزش زمین

غیرمستقیمافزایش ساختمان ها و تأسیسات متروکه
غیرمستقیماختالل در فعالیت های اقتصادی

اجتماعی
وخامت کیفیت محیط زندگی )مثل وضعیت 

غیرمستقیمبهداشت و سالمتی(

غیرمستقیماختالل در فعالیت های روزانه مردم
 (ABIDIN et al, 2015(

ــی  ــای زیرزمین ــدازه آب ه ــرداری بیش ازان ــن، بهره ب ــت زمی ــل در فرونشس ــن عام ــز مهم تری ــران نی در ای
ــل در ســال 2005 میــالدی چیــن،  ــار گزارش شــده توســط ســازمان مل ــوده اســت به طوری کــه در آم ب
هنــد و ایــران رتبه هــای اول تــا ســوم برداشــت بیش ازحــد از منابــع زیرزمینــی آب را داشــته  اند. ایــران 
ــن اســتفاده  ــدار زمی ــای آب ــت الیه  ه ــش از ظرفی ــارد مترمکعــب آب بی به طــور متوســط ســاالنه 5 میلی
کــرده اســت، به طوری کــه ایــن میــزان آب معــادل آب موردنیــاز بــرای تولیــد یک ســوم کل غلــه تولیــدی 
کشــور اســت )توســلی و همــکاران، 1398(. در شــکل شــماره2روند تغییــرات کســری مخــزن منابــع آب 
زیرزمینــی کشــور نمایــش داده شــده اســت. همان طــور کــه در نمــودار نمایــش داده شــده، رونــد کســر 
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ــش  ــا افزای ــد ب ــه بع ــال 69 ب ــا از س ــت، ام ــوده اس ــطح ب ــک س ــال 69 در ی ــا س ــال 44 ت آب از س
ــه اســت. ــن کســری افزایش یافت ــزان ای ــی می ــع آب زیرزمین برداشــت ها از مناب

شکل 2: روند تغییرات کسری مخزن منابع آب زیرزمینی کشور
)رحمانی، 1398(

ــن  ــن آباد-ورامی ــرداری از دشــت های تهران-شــهریار و معی ــش بهره  ب ــر افزای ــران تحــت تأثی شــهر ته
در چنــد دهــه اخیــر بــا پدیــده فرونشســت روبــرو بــوده اســت. 

شکل 3: جایگاه تهران نسبت به دشت های اطراف آن
ــوده اســت  ــدازه از دشــت های اطــراف تهــران تأثیرگــذار ب ــر برداشــت های بیش ازان عوامــل مختلفــی ب
ــاز  ــر و نی ــای اخی ــه در دهه ه ــت منطق ــش جمعی ــه افزای ــوان ب ــل می ت ــن عوام ــن ای ــه از مهم تری ک
ــه خشک ســالی ها، ســفره های آب هــای زیرزمینــی  ــا توجــه ب ــه آب شــرب اشــاره نمــود کــه ب مبــرم ب
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ــده  ــران مشاهده ش ــت های ته ــراف دش ــت در اط ــده فرونشس ــته اند و پدی ــازی نداش ــت بازس فرص
اســت کــه در اثــر نادیــده انگاشــتن ایــن مســئله از ســمت مدیریــت شــهری، بــه کالن شــهر تهــران 
نیــز ســرایت کــرده اســت. موضــوع مهــم دیگــر در ارتبــاط بــا فرونشســت تهــران عــالوه بــر اینکــه 
ــره در  ــت و غی ــای نف ــرو، انباره ــوط مت ــن، خط ــد راه آه ــی مانن ــاخت های مهم ــات و زیرس تأسیس
مناطــق دارای فرونشســت شــدید قــرار دارنــد، انطبــاق نســبی آن بــا مناطــق آســیب پذیر فقیرنشــین 
جنــوب و جنــوب غــرب پایتخــت اســت به گونــه ای کــه در محــدوده بزرگــراه آزادگان، شــهرک 
مصطفــی خمینــی و حوالــی آن نــرخ  فرونشســت از ســال 95 تــا 99 بیــش از 3 برابــر 

شــده اســت. 

شکل 6: فرونشست زمین در دشت تهرانشکل 5: پدیده فرونشست در خیابان های تهران

ــد  ــر رون ــا اگ ــت ام ــرده اس ــدی وارد نک ــیب ج ــاختمان ها آس ــه س ــده ب ــن پدی ــون ای ــه تاکن اگرچ
ــرو  ــت روب ــم در پایتخ ــی عظی ــا بحران ــاً ب ــد قطع ــته باش ــه داش ــئله ادام ــن مس ــه ای ــی ب بی توجه
ــه حفــره بزرگــراه "ســتاری"، گــودال 5  ــوان ب خواهیــم شــد. از مهم تریــن نشســت های تهــران می ت
متــری خیابــان "صفــی علیشــاه" خیابــان انقــالب و "خیابــان رجــب نیــا" اشــاره نمــود. در کالن شــهر 
تهــران بــا توجــه بــه ساخت وســازهای بلندمرتبــه و سســت بــودن ســطح خــاک امــکان فرونشســت 
در ســطح شــهر به شــدت افزایش یافتــه اســت. درواقــع، بــا بهره بــرداری بیش ازحــد آب هــای 
زیرزمینــی عــالوه برنشســت خــاک، ســطح خــاک نیــز سســت شــده و در ساخت وســازهای مختلــف 
ــزی  ــه از پی  ری ــاختمان  هایی ک ــن، س ــر ای ــالوه ب ــد و ع ــش می  یاب ــن افزای ــت زمی ــکان فرونشس ام
مناســبی برخــوردار نیســتند در برابــر ایــن بحــران دچــار مشــکالت جــدی شــوند و عــالوه بــر ایــن در 

برابــر خطراتــی همچــون زلزلــه مقاومــت زیــادی نداشــته باشــند. 

نتیجه گیری
ــی  ــر زندگ ــاد آن ب ــر زی ــت و تأثی ــم اهمی ــه علی رغ ــت ک ــی اس ــن موضوع ــت زمی ــئله فرونشس مس
مــردم، مــورد غفلــت قرارگرفتــه اســت به طوری کــه در بســیاری از نقــاط جهــان ایــن مســئله تبدیــل 
ــه قرارگیــری کشــور، در اقلیــم گــرم و خشــک،  ــا توجــه ب ــه بحــران شــده اســت؛ در ایــران نیــز ب ب
ــرب و ...  ــاورزی، ش ــون کش ــی همچ ــارف مختلف ــرای مص ــی ب ــای زیرزمین ــرداری از آب  ه ــا بهره ب ب
ــت  ــهرها و مدیری ــش روی ش ــدی پی ــی ج ــوان معضل ــر به عن ــای اخی ــن در دهه  ه ــت زمی فرونشس
ــا گســترش شهرنشــینی و کاهــش بارندگــی ســاالنه و میــزان برداشــت  شــهری قرارگرفتــه اســت؛ ب
در دهه  هــای اخیــر در دو دشــت ورامین-معیــن آبــاد و تهران-شــهریار فرونشســت زمیــن بــه چشــم 
ــن  ــوز در شــهر تهــران ای ــز شــده اســت؛ اگرچــه هن ــن مســئله وارد شــهر تهــران نی می خــورد و ای
مســئله بــه بحــران تبدیــل نشــده اســت امــا در منطقــه جنــوب غربــی تهــران کــه ســاختمان  ها بــا 

ــه معضــل جــدی شــده اســت.  ــل ب پی  ســازی نامناســب وجــود دارد تبدی
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شکل 7: نقشه فرونشست زمین در استان های تهران و البرز در سال 2018
منبع: موسسه تحقیقات آب

ازایــن رو الزم اســت در زمینــه فرونشســت زمیــن و مســائل پــس ازآن بــرای شــهر تهــران چاره اندیشــی 
شــود؛ اگرچــه دشــت های اطــراف تهــران جــز اولیــن دشــت هایی بوده انــد کــه بانــک داده کاملــی در 
ســطح جهانــی داشــته اند امــا ایــن اطالعــات بــدون مدیریــت رهاشــده اســت کــه مســئله را روزبــه روز 
ــد موجــب کاهــش  ــی می توان ــه از آب هــای زیرزمین ــه اســتفاده بهین ــر نمــوده اســت. توجــه ب جدی ت
ــن  ــای نوی ــال آبیاری ه ــه دنب ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــه در ای ــردد ک ــران گ ــت در ته ــئله فرونشس مس
ــد  ــن، نبای ــر ای ــرل نمــود؛ عــالوه ب ــه شــهر تهــران را کنت ــود و همچنیــن مهاجــرت ب در کشــاورزی ب
ــت نمــود چراکــه  ــر کشــورهای جهــان قابل مشــاهده اســت، غفل ــم کــه در اکث ــر اقلی از  مســئله تغیی
ــش  ــی را افزای ــفره های آب زیرزمین ــره وری س ــد به ــم می توان ــرات اقلی ــی تغیی ــزی و پیش بین برنامه ری

دهــد. 
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مهدیه نورمحمدی، دانشجوی دکتری شهرسازی
استاد راهنما: امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

   مهم تریــن دغدغــه و چالــش مدیــران شــهری در عصــر حاضــر در اکثــر کالن شــهرها و شــهرهای مرتفــع 
من جملــه تهــران. چگونگــی چیدمــان فضایــی شــهری بــه همــراه نــوع زیســت انســان  ها در فضــای شــهری 
و تخصیــص زمیــن بــرای  کاربری  هــای همســو بــا کاهــش دمــای ایــن جزایــر از مســائل مهــم روز شــهر 

ــوند. ــمرده می ش ش
جزایــر حرارتــی شــهری به عنــوان یکــی از اصلی  تریــن مشــکالت جوامــع شــهری در قــرن 21 بــه شــمار 
می  آیــد . افزایــش شهرنشــینی و صنعتــی شــدن از عوامــل اصلــی تشــکیل ایــن جزایــر می  باشــند. مقــدار 
ــای  ــو و گرم ــا از یک س ــا و پیاده  روه ــا، خیابان  ه ــف بام  ه ــای مختل ــط رویه  ه ــده توس ــا جذب ش ــاد گرم زی
ــند.  ــی شهری می  باش ــکیل جزایر حرارت ــی تش ــی اصل ــع گرمای ــر دو منب ــویی دیگ ــاخت از س انسان  س
گرمــای انسان ســاخت تولیدشــده از طــرق مختلــف در مناطــق شــهری باعــث می  شــود تــا دمــای مناطــق 

شــهری در مقایســه بــا مناطــق حومــه و پیرامونــی بیشــتر باشــد.)1(
به طورمعمــول در مناطــق شــهری ســازه  های حجیــم در ناحیــه کوچکــی مستقرشــده اند و می تواننــد مقــدار 
بیشــتری گرمــای تابشــی را جــذب نماینــد. توانایــی آزاد کــردن گرمــا به صــورت بازتــاب در طول موج هــای 

بلنــد در مناطــق شــهری بدیــل کاهــش ضریــب دیــد آســمان کاهش می  یابــد)1(
ــرارت شــهرها  ــداوم درجــه ح ــش م ــت شــهری، افزای ــم سیاســت گذاران مدیری ــای مه ــی از نگرانی ه  یک
تحــت عنــوان »جزیــره حرارتــی شــهری« اســت، جزیــره حرارتــی هماننــد چتــری از هــوا اســت کــه اغلــب 
ــرار دارد و دمــای درون آن در زیســت بوم های خشــک در  ــا مناطــق ساخت وســاز شــده ق ــر روی شــهر ی ب

ــت. ــراف اس ــوای اط ــر از ه ــب هنگام، گرم ت ش
ــبزینگی  ــبز و س ــای س ــعه فضاه ــل( و توس ــک )متخلخ ــازی  های خن ــک، روس ــای خن ــتفاده از بام  ه  اس
ــر حرارتــی شــهری توصیــه می  شــوند. در  ــرای کاهــش شــدت جزای ــه راه  کارهایــی می  باشــد کــه ب ازجمل
ــتای  ــک در راس ــای خن ــای به کارگیری بام  ه ــدت آن و مزای ــهری، ش ــی ش ــر حرارت ــر جزای ــق حاض تحقی
ــار  ــت انتش ــب بازتاب و قابلی ــت. دو پارامتر ضری ــده اس ــریح گردی ــرژی تش ــع ان ــه از مناب ــتفاده  ی بهین اس
ــود بررسی شــده اســت.  ــی خ ــوع معمول ــک از ن ــای خن ــرای تفکیک بام  ه ــی ب ــالک اصل ــوان م گرما به عن
اســتفاده از بام هــای خنــک و بســط آن هــا در محیــط شــهری باعــث کاهــش دمــا در مناطــق پرازدحــام و 

ــود. ــرژی می ش ــرف ان کاهش مص
 در مقیــاس کالن بــرای کنتــرل جزایــر حرارتــی نیــاز بــه رعایــت بعضــی اقدامات خــاص اســت و در مقیاس 
خــرد نیــز راهکارهایــی ازجملــه ایجــاد ســطوح ســرد بــا اســتفاده از پوشــش ســبز شــامل حفــظ زمین هــای 
ــار جاده هــا، توســعه در جهــت  ــام، ایجــاد چمــن و درخــت در کن ــاغ ب ــام ســبز و ب ســبز ماننــد باغ هــا، ب
تهویــه شــهر )پیکربنــدی بلوک هــای شــهری، شــامل مســیر تهویــه و چیدمــان ســاختمان  ها و پیکربنــدی 
ــاد و پیلــوت  کــردن ســاختمان ها به منظــور  ــع در مســیر ب ــه حداقــل رســاندن مان ســاختمان ها، شــامل ب
ایجــاد شــرایط جریــان بــاد( کاهــش گرمایــش ناشــی از توســعه باصرفــه جویــی در مصــرف انــرژی شــامل 

مقابله با اثرات جزایر حرارتی 
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اســتفاده از وســایل کم مصــرف، مدیریــت حمل ونقــل، ســبک زندگــی ذخیــره انــرژی )صرفه جویــی( اســت.
)2(

از عوامل و پارامترهای مهم در پدیده گرمایش شهر می توان عواملی چون:
1.پارامترهای شهری

2.عوامل اکو زیستی و هواشناسی
را نام برد که به اختصار به شرح زیرشاخه های زیر می باشند

 عوامل اکو زیستی:      
 درجه حرارت                       

  پوشش ابر
  باد

پارامترهای شهرسازی: موقعیت شهر)کوه، ارتفاعات توپوگرافی رودخانه و آب(
 تراکم در مناطق ساخته شده)پوشش زمین، فاصله بین ساختمان ها، ارتفاع ساختمان(

 هندسه شهري
 میزان جمعیت

 سرعت باد
حرارت انسانی
حرارت انسانی

خواص حرارتی تولید
استفاده زمین

آلودگی هوا

تصویر1- تشریحی از روند تسریع جزایر حرارتی
)مأخذ:دوره 19 شماره 1 بهار1395،نشریه انرژی ایران(
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روندهای پیشنهادی برای کاهش اثر این پدیده را می توان در جدول زیر مشاهده کرد:

)مأخذ:دوره 19 شماره 1 بهار1395،نشریه انرژی ایران (

بــه  نیــاز  شــهري  رتــی  حرا یــر  جزا ثــر  ا تشــدید  ز  ا جلوگیــري  بــراي  هرچنــد 
مــر مســتلزم رعایــت  یــن ا ا ریــم، ولــی  برنامه ریزی هــای کالن در حــوزه شهرســازی دا
یــن اصــول در قالــب راهکارهــاي  ا یکســري اصــول در مقیــاس خــرد می باشــیم کــه 
ــده  ــی بیان ش ــورت کل ــا به ص ــن راهکاره ی ا ــت.  ــده اس ئه ش را ا ــل  ــدول ذی ــاري در ج معم
ــرد.  ر می گی ــرا ــت ق ولوی ا ــا در  ز آن ه ــی ا ــت برخ ــف، رعای ــرایط مختل ــه ش ب ــه  ــا توج ب و 
ینکــه ســاختمان در مناطــق مرکــزي شــهر یــا در قســمت  هاي کنــاري شــهر باشــد،  ا
ــی  قلیم ا ــرایط  ــا ش ی ــد،  ــال باش ــرم س ــا گ ی ــرد  ــول س ــا فص ب ــی  قلیم ا ــت  ولوی ا ــه  ینک ا ــا  ی
. )3 ــد.) ــی را می طلب ــاي خاص ــدام راهکاره ــد، هرک ــته باش ــود داش ــی وج ــی( خاص )محل

ثر به شــرح ذیل اســت: و راهکارهایــی معمــاری جهــت کاهش این ا
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)مأخذ:دوره 19 شماره 1 بهار1395،نشریه انرژی ایران(

تالش براي کاهش اثر جزیره حرارتي شهري
توسعه و شهرســازی باید بر مبناي اصولي خاص باشد. عوامل بسیاري در افزایش جزایر حرارتي تأثیــر دارد کـه 
برخـي از، آن هــا مهم تــر هستند. مهم تریــن دلیل این افزایش بازتاب کم سطوح و نبود سطوح تعرق است. اگر 
ساخت وسازهای شـهري ، با مواد با خاصیت بازتاب باال یا سطوح گیاهي پوشیده باشد درجه حرارت را مي  توان 

کاهش داد که تأثیــر زیادي بر کـاهش جزایر گرمایي دارد.  
اقدامات براي کاهش اثر جزایر حرارتي و ایجاد فضاي زندگي شهري پایدار یکي از موضوعات پیچیده و وسیعي 
است که در دهه  هاي اخیر موردتوجــه سازمان  هاي مختلف قرارگرفتــه شده است. کیفیت حرارتي محـیط 
زنـدگي شـهري بـه یـک موضوع مهم محلي تبدیل شــده است که سالمت و سرزندگي شهروندان از آن متأثــر 
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می باشــد. ایـن مهـم بـا طراحـي و برنامه ریزی هــای درست در مقیاس خرد و کالن صورت می گیــرد که 
ــد.)4( ــر  جلوگیري می کن عالوه بر خلق آسایش حرارتي موردنظ

منابع:
اشــرفی, خ. )1391(.جزایــر حرارتــی شــهری و مزایــای بکارگیــری بامهــای خنــک در جهــت کاهــش شــدت 

آن از منظــر مهندســی انرژی.1.اولیــن همایــش ملــی حفاظــت و برنامــه ریــزی محیــط زیســت, 8.
2. رحمتــی، مهــدي. )1393 ،)بررســی راهکارهــاي معمــاري در جهــت کاهــش اثــر جزایــر حرارتی شـــهري 

، پایان نامــه کارشناســـی ارشـــد معمــاري، دانشــکده معماري و شهرســازي، دانشــگاه آزاد قزویــن، 1-146
3. موســوي بایگــی، محمــد. اشــرف، بتــول. فریــد، علیرضــا. میان آبــادی، آمنــه. )1391 ،)بررســی جزیــره 
حرارتــی شـــهر مشـــهد بـــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای و نظریــه فراکتــال، مجلـّـه جغرافیــا و مخاطــرات 

محیطــی، شــماره اول، 35-49. 
,Che-Ani, A.I. and Shahmohamadi
.P. and Sairi, A. and Mohd-Nor, M.F.I ]4[
Mitigating the Urban Heat Island Effect: Some Points without Alter-” .2009 

 ing Existing City Planning”, European Journal of Scientific Research No.2, pp.
204-216
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درآمد
ــورد  ــم م ــه مفاهی ــه ب ــزوم توج     ل
ــه  ــهر ک ــدار ش ــعه پای ــر در توس نظ
ــون در  ــالدی تاکن ــه 1970 می از ده
جهــان مــورد بحــث مــی باشــد توجه 
ــتیابی  ــرای دس ــران شــهری را ب مدی
ــت  ــط زیس ــوع محی ــه موض ــه س ب
ــوف  ــت معط ــت و عدال ــر، رضای پذی
نمــوده اســت. بــذل ایــن توجــه مــي 
توانــد بــه ترتیــب موضوعــات پیــش 
ــت  ــظ و تقوی ــه حف ــر ب ــه منج گفت
طبیعــت،  محیطــی  هــای  تــوان 
جامعــه شــاداب و اقتصــادي شایســته 
ــت  ــزون جمعی ــد روزاف ــردد. "رش گ
توســعه صنعــت و شهرنشــینی و 
رفــاه زمینــه هــای مصــرف بیشــتر و 
و رشــد فزاینــده مــواد زائــد را باعــث 
شــده اســت بطوریکــه ســاالنه مقادیر 
محیــط  در  ضایعــات  از  انبوهــی 
ــع  ــوند. دف ــی ش ــه م ــت تخلی زیس
ــی  ــرف، یک ــل از مص ــات حاص ضایع
از عوامــل اصلــی آلودگــی محســوب 
مــی شــود در اغلــب کشــورهای 
جهــان، خصوصــا کشــورهای در حال 
ــدید  ــت ش ــا محدودی ــه ب ــعه ک توس
نیروهــای  و  تکتولوژیــک  مالــی، 
متخصــص مواجــه هســتند، ایــن 
ــرای  ــدی ب ــش ج ــک چال ــئله ی مس
ــکالت  ــا مش ــا را ب ــت و آنه دولتهاس
ــه رو  ــن زمینــه رو ب ــده ای در ای عدی
ــه  ــوان باارائ ــذا می  ت ــت ل ــوده اس نم

محمودرضا دارائي، دانشجوی دکتری شهرسـازی
اســتاد راهنمــا: امیرحســین پورجوهــری، اســتادیار 

دانشــگاه آزاد اســالمی

مــروري عمومـي برخـي 
مسـائل  مربوط به پسماند 
شـــهري و گریــزي بـه 
استـفاده از روش   کمپوست 
به منظـور تامین نیـاز کود 

فضای سـبز شـهري 

ــش  ــوص کاه ــی در خص راهکارهای
پســماند شــهری عــالوه بــر کاهــش 
آلودگــی محیــط زیســت ارتقــا 
ــه  ــه، صرف ــی جامع ــطح فرهنگ س
ــا  ــرای دولته ــادی را ب ــای اقتص ه
ایجادکــرد". )پورجوهــري, 1395( "

انــواع  تــن  میلیونهــا  ســاالنه 
مایــع در  پســماندهای جامــد و 
روســتایی  و  شــهری  مناطــق 
تولیــد می  گــردد کــه مدیریــت 
ــی  ــرای دفــع و دفــن و ب صحیــح ب
مهمتریــن  از  آنهــا  خطرســازی 
امــروزی  جوامــع  دغدغه  هــای 
می  باشــد. از اواســط قــرن گذشــته 
بــه آرامــی شــیوه  های غیرتلنبــاری 
ــاز  ــهری آغ ــد ش پســماندهای جام
شــده و اکنــون مدیریــت یکپارچــه 
مطــرح  شــهری  پســماندهای 
مدیــران  طرفــی  از  می  باشــد. 
ــه بسترســازی و  ــع شــهری ب جوام
ــماند  ــش پس ــازی کاه ــگ س فرهن
ــد و  و تفکیــک از مبــدا تاکیــد دارن
ــت،  ــر روی بازیاف ــر ب ــرف دیگ از ط
ــی  ــن اصول ــع و دف ــردازش و دف پ
و بهداشــتی تکیــه مــی کننــد. 
هنــر مدیریــت تبدیــل تهدیدهــای 
ــی  ــد زندگ ــی و زائ ــول جنب محص
نظیــر  فرصت  هایــی  بــه  بشــر 
ــن بهداشــتی  ــد در عی ایجــاد درآم
ــودن  و دوســتدار محیــط زیســت ب
ایــن فعالیـــت هاســت. امــروزه 
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شــهری  پســماندهای  مدیریــت 
ــت و  ــرح اس ــه مط ــورت یکپارچ بص
ــا  ــتمی ب ــی در سیس ــن یکپارچگ ای
توســعه پایــدار تعریــف شــده اســت. 
یعنــی ســرمایه گــذاری و پیــاده 
ســازی فعالیــت هــا بنحــوی صــورت 
مــی گیــرد کــه اصــول زیســت 
ــی منتخــب بصــورت  محیطــی و فن
بهینــه بــوده و بهتریــن بازده ســرمایه 
گــذاری و تامیــن مالــی در آن حاصل 
گــردد. بــه هــر حــال در ابتــدا بشــر 
بدالیــل زیســت محیطی و بهداشــتی 
ســعی در مدیریت پســماندها داشــت 
ولــی بــا ایجــاد و دسترســی بــه 
ــر  ــی نظی ــن مباحث ــای نوی فناوری  ه
اقتصــادی  افــزوده و  ایجــاد ارزش 
بــودن فعالیــت هــا مطــرح گردیــد و 
ایــن امــر تــا حــدی پیــش رفــت کــه 
ــالی  ــوان ط ــه عن ــه ب ــروزه از زبال ام
کثیــف یــاد مــی شــود". )ســرمدي, 

)1392
"در ســطح بیــن المللــی، معاهــدات و 
ســازمان  های بیــن المللــی گوناگونــی 
ــکل  ــماندها ش ــت پس ــرای مدیری ب
از:  عبارتنــد  کــه  اســت  گرفتــه 
ــو،  ــازل، معاهــده باماک کنوانســیون ب
کنوانســیون  لنــدن،  کنوانســیون 
ویــن، دادگاه بیــن المللــی الهــه. 
در ایــران هــم قوانیــن متعــددی 
ــکل  ــماندها ش ــت پس ــرای مدیری ب
ــب  ــل از تصوی ــا قب ــت. ت ــه اس گرفت
ــون  ــماندها، قان ــت پس ــون مدیری قان
مشــخصی در مــورد پســماندها وجود 
نداشــت و بــرای رفــع مشــکل از 

ــتفاده  ــن اس ــایر قوانی س
می  شــد. بــا تصویــب قانــون مدیریــت 
پســماندها در ســال 88 تــا حــدودی 
ــد".  ــع گردی ــی رف ــال قانون ــن خ ای
ــاالی  ــم ب ــجادي, ،1392( "حج )س
زبالــه و تولیــد روزافــزون آن بــه 
ــت در شــهرها،  ــش جمعی ــع افزای تب

عــالوه بــر ایجــاد مشــکالت زیســت 
را  معضالتــی  فــراوان،  محیطــی 
شــهرها  پســماند  مدیریــت  در 
ایجــاد کــرده اســت و از آنجــا کــه 
ــبب  ــواد س ــن م ــدن ای ــار ش تلنب
ــژه  ــای بوی ــای گلخانه ــد گازه تولی
متــان مــی گــردد، در پروتــکل 
کیوتو)پیمــان تعهــد کشــورهای 
ــای  ــش گازه ــرای کاه ــی ب صنعت
ــر  ــزان 2/5 زی ــه می ــه ای ب گلخان
انتشــار ســال 1990 در  ســطح 
ــالهای2012 - 2008  ــدوده س مح
ــه آن معطــوف  ــژه ای ب ( توجــه وی
شــده اســت. در ایــن پروتــکل 
مکانیســمی بــه نــام مکانیســم 
توســعه پــاک )CDM( تعبیــه شــده 
اســت که بــه ســبب آن کشــورهای 
جهــت  را  پروژه  هایــی  صنعتــی 
تحقــق تعهــدات خــود در کاهــش 
انتشــار و همچنیــن کمــک بــه 
توســعه پایــدار در کشــورهای در 
ــد و  ــی کنن ــرا م ــعه اج ــال توس ح
بــه ازای آن، مجــوز کاهــش انتشــار 
ــد. در  ــی نماین ــت م )CER( دریاف
ــال  ــورهای در ح ــتا کش ــن راس ای
توســعه ماننــد ایــران نیــز مــی 
ــی  ــف پروژه  های ــا تعری ــتی ب بایس
از  متــان  گاز  اســتحصال  نظیــر 
دفنگاه بهداشــتی زبالــه و همچنین 
ــد  ــوزی مانن ــه س ــای زبال پروژه  ه
ســایر کشــورها از ایــن فرصــت 
اســتفاده کــرده تــا عــالوه بــر جذب 
ســرمایه و تکنولــوژی کشــورها، 
گامــی اساســی در جهــت کاهــش 
اثــرات ســوء زیســت محیطــی 
وتولیــد انــرژی پــاک و تجدیــد 
ــه,  ــد )پیرهادی،نجم ــونده بردارن ش

)1386
پســماندهای  فزاینــده  "تولیــد 
شــهری از جملــه پیامدهــای انفجار 
جمعیــت در کشــورهای درحــال 
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ــد.  ــه می  باش ــعه یافت ــعه و توس توس
دفــن غیراصولــی و عــدم اجــرای 
زیســتی  محیــط  اســتانداردهای 
در مدیریــت پســماندهای شــهری 
موجــب بــروز آثــار و پیامدهــای 
محیــط زیســتی فراوانی شــده اســت. 
ــرل  ــش و کنت ــر، کاه ــوی دیگ از س
ــی  ــه  ای ناش ــای گلخان ــد گازه تولی
از پســماندها بــه عنــوان مســئله 
و  زیســتی  محیــط  در  الینحلــی 
گرمایــش جهانــی محســوب مــی 
 )LCA( شــود. ارزیابــی چرخه حیــات
ــع و  ــن، جام ــهای نوی ــه روش از جمل
کارآمــد در راســتای مدیریت پســماند 
و انتخــاب بهتریــن و پایدارتریــن 
روش  هــای مدیریــت پســماند بــا 
رویکــرد کاهــش گازهــای گلخانــه  ای 
می  باشــد". )حســنزاده, 1392( "مواد 
زایــد جامــد شــهری یکــی از عوامــل 
مهــم در انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
ــه  ــل تجزی ــه دلی ــه ب ــد ک ــی باش م
زیســتی و ســایر فرایندهــای حیاتــی 
ــد بخــش  در جــو منتشــر مــی گردن
ــه ای  ــای گلخان ــار گازه ــده انتش عم
حاصــل از مــواد زایــد جامــد بــه 
دلیــل اتخــاذ اســتراتژی های ســنتی 
دفــن پســماند در بیــن جوامــع مــی 
باشــد از دیگــر اســتراتژی هــای قابــل 
ــد  ــع مــواد زای اتخــاذ درمدیریــت دف
جامــد مــی تــوان بــه بازیابــی انــرژی 
از جمــع آوری گازهــای محــل هــای 
دفــن، دفــن هــوازی پســماندها تهیه 
پیــش کمپوســت از پســماند هــا قبل 
ــن و  ــل دف ــازی مح ــن اندودس از دف
ــواد  ــه کمپوســت از بخشــی از م تهی
آلــی زبالــه هــای شــهری اشــاره 
ــرات  ــه تغیی ــه ک ــان گون ــود هم نم
ــه عنــوان یکــی  جهانــی آب و هــوا ب
ــرح  ــروز مط ــای ام ــکالت دنی از مش
ــه  ــبت ب ــه نس ــرورت توج ــت ض اس
اثــرات مدیریــت مــواد زایــد برانتشــار 

ــه ای اهمیــت مــی  گازهــای گلخان
یابــد". )مهدی،صفائیــان, 1391،( 
" طبــق نظــر محققــان دلیــل 
 6 در  جهانــی  گرمایــش  اصلــی 
دهــه اخیــر انتشــار گازهــای گلخانه 
ــد  ــران در تولی ای اســت. کشــور ای
ــه ای ســهم بســیار  گازهــای گلخان
چشــمگیری در جهــان دارد بــه 
طــوری کــه در ســال 2018 حــدود 
716820 هــزار تــن )58/1 درصــد 
جهــان( معــادل کربــن دی اکســید، 
ــا  ــد و ب ــر ش ــه ای منتش گاز گلخان
ــط  ــرات مخــرب محی ــه اث توجــه ب
ــن  ــا و همچنی ــن گازه ــتی ای زیس
تعهــدات بیــن المللــی، کشــور ایران 
ملــزم بــه اقــدام در جهــت کاهــش 
ایــن گازهــا از تمامــی منابع انتشــار 
ــهری  ــد ش ــماند جام ــه پس از جمل
اســت. بــا توجــه بــه آخریــن آمــار و 
ــدود  ــال 2013 ح ــات، در س اطالع
ــه ای  ــای گلخان ــد گازه 3,8 درص
در ایــران مربــوط بــه پســماند 
)شــهری، کشــاورزی، صنعتــی و 
بیمارســتانی( اســت. در صورتــی که 
بــه طــور متوســط در دنیا حــدود 2 
درصــد گازهــای گلخانــه ای مربوط 
بــه تمامــی انواع پســماندها اســت". 
"مشــکالت    )1398 )نایــب،, 
زیســت محیطــی کنونــی از جملــه 
گــرم شــدن کــره زمیــن بــه دلیــل 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای کــه در 
اثــر احتــراق ســوخت های فســیلی 
ــال  ــا زغ ــن و ی ــزل، بنزی ــد دی مانن
ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــنگ ب س
بنابرایــن کشــورها بــه دنبــال یافتن 
منابــع انــرژی جایگزیــن بــرای 
ســوختهای فســیلی هســتند. یکــی 
از منابــع جدیــد انــرژی، تولیــد 
انــرژی از پســماند مــی باشــد، ایــن 
روش تولیــد انــرژی از دو جنبــه 
بــا  اول،  اســت؛  اهمیــت  حایــز 
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اســتحصال انرژی از پســماند بخشــی 
ــن  ــر تامی ــاز بش ــورد نی ــرژی م از ان
میشــود و دوم مشــکالت بهداشــتی و 
زیســت محیطــی ناشــی از مدیریــت 
مــی  کاهــش  پســماند  نادرســت 
 )1396 )شــریفی،محمد,  یابــد." 
ــول  ــدی معق ــا رون ــرژی ب ــواع ان " ان
ــش  ــن پی ــد. همی ــی یاب ــش م افزای
بینــی نشــان مــی دهــد کــه تقاضــا 
بــرای نفــت خــام و گاز طبیعــی نیــز 
بــا رشــد متوســط ســاالنه 1,2 و 
1,7 درصــد رشــد و توســعه جوامــع 
ــرژی  ــا تولیــد و مصــرف ان همــواره ب
همــراه بــوده اســت. بــر اســاس پیش 
بینــی ســال 2009 اداره اطالعــات 
امریــکا )EIA(، تــا ســال 2030 تقاضــا 
بــرای در حــال افزایــش مــی باشــند. 
ایــن رشــد تقاضــا بــرای منابــع نفــت 
خــام و گاز طبیعــی عــالوه بــر کشــور 
هــای صنعتــی، در کشــورهای در 
حــال توســعه نیــز در حــال افزایــش 
ــوط  ــائل و مشــکالت مرب اســت. مس
ــر از  ــد ناپذی ــای تجدی ــرژی ه ــه ان ب
ــری  ــان پذی ــت و پای ــل محدودی قبی
ایــن ســوخت هــا، مشــکالت زیســت 
ــا  محیطــی حاصــل از مصــرف آن ه
و افزایــش قیمــت انــواع حامــل هــای 
روی  کشــور، ضــرورت  در  انــرژی 
آوردن بیشــتر بــه منابــع تجدیــد 
ــر را نشــان مــی دهــد. پســماند  پذی
ــر  ــد ناپذی ــع تجدی ــن مناب یکــی ازای
اســت. ارزیابــی چرخــه حیــات یــک 
ابــزار مفیــد و جامــع جهــت ارزیابــی 
عملکــرد زیســت محیطــی سیســتم 
هــای مدیریــت پســماند شــهری 

اســت". )باقــري, ،1392(
ــاره  ــتکهلم درب ــه 1972 اس  "اعالمی
محیــط زیســت، ســرآغازی بــرای 
ــر محیــط زیســت  شناســایی حــق ب
ســالم در جامعــه بیــن المللــی شــد. 
یکــی از حــوزه هــای مهــم تضمیــن 

پســماند  مدیریــت  حــق،  ایــن 
ــه بخــش عمــده  شــهری اســت ک
هــا  شــهرداری  عهــده  بــر  آن 
اهمیــت،  ایــن  دلیــل  و  بــوده 
تمــاس مســتقیم انســان هــای 
شهرنشــین بــا پســماند، در زندگــی 
ــط زیســت  ــد محی ــره و تهدی روزم
و ســالمت آن هــا توســط پســماند 
ــن  ــن جهــت تبیی ــه همی اســت؛ ب
ــر  ــق ب ــن ح ــوازم تضمی ــاد و ل ابع
محیــط زیســت ســالم در مدیریــت 
پســماند شــهری ضــروری بــه نظــر 
  )1400 )آقایــی،,  رســد".  مــی 
شــهرها بــه عنــوان مراکــز زیســت 
فرآینــد  در  انســاني  فعالیــت  و 
ــد  ــهری نیازمن ــدار ش ــعه پای توس
ــردی  ــی راهب ــه های ــف برنام تعری
ــاب آوري  ــت ت ــاء ظرفی ــراي ارتق ب
ــهر  ــی ش ــازمان فضائ خویشــند. س
ــادل  ــي و متع ــش منطق از برهمکن
ســه بعــد انســان، طبیعــت و کالبــد 
مصنــوع در زمــان صیقــل مــي 
ــماند در  ــواع پس ــد ان ــورد. "تولی خ
زندگــی انســان هــا امــری اجتنــاب 
ــدم  ــک ع ــی ش ــوده و ب ــر ب ناپذی
توجــه کافــی بــه ایــن موضــوع مــی 
ــب  ــادی در تخری ــر زی ــد تاثی توان
محیــط زیســت و طبیعــت داشــته 
باشــد". )دری, 1400(؛ "»زبالــه« 
یــا »مــواد زائــد« از جملــه چالــش 
هــای زیســت محیطــی دنیــای 
ــا  ــه ی ــت. زبال ــروز اس ــدن ام متم
پســماند بــه مجموعــه مــواد ناشــی 
ــه  ــه ب ــان ک ــای انس ــت ه از فعالی
ــد  ــورت جام ــه ص ــول ب ــور معم ط
بــوده و غیــر قابــل اســتفاده و 
ــی  ــالق م ــد، اط ــرف باش ــی مص ب
ــا  ــراه ب ــهرها هم ــد ش ــردد. رش گ
ــرف  ــب مص ــت موج ــم جمعی تراک
ــد  ــدد و در نتیجــه، تولی ــواد متع م
ــالوه،  ــه ع ــت. ب ــده اس ــماند ش پس
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توســعه صنایــع کــه خــود بــی تردید 
الگــوی  گیــری  شــکل  از  ناشــی 
مصــرف گرایــی در جامعــه بــوده، 
ــد از  ســبب افزایــش کمــی مــواد زائ
ــواد از ســوی  ــن م ــوع ای یکســو و تن
دیگــر شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب، 
شــهرهای  مســائل  مهمتریــن  از 
مــدرن کنونــی و بــه ویــژه شــهرهای 
پســماندهای  مدیریــت  بــزرگ، 
شــهری همچــون جمــع آوری، دفــع 
و بازیافــت آنهاســت )شــایان, چالــش 
ــران,  ــماند در ای ــت پس ــای مدیری ه
1400( "پاندمــی کوویــد19 تغییرات 
از  جهــان  ســطح  در  را  بســیاری 
ــی  ــت محیط ــرات زیس ــه تغیی جمل
ــه وجــود آورده اســت.  و اقتصــادی ب
ــطح  ــی در س ــروس تغییرات ــن وی ای
مدیریــت پســماند از زمــان تولیــد تــا 
دفــع نیــز ایجــاد کــرده اســت. یکــی 
ــا،  ــرات شــیوع کرون ــن تاثی از بارزتری
ــماندهای  ــب پس ــر وزن و ترکی تغیی
عــادی و پزشــکی بــود. ازجملــه اینکه 
پســماندهای بهداشــتی مثل ماســک 
و دســتکش هــم بــه حجم پســماندها 
اضافــه شــد". )قیصــری، م. ا., 1400( 

 "
ــا، میــزان پســماند  ــه اروپ "در اتحادی
شــهری تولیدشــده بــه ازای هــر نفــر 
ــرم  ــه 492 کیلوگ ــال 2018 ب در س
رســیده اســت کــه 5 درصــد کمتــر 
از اوج 518 کیلوگرمــی آن بــرای هــر 
ــا  ــر در ســال 2008اســت و تقریب نف
قابــل مقایســه بــا 490 کیلوگــرم 
ثبــت شــده در ســال 2017 ا ســت. 
ــماند  ــن پس ــون ت در کل، 220 میلی
ــال  ــا در س ــه اروپ ــهری در اتحادی ش
ــه  ــت. اگرچ ــده اس ــد ش 2018 تولی
ــال  ــتر از س ــی بیش ــدار کم ــن مق ای
ــا  ــن، ام ــون ت ــود 218 میلی 2017 ب
ــون  ــود 227 میلی ــر از 2008 ب کمت
تــن )قنبــری،, 1400( در آلمــان 

ــب  ــه ترتی ــت ب ــترالیا، بازیاف و اس
ــوان  ــه عن ــرخ 62% و 52% ب ــا ن ب
در  غالــب  مدیریتــی  مکانیســم 
ایــن دو کشــور شــمرده مــی شــود. 
درحالیکــه بــه علــت موقعیــت 
ــه  ــودن زبال ــب ب ــی و غال جغرافیای
ــش از %70(،  ــن )بی ــوزی در ژاپ س
نــرخ بازیافــت در ایــن کشــور %20 
بــوده اســت. از طــرف دیگر بــا وجود 
غالــب بــودن دفــن در آمریــکا )بــه 
دلیــل وســعت ســرزمین و فرهنــگ 
مصــرف گرایــی(، نــرخ بازیافــت در 
ــد.  ــی رس ــه 35% م ــور ب ــن کش ای
درحالیکــه بنابــر گــزارش هــای 
غیررســمی نــرخ بازیافــت در ایــران 
در حــدود 16% بــرآورد مــی گــردد. 
بــا توجه بــه ترکیــب پســماند ایران 
ــورهای  ــایر کش ــا س ــه ب در مقایس
پیشــرفته، کــه حــاوی بخــش آلــی 
بیشــتری اســت، پتانســیل افزایــش 
نــرخ بازیافــت(در قالــب کمپوســت( 
و انحــراف جریــان پســماند از مراکز 
دفــن وجــود دارد”. )الهیار،قویمــي, 
ــزان  ــر می ــال حاض 1393،( "در ح
مــواد زایــد جامــد تولیــدی در 
ــن  ــن در روز تخمی پاکســتان 55 ت
 50% تنهــا  و  می  شــود  زده 
ــردد.  ــع آوری میگ ــواد جم ــن م ای
مطابــق سیســتم کنونی، شــهرداری 
ــرا  ــی اج ــه بازیافت ــه برنام هیچگون
ــتای  ــه در راس ــه ک ــد و آنچ نمیکن
بازیافت کاغذ، پالســتیک، شیشــه و 
مقــوا پیــش میــرود، همگی توســط 
ــت  ــورت دس ــه ص ــردم ب ــود م خ
ــردد  ــام میگ ــی انج ــی خیابان فروش
ــت  ــم جمعی ــور،, 1395( به رغ )صب
و  کشــور  دو  یکســان  تقریبــاً 
پراکندگی مشــابه ســاکنان شــهری 
)70%( و روســتایی )30%(، ســرانه 
gr/cap/ تولیــد پســماند در ترکیــه
day 925 و بــرای ایــران در حــدود
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 gr/cap/day 640 گــزارش گردیــده 
پســماند  ترکیــب   72/9% اســت. 
ایــران بــه مــواد آلــی اختصــاص دارد 
درحالیکــه ایــن مقــدار در ترکیــه 
%34/4 اســت. در هــر دو کشــور 
در  دفــن  دفــع،  روش  رایج تریــن 
زمیــن بــوده هرچنــد در ایــران میزان 
ــه  ــال 1386 ب ــار از %72 در س تلنب
%55 در ســال 1388 رســیده و در 
ــن  ــه ای ــه %50 ب ــک ب ــه نزدی ترکی
 صــورت دفــع می گــردد. بیــش از 
%11 پســماند شــهری ایــران بــه 
ــتاده  ــت فرس ــد کمپوس ــز تولی مراک
ــزان در  ــن می ــه ای می شــود درحالیک
ــا  ــت. ب ــدود %2-1 اس ــه در ح ترکی
ــا داشــتن  ــن کشــور ب ــن حــال ای ای
3 واحــد زبالــه ســوزی، وضعیــت 
بهتــری در زمینــه اســتحصال انــرژی 
ــي, 1393(  ــماند دارد". )حاتم از پس
امــروزه در دنیــا بحــث مدیریــت 
پســماند بعنــوان یک ســرمایه گذاری 
ــه و در  ــه هزین ــی شــود و ن ــی م تلق
ایــن راســتا بــرای آن شــخصیت 
حقوقــی مســتقلی قایــل هســتند تــا 
فعالیتهــای آن تحــت الشــعاع ســایر 
فعالیــت هــای شــهری قــرار نگیــرد. 
یکــی از مهمتریــن چالــش هــای بــه 
دســت آمــده مهــم، حــل مشــکالت 
پیــش روی ســرمایه گــذاران داخلــی 
بســترهای  د  ایجــا  و  خارجــی  و 
مناســب مشــارکت بخــش خصوصــی 
در ایــن عرصــه مــی باشــد کــه البتــه 
حــل آن در گــرو اصــالح نــوع نگــرش 
عمومــی کشــور بــه ســرمایه گــذاری 
ــل  ــرای کام ــی و اج ــش خصوص بخ
اصــل 44 قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایــران میباشــد. )بهاالدینی،, 
1396( "بــه همیــن دلیــل در کشــور 
موضــوع  دنیــا،  پیشــرفته  هــای 
مدیریــت پســماند از مــدت هــا قبــل 
مــورد توجــه قــرار گرفته و پیشــرفت 

ــی  ــث علم ــی در مباح ــای خوب ه
صــورت  آن  عملــی  اقدامــات  و 
ــران  گرفتــه اســت. متاســفانه در ای
ــه دالیــل مختلــف، هنــوز توجــه  ب
ــم  ــوع مه ــن موض ــه ای ــژه ای ب وی
ــیب  ــت و آس ــده اس ــی نش و حیات
هــای زیســت محیطــی زیــان باری 
در مناطــق مختلــف کشــور وارد 
مــی شــود و منابــع و ســرمایه هــای 
ــماند  ــن پس ــر دف ــه خاط ــی ب مل
و مــواد بــاارزش هــدر مــی رود 
چشــمگیر  رشــد   )1396 )راد،, 
میــزان پســماندهای شــهری تولیــد 
شــده در سراســر کــره زمیــن ایــن 
پدیــده را بــه یک بحــران بالقــوه در 
ــن  ــرده اســت، ای ــل ک ــده تبدی آین
ــه کارگیــری  درحالــی اســت کــه ب
سیاســت هــای صحیــح مدیریتــی، 
ــک  ــه ی ــهری را ب ــماندهای ش پس
منبــع پایــدار درآمدزایــی کالن 
ــوکار،,  ــرد. )ج ــد ک ــل خواه تبدی
1400(یکــي از مســائل مربــوط بــه 
محیــط زیســت در شــهرداری  ها 
ــواع  ــع آوري ان ــات جم ــه خدم ارائ
پســماند شــهري بــراي حفــظ 
بهداشــت محیــط از یــک طــرف و 
حفــظ و ایجــاد فضــاي ســبز بــراي 
تامیــن ســرانه هــاي فضــاي ســبز 
و تفریگاهــي مطلــوب از طــرف 
دیگــر ذیــل معاونــت خدمــات 
شــهرداري و از طریــق ســازمان 
ایــن  انجــام  بــه  مامــور  هــاي 
ــبانه روزي  ــورت ش ــه ص ــف ب وظای
ــي  ــورت م ــال ص ــتمر در س و مس
گیــرد. در نــگاه کلــي دو موضــوع از 
یکدیگــر جــدا بــه نظــر مــي آینــد 
در حالــي کــه بــا توجــه بــه ماهیت 
و چگونگــي تولیــد مــي تواننــد بــه 
یکدیگــر وابســته گردنــد و بــا نقش 
آفریني نهاد شــهرداري و مشــارکت 
ــي  ــهروندان م ــال ش ــه و فع آگاهان



204 پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم

ــاري در  ــن مســاله ج ــراي ای ــوان ب ت
ــي  ــا مدل شــهر راه حلــي درخــور و ی
ــون  ــي دیگرگ ــا نگاه ــنهادي ب پیش
ــت  ــه جمعی ــه ب ــا توج ــه داد.. ب ارائ
ــماند  ــت پس ــش مدیری ــت پوش تح
درکشــور روزانــه قریب بــه 40 میلون 
تــن زائــدات جامــد از ســطح مناطــق 
شــهری و روســتایی تحــت پوشــش 
جمــع آوری و عمدتــا بــه مراکــز 
دفــن غیرمهندســی منتقــل مــی 
شــود درایــن بیــن درکنــار احســاس 
مســئولیت مســئولین و متولیــان امــر 
بــه اجــرای صحیــح ایــن فرایندهــای 
پیچیــده کاســتی هایــی نیــز وجــود 
دارد کــه مــی بایســت بطــور دقیــق 
و جامــع مــورد موشــکافی قــرار گیرد 
مدیریــت   )1391 )زارعی،بوغــالن, 
پســماند شــهری از مباحــث مهــم در 
مدیریــت خدمات شــهری میباشــد و 
هزینــه زیــادی را بــرای متولیــان امــر 
ــی دارد.  ــع آن در پ جمــع آوری و دف
بــا افزایــش ســطح آگاهــی اجتماعــی 
مســایل  از  بیشــتر  شــناخت  و 
بهداشــتی و محیــط زیســت، کاهــش 
ذخایــر مــواد اولیــه و کمبــود انــرژی 
ــار افزایــش تقاضــا وگســترش  در کن
ــهری  ــزان ش ــه ری ــینی برنام شهرنش
ــرای  ــی ب ــن راه ــمت یافت ــه س را ب
ــهری  ــماند ش ــه پس ــت بهین مدیری
هدایــت کــرد. دســتیابی بــه چنیــن 
برنامــه ای نیازمنــد یــک دیــد همــه 
جانبــه و کلــی نگــر بــه تمامــی 
ــر مدیریــت پســماند  ــر ب عوامــل موث
شــهری اســت .مدیریت پســماندهای 
شــهری بــه عواملــی همچــون تولیــد 
ــل،  ــل و نق ــع آوری، حم ــد، جم زوای
ــتگی  ــت آن بس ــه و بازیاف ــن زبال دف
دارد، بنابرایــن محــدوده مدیریــت 
ــه بســیار وســیع و متغیــر  ایــن مقول
اســت، بــرای چنیــن موضوعــی راهی 
ــردی  ــه راهب ــت و برنام ــز مدیری ج

ــوروز،, 1400( ــدارد )ن ــود ن وج
پســماند  جامــع  مدیریــت   "  
ــادی،  ــی اقتص ــد کل ــه بع دارای س
اجتماعــی و محیطــی اســت. در 
کشــور ایــران تنهــا 8 درصــد از زباله 
هــای شــهری بازیافت، کمپوســت و 
مجــددا اســتفاده مــی شــوند و 92 
درصــد آن دفــن مــی شــود. اکثــر 
اســتان هــای کشــور از نظــر دفــن 
محدودیــت  پســماند  بهداشــتی 
هــای بســیاری دارنــد و در ایــن 
مناطــق امــکان دفــن درجــه یــک 
وجــود نــدارد. مشــکالت فرهنگی و 
اجرایــی دو مشــکل اصلــی مدیریت 
پســماند شــهری کشــور اســت. بــه 
طورکلــی مدیریــت جامــع پســماند 
ــر  ــه عناص ــه کلی ــت ب ــی بایس م
موظف در مدیریت پســماند شــامل 
تولیــد، ذخیره ســازی، جمــع آوری، 
انتقــال، بازیافــت و دفــع توجه کامل 
داشــته باشــد. همــه ایــن مــوارد در 
ســایه تدویــن برنامه راهبری میســر 
نــگاه  و  برنامــه  اســت. داشــتن 
ــناخت  ــئله و ش ــه مس ــردی ب راهب
ــئله  ــف آن مس ــای مختل ــه ه جنب
بــرای حــل مشــکل در بطــن شــهر 
و شــهرداری از ضروریات شــهرداری 
هــای سراســر کشــور محســوب می 
شــود تــا بــا شــناخت تــوان شــهر و 
شــهرداری، برنامــه هــای عملیاتی و 
اجرایــی مــدون کــه خروجــی برنامه 
راهبــردی اســت بــرای حــل مســاله 
ــوي،  ــردد. )موس ــه گ ــماند تهی پس
ــان  ــج نش ــل, ،1394( نتای ابوالفض
مــی دهد که همبســتگی آشــکاری 
ــی و  ــای اجتماع ــان شــاخص ه می
اقتصــادی بــا تولیــد پســماند جامد 
ــال  ــد درح ــر دو بع ــهری در ه ش
ــع  ــه جوام ــعه یافت ــعه و توس توس
ــه  ــن در رابط ــود دارد. همچنی وج
بــا ترکیــب پســماندهای جامــد 
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مــی تــوان گفــت کــه در کشــورهای 
ــماند  ــب پس ــعه ترکی ــال توس درح
ــص  ــا شــاخص ســرانه تولیــد ناخال ب
داخلــی مرتبــط اســت درحالــی کــه 
در کشــورهای توســعه یافتــه تغییــر 
در ترکیــب پســماندها ارتبــاط بهتری 
بــا شــاخص پیشــرفت اجتماعــی 
دارد". )رحیمیــان, ،1396،( امــروزه 
نقــش نهــاد هــاي دولتــي و عمومــي 
ــه  ــهرداري ک ــر ش ــي نظی ــر دولت غی
مدیریــت امــور شــهري را هدایتگرنــد 
ــان  ــه بازیگــران کلیــدي جری از جمل
ــا  ــد ب موصــوف هســتند و مــي توانن
در  شــهروندان  گیــري  مشــارکت 
کنتــرل ایــن فرآینــد نقــش آفرینــي 
ــه  ــت داشــته باشــند. از آنجاییک مثب
ارتقــاء  کیفــی ســیما و منظر شــهری 
از یــک طــرف و حفــظ محیــط 
زیســت و بهداشــت عمومــی شــهر و 
مدیریــت صحیــح و بهینــه پســماند 
هــای شــهری از طــرف دیگــر از 
اساســی تریــن اقدامــات شــهری 
اســت کــه توســط شــهرداریها و 
ــی  ــام م ــته انج ــای وابس ــازمان ه س
ــران شــهری ســعی  ــذا مدی ــرد ل پذی
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــن راه ه در یافت
تبدیــل  و  پســماندها  مدیریــت 
تهدیدهــا بــه فرصــت هــا دارنــد کــه 
ــامانه  ــری س ــیر بکارگی ــن مس در ای
راهکارهــای  از  پســماندها  دفــع 
ــن  ــی ای ــد. کارآی ــی باش ــب م منتخ
ــول  ــه اص ــه ب ــا توج ــد ب ــامانه بای س
بهداشــت،  ســاختمان،  معمــاری 
اقتصــاد و مهندســی محیــط زیســت 
منطبــق بــوده و هماهنــگ بــا دیگــر 
شــرایط عمومــی جامعــه برنامــه 
ریــزی گــردد”. )ســیدامیر،کاظمزاده, 

 )1391
ــبه  ــا محاس ــران ب ــا ای ــور م "در کش
ســرانه 800 گــرم زبالــه، هــر روز بالغ 
ــد  ــد جام ــواد زای ــن م ــر50000 ت ب

تولیــد مــی شــود کــه در مقایســه 
ــا  ــان ب ــای جه ــا ســایر کشــور ه ب
ــر  ــه ه ــه روزان ــرم زبال 292 کیلوگ
نفــر در ســال در حــد متعادلــی قرار 
دارد . امــر جمــع آوری و دفــع زبالــه 
و بازیافــت و اصــوال مدیریــت مــواد 
ــه  ــا توج ــران ب ــد در ای ــد جام زای
ــای  ــه ه ــت زبال ــوع و کیفی ــه ن ب
ــایر  ــا س ــی ب ــاوت فاحش ــران تف ای
کشــورهای جهــان دارد. برنامــه 
ــه  ــع زبال ــع آوری و دف ــای جم ه
موجــود جوابگــوی نیازهــا نخواهــد 
بــود. لــذا بکارگیــری هــر نــوع 
ــواد  ــناخت م ــدون ش ــوژی ب تکنول
و ســازگاری عوامــل محلــی کار 
ارزنــده ای نیســت.باید ســعی شــود 
بــا انجــام مطالعــه و پژوهــش بیــش 
ــور  ــی کش ــرایط اقلیم ــه ش ــر ب ت
ــتفاده  ــا اس ــده و ب ــف ش ــود واق خ
از تجــارب جهانــی بــه راهکارهــای 
عملــی و ســودمند جهــت مدیریــت 
بهتــر پســماندهای شــهری دســت 
)مریم،ایمانپــور,  کنیــم."  پیــدا 
مهمتریــن  از  "یکــی   )1392
مســایل محیــط زیســت شــهر 
تهــران مســاله زبالــه هــای خانگــی 
و همچنیــن زبالــه هــای صنعتــی و 
بیمارســتانی و دفــن بهداشــتی آنها 
نیــز بــه شــمار مــی رود، بــه طوری 
ــن  ــش از 7000 ت ــه بی ــه روزان ک
زبالــه در شــهر تهــران تولیــد مــی 
ــت  ــکالت زیس ــه و مش ــود. زبال ش
محیطــی و هزینــه هــای ســنگین 
مربــوط بــه مدیریــت آن هــم، یکی 
ــهری  ــور ش ــم ام ــکالت مه از مش
ــهری  ــر ش ــد ه ــدون تردی ــه ب ک
ــت  ــان اس ــه گریب ــت ب ــا آن دس ب
کــه در صــورت عــدم مدیریــت 
صحیــح، نــه تنهــا باعــث هــدرروی 
ــروت و ســرمایه کشــور گردیــده،  ث
ــر محیــط زیســت و  بلکــه عمــال ب
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ســالمت انســان نیــز صدمــات جبران 
ناپذیــری وارد ســاخته کــه عواقب آن 
قابــل توصیــف نخواهــد بــود. امــروزه 
ــه،  ــر کشــورهای توســعه یافت در اکث
حفــظ محیــط زیســت جزیــی از 
فرهنــگ عمومــی شــده و حساســیت 
نســبت بــه مســایل زیســت محیطــی 
از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار 
"بــا   )1397 )موســوی,  اســت". 
ــواده و  ــراد خان ــداد اف ــن تع ــاال رفت ب
وضعیــت اقتصــادی میــزان پســماند 
تولیــد شــده نیــز افزایــش مــی یابــد. 
آمــوزش و اطــالع رســانی در خصوص 
کاهــش تولیــد پســماند، تفکیــک از 
ــای  ــاری ه ــت، ناهنج ــدا و بازیاف مب
ــت  ــه در نهای ــا پســماند ک ــط ب مرتب
ــه افزایــش ســطح فرهنــگ  منجــر ب
شــهروندان مــی شــود و اجــرای طرح 
بازیافــت و تفکیــک از مبــدا پســماند 
از مهمتریــن اصــول مدیریتــی در 
کاهــش تولیــد پســماند شــهری مــی 
باشــد". )قیصــری،, 1400( "بــا رشــد 
روزافــزون جمعیــت در شــهرها، نیــاز 
ــا رویکــرد  ــه یــک سیســتم کارا و ب ب
پایــدار بــرای مدیریــت پســماند بیش 
از پیــش بــروز یافتــه اســت. مطابــق 
بــا اصــول مدیریــت توســعه ی پایدار، 
ــه  ــن مجموع ــک چنی ــاس کار ی اس
ای در وهلــه ی اول مــی بایســت بــر 
ــد پســماند در  ــش تولی ــه ی کاه پای
ــه  ــدا و کاهــش ورودی پســماند ب مب
چرخــه ی جمــع آوری شــهری باشــد 
و بازیافــت و بازیابــی مــواد بــا ارزش، 
در وهلــه ی دوم مــی بایســت دنبــال 
شــود. کمپوســت، یــک روش موثــر و 
ــرای تبدیــل  ــا قدمــت اســت کــه ب ب
پســماندهای آلــی تجزیــه پذیــر 
نظیــر باقیمانــده ی مــواد غذایــی 
ــود  ــا ک ــوس ی ــه هوم ــی، ب و باغبان
ــا  ــود. از آنج ــتفاده میش ــا ارزش اس ب
ــا 60 درصــد پســماندهای  کــه 40 ت

خانگــی معمــول را مــواد آلــی 
ماننــد باقیمانــده هــای میــوه هــا و 
ســبزیجات و مــواد غذایــی تشــکیل 
میدهــد، ســاخت کمپوســت در 
کــه  افزوده  هــای  ارزش  کنــار 
ایجــاد میکنــد نقــش، بســزایی 
در کاهــش حجــم پســماندهای 
هزینه  هــای  متعاقبــا  و  شــهری 
ــی  ــا م ــع آن ایف ــع آوری و دف جم
کنــد". )اعتمــادی،, 1400( "بــر 
اســاس هــرم مدیریت پســماند دفن 
پســماندها آخریــن گزینه به شــمار 
ــی  ــکان م ــد ام ــا ح ــد و ت ــی آی م
ــاب  ــای اجتن ــه ه ــت از گزین بایس
ــدد،  ــری مج ــه کارگی ــد، ب از تولی
بازیافــت و بــاز اســتفاده نمــود. 
ــع پســماندهای  ــرای دف ــن ب بنابرای
ــاز  ــه ب ــن گزین ــز پایدارتری ــی نی آل
ــب اصــالح  ــا در غال اســتفاده از آنه
ــی  ــت م ــاک و کمپوس ــده خ کنن
بــرای   1397 ســال  در   . باشــد 
ــماندهای  ــران پس ــار در ای ــن ب اولی
آلــی تفکیــک شــده در مبدا شــامل 
میــوه و ســبزیجات میادیــن تــره بار 
گل فروشــی و میــوه فروشــی هــا به 
همــراه پســماند باغبانــی حاصــل از 
هــرس فضای ســبز شــهری شــامل 
بــرگ هــا و شــاخه های خشــک در 
ســایت کمپوســت شــهرداری شیراز 
ــردازش  ــورد پ ــدرو م ــه روش وین ب
قــرار گرفــت )حقیقــی, ،1398( 
تهیــه کمپوســت از پســماندهای 
ســایر  بــا  مقایســه  در  شــهری 
روشــهای دفــع پســماند، اقتصــادی 
ــرف  ــرای مص ــدی ب ــر و راه مفی ت
ــن  مجــدد و اســتفاده بهداشــتی ای
ــا بهبــود  مــواد اســت. کمپوســت ب
ــداری  ــت نگه ــاک، ظرفی ــت خ باف
ــواد  ــد و م ــش میده ــاک را افزای خ
ــد  ــج آزاد میکن ــه تدری ــی را ب غذای
ــز  ــواد نی ــن م ــی ای ــه ارزش غذای ک
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متفــاوت خواهــد بــود". )نــوروزی & 
کامیابــي, 1394(

موضــوع تولیــد مســتمر پســماند 
ــد  ــع تولی ــوان منب ــه عن ــهری ب ش
)عرضــه( در دســترس بــا وجــود 
ــرایط  ــی ش ــوع و پیچیدگ حجــم، تن
جمــع آوری و دفــع آن همچنیــن  
ــول   ــا( محص ــرف) تقاض ــل مص مح
یعنــي بســتر فضاهــاي ســبز موجــود 
مربــوط  شــده  بینــي  پیــش  و 
نیازمنــد بــه کــود تولیــد شــده 
ــر  ــماند ت ــت پس ــل از کمپوس حاص
ــه  ــند. آنچــه ک ــورد توجــه مي  باش م
ایــن عرضــه و تقاضــا را بــه یکدیگــر 
ــه  ــد ب ــي توان ــد م ــي کن ــوط م مرب
ــه  ــي ارائ ــدل مفهوم ــک م صــورت ی
ــن  ــوزش و تســري ای ــن آم ــردد ای گ
ــي  ــي هــم م ــاس محل ــدل در مقی م
ــش حجــم و وزن  ــن کاه ــد ضم توان
پســماند خانگــي شــهر را بــه ســمت 
تولیــد صفــر زبالــه رهنمــون گــردد.  
محیــط  آلودگــی  از  جلوگیــری 
ــه  ــرد یکپارچ ــاذ رویک ــت، اتخ زیس
و جامــع بــرای کاهــش پســماند 
ــدی  ــت فرآین ــا مدیری ــدی و ی تولی
ــده،  ــد ش ــماند تولی ــادی پس و اقتص
مختلــف  مراحــل  مالــی  نظــام 
مدیریــت پســماند از اهــداف مدیریت 
پســماند شــهری مــی باشــند. در 
ــت  ــب مدیری ــد و سلســله مرات فرآین
پســماند دوری از تولیــد پســماند 
در درجــه اول اهمیــت قــرار دارد. 
ــد شــهری،  ــن پســماند جام ــن بی ای
ــت و  ــط زیس ــردن محی ــوده ک ــا آل ب
ــی  ــل توجه ــش قاب ــت بخ ــدر رف ه
ــت  ــت، از اهمی ــل بازیاف ــواد قاب از م
ویــژه ای برخــوردار اســت” . مدیریــت 
پســماند جامــد شــهری، در مراحــل 
مختلــف تولیــد پســماند راهکارهــا و 
ــای خاصــی را در نظــر  اســتراتژی ه
ــدا  ــک از مب ــه تفکی ــرد، ک ــی گی م

ــکار  ــن راه ــن و کارآمدتری مهمتری
مدیریــت پســماند شــهری بــه 
شــمار مــی آیــد )بــه واســطه صرفه 
ــتی  ــای و بهداش ــه ه ــی هزین جوی
ــه،, 1399(  ــا آن(". )فرزان ــط ب مرتب
بــرای اجتنــاب از تولیــد بایــد منابع 
تولیــد شناســائی گردندکه پســماند 
حجــم  بــودن  دارا  بــا  خانگــی 
عمــده تولیــد در زمــره ایــن منابــع 
قــرار دارد. مــی تــوان بــا ارائــه 
ــال  ــارکت فع ــا مش ــی ب راهکارهائ
ســاکنان در هــر واحــد ســکونتی به 
عنــوان محــل اولیــه تولید پســماند 
مدیریــت  فرآینــد  در  خانگــی 
ــت  ــت. دس ــر گذاش ــماند تاثی پس
ــامل  ــماند ش ــوع پس ــج ن ــم پن ک
کاغــذ، فلز،پالســتیک، شیشــه و 
  )Bio-Waste(پســماندهای زیســتی
باشــند.  مــی  تفکیــک  قابــل 
ــد یکــی  ــد جام ــواد زائ ــت م مدیری
از مهــم تریــن ابزارهــای مدیریتــی 
ــت و  ــود و کمی ــی ش ــوب م محس
کیفیــت پســماندهای جامــد ناشــی 
ــد  ــت، بع ــر از جمعی ــع، متاث از مناب
و  آداب  درآمــد،  ســطح  خانــوار، 
رســوم فرهنگــی و ... اســت. "در 
ــه  ــت ب مناطــق شــهري و پرجمعی
علــت کمبــود زمیــن هاي مناســب 
جهــت دفــن پســماند، زمیــن هــاي 
ــهرها  ــل دوري از ش ــن در فواص دف
قــرار گرفته و درنتیجــه هزینه جمع 
ــماند  ــع پس ــداري و دف آوري و نگه
بــه طــور چشــمگیري افزایــش 
ایجــاد  بنابرایــن  اســت.  یافتــه 
سیســتم مدیریت پســماند مناســب 
بــراي دفــع از جملــه مواردي اســت 
کــه بــراي کنتــرل آلودگــی ناشــی 
از ایــن حجــم عظیــم پســماند 
بســیار مؤثــر خواهــد بــود. بــا آنالیز 
جامــد  پســماندهاي  ترکیبــات 
شــهري کشــور مشــاهده مــی شــود 
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کــه بطــور متوســط بالــغ بــر 60 
درصــد آن را پســماندهاي تــر شــامل 
مــواد غذایــی، میــوه، ســبزیجات 
ــی  ــکیل م ــی تش ــواد آل ــایر م و س
ــی  ــماندهاي غذای ــل پس ــد. تبدی ده
ــرح  ــازل از ط ــت در من ــه کمپوس ب
هایــی اســت کــه اخیــرا مــورد توجــه 
بســیاري از کشــورها در جهــان قــرار 
گرفتــه اســت و بدین منظور دســتگاه 
ــی و  ــوص طراح ــن خص ــی در ای های
ســاخته شــده اســت". )جهانشــاهی،, 
کمپوســت  "کاربــرد   "  )1399
ــات کشــاورزی  ــد شــده از ضایع تولی
ــد  ــی توان ــهری م ــماندهای ش و پس
ابــزار ســودمندی بــرای رهایــی از 
حجــم بســیار زیــاد زباله  هــای تولیــد 
شــده باشــد. کمپوســت تولیــد شــده 
از ایــن طریــق بــه عنــوان یــک منبــع 
جایگزیــن کودهــای شــیمیایی بــرای 
افزایــش حاصــل خیــزی خــاک و 
تولیــد محصــول شــناخته شــده 
ــد  ــش عم ــه بخ ــا ک ــت. و از آنج اس
جــزو  ایــران  ازخاک  هــای  ای  ه 
خــاک هــای مناطــق خشــک و نیمــه 
خشــک محســوب شــده و مقــدار 
ــک  ــر از ی ــا کمت ــی آن ه ــواد آل م
درصــد است،اســتفاده از کودهــای 
آلــی نــه تنهــا باعــث افزایــش تولیــد 
خواهــد  کشــاورزی  محصــوالت 
ــب  ــایش و تخری ــه از فرس ــد بلک ش
خــاک جلوگیــری نمــوده و نیــل بــه 
کشــاورزی پایــدار را ممکــن مــی 
ســازد". )خســروانی،فرهاد, 1393(. 
"مشــکالت زیســت محیطــی ناشــی 
از کاربــرد کــود های شــیمیایی،انرژی 
ــد و مصــرف آن  ــه هــای تولی و هزین
ــر چرخــه  هــا و اثــرات ســوئی کــه ب
ــوم  ــدار ب ــود پای ــتی، خ ــا ی زیس ه
ــک  ــد از ی ــد ارن ــای زراعی ــام ه نظ
ســو و مســأله تأمیــن غــذا ی کافــی 
بــا کیفیــت مناســب بــرای جمعیــت 

روز افــزون جهــان از دیگــر ســو 
،تجدیــد نظــر در روشــهای افزایــش 
تولیــد محصوالت زراعــی را ضروری 
ســاخته ،امــروزه فزونــی جمعیــت و 
در پــی آن بــاال رفتــن مصــرف 
ــی  ــرف گرای ــگ مص ــاعه فرهن واش
ــون  ــاد گوناگ ــه را در ابع ــد زبال تولی
خانگــی، شــهری و صنعتــی بــه 
و  اســت  داده  افزایــش  ســرعت 
کاســتن از حجــم زیــاد تولیــد زباله 
ضرورتــی مختــوم اســت . باتوجه به 
مشــکالت دفــع مــواد زائــد شــهری 
و مشــکالت زیســت محیطــی کــه 
ایــن مــواد بــر روی منابــع طبیعــی 
و اکــو سیســتم دارنــد ، لــزوم ارائــه 
ــدن  ــرای بازگردان ــه ب ــی بهین روش
ــه  ــه چرخ ــرف ب ــل مص ــواد قاب م
زندگــی ، ســودمندی ایــن روش 
را نشــان مــی دهــد کــه ایــن امــر 
بــه وســیله تهیــه کمپوســت میســر 
مــی شــود. کارشناســان کشــاورزی 
ــی از  ــت یک ــد کمپوس ــده دارن عقی
بهتریــن کودهــای گیاهــی و تقویت 
کننــده هــای طبیعی خاک اســت و 
مــی توانــد جایگزیــن خوبــی بــرای 
کودهــای تجــاری شــود. اســتفاده از 
کمپوســت ســاختار خــاک را ارتقــا 
مــی دهــد، محتــوای خــاک را 
ــی  ــد و ســبب م ــی کنن ــت م تقوی
شــود خــاک مــدت زمــان بیشــتری 
بتوانــد آب را در خــود نگــه دارد. 
کمپوســت قــدرت بــاروری خــاک را 
ــی  ــی دهــد و کمــک م ــش م افزای
ــاه  ــد ریشــه هــای ســالم در گی کن
ــن  ــود همچنی ــن ک ــد ،ای رشــد کن
ــا و  ــایش، احی ــرل فرس ــرای کنت ب
ســاخت زمیــن هــای مرطــوب بــه 
ــی رود.  ــه کار م ــش ب ــوان پوش عن
کمپوســت همچنیــن بــا ماســه 
مخلــوط مــی شــود و بــرای زه 
ــی رود".  ــه کار م ــن ب ــی زمی کش
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ــال  ــیار, ،1391،( "در س )داوود،دانش
هــای اخیــر تولیــدات کشــاورزی 
ــد،  ــوژی هــای جدی ــه دلیــل تکنول ب
ــه  ــی روی مکانیزاســیون و اســتفاده ب
از مــواد شــیمیایی نظیــر کــود و 
ــش  ــیمیایی افزای ــهای ش ــت کش آف
چشــمگیری داشــته اســت. ایــن 
افزایــش تولیــد، تــوأم بــا اثــرات 
ــوده  ــط زیســت ب ــر محی ــاری ب زیانب
ــی  ــه آلودگ ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک اس
خــاک، آب هــای ســطحی و زیــر 
زمینــی و هــوا اشــاره نمــود. در حالی 
کــه کشــاورزی پایــدار دارای ســه 
هــدف مهم، ســالمت محیط زیســت، 
ــری اقتصــادی  ــد و براب ــش تولی افزای
ــم اســت.  ــا ه ــراه ب ــی، هم و اجتماع
ــت  ــم در جه ــات مه ــی از اقدام یک
نیــل بــه پایــداری، کاهــش اســتفاده 
از کودهــای شــیمیایی بــرای تغذیــه 
گیــاه و اســتفاده از روشــهای نویــن به 
ایــن منظــور اســت. فــن آوری کاربرد 
ــرای  کمپوســت، روشــی ارزشــمند ب
ایــن منظــور مــی باشــد. کمپوســت 
عــالوه بــر تأمیــن عناصــر غذایــی بــا 
ــود  ــی موجــب بهب ــاده آل ــش م افزای
شــرایط فیزیکــی و شــیمیایی خــاک 
مــی شــود. کمپوســت پســماند آلــی 
ــاده  ــادی م ــدار زی ــهری دارای مق ش
ــی و  ــر آل ــی و غی ــروژن آل ــی، نیت آل
ــه  ــت ک ــر اس ــی دیگ ــر غذای عناص
ــی و  ــود آل ــوان ک ــه عن ــد ب ــی توان م
یــا همــراه بــا کــود هــای شــیمیایی و 
همچنیــن بــه عنــوان اصــالح کننــده 
ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــاک م خ
ــی  ــات آل ــت از ضایع ــه کمپوس تهی
شــهری عــالوه بــر جلوگیــری از ورود 
ایــن ضایعــات بــه طبیعــت، بــا تولید 
ــد  ــی توان ــمند م ــرآورده ای ارزش ف
ــرار  ــدار ق ــاورزی پای ــت کش در خدم

گیــرد )ابریشــمکش, 1389(
ــا  ــوان ب ــي ت ــا م ــاله "آی ــرح مس ط

ــل از  ــد حاص ــواد جام ــت م بازیاف
ــهری  ــه ش ــر منطق ــماند در ه پس
ــا مشــارکت شــهروندان و بهــره  و ب
گیــري از شــیوه کمپوســت دســت 
کــم مقــدار کــود مــورد نیــاز بــرای 
ــبز  ــای س ــداری فض ــاد و نگه ایج
همــان منطقــه یــا شــهر را تامیــن 

ــود؟"  نم
ــه  ــه ب ــا توج ــوص ب ــن خص در ای
مقیــاس انجــام مطالعــه همچنیــن 
ــت اطالعــات  وجــود شــرایط دریاف
پایــه مــورد نیــاز در شــهر ســمنان 
بــه عنــوان نمونــه مــورد بررســي  و 
ــهری  ــماند ش ــد پس ــت تولی وضعی
در ســال هــای 1392 تــا 1396  
پراکندگــي  و  مقــدار  جهــت  از 
ــر  ــهري ب ــق ش ــک مناط ــه تفکی ب
شــده  اخــذ  اطالعــات  اســاس 
از ســازمان مدیریــت پســماند و 
تبدیــل مــواد مــورد بررســي اولیــه 
قــرار گرفتــه اســت. نتایــج بررســي 
وضعیت پســماند در شــهر ســمنان 
حاکــي از آن اســت کــه میــزان کود 
حاصلــه از فرآینــد تبدیــل پســماند 
ــه  ــه روش کمپوســت در 3 منطق ب
ــه  ــاز ب ــع نی ــت رف شــهرداري کفای
کــود در عرصــه هــاي فضــاي ســبز 
ــن از  ــق را دارد. همچنی ــن مناط ای
کــود کمپوســت شــده مــازاد بــراي 
دیگــر زمیــن هــای کشــاورزی واقع 
در حریــم شــهر و شــهرهای اطراف 
کیلومتــری   20 شــعاع  در  کــه 
ــوان  ــي ت ــز م ــد نی ــمنان واقعن س
ــراي  ــد ب ــي جدی ــوان فرصت ــه عن ب

ــرد. ــره ب ــي به درآمدزائ
 توضیحاتــي چنــد در خصــوص 
ــد( ــع تولی ــهری )منب ــماند ش پس

تولیــد: در سیســتم بهینــه مدیریت 
ــد  ــش تولی ــهری، کاه ــماند ش پس
ضایعــات در مبــدا، تفکیــک از مبدا، 
انتقــال در مرتبــه نخســت اولویت و 
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پــس از آن بازیابــی و اســتفاده مجــدد 
ــواع پردازش  هــای جامــد و  ســپس ان
در نهایــت دفــن پســماند هــای جامد 
مــورد نظــر قــرار مــی گیرنــد. کاهش 
بــه صــورت  پســماندهای جامــد 
عمــده از طریــق تغییــر در رفتارهــا) 
ــی شــود.  ــوی مصــرف( ایجــاد م الگ
اجتنــاب از تولیــد و اســتفاده مجدد از 
پســماند هــای جامــد بهتریــن شــیوه 
ــع  ــون مان ــت. چ ــه اس ــش زبال کاه
ورود مــواد و محصــوالت بــه جریــان 
تولیــد پســماندهای جامــد مــی 
گــردد. در غیــر ایــن صــورت بازیافــت 
ــورت  ــه ص ــواد ب ــت م ــامل بازیاف ش
بازیافــت مــواد، بازیابــی انــرژی نظیــر 
RDF و زبالــه ســوزی کــه مــی توانــد 
حجــم زبالــه ورودی را تــا 90 درصــد 
ــد. در صــورت انتخــاب  کاهــش دهن
هــر یــک از ایــن روش هــا توجــه بــه 
ابعــاد مختلــف یــک برنامــه اثرگــذار 
شــامل توانمندســازی، درگیــر کردن، 
ــازی  ــم س ــویق و فراه ــزش، تش انگی

مثــال هــا مــورد نیــاز اســت.
جمــع آوری: جمــع آوری جــدا از 
هــم بخــش هــای مختلــف پســماند 
ــزان  ــه می ــیدن ب ــرط رس ــش ش پی
بــاالی بازیافــت و نیــز کیفیــت بــاالی 
ــود  ــدم وج ــا ع ــود ی ــت. وج آن اس
ــه  ــدا از جمل ــک در مب ــرد تفکی راهب
ــماند  ــع آوری پس ــای جم ــه ه گزین
جامــد بــه شــمار مــی آیــد. کمیــت 
ــره  ــوه ذخی ــماند، نح ــت پس و کیفی
پســماند،  آوری  جمــع  و  ســازی 
شــرایط فیزیکــی محیط جمــع آوری 
ــع در  ــردازش و دف ــای پ ــد ه و فرآین
پائیــن دســت سیســتم مدیریــت 
پســماند از دیگــر گزینــه هــای جمــع 
آوری پســماند جامــد بــه شــمار مــی 

ــد. آین
حمــل و نقــل: تلنبــار غیــر بهداشــتی 
پســماند هــای جامد در ســطح شــهر 

و در حجــم بــاال و هزینــه هــای 
ناشــی از فرآینــد جمــع آوری و 
ــر  ــا دو عامــل موث حمــل مرتبــط ب
ــه  ــایط نقلی ــال و وس ــتگاه انتق ایس
ویــژه حمــل عملیــات انتقــال را 

ــد. ــی نمای ــروری م ض
پــردازش و دفــع پســماند: پــردازش 
مکانیکــی) شیشــه، کاغــذ و فلزات(، 
ــت،  ــی) کمپوس ــردازش بیولوژیک پ
پــردازش  بی  هــوازی(،  هضــم 
بیولوژیکــی مکانیکــی، پــردازش 
حرارتی)ســوزاندن، تبدیــل حرارتــی 
پیشــرفته( و دفــع پســماندهای 
ــای  ــم روش ه ــده اه ــردازش نش پ
پــردازش و دفــع پســماند را شــامل 
تحقیــق  ایــن  در  شــوند.  مــی 
بیولوژیکی)کمپوســت،  پــردازش 
هضــم بیهــوازی( مــورد نظــر اســت.

ــه  ــی کلم ــادل معن ــت: مع کمپوس
COMPOSITE بــه معنــای مخلــوط 
ــه  ــت. تجزی ــده اس ــب آم ــا مرک ی
مــواد آلــی نامتجانــس کــه بــه 
هــای  میکروارگانیســم  وســیله 
و  رطوبــت  حضــور  در  مختلــف 
ــورت  ــوازی ص ــط ه ــا در محی گرم
ــی  ــتم مهندس ــرد. سیس ــی گی م
ــه روش  ــد ب ــات جام ــه ضایع تصفی
تجزیــه بیولوژیــک در محیــط گــرم، 
ــق  ــت. طب ــوازی اس ــوب و ه مرط
تعریــف ســازمان حفاظــت محیــط 
ــی از  ــکا)USEPA( یک ــت آمری زیس
سلســله مراتــب مدیریــت پســماند 
جامــد محســوب مــی شــود. کاهش 
ــه سلســله  ــن گزین ــدا باالتری در مب
مراتــب مدیریــت پســماند اســت و 
بازیافــت بــه عنــوان گزینــه بعــدی 
پیشــنهاد شــده اســت. بازیافــت 
ــه ای(  ــای گیاهی)علوف ــماند ه پس
ــه  و کمپوســت هــای خانگــی نمون
ــدا  ــش در مب ــه کاه ــی از گزین هائ
ــند.  ــی باش ــد م ــش تولی ــا کاه ی
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ــه  ــیر ورود ب ــواد از مس ــن م ــرا ای زی
ــده و  ــرف ش ــن منح ــات دف تاسیس
دیگــر نیــازی بــه مدیریــت یــا حمــل 
و نقــل ندارنــد. افزایــش قیمــت زمین 
مــورد نیــاز بــرای دفــن، کاهــش 
ظرفیــت محــل هــای دفــن موجــود 
ــده  ــات محــدود کنن و تشــدید اقدام
کــه توســط مراکــز قانونگــذار اعمــال 
مــی شــود از جملــه عوامــل توجیــه 
اســتفاده از روش کمپوســت پســماند 
ــای کمپوســت  ــه ه ــا اســت. برنام ه
ــت  ــی، کمپوس ــای باغبان ــماند ه پس
ــک شــده  ــی تفکی ــای آل پســماند ه
ــماندهای  ــت پس ــدا و کمپوس در مب
جامــد شــهری مخلــوط نمونــه هائــی 
از بازیافــت در نظــر گرفتــه مــی 
شــوند. بــه طــور عمومــي 70 درصــد 
ــهری  ــد ش ــماندهای جام ــی پس وزن
ــد.  ــی ده ــکیل م ــی تش ــواد آل را م
پســماندهای باغبانــی 20 درصــد 
ــامل  ــهری را ش ــماند ش ــان پس جری
ــاوی  ــت ح ــن اس ــود و ممک ــی ش م
درصــد باالتــری از مــواد آلــی باشــد. 
کمپوســت،  پــردازش  مراحــل  در 
ــی، خانگــی  ــات پســماند غذائ ترکیب
ــای  ــا میکروارگانیســم ه و تجــاری ب
هــوازی در مجــاورت هــوا بــا آزاد 
 CO2 ــا و گاز ــار آب، گرم ــازی بخ س
ــود  ــرای ک ــوی ب ــه آلترناتی ــل ب تبدی
ــهری  ــبز ش ــای س ــاز فض ــورد نی م
گــردد. در ایــن صــورت کــود حاصلــه 
دوســتدار محیــط زیســت مــی توانــد 
ــاختار  ــمگیر س ــود چش ــن بهب ضم
ــاز  ــورد نی ــذی م ــواد مغ ــاک، م خ
ــتان  ــی بوس ــالم گیاه ــرف اق و مص
هــای شــهری و باغچــه هــای خانگی 
هــای  روش  از  ســازد.  بــرآورده  را 
پرکاربــرد تولیــد کمپوســت مــی 
تــوان بــه پســیوویندرو،  وینــدرو 
ــتاتیکی  ــل اس ــواده، پای ــزن و ه هم
ــرد. ــال بســته اشــاره ک ــواده و کان ه

)محــل  شــهری  ســبز  فضــای 
مصــرف(

آن بخــش از فضــای ســبز کــه 
ــا  ــی و بن ــهر طراح ــدوده ش در مح
شــده اســت فضــای ســبز شــهری 
ــب  ــه موج ــود ک ــی ش ــده م نامی
ــی  ــی و اکولوژیک ــی اجتماع بازده
شــهر هســتند. همچنیــن بــاغ 
هــای میــوه کــه در محــدوده و 
ــه  ــد از جنب ــهرها واقعن ــم ش حری
هــای اکولوژیکــی و اقتصــادی حائــز 
اهمیــت هســتند. در نظــر گرفتــن 
ــط زیســت  ــی مهندســی محی مبان
در ارتبــاط بــا وجــود فضاهــا و 
ــی  ــهری از انواع ــبز ش ــطوح س س
ــات  ــز از موضوع ــد نی ــر ش ــه ذک ک
ــه  ــاز در حیــات شــهری ب مــورد نی
ــد. تثبیــت خــاک،  شــمار مــی رون
ــایه  ــی، س ــی صوت ــش آلودگ کاه
انــدازی، غبارگیــری، پاالیــش هــوا، 
تاثیــر متبــت وجــود فضــای ســبز 
ــی از  ــهری ناش ــای ش ــر بیوکلیم ب
ــی گیــاه، افزایــش  ــت حیات فعالی
ــرب،  ــزان س ــش می ــت، کاه رطوب
مقابلــه بــا جزایــر گرمائــی و کیفیت 
محیــط زیســت بــر کســی پوشــیده 
نیســت. از گونــه هــای فضــای ســبز 
ــت  ــط زیس ــرد در محی ــورد کارب م
شــهری مــی تــوان بــه انواع حاشــیه 
ای همجــوار شــهر) احاطــه کننــده، 
کمانــی و محــوری(، جنگلی متصل 
ــی(،  ــی و طبیع ــهر) مصنوع ــه ش ب
ــی،  ــی) خانگ ــهری) عموم درون ش
همســایگی، محلــه ای، ناحیــه ای و 
منطقــه ای((، خیابانی،) خصوصی و 
عمومــی( پرداخــت. در ایــن گزارش 
ــا و فضــای  موضــوع متوجــه پارکه
ســبز عمومــی و خیابانــی همچنین 
ــارک هــاي جنگلــی کــه پــس از  پ
وقــوع در محــدوده شــهر بــه عنــوان 
ــق  ــاس مناط ــای در مقی ــارک ه پ



212 پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم

عمــل مــی کننــد و همچنیــن اســت 
در خصــوص  بــاغ هــای هویــت منــد 
ــه محــاط در محــدوده  خصوصــی ک

ــی باشــد. شــهرتاریخی م

مدل مفهومی پیشنهادی

نمودار 1 - مدل مفهومی پیشنهادی

ــه  ــوط ب تحلیــل کلــي اطالعــات مرب
پســماند شــهر ســمنان در ســال 
ــدل  ــاس م ــر اس ــاي 96-1392 ب ه

ــنهادی:  ــی پیش مفهوم
شــهر ســمنان مرکــز اســتان پهنــاور 
مســاحت  باشــد.  مــی  ســمنان 
محــدوده شــهر 25937814 متــر 
مربــع و بــر اســاس سرشــماری ســال 
نفــر   178110000 دارای   1395
جمعیــت مــی باشــد. شــهر ســمنان 
ــوب  ــع مص ــرح جام ــاس ط ــر اس ب
1394 دارای ســه منطقــه شــهری 

بــا شــرایط جمعیتــی و وســعت زیر 
ــت: اس

متــر   9968150 یــک:  منطقــه 
مربع و 50668 نفر جمعیت  

  
ــع  ــر مرب ــه 2: 6789910 مت منطق

و 52383 نفر جمعیت 
  

منطقــه 3: 9179754 متــر مربــع و 
ــر جمعیت 75059 نف

ــده  ــذ ش ــات اخ ــاس اطالع ــر اس ب
پســماند  مدیریــت  ســازمان  از 
شــهرداری ســمنان در مجمــوع 
دارای 1688 مخــزن جمــع آوری 
ــر و 273 مخــزن جمــع  پســماند ت
ــطح  ــک در س ــماند خش آوری پس
ــر  ــماند ت ــت. پس ــه اس ــه منطق س
از 82 حوضــه  شــهر  و خشــک 



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم213

تعریــف شــده شــهری توســط عوامل 
تحــت نظــارت ایــن ســازمان جمــع 
ــر  ــال حاض ــود و در ح ــی ش آوری م
ــل  ــزه حم ــای مکانی ــین ه ــا ماش ب
زبالــه بــه شــهرک پســماند واقــع در 
ــا و  ــمنان جابج ــرقی س ــوب ش جن
ــه  ــمه نقال ــور از روی تس ــس از عب پ
ــماند  ــده پس ــی مان ــازی باق و جداس
ــی  ــه صــورت معمول ــر ب خشــک از ت
دفــن مــی شــوند. بــا اســتفاده از داده 
هــای پایــه مربــوط بــه موجــود بودن 
ــه  ــه روزان ــزان زبال عــدد متوســط می
ــه تفکیــک هــر مــاه  ــر و خشــک ب ت
ــی  ــال  های 1392 ال ــه س ــوط ب مرب
1396 در ســازمان مدیریــت پســماند 
ــتفاده از  ــا اس ــمنان ب ــهرداری س ش
روش هــای آمــاری میــزان زبالــه 
ــهر  ــده در ش ــد ش ــنواتی تولی ــر س ت
ــور متوســط 31766  ــه ط ــمنان ب س
تــن محاســبه گردیــد.  بــا توجــه بــه 
ــزان  ــن می ــن کــه 70 درصــد از ای ای
زبالــه قابلیــت ورود بــه فرآینــد تولید 
کمپوســت را خواهــد داشــت لــذا 
ــرای  ــن ب ــل تامی ــع قاب ــزان مناب می
 22236 کمپوســت  کــود  تهیــه 
ــر  ــا در نظ ــد. ب ــی آی ــت م ــن بدس ت
گرفتــن حداقــل 65 درصــد بازدهــی 
بــرای عملیــات کمپوســت در نهایــت 
14453تــن در هــر ســال امــکان 
ــت  ــل از کمپوس ــود حاص ــه ک عرض
ــکان  ــمنان ام ــهر س ــر ش ــماند ت پس

ــت.  ــر اس پذی
ــی  ــات توصیف ــه اطالع ــه ب ــا توج ب
اخــذ شــده از اداره فــاوای شــهرداری 
ــبز  ــای س ــاحت فضاه ــمنان مس س
شــهری کــه در محــدوده مطالعاتــی 
ایــن گــزارش بــه عنــوان محــل هــای 
تقاضــا و مصــرف شــناخته می شــوند 
بــه شــرح زیــر و بــه تفکیــک مناطــق 
ســه گانــه شــهر اســتخراج گردیدنــد:

متــراژ  بــه  کل  در   :1 منطقــه 

1243290 متــر مربــع با احتســاب 
ــارک  ــوکان و پ ــی س ــارک جنگل پ
ــاحت  ــا مس ــیمرغ ب ــه ای س منطق
مجمــوع)987932 متــر مربــع(

متــراژ  بــه  کل  2:در  منطقــه 
506806 متــر مربع)پــارک هــا تــا 

ای(، ناحیــه  مقیــاس 
متــراژ   بــه  کل  3:در  منطقــه 
550897  متــر مربــع بــا احتســاب 
بــا  کومــش  جنگلــی  پــارک 
مســاحت 336821 متــر مربــع(

ــی  ــد و خصوص ــای هویتمن ــاغ ه ب
محــــاط در محــــــدوده شــهر 
ــهرداری(  ــک ش ــه ی تاریخی)منطق
ــع ــر مرب ــراژ 3926512 مت ــه مت ب

مجمــوع قطعــات بلــوک هــای 
ــری  ــی دارای کارب ــاری جمعیت آم
هــای مســکونی و تجــاری بــه 

  4749 تعــداد 
مجمــوع قطعــات بلــوک هــای 
آمــاری جمعیــت دارای کاربــری 

 158 اداری 
توضیــح ایــن کــه در دو مــورد اخیر 
بــا فــرض ایــن کــه بــرای هــر بلوک 
آمــاری مســاحتی بــه عنــوان باغچه 
ــالک موجــود  ــرون از پ داخــل و بی
اســت و بــا توجــه بــه تراکــم واحــد 
ــوک  ــر بل ــک  ه ــل تفکی ــای قاب ه
آمــاری بــه طــور متوســط 200 
ــع فضــای ســبز عمومــی  ــر مرب مت
یــا اختصاصــی دارد کــه در فرآینــد 
عرضــه و تقاضــای پســماند و کــود 
ــد مشــارکت  ــی توانن کمپوســت م
متــر   981400 متــراژ  کننــد 
ــرف  ــای مص ــل ه ــه مح ــع ب مرب
افــزوده مــی شــود. بنابرایــن در 
وضــع موجــود داخــل محــدوده 
 7208905 مجمــوع  در  شــهر 
ــه  ــهری ک ــه ش ــع عرص ــر مرب مت
ــل  ــود دارد قاب ــه مصــرف ک ــاز ب نی
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــائي اس شناس
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نظــر کارشناســي مبتنــي بــر تجــارب 
چندیــن ســاله مدیــر عامــل ســازمان 
ســبز  فضــای  و  منظــر  و  ســیما 
ــهر  ــم ش ــمنان در اقلی ــهرداری س ش
ــرای  ــط ب ــور متوس ــه ط ــمنان ب س
ــال  ــاک در س ــع خ ــر مرب ــک مت ی
ــورد  ــل یــک کیلوگــرم کــود م حداق
نیــاز اســت. لــذا عرصــه پیــش گفتــه 
ــود  ــن ک ــت 7210 ت متقاضــی دریاف
بــه صــورت ســنواتی خواهــد بــود. بــر 
اســاس توضیحــات پیشــین از تفاضل 
عــدد7210 تــن )میــزان کــود مــورد 
فضــای  هــای  عرصــه  در  تقاضــا 
ــمنان (  ــهر س ــدوده ش ــهری مح ش
ــود  ــزان ک ــن ) می ــدد 14453 ت از ع
قابــل اســتحصال از تابــع کمپوســت 
در مــدل مفهومــی پیشــنهادی در 
ــن گــزارش ( ضمــن تامیــن کــود  ای
کاهــش  و  شــهر  در  نیــاز  مــورد 
هزینــه هــا در چرخــه مدیریــت 
ــدود  ــمنان،  ح ــهری س ــماند ش پس
50 درصــد کــود مــازاد بــر نیــاز 
شــهر)7243 تــن(  بــرای اســتفاده در 
دیگــر زمیــن هــای کشــاورزی واقــع 
در حریــم شــهر و شــهرهای اطــراف 
کــه در شــعاع 20 کیلومتری ســمنان 
واقعنــد بــه عنــوان امــر درآمــدزا 
قابــل عرضــه و فــروش خواهــد بــود. 
بــه عبارتــي بــر پایــه ایــن اطالعــات 
مــي تــوان ادعــا کــرد کــه در صــورت 
بازیافــت پســماند در مناطــق شــهری 

ــا بهــره گیــري از شــیوه  ســمنان ب
کمپوســت دســت کــم مقــدار کــود 
مــورد نیــاز بــرای ایجــاد و نگهداری 
ــن  ــل تامی ــهر قاب ــبز ش ــای س فض
ــتي  ــک راس ــي ش ــد. ب ــي نمای م
آزمائــي و بســط ایــن ایده مســتلزم 
ــاي  ــي ه ــات و بررس ــام تحقیق انج
علمــي مــورد نیــاز مــي باشــد کــه 
در صــورت تاییــد و اثبــات اگــر 
ــش  ــي کردن ــراي عملیات ــي ب اعتنائ
ــه اي دیگرگــون  باشــد شــاید تجرب
باشــد در ارائــه خدمــات شــهري بــا 
مشــارکت مــردم در راســتاي تحقق 
اهــداف توســعه پایــدار شــهري نیــز 

ــد.  ــه شــمار آی ب
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بخـش چهارم: 
ترجمـه



216 پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم

چیستی اجتماع محلی؟ 
برداشتی از فصل اول کتاب "محله ها و همسایه ها" 

رُوِور ـِ نویسنده: سیدنی ب
برگردان: شاپور توسلی 

   یــک اجتمــاع محلــی خبــر از گونــه خاصــی از ائتــالف مــی دهــد کــه چارچوبــی از پیوســتگی، 
ــا،  ــته  ها، فرقه  ه ــکال همچــون دس ــر اش ــیده و آن را  از دیگ ــز بخش ــارکت را تمرک ــزش و مش آمی
گروه  هــا و دســته  بندی هــای پراکنــده ایــن چنینــی قابــل  تمایــز مــی ســازد. جــورج هیــالری1، در 
مقالــه ای پربازدیــد کــه در ســال 1955 بــه چــاپ رســاند، نگاهــی دارد بــه نــود و چهــار تعریــف 
ــدار  ــن  مق ــش از ای ــان بی ــی تعدادش ــراف خــود او حت ــه اعت ــه ب ــی )ک ــاع محل ــون از اجتم گوناگ
ــی  ــه آن م ــتم ب ــرن بیس ــه  ی اول ق ــی نیم ــه جامعه شناس ــته ب ــات وابس ــه در ادبی ــد(، ک ــی باش م
پــردازد. در همــه  ی آن  تعاریــف، بــه  جــزء ســه مــورد، بــر ایــن تعریــف اتفــاق نظــر دارنــد کــه 
ــل اجتماعــی« باشــند. بیســت  و چهــار مــورد  اجتمــاع محلــی یعنــی اینکــه مــردم در»کنــش متقاب
از آن تعاریــف اشــاره بــه ایــن دارد کــه اجتمــاع محلــی یعنــی مردمــی کــه در اهــداف، هنجارهــا 
ــن  ــر ای ــج مــورد از آن تعــارف ب ــد؛ و در آخــر پنجــاه  و پن ــق ان و خواســته های مشــترک در تواف
موضــوع توافــق دارنــد کــه اجتمــاع، بــه معنــای مردمــی اســت کــه در یــک حــوزه بــا محــدوده 
ــتر  ــر، بیش ــد. به عبارت دیگ ــی می کنن ــن زندگ ــای همگ ــه ه ــن خصیص ــوم و همچنی ــرز( معل )م
تعاریــف بدســت آمــده تاکنــون از اجتمــاع محلــی حــول ســه مفهــوم »کنــش متقابــل اجتماعــی«2، 
ــز  ــا محــدوده ای مشــخص، متمرک ــکان«4 ب ــک م ــری در ی »پیوندهــای مشــترک«3 و »زندگــی پذی

اســت.
ــی بایســت  ــی واحــد را م ــه یــک اجتمــاع محل ــار وابســته ب ــد کــه رفت      روان شناســان معتقدن
در میــزان انگیــزه »حــس تعلــق بــه اجتمــاع محلــی«5 همــان مــکان جســت و جــو کــرد. ســیمور 
ــی7، در  ــاع محل ــه اجتم ــق ب ــس تعل ــی ح ــوان روان شناس ــت عن ــود تح ــاب خ ــن6 درکت ساراس
ــه مــا مفهــوم اجتمــاع  ــا در ســایه پژوهــش خــود ب حــدود یــک دهــه و نیــم تــالش مــی کنــد ت
محلــی را از طریــق معنــی احســـــاس بــا »مــا بــودن«8 را بفهمانــد؛ ایــن حــس بــه ایــن معناســت 
ــترکی  ــت مش ــای آن سرنوش ــه اعض ــد ک ــد بدانن ــی واح ــه گروه ــق ب ــود را متعل ــراد خ ــه اف ک
ــد.  ــتری می  دهن ــت بیش ــخصی اولوی ــع ش ــای مناف ــه  ج ــن ب ــی فی  مابی ــط عاطف ــه رواب ــد و ب دارن
ــاه دیگــری،  ــه ســعادت و رف ــر عضــو نســبت ب ــه ه ــد ک ــن احســاس دســت ده ــه ای بطــوری ک
مســئول اســت. در یــک مقالــه تأثیرگــذار، دیویــد مــک میــالن9 و دیویــد چــاوز10 از آن بــه  عنــوان 

George Hillery  .1
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common ties  .3
coresidency  .4

sense of community  .5
Seymour Sarason  .6

The Psychological Sense of Community  .7
”we-ness“  .8

David McMillan  .9
David Chaviz   .10
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ــته  ــروه دانس ــک گ ــه ی ــق ب ــرد را متعل ــه ف ــد ک ــاد می  کنن ــی ی احساس
ــرد در  ــند. ف ــت می شناس ــن عضوی ــطه ای ــه واس ــرد را ب ــا آن ف و ی
ــه می شــود  ــام یــک عضــو پذیرفت ــال در مق ــوان  مث ــه  عن ــن گــروه ب ای
و آمــاده اســت تــا منافــع جمعــی گــروه را بــر منافــع فــردی ترجیــح 
ــروه دارد  ــای گ ــر فعالیت ه ــه ب ــری ک ــار تأثی ــل در کن ــد و در مقاب ده
ــن  ــن داده و تمکی ــه خواســته  ی جمــع ت ــاده اســت کــه ب هرلحظــه آم
کنــد. نیازهــای فــرد از راه عضویــت در گــروه و از راه تعهــد اعضــاء 
ــن  ــول ای ــد و در ط ــد ش ــرآورده خواه ــر ب ــه یکدیگ ــک ب ــرای کم ب
رونــد اعضــاء تجربیــات و تاریــخ مشــترکی را رقــم مــی زننــد کــه بــه  

ــد.  ــا می بخش ــترک، معن ــط مش ــترک و محی ــای مش فعالیت ه
ــراد  ــک از اف ــرای هــر ی ــی«، ب ــه اجتمــاع محل ــق ب      »احســاس تعل
عضویــت یافتــه در گــروه، خــود بــه منزلــه شــرط و انگیــزه ا  ی بــرای 
رونمایــی از اجتمــاع محلــی درخــور و شایســته ای مــی باشــد کــه از 
پیامدهــای رفتــاری مطلوبــی سرشــار و مزیــن شــده اســت. مطالعــات 
ــن موضــوع مــی  باشــد، ســاکنینی  ــه   حکایــت گــر ای ــه محل ــوط ب مرب
کــه از احســاس غنــی تــری نســبت بــه اجتمــاع محلــی برخوردارنــد، 
ــل  ــس العم ــه، در عک ــان محل ــی هم ــاکنان خنث ــر س ــه دیگ ــبت ب نس
بــه »کنــش هــای همســایگی«11 بیشــتر از خــود حساســیت بــروز مــی 
ــت  ــکاری و فعالی ــه هم ــل ب ــتر تمای ــراد بیش ــن اف ــن ای ــد. همچنی دهن
ــای  ــی و رویداده ــازمان های اجتماع ــد و در س ــترک دارن ــای مش ه
محلــی دخالــت مــی کننــد. در امــور مربوطــه محلــی و ســازمان دهــی 
ــکان خــود را از نظــر  ــد، م ــال دارن ــی مشــارکت فع ــاع محل ــه اجتم ب
ــد،  ــی کنن ــد م ــالح و رص ــاختی اص ــدی و زیرس ــرایط کالب ــود ش بهب
ــت  ــی حمای ــدارس دولت ــات م ــد، از مالی ــارزه می  کنن ــم مب ــا جرائ ب

ــتند.  ــال هس ــی فع ــای اجتماع ــزاری رویداده ــد و در برگ می  کنن
ــه اجتمــاع محلــی        مردمــی کــه تعلــق  خاطــر قوی تــری نســبت ب
ــتر  ــود بیش ــه  ی خ ــی در محل ــاد از زندگ ــه  احتمال زی ــد ب ــود دارن خ
ــک اجتمــاع  ــه ی ــه  مثاب ــه  ی خــود را ب ــد و محل ــت می کنن ــراز رضای اب
محلــی منســجم مــی پندارنــد. آن هــا تمایــل دارنــد همســایگان خــود 
را بــه اســم بشناســند، دوســتان و خویشــاوندانی دارنــد کــه در 
ــد و  ــاکنین قدیمی  ان ــان از س ــد، این ــی می کنن ــی زندگ ــان نزدیک هم
ــتمرار  ــود اس ــکونت خ ــه س ــه ب ــال ها در آن محل ــی رود، س ــار م انتظ
ــرای  ــه ب ــی ک ــه  های ــان   خان ــی  رود صاحب ــار م ــن انتظ ــد. همچنی ورزن
چندیــن ســال در یــک محلــه زندگــی اختیــار نمــوده انــد، از احســاس 
قوی  تــری نســبت بــه اجتمــاع محلــی برخــوردار باشــند. میــزان 
ــه  ــا حــد زیــادی بســتگی ب ــه اجتمــاع محلــی«12 ت »حــس دلبســتگی ب
عالقــه   شــکل گرفتــه میــان تعــدادی از دوســتان و آشــنایانی دارد کــه 
دســتگاه همســایگی را ترســیم نمــوده انــد؛ و هــر چــه از مــدت زمــان 
ســکونت و زندگــی فــرد در آن محلــه بیشــتر بگــذرد، بــه  شــدت ایــن 

neighborly acts  .11
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می شود.  افزوده  دلبستگی 
     ســیر مطالعــات انجــام شــده در ایــن حــوزه نشــان داده اســت کــه 
ــردم احتمــاالً بیــش از ســایرین احســاس تعلــق خاطــر و  برخــی از م
ــراد کســانی  ــن اف ــد. ای ــی خــود دارن ــه اجتمــاع محل غــرور نســبت ب
ــه زعــم اســتفانی ریگــز13 و پــل الوراکیــس14  از آن هــا  هســتند کــه ب
ــی  ــاع محل ــک اجتم ــاری« 15ی ــارت »ارکان رفت ــت عب ــوان تح ــی ت م
ــی  ــی خانوادگ ــتن زندگ ــه داش ــال نگ ــه در فع ــی ک ــد؛ مردم ــام برن ن
ــه تازگــی ازدواج کــرده  ــد، زوج هــای کــه ب خــود ممارســت می ورزن
ــتان و  ــه دوس ــی ک ــد، مردم ــای دارای فرزن ــی زوج ه ــا حت ــد و ی ان
ــاکنان  ــد، س ــراه دارن ــه هم ــود ب ــایگی خ ــاوندانی را در همس خویش
قدیمــی و افــرادی کــه دارای ثبــات عاطفــی مــی باشــند، مــی تواننــد 
در زمــره چنیــن افــرادی قــرار گیرنــد. ســاکنین ســالخورده تر از حــس 
ــد.  ــه ســاکنین جوان تــر برخوردارن اجتمــاع پذیــری بیشــتری نســبت ب
ــاع  ــس اجتم ــد، ح ــم دارن ــت بی ــرم و جنای ــروز ج ــه از ب ــی ک آن های
پذیــری کمتــری نســبت بــه جامعــه محلــی و همســایگان خــود دارنــد 
ــس  ــردم ح ــد. م ــی می  کنن ــت روان ــاس امنی ــه احس ــاکنینی ک ــا س ت
ــه  ــف در صحن ــرق مختل ــه   ط ــی را ب ــاع محل ــه اجتم ــر ب ــق خاط تعل
ــان تعامــل بیشــتری  ــد: زن ــه نمایــش می گذارن ــام همســایگی ب ــی بن ای
بــا همســایگان دارنــد تــا مــردان )گرچــه ایــن گونــه از تعامــل، لزومــا، 
ــد(.  نشــانی از خاصیــت تکــرار شــوندگی و خودمانــی بــودن را ندارن
ــد،  ــتری برخوردارن ــد بیش ــالت و درآم ــزان تحصی ــه از می ــانی ک کس
ــاط  ــان در ارتب ــا بیشترش ــند و ب ــان را می شناس ــوالً همســایگان ش معم
ــر از  ــه خب ــرد ک ــی گی ــات م ــادی نش ــزان اعتم ــن از می ــتند، و ای هس
دوســتی و حمایــت توامانــی مــی دهــد کــه همســایگان بــه آن تمکیــن 

می ورزنــد. 
ــد: »گروهــی از مــردم یــک اجتمــاع       جــورح هیــالری16 مــی گوی
ــیوه ای  ــه ش ــای آن ب ــه اعض ــد ک ــد ش ــر خواهن ــن در نظ ــی چنی محل
ــان  ــان خودش ــترک می ــق مش ــده  ی عالی ــه بازتابن ــد ک ــل ورزن تعام
ــا محــدوده مشــخص  ــک حــوزه ب ــا در ی باشــند. به عــالوه، اگــر آن ه
ــرد.«  ــد ب ــام خواه ــه«17 ن ــک »محل ــوان ی ــد، او از آن بعن ــی کنن زندگ
ــواس  ــا ح ــت ت ــد اس ــوع، عالقمن ــن موض ــرح ای ــن او در ط همچنی
مخاطبیــن خــود را بــه روایــت هــای بدســت آمــده از حافطــه 
ــای  ــع ه ــکونت گاه ها و مجتم ــان س ــه هم ــان )ک ــات محله-بنی اجتماع

ــد. ــب کن ــتند(، جل ــتی هس زیس

Stephanie Rigs  .13
Stephanie Rigs  .14

Behavioural rootedness  .15
George Hillery .16
neighborhood .17
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تصویــر 1، هــر تابســتان، روزنامــه آفرو-آمریکــن18،  مســابقه ای بــا نــام  
»بلــوک پاکیــزه«19 را در بالتیمــور20 برگــزار می کنــد و جوایــزی را بــرای 
خوش منظرتریــن بلوک هــای خیابانــی در نظــر می گیــرد. بهبودهــای 
بدســت آمــده در بدنــه بلوک هــا خــود بازتابــی از تالش هــای هماهنــگ 
ــال 1978،  ــون21 در س ــه آپت ــن عکــس در محل ــاکنان اســت. ای ــان س می

گرفتــه  شــده اســت.
ــه  ــع آن ب ــام و جام ــف ع ــه22 را در تعری ــاب واژه محل ــنده کت      نویس
ــه   ــه ســاکنانش آن را ب ــی ک ــه  ی جغرافیای ــی منطق ــه معن ــرد؛ ب ــی  ب کار م
عنــوان ادامــه   ای از خانــه  ی خــود23 درک می کننــد. یــک اجتمــاع محلــه-
بنیــان،24 فــرم خاصــی از اجتمــاع محلــی را پدیــدار مــی آورد. گروهــی 
ــد خــورده ، و  ــه هــم پیون ــه علــت عالقــه ای مشــترک ب از مــردم، کــه ب
فعــل ســکونت را بطــور صریــح  در بســتر یــک محلــه صــرف کــرده انــد؛ 
عالقــه مشــترکی کــه از یــک طــرف بــی شــباهت بــه رابطــه میــان افــراد 
ــه عنــوان شــریک زندگــی  ــواده ب ــام خان ــی بن ــا همسرانشــان25 درکانون ب
ــا زمانــی در محلــه شــان  نیســت؛ و از طرفــی دیگــر ایــن همســایگان ت
ــد، کــه  ــد زندگــی و ســکونت مبــادرت مــی ورزن ــه طــی نمــودن رون ب
همچــون رابطــه یــک فــرد بــا همســرش، دلبســتگی شــان بــه هــم ونــد 
26خــود تــداوم داشــته باشــد. مــن ایــن عالیــق را ایــن چنیــن ُکدگــذاری 

Afro- American .18
a clean Block .19

Baltimore .20
Upton .21

neighborhood .22
extension of their home .23

neighborhood-based community  .24
coresidents .25

spouse .26



220 پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم

ــه در  ــق28، هم ــک قای ــه در ی ــکان27، هم ــک م ــه در ی ــم: هم ــی کن م
ــواده.31 وضعیــت مشــابه، 29یکــی بــرای همــه 30و همــه در یــک خان

1. همه در یک مکان
ــاط بصــری نســبی و  ــدی، انضب       باهمســتانی همگــن در شــکل کالب
همچنیــن برقــراری عدالــت فضایــی در تامیــن امکانــات رفاهــی موجــود. 
بــه محله هایــی بیندیشــید کــه متمایزنــد، 32بــا بناهــای بــه  یادماندنــی33 و 

ــوب34. خدمات خ
2. همه در یک قایق

    باهمســتانی، کــه بــه  مثابــه یــک گــروه شــناخته می شــوند و از 
ــا منفــی  ــرات مثبــت و ی اقدامــات فــردی برخــی از ســاکنین دچــار تاثی
ــی  ــروه اجتماع ــن گ ــت در چنی ــت عضوی ــه باب ــاکنانی ک ــوند؛ س می ش
ــی بیندیشــید  ــود محله های ــه بهب ــی  شــوند. ب ــا ضــرر م دچــار ســود و ی
ــه  ــراد ب ــتعدادهای اف ــه اس ــاء دادن ب ــرای به ــزوده ای را ب ــه ارزش اف ک
ارمغــان داشــته باشــد؛ و یــا خیابانــی کــه کمتــر دلچســب و بــه ســامان بــه 
ــل عــدم  ــه دلی ــد ب ــی رســد چــرا کــه همســایه ها اجــازه می دهن نظــر م
اهمیــت ســنت نگهــداری، امالکشــان بــه تدریــج ویــران و بــه مخروبــه 

تبدیــل شــود.
3. همه در یک وضعیت مشابه

     باهمســتانی کــه اکثریــت به ســوی هــم جــذب می شــوند تــا 
ــه  ــد. ب ــه اشــتراک بگذارن ــا و شــیوه های یکســانی را ب ــگاه، ارزش ه جای
ــات  ــا طبق ــی36 و ی ــژادی35، قوم ــت ن ــه هوی ــد ک ــر کنی ــی فک محله های

اجتماعــی گوناگــون را منعکــس می کننــد.
4. یکی برای همه

ــازمانی  ــع مشترکشــان در س ــت وجــود مناف ــه عل ــه ب ــتانی ک      باهمس
عضویــت یافتــه انــد، قرارگاهــی کــه همچــون اهرمــی مــردم نهــاد آن هــا 
را نمایندگــی و حمایــت مــی کنــد، و گاهــا  بــا  یــک  صــدای واحــد بــرای 
تــک تــک آنــان صحبــت بــه میــان مــی آورد. بــه ســاکنانی بیندیشــید کــه 
ــت  ــا خدم ــد37،  در کمیته ه ــور می یابن ــی حض ــای محل در گردهمایی ه

all in the same place  .27
all in the same boat  .28
all of the same kind ..29

one for all  .30
all in the family  .31

neighborhoods distinctive ..32
memorable buildings .33

good services  .34
racial .35
ethnic .36

attend neighborhood meetings .37
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می کننــد38،در انتخابــات رأی می دهنــد39 و حــق عضویــت خــود را 
می پردازنــد.40

5. همه در یک خانواده     
ــی41  ــای محل ــا خاطــرات مشــترک، ســنت ها و آیین ه ــه ب باهمســتانی ک
گــرد هــم می آینــد. بــه محله هایــی بیندیشــید کــه در آن بناهــای 
ــتان های  ــردم داس ــوند، و در آن م ــی ش ــت  م ــظ و حمای ــی دار42 حف معن
ــالیانه43 را  ــنواره های س ــن جش ــف و همچنی ــنایی را تعری ــابه و آش مش

برگــزار می کننــد.

ــی  ــور اتفاق ــع، به ط ــر جوام ــد دیگ ــور44، مانن ــه مح ــات محل     اجتماع
شــکل نمــی  گیــرد؛ آن هــا عمدتــًا بــرای تأمیــن منافــع و عالیــق مشــترک 
ــم مردمــی  ــاور داری ــا ب ــزی  شــده اند. م ــی ری ــده پ ــان ســاکنین در آین می
ــا  ــارکت ب ــل و مش ــه تعام ــد ب ــترکی دارن ــع مش ــا و مناف ــه ارزش ه ک
ــدود  ــا ح ــهر ب ــمتی از ش ــذب قس ــن رو ج ــد و از ای ــر راغب ان یکدیگ
ــه  ــم ک ــان می کردی ــا گم ــوند. م ــی می ش ــرم اجتماع ــه لحــاظ ف ــن ب معی
اجتمــاع محلــی و محلــه دو روی یــک ســکه هســتند؛ امــا چنیــن بــاوری 
ــود  ــتی خ ــو همزیس ــک س ــه از ی ــرد ک ــده می گی ــت را نادی ــن حقیق ای
نتیجــه  ی انتخابــی بــرای برخــی از مــردم، و از ســوی دیگــر خــود تبدیــل 

ــه اهرمــی از نــوع عــدم قــدرت انتخــاب بــرای دیگــران مــی باشــد. ب
    معمــاران و برنامــه ریــزان شــهری فقــدان یــک اجتمــاع محلی منســجم 
را نتیجــه  ی طراحــی و برنامــه ریــزی ضعیــف آن محلــه می داننــد. آن هــا 
ــه اجتمــاع  ــد کــه محــالت ایــن چنینــی هیــچ شــباهتی ب ــر ایــن باورن ب
ــا یکدیگــر را در ذهــن ســاکنین  ــی ب ــی و احســاس همســتان گزین محل
ــوار  ــاده  ره ــی پی ــود مکان  های ــن، کمب ــم  پایی ــد. تراک ــی آورن ــد نم پدی
ــای  ــردن از دیداره ــذت ب ــرای ل ــاکنین ب ــم س ــانس ک ــی45، ش و خودمان
ــی  ــی م ــزی ضعیف ــه ری ــی و برنام ــن طراح ــای چنی ــی46 از پیامده اتفاق
باشــد. لیکــن ادامــه چنیــن رونــدی از تنــزل کیفیــت محیــط، ســاکنان را از 
روحیــه همــکاری بــا یکدیگــر بــاز مــی دارد. و از بــه اشــتراک گذاشــتن 
مهارت هــای شــخصی خــود در جهــت رفــع نیازهــای اجتمــاع محلــی، 
بــی نصیــب مــی ماننــد. آن هــا بــه تدریــج  ســبب کمرنــگ شــدن اعتمــاد 
ــمی و  ــای رس ــکل ه ــا و تش ــوند و در انجمن ه ــی ش ــر م ــه یکدیگ ب
غیررســمی کمتــر مشــارکت  مــی  ورزنــد. آنــان بــا محــدوده هــا و کلیشــه 
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vote in elections  .39
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هــای هویتــی محــالت خــود را بــه درســتی نمــی شناســند و تاکیــدی نیــز 
نســبت بــه شــناخت آن  و همچنیــن افتخــار ورزیــدن بــه آن در نــزد خــود 
ــه  ــات گرفت ــدی نش ــاس و ناامی ــن ی ــس ای ــا در پ ــد. آن ه روا نمی دارن
از لجــام گســیختگی هــا، در حســرت شــهرهای کوچــک قدیمــی قــرار 
دارنــد بــا خیابان هــای پیــاده محــور،47 دارای مقیــاس خــرد و انســانی48، 
شــعاع پیــاده  روی مناســب تــا دســتیابی بــه مراکــز خریــد و محــل کار49، 
حمــل  و نقــل عمومــی آســان50 و همچنیــن مکان هــای عمومــی فعــال51 
ــده  ــر و پوشــش داده ش ــی52 فراگی ــله موسســات محل ــه توســط سلس ک

اســت. 

اجتماع محلی از نگاه دیگر علوم

    پژوهشــگران علــوم اجتماعــی نیــز اجتمــاع محلــی را از دریچــه نظــری 
تخصــص خــود بــه مطالعــه مــی برنــد. انســان پژوهان و زیســت شناســان 
ــات اجتماعــی هســتند کــه  ــه انســان ها همــان حیوان ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــت  ــر در جه ــا یکدیگ ــکاری ب ــود در هم ــی خ ــر توانای ــه خاط ــًا ب دقیق
حــل منافــع عمومــی توســعه  یافتــه و کامیــاب شــده اند. مــا اجتماعــات 
را شــکل می دهیــم چــون ایــن طبیعــت انســان اســت. ارســطو53 در ایــن 
ــی  ــاع محل ــل 54 در اجتم ــه تعام ــط از دریچ ــه فق ــد: »ک ــاره می نویس ب
ــه  ــم و ب ــه غنیمــت ببری ــادر می شــویم عــادات خــوب را ب اســت کــه ق
آن هــا در غالــب تمریــن هــای مســتمر پــای بنــد باشــیم، تــا کــه ســعادت 

واقعــی را بــرای خودمــان ممکــن ســازیم.« 
ــا  ــه م ــی اســت ک ــاع محل ــد: »در بســتر اجتم ــان می گوین     روان شناس
ــت  ــود را در جه ــاز خ ــورد نی ــرل57 م ــتگی56 و کنت ــس55، شایس عزت نف
ــت  ــه دس ــردی58 ب ــاه ف ــی و رف ــتان گزین ــه همس ــیدن ب ــق بخش تحق
ــروم  ــی مح ــاع محل ــط اجتم ــدن توس ــس ش ــی از لم ــم. وقت می آوری
ــم؛ طعمــه  ی  ــودن و طــرد شــدن می کنی ــوب ب ــا مطل شــویم، احســاس ن
ــروز افســردگی و دیگــر اختــالالت روانــی در خودمــان  ــرای ب ــی ب خوب
ــی  ــه، حت ــد، ازخودبیگان ــا امی ــرب، ن ــا، مضط ــن، تنه ــویم؛ غمگی می ش

small towns with their pedestrianoriented streets  .47
small-scale  .48

walk-to stores and workplaces  .49
convenient public transportation  .50

active public areas  .51
local institutions  .52

Aristotle  .53
interaction .54

self-esteem  .55
competence .56

control .57
individual well-being  .58



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم223

جامعه ســتیز می شــویم. زندگــی معنــای خــود را کــم کــم از دســت  مــی 
دهــد و در نهایــت بــه درجــه ای از پوچــی نائــل می شــویم.« 

ــه  ــه مثاب ــود ب ــی خ ــاع محل ــد: »اجتم ــر می کنن ــان فک ــه شناس     جامع
واســطه ایســت59 کــه از طریــق آن مســئولیت اجتماعــی، دوســتی، عشــق، 
ــان  ــاه و پاکــی را بصــورت توام ــگاه و نقــش، نظــم و بی نظمــی، گن جای
ــا اطالعــات  ــه مــا اجــازه می دهــد ت می  آموزیــم. یــک اجتمــاع محلــی ب
ــر  ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــان را از نس ــل زم ــده در تون ــته ش ــی انباش و معان
منتقــل کنیــم، کــودکان را بــه دریافتــن معاشــرت هــا ســوق دهیــم، بســته 
فرهنگــی خــود را بــه تــازه  واردهــا انتقــال دهیــم، تــا کــه تفــاوت  هــای 
گروهــی را بــه ســطحی از ســازگاری رســانده و ایــن پایــه هــای مشــترک 
فرهنگــی را بــه شــرط مهمــی بــرای حضــور در محــل زندگــی خویــش، 

الصــاق نماییــم.« 
    دانشــمندان علــوم سیاســی می گوینــد: »اجتمــاع محلــی، افــراد را گــرد 
ــه  ــه ب ــا و مســائل مربوط ــا، ارزش ه ــاز ه ــورد نی ــا در م ــی آورد ت ــم م ه
بحــث واگذارنــد و از منافــع مشــترک خــود دفــاع کننــد. از طریــق همیــن 
اجتمــاع محلــی شــبکه ها و هنجارهــا را ارج مــی نهیــم و نردبــان اعتمــاد 
ــمی  ــرل غیررس ــی، کنت ــئولیت مدن ــّوی از مس ــم و ج ــل می کنی را تکمی
ــت  ــل را در جه ــی متقاب ــایگی و نگران ــت همس ــن نی ــی ، ُحس اجتماع
اقدامــات خیرخواهانــه و عــام المنفعــه، ســوق مــی دهیــم. بــدون حضــور 
واســطه ای همچــون اجتمــاع محلــی کــه بــه مثابــه مفصلــی بینابینــی در 
ــد، دو رکــن  ــان زندگــی خصوصــی و عمومــی ایفــای نقــش مــی کن می
اساســی جامعــه محــوری60 و مردم ســاالری61 وجــود نخواهــد داشــت.« 
     ایــن توافــق وجــود دارد کــه اجتمــاع محلــی بــرای مــا چــه بعنــوان 
 یــک فــرد و چــه بعنــوان عضــوی از جامعــه؛ از اهمیــت بســیاری 
برخــوردار اســت. امــا شــمار زیــادی احســاس می کننــد کــه مــا نســبت 

ــده ایم.  ــش ش ــاع  اندی ــر اجتم ــته کمت ــه گذش ب
     بــاله62 و همکارانــش در کتــاب عــادات دِل63، »تقصیــر و کمبودهــای 
چنیــن شــکلی از اجتمــاع را بــه گــردن طبیعــت مــا می اندازنــد کــه بــرای 
حقــوق فــردی و آزادی، بیــش از رفــاه همگانــی ارزش قائــل اســت. مــا 
موفقیــت مــردم را نــه بــا میــزان کمــک آن هــا بــه ارتقــاء زندگــی عمومی، 
ــان  ــت خانه هایش ــی64، کیفی ــبک زندگ ــخصی و س ــد ش ــا درآم ــه ب بلک
ــا  ــم. م ــدازه می گیری ــد ان ــی می کنن ــه در آن زندگ ــه ای ک ــأن منطق و ش
ــی  ــم. آن های ــی نمی  دانی ــور اجتماع ــارکت در ام ــه مش ــزم ب ــردم را مل م
ــی را  ــور اجتماع ــارکت در ام ــتند مش ــر هس ــه درگی ــن قضی ــه در ای ک
ــن  ــه همی ــه. ب ــک وظیف ــا ی ــد ت ــه  چشــم ســرمایه گذاری می بین بیشــتر ب
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ــه آن هــا  جهــت افــرادی متفکــر از بیــن ســاکنین انتخــاب می  شــوند و ب
ــن  ــود بزرگ تری ــا، خ ــت آن ه ــه عضوی ــود ک ــان داده می  ش ــن اطمین ای

ــد آورد.«  ــان خواه ــه ارمغ ــان ب ــخصی را برایش ــای ش پاداش ه
ــه  ــبت ب ــاکنین نس ــن س ــر بی ــق خاط ــدان تعل ــن از فق ــایر محققی     س
زندگــی مدنــی و داشــتن اجتمــاع مــورد نظــر خــود در ســطح محله هــا 
گلــه مندنــد؛ چــرا کــه دلیــل ایــن امــر را در ســایه تغییــر نقــش ســازمان 
هــای محلــی جســتجو مــی کردنــد. بنــا بــه اســتدالل آن هــا درگذشــته 
ــه اســتقاللی  ــا ب ــواده، محلــه و کلیســا بن گروه هــای نخســتین ماننــد خان
ــار داشــتند  کــه در وضــع موازیــن خــاص حــوزه محلــی خــود در اختی
نقــش مهمــی را در زندگــی مــردم و همچنیــن در تکامــل جامعــه مدنــی 
 ایفــا می کردنــد. ایــن گروه هــا اســتقالل فراوانــی داشــتند و مــردم بــرای 
کســب شــأن، امنیــت و هویــت در آن هــا عضــو می شــدند. امــا امــروزه، 
بیشــتر ایــن گروه هــای اولیــه منحــل شــده  و  بــا نهادهــای غیرشــخصی65 
)دولتــی( و بزرگــی جایگزیــن شــده اند کــه مرزهــای محلــی را در مــی 
ــارج از حــوزه  ــیله  ی خط مشــی ها و سیاســت هایی خ ــه  وس ــد و ب نوردن
ــا  ــا صرف ــن نهاده ــت می شــوند. هــدف از ایجــاد ای ــاال( هدای ــی )ب محل
ــک موضــوع واحــد )مداخــالت  ــرد ی ــش ب ــذاری در جهــت پی ــدم گ ق
فیزیکــی برنامــه هــای بــاال دســتی( اســت؛ و نــه ذره ذره تزریــق کــردن 
احســاس تعلــق خاطــری از معنــای ظریــف توســعه بعنــوان  یــک حــس 
ــرداران  ــره ب ــه به ــدف؛ ک ــی ه ــه محل ــت جامع ــن اکثری ــترک در بی مش

نهایــی محلــه هــا هســتند. 
ــون و  ــتفاده از تلویزی ــه اس ــد ک ــن باورن ــر ای ــز ب ــر نی ــی دیگ     برخ
اینترنــت بــا ایجــاد امــکان ارتبــاط از راه دور بــه  جــای تعامــل رو در رو66، 
و همچنیــن گردهمایی هــا و گفتگوهــای غیررســمی بــا ارتبــاط ســطحی 
ــه همیــن  ــد. ب ــه تضعیــف عمومــی پیوندهــای اجتماعــی کمــک می کن ب
ــز  ــا محیــط کارشــان را نی ــاط مــردم  ب نحــو، کار از راه دور67 ســایه ارتب

ــازد.  ــگ می س کمرن
    عامــل دیگــری کــه مــی بایســت بــرای کاهــش احســاس تعلــق خاطــر 
بــه اجتمــاع محلــی در نظــر گرفــت، نــرخ بــاالی جــرم و جنایــت اســت. 
جــرم در یــک محلــه باعــث می شــود کــه ســاکنین احســاس خطــر کننــد 
ــود  و  ــان خ ــایگی می ــه همس ــاد رابط ــا از ایج ــاب آن ه ــب اجتن و موج
ــا جایــی ادامــه پیــدا  ــد ت ــه همیــن ســبب ایــن رون دیگرانــی شــوند و ب
ــی به جــای انتخــاب فرهنــگ  ــد کــه اعضــای یــک جامعــه محل ــی کن م
پیــاده رهــواری بــرای رفتــن بــه مــکان هــای عمومــی محلــه، از خــودرو 
اســتفاده کننــد. و بــه زبانــی ســاده تــر از حضــور در فضاهــای عمومــی 

امتنــاع ورزنــد. 
ــه کار  ــوط ب ــرات در الگوهــای مرب ــد کــه تغیی ــی وجــود دارن     محققان
و همچنیــن شــیوه هــای ارتباطــات را نیــز بــه فقــدان شــکل گیــری یــک 
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اجتمــاع محلــی منســجم نســبت می دهنــد. آن هــا اســتدالل می کننــد کــه 
بــا بــاال رفتــن میــزان اســتفاده از اتومبیــل، تلفــن و اینترنــت، محل هــای 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــش ه ــده می شــوند و انتخــاب در گزین کار بیشــتر پراکن
ــری در  ــردم کمت ــب م ــذارد. به این ترتی ــی  گ ــش  م ــه افزای ــکن رو ب مس
ــه اشــتغال مشــغول هســتند ســکونت و زندگــی  ــه ب ــه ای ک همــان محل
هــم می کننــد و حتــی بعضــا افــراد مجبــور می شــوند بــه دور از دوســتان، 
ــود  ــث می ش ــر باع ــن ام ــد. ای ــار کنن ــی را اختی ــواده زندگ ــه و خان خان
ــه فرصــت  ــرون از خان ــتری بی ــان بیش ــده و زن ــر ش ــا کوچک ت خانواره
ــراد  ــد. درنتیجــه اف ــه ارمغــان بیاورن ــرای خویــش ب کســب اشــتغال را ب
ــبت  ــد و نس ــرف می کنن ــه ص ــور در خان ــرای حض ــری را ب ــت کمت وق
تعهــد و وابســتگی کمتــری احســاس می کننــد  بــه محله هایشــان 
ســرمایه گذاری های  افــراد  همیــن  می شــود  باعــث  درنهایــت  کــه 
ــه  ــل ب ــب تمای ــرده و اغل ــود ک ــی خ ــاع محل ــری را در اجتم کوچک ت
ــراف  ــدم زدن در اط ــای ق ــل به ج ــتفاده از اتومبی ــد. اس ــی دارن جابجای
محلــه، شــانس ســاکنان را بــرای شــکل دادن بــه روابــط اجتماعــی کاهش 
ــه  ــر ب ــا یکدیگ ــاکنین ب ــه س ــوارد، هنگامی ک ــیاری از م ــد. در بس می ده
ــاب کــرده و در  ــا یکدیگــر اجتن ــاط مســتقیم ب ــق نمی رســند از ارتب تواف
عــوض بــه میانجی هایــی از قبیــل پلیــس، شــرکت مدیریتــی، یــا انجمــن 

ــد.  ــاد می کنن ــه و اعتم ــالف تکی ــرای حــل اخت ــی68 ب ــاکنین محل س
ــر  ــراد در سراس ــا اف ــل ب ــه تعام ــد ب ــاکنان قادرن ــه س ــا ک      از آنج
ــد  ــز می توانن ــی نی ــد، اجتماعــات محل ــک شــهر بپردازن ــی از ی بخش های
از محــدوده محلــه خــود فراتــر برونــد و یــا نماینــده  ی بخشــی از محلــه 
ــی  ــو جای ــو در ت باشــند کــه  توانســته در ســایر اجتماعــات، بصــورت ت

ــا آن هــا همپوشــانی داشــته باشــند.  ــا ب ــد ی ــرای خــود بیابن ب

تصویــر 2، از یــک فعــال مدنــی در اجتمــاع محلــی محلــه پیــگ تــاون، 
واقــع در بالتیمــور خواســته شــد تــا مرزهــای جوامــع محلــی گوناگــون و 
ــد.  گروه هــای اجتماعــی حاکــم را در همــان بخــش از شــهر ترســیم کن
ایــن نقشــه حکایــت گــر دو نکتــه مــی باشــد. از یــک ســو نشــان مــی 

local residents association  .68
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دهــد کــه یــک ســاکن ممکــن اســت همزمــان در مرزهــای متعــددی از 
جوامــع مختلــف محلــی قــرار گیــرد، و از ســویی دیگــر نقشــه  ی ترســیم 
ــان  ــه نش ــک محل ــی را در ی ــاع محل ــن اجتم ــتی چندی ــده او همزیس ش

می دهــد.
    بــه خــودی خــود صــرف ســکنا گزیــدن در یــک محلــه، نمــی توانــد 
ــاع  ــک اجتم ــوان ی ــه عن ــاکنان ب ــدن س ــع ش ــم جم ــر دور ه ــی ب دلیل
محلــی باشــد. همانطــور کــه از توضیحــات بــاال بــر مــی آیــد، محلــه هــا 
لزومــًا همیشــه بــا عبــارت جوامــع محلــی قریــن نیســتند. البتــه اینطــور 
منطقــی بــه نظــر مــی رســد کــه حداقــل تــا حــدی چنیــن پنداریــم کــه 
ــلی از  ــد نس ــای تجدی ــی ه ــود دارای ویژگ ــازمان خ ــه در س ــک محل ی
ــای  ــور آن رفتاره ــه فراخ ــه ب ــد ک ــون باش ــی69 گوناگ ــات محل اجتماع
ــان  ــد. در پای ــات بخش ــت و ثب ــی70 را تقوی ــاع محل ــه اجتم ــوط ب مرب
تعــدادی از جوامــع برنامــه ریــزی شــده را بــرای شناســــــایی ویژگــی 
ــر  ــن ب ــد، چنی ــی باش ــاع محل ــوم اجتم ــده مفه ــه منعکــس کنن ــی ک های

شــمرد:
همگنــی:71 ســاکنان ارزش هــا، آرزوهــا، اهــداف و هنجارهــای گروهــی 
مشــترکی دارنــد در ســر دارنــد کــه خــود را بــا آن هــا تطبیــق مــی دهنــد.
ــه و  ــه بهان ــر محل ــی ب ــای مبتن ــازمان ه ــی:72 س ــای اجتماع ــازمان ه س
ــا یکدیگــر در  ــات ســاکنان و همــکاری ب ــرای مالق ــی را ب فرصــت های

ــد. ــی کنن ــاد م ــی ایج ــاع محل ــه اجتم ــورد توج ــات م موضوع
بســتر کالبــدی مناســب:73 محلــه تعامــل اجتماعــی را تســهیل و تســهیل 

مــی کنــد.
ــه در ســنت  ــد ک ــداوم:74 ســاکنان حافظــه مشــترکی دارن ســنت هــای م

ــان مــی شــود.  ــی بی ــات و رویدادهــای محل هــا، روای

community-generating  .69
community-relevant behavior  .70

Homogeneity .71
Community Organizations  .72
Suitable Physical Settings .73

Ongoing Traditions .74



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم227

ــی  ــم اندازهای پارادایماتیک ــتی از چش ــم درس ــدون فه ــوان ب ــهری را نمی ت ــی ش ــل طراح ــر و عم    تفک
ــد  ــی، هم پوشــانی و ســنتز پارادایمــی، ســبب تولی ــد، درک کــرد. تضــاد، تالق ــدی می کنن کــه آن را قاب بن
ــل  ــی از عم ــای متفاوت ــع فرآورده ه ــهری و به تب ــئله ش ــا مس ــه ب ــری در مواجه ــه متکث ــرات طراحان تفک
طراحــی شــهری می شــوند. بازنگــری تاریــخ طراحــی شــهری در چارچــوب چنیــن قاب بندی هایــی، 
ــان را  ــف جه ــای مختل ــهری در زمینه ه ــی ش ــش آن در دگردیس ــگاه و نق ــتی از جای ــم درس ــکان فه ام
ــا  ــه در انته ــگ )2020( ∗ اســت ک ــاب جــان لن ــش رو بخشــی از فصــل اول کت ــن پی ــد. مت ــق می کن محق
ــایت  ــن در س ــش از ای ــن پی ــن مت ــردان ای ــت برگ ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــده اس ــر ش ــخصات آن ذک مش

ــده اســت. ــی« منتشــر ش ــهری ایران ــی ش »طراح

ــرد  ــری و کارب ــوه فراگی ــاره نح ــی درب ــی و تجربه گرای ــفی خردگرای ــع فلس ــن دو موض ــر   بی اختالف نظ
 Shane 1975;( ــت ــته اس ــهری داش ــی ش ــت های طراح ــکل گیری مانیفس ــی در ش ــش مهم ــش، نق دان
ــک موضــوع، از  ــاره ی ــش بشــر درب ــان، دان ــاور خردگرای ــه ب van Schaik 1985; Broadbent 1990(. ب
ــر  ــه از نظ ــت؛ درحالی ک ــتقرایی اس ــتدالل اس ــول اس ــود و محص ــتق می ش ــهود مش ــی ش ــای ذات فراینده
ــای انســان، به واســطه درک  ــش دارد و ایده ه ــن دان ــری ای ــی در فراگی ــش مهم ــه نق ــان، تجرب تجربه گرای
ــع،  ــوند )Garvey and Stangroom 2012(. درواق ــتیبانی می ش ــد و پش ــکل می گیرن ــی ش ــواهد بیرون ش

ــد.  ــای می گیرن ــت ج ــران رئالیس ــره متفک ــان، در زم ــتند و تجربه گرای ــت هس ــان ایدئالیس خردگرای

ــی  ــه بینش ــی ک ــت، مکتب ــض اس ــم مح ــب پراگماتیس ــفی، مکت ــدگاه فلس ــن دو دی ــای ای ــی از رقب یک
 Broadbent 1990; Tjallingii 1996;( دارد  تصمیم ســازی  فرایندهــای  قبــال  در  »لســه فری«1 
Turisi 1997(. رویکردهــای پیشــگامان طراحــی شــهری در قــرن بیســتم و اوایــل قــرن بیســت و یکــم، 
واکنشــی بــه رویکــرد مبتنــی بــر هزینه-فرصــت طراحــان پراگماتیســت بــه شــمار می آیــد. بــه بــاور ایــن 
ــر از آن چیــزی باشــد کــه ســازندگان پراگماتیســت در نظــر  پیشــگامان، طراحــی شــهری می توانســت بهت

ــتند.  داش

پراگماتیسم
ــد.  ــز می کنن ــهری تمرک ــای ش ــة پروژه ه ــرد فایده گرایان ــر کارک ــازندگان ب ــمی، س ــرد پراگماتیس در رویک
ــارت  ــی عب ــی، فایده گرای ــی بریتانیای ــح اجتماع ــوف و مصل ــام2 )1832-1748(، فیلس ــی بنت ــر جرم از نظ
ــا.  ــادی پدیده ه ــه اقتص ــرد و هزین ــه کارک ــبت ب ــول نس ــه و معق ــه، عمل گرایان ــگاه واقع بینان ــت از ن اس
ــی  ــه منطق ــا هزین ــول ی ــای معق ــاران از کارکرده ــکاران و معم ــا، محصــول درک پیمان بســیاری از پروژه ه
ساخت وســازهای شــهری هســتند. چنیــن پروژه هایــی، بــر اســاس اهدافــی ســهل الوصول طراحــی 
ــر فوایــد و مزایــای اقتصــادی تمرکــز شــده اســت. به عبارت دیگــر،  ــًا ب شــده اند و در طراحــی آن هــا، عمدت
ــه  ــای خودآگاهان ــا نظریه ه ــا ی ــوده و ایده ه ــر ب ــتر مدنظ ــرح بیش ــودن ط ــردی ب ــا، کارب ــن پروژه ه در ای

بنیان  های فلسـفی پارادایم ها و مانیفسـت های 
شهری طراحی 
جان لنگ )2020(

برگردان: محمد نظرپور، دانشجوی دکترای طراحی شهری
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ــن  ــر ای ــت ها ب ــراب ندارند.پراگماتیس ــی از اع ــدان محل ــمندانه، چن و اندیش
ــه از آن  ــت ک ــدی اس ــش ، پیام ــک کن ــار داوری ی ــا معی ــه تنه ــد ک باورن
ــاره  ــه درب ــتی ک ــته های ایدئالیس ــه پیش داش ــد و ن ــت می آی ــه دس ــش ب کن
ــه  ــتند ک ــی هس ــا، فرضیه های ــی طرح ه ــم. »تمام ــن داری ــش در ذه آن کن
ــم، رد  ــان بپذیری ــج عملی ش ــدن نتای ــس از دی ــا را پ ــم آن ه ــا می توانی تنه
ــا  ــت ی ــه دیگــر ســخن، موفقی ــم. ب ــا بســط دهی ــم و ی ــم، اصــالح نمایی کنی
ــی  ــت کنون ــا وضعی ــط ب ــای مرتب ــرآوردن نیازه ــا در ب ــن طرح ه ــت ای شکس
John Dew- ــد«  ــاب می آین ــا به حس ــی آن ه ــار ارزیاب ــه معی ــت ک ــا اس )م

ey, cited in Tjallingii 1996, 92(. طرح هــای شــهری پراگماتیســمی، 
کارکردهــای محــدودی دارنــد و بیشــتر اهدافــی را کــه از یــک پــروژه جامــع 
انتظــار داریــم، بــرآورده نمی کننــد. ایــن طرح هــا، صرفــًا کارکردهــای 
اقتصــادی  لحــاظ  بــه  و  می ســازند  بــرآورده  را  فایده گرایــان  موردنظــر 
ــا  ــدگاه بن ــن دی ــاس ای ــر اس ــه ب ــهری ک ــازه های ش ــتند. س ــه هس به صرف
ــر شــماره 1، شــاهد  ــد. در تصوی ــی تکــراری دارن شــده اند، به وضــوح الگوهای
طراحــی پراگماتیســمی محــالت در شــهر نایروبــی هســتیم. همان گونــه 
ــی  ــا خانه های ــاخت ب ــبتًا خوش س ــه نس ــک محل ــود، ی ــه می ش ــه مالحظ ک
ــا  ــین ب ــه زاغه نش ــک محل ــایگی ی ــط، در همس ــه متوس ــرای طبق ــت ب یکدس
ــان  ــف طراح ــر دو طی ــت. ه ــده اس ــا ش ــاکنین بن ــط س ــه توس ــی ک خانه های
ــای  ــد فضاه ــه می توانن ــد ک ــن باورن ــر ای ــرا ب ــرا و تجربه گ ــهری خردگ ش
شــهری مناســب تری بــرای هــردوِی ثروتمنــدان و فقــرا بســازند، امــا هــر دو 
ــد  ــا بتوانن ــتند ت ــه هس ــت عمل گرایان ــک کیفی ــودن ی ــد دارا ب ــان نیازمن جری
طرح هایشــان را تحقــق ببخشــند. بــه گفتــه نئولیبرال هــا، نظــام بــازار، 

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــت ب ــی کیفی ــرای ارزیاب ــن داور ب بهتری

ــه و  ــا طراحــی خودآگاهان ــه ای ب ــر، منطق ــاالی تصوی ــی. ب ــر 1. طراحــی پراگماتیســمی، شــهر نایروب تصوی
ــا طراحــی ناخــودآگاه در پاییــن، زاغــه ای ب
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خردگرایی
ــورد  ــود در م ــای خ ــهری  از پیش فرض ه ــی ش ــه در طراح ــر خردگرایان تفک
ــر  ــی نمایانگ ــه به خوب ــده ای ک ــط ساخته ش ــه ای از محی ــوب و گون ــان خ جه
آن باشــد نشــئت می گیــرد. ایــن رویکــرد، ریشــه در آرای فیلســوف یونانــی، 
یعنــی افالطــون )427-348 پیــش از میــالد( دارد و بــه همیــن دلیــل، گاهــی 
ــی  ــال، خردگرای ــود. بااین ح ــاد می ش ــی ی ــرد افالطون ــوان رویک ــا عن از آن ب
ــا قانــون مدنــی فرانســه ارتبــاط پیــدا می کنــد، قانونــی کــه  امــروز بیشــتر ب
در ســال 1804 و زیــر نظــر ناپلئــون )1824-1769( بــه تصویــب رســید. ایــن 
ــای  ــاس چارچوب ه ــر اس ــهرت دارد، ب ــون« ش ــد ناپلئ ــه »ُک ــه ب ــون، ک قان
ُکــد  اخالقــی.  پیش داشــته های  نــه  و  شــده  تنظیــم  ایده آل گرایانــه 
ــژه آن  ــی و به وی ــورهای اروپای ــاری کش ــر معم ــی ب ــرات ژرف ــون، تأثی ناپلئ
 Lai( کشــورهایی نهــاد کــه می خواســتند بــه ســمت مدرنیتــه حرکــت کننــد
ــوان  ــن به عن ــن قوانی ــوارد، از ای ــی م Longworth 2015 ;1988(. در برخ
ــی«3  ــهرهای مترق ــوزه »آرمان ش ــاره ای در ح ــای ق ــی اروپ ــرد طراح رویک

 .)Boguslaw 1965; Tjallingii 1996( ــود ــاد می ش ی

ــه  ــل ب ــه حداق ــی دارد ک ــی طوالن ــه، قدمت ــهری خردگرایان ــای ش طرح ه
ــوس  ــهر میلت ــا ش ــه ب ــی ک ــردد، زمان ــالد برمی گ ــش از می ــم پی ــرن پنج ق
ــویم.  ــه می ش ــالد( مواج ــش از می ــوس )498-408 پی ــه هیپودام ــوب ب منس
فکــری  الگــوی  بــا  منطبــق  قدیمــی  طراحی هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــود.  ــط می ش ــتان مرتب ــان باس ــی رومی ــای نظام ــه اردوگاه ه ــان، ب خردگرای
ــی  ــای کوچک ــه بخش ه ــکونی را ب ــق مس ــود، مناط ــای خ ــا در طرح ه آن ه
ــد.  ــرده بودن ــف ک ــه تعری ــی جداگان ــک فعالیت ــرای هــر ی تقســیم نمــوده و ب
همچنیــن، در فاصلــه ســال های 1350-1220 در اروپــا، شــهرهایی بــه 
ــاخته  ــه س ــن فرانس ــه آنگوی ــی در منطق ــداف دفاع ــازی و اه ــد کلنی س قص
ــتند.  ــک هس ــه نزدی ــی خردگرایان ــوی طراح ــه الگ ــی ب ــه همگ ــده اند ک ش
ــم  ــانزدهم تنظی ــرن ش ــه در ق ــپانیا، ک ــاهی اس ــتعمراتی پادش ــون مس در قان
ــتعماری در  ــهرهای اس ــی ش ــرای طراح ــتورالعمل ب ــا دس ــد، 148 اصــل ی ش
ــور  ــای مذک ــه طرح ه ــود )Rodriguez 2005(. بااینک ــده ب ــه ش ــر گرفت نظ
ــی از  ــا رگه های ــد، ام ــرار می گیرن ــه ق ــای خردگرایان ــی در رده طرح ه همگ

ــود.  ــت می ش ــا یاف ــم در آن ه ــمی ه ــوه پراگماتیس وج

ــفه  ــیاری از فالس ــالدی، بس ــم می ــم و نوزده ــای هجده ــه قرن ه در فاصل
و صاحب نظــران، آرای خــود را دربــاره یــک جهــان اقتصادی-اجتماعــی 
جدیــد مطــرح کردنــد و در کنــار آن، بــه بحــث دربــاره زیســتگاه های 
ــی  ــه معماران ــوان ب ــان، می ت ــن می ــد. در ای ــان پرداختن ــن جه ــر ای مدنظ
ــن5  ــرت اوئ ــوی، راب ــودو4 )1736-1806( فرانس ــکالس ل ــود نی ــر کل نظی
ــه6، فیلســوف فرانســوی )1837-1772( اشــاره  )1858-1771(، شــارل فوری
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ــال  ــی ایدئ ــتم سیاس ــک سیس ــم را ی ــران، سوسیالیس ــن صاحب نظ ــرد. ای ک
ــا  ــود زندگی ه ــده در بهب ــط ساخته ش ــش محی ــت نق ــر اهمی ــتند و ب می دانس

ــتند.  ــد داش ــی تأکی ــای اجتماع و ارزش ه

ــه. میلتــوس )قــرن پنجــم پیــش از میــالد(. تصویــر 2. یکــی از نخســتین طراحی هــای شــهری خردگرایان

کتــاب فوریــه بــا عنــوان »نظریــه جنبش هــای چهارگانــه و سرنوشــت 
ــد،  ــر ش ــه منتش ــالب فرانس ــس از انق ــه پ ــه بالفاصل ــی7« )1808( ک عموم
یکــی از آثــار مهــم در زمینــه فلســفه سوسیالیســم خردگــرا بــه شــمار 
ــاری  ــاب »معم ــودو، در کت ــاِم ل ــی ع ــای طراح ــت و ایده ه ــد. مانیفس می آی
ــد. او  ــر ش ــال 1804 منتش ــون8« در س ــات و قان ــر، اخالقی ــا هن ــاط ب در ارتب
ــر   ــی ب ــاری مبتن ــه معم ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــود ب ــاب خ در کت
ــه اســت. ــت جامع ــای وضعی ــرای ارتق ــی ب ــای هندســی محــض، بنیان فرم ه

در ایــن میــان، نظریــات معمــاری اوئــن بــه نظریه هــای مکتــب پراگماتیســم 
ــه:  ــه جامع ــن ب ــدگاه  نوی ــوان »دی ــته های او، تحــت عن ــود. نوش ــر ب نزدیک ت
جســتارهایی در بــاب شــکل گیری شــخصیت بشــر9« در ســال 1813 در 
ــک  ــاره ی ــش درب ــته ها، دیدگاه های ــن نوش ــید. او در ای ــاپ رس ــه چ ــدن ب لن
آرمان شــهر سوسیالیســتی را مطــرح کــرده اســت. او رویکــرد خــود در زمینــه 
ــد  ــای تولی ــالح روش ه ــح اص ــن توضی ــی را ضم ــهری و اجتماع ــی ش طراح
ــی،  ــون آمریکای ــع گوناگ ــکاتلند و جوام ــارک اس ــو الن ــه نی ــی در منطق صنعت

بیــان کــرده اســت.

ــی  ــران روس ــوی، متفک ــی و فرانس ــنده های بریتانیای ــن نویس ــا ای ــان ب هم زم
ــث  ــه بح ــهری را ب ــی ش ــاری و طراح ــورد معم ــود در م ــات خ ــم نظری ه
چارچوب هــای  شــکل گیری  در  روس  متفکــران  نقــش  می گذاشــتند. 
ــاری  ــته های آپولین ــه در نوش ــش از هم ــش و پی ــهری، بی ــی ش ــن طراح نوی
ــام  ــی11« ن کراسوفســکی10 )1851( مشــهود اســت. کتــاب او، »معمــاری مدن
دارد و یــک مانیفســت خردگرایانــه در زمینــه ساخت وســازهای شــهری 
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او، کــه مدافــع  آموزه هــای   .)Senkevitch, 1974( بــه شــمار می آیــد 
فّناوری هــای روز و نظــم اجتماعــی جدیــد بودنــد، بعدهــا بــه مؤسســات هنــر 
ــهری  ــای ش ــر طراحی ه ــزایی ب ــر بس ــه و تأثی ــیه راه یافت ــاری روس و معم
ــد از  ــات عبارتن ــن مؤسس ــی از ای ــد. نمونه های ــتم نهادن ــرن بیس ــل ق اوای
اســتودیوی عالــی فنــی و هنــری روســیه )VKHUTEMAS(، موسســه هنــر 
ــای  ــاری و هنره ــیه )INKHUK( و  ســپس در مدرســه معم فرهنگــی روس
ــه  ــن مدرس ــه از تأثیرگذارتری ــان )1933-1919( ک ــاوس آلم ــردی باوه کارب
ــده  ــت های ارائه ش ــد. مانیفس ــمار می آم ــه ش ــان ب ــدرن در جه ــی م طراح
ــده  ــری آن، تعیین کنن ــتاوردهای هن ــا و دس ــز آموزه ه ــه و نی ــن مدرس در ای
ــود.  ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن خط مشــی بســیاری از طرح هــای شــهری پ

تصویــر5. طراحی خردگرایانه قرن هجدهم. نیوالنارک، اســکاتلند.

 در همیــن راســتا، مؤسســات زیــاد مشــابه ای در ژاپــن، هنــد و آمریکای التین تأســیس 
شــدند. به عنــوان نمونــه،  موسســه رابیندرانــات تاگــور )1941-1861( در شــانتینکتاِن 
ــود.  ــر معمــاری منطقــه ای متمرکــز ب ــا نیروهــای جهانی شــدن، ب هنــد در مواجهــه ب
البتــه ایــن مؤسســات تنهــا در حیطــه محلــی شناخته شــده بودنــد و در حــوزه جهانــی، 
ــک  ــاروارد، ی ــی ه ــه طراح ــان، مدرس ــن می ــد. در ای ــب نکردن ــی کس ــهرت چندان ش
اســتثنا بــه شــمار می آیــد. ایــن دانشــکده، کــه در فاصلــه ســال های 1940 تــا 1950 
فعالیــت می کــرد، دارای دانشــجویان مهاجــر اروپایــی بــود و بــه لحــاظ تأثیــری کــه بــر 
معمــاری و طراحــی شــهری مــدرن داشــت، بــه مدرســه باوهــاس آلمــان پهلــو مــی زد. 
بااینکــه پیــروان مکتــب خردگرایــی از میــراث فکــری مشــترکی تغذیــه می کننــد، هــم 
ــته اند؛  ــر داش ــا یکدیگ ــادی ب ــای زی ــال، اختالف نظره ــان ح ــم در زم ــته و ه در گذش
پیشــینه ها و آمــال فــردی آن هاســت کــه دیدگاه هایشــان در بــاب آنچــه مــردم خــوب 

ــد.  ــط خــوب را شــامل می شــود را شــکل می دهن و محی
تجربه گرایی 

ــه  ــت ک ــده اس ــا ش ــر بن ــن تفک ــالوده ای ــر ش ــه ب ــی تجربه گرایان ــرد طراح رویک
طرح هایــی کــه موفــق عمــل کرده انــد، بایــد الگــوی طرح هــای آینــده قــرار گیرنــد. 
رویکــرد تجربه گــرا، در قیــاس بــا طراحــی خردگرایانــه، عمل گراتــر اســت و به نوعــی 
مشــابهت هایی هــم بــا رویکــرد پراگماتیســمی دارد. ریشــه های فکــری ایــن جریــان، 
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ــر  ــون انگلســتان بازمی گــردد و ب ــه چارچــوب و گزاره هــای مطرح شــده در نظــام قان ب
 Lai( ســاخت موقعیت هــای متأخــر بــر بنیــان موقعیت هــای پیشــین تأکیــد دارد
ــرا  ــد، زی ــی می کن ــه واپس گرای ــم ب ــی، آن را مته ــان تجربه گرای ــد جری 1988(. نق
ــرات ایدئالیســتی  ــه تفک ــده و ن ــتوار ش ــود اس ــل موج ــواهد از قب ــر ش ــای آن ب ایده ه
)Boguslaw 1965(. ایــن رویکــرد طراحــی، گاهــی بــا عناوینــی نظیــر طراحــی آنگلو، 
طراحــی آمریکایــی- انگلیســی و آنگلوساکســون به واســطه لوکوربوزیــه هــم شــناخته 

می شــود. 
ــی ســقراط و  ــوان در آرای دو فیلســوف یونان ــی را می ت ریشــه های نظــری تجربه گرای
ارســطو، و همچنیــن فیلســوفان مســلمانی چــون فارابــی و ابوبکــر ابــن طفیل جســتجو 
ــر  ــمندانی نظی ــالت اندیش ــکار و تأم ــول اف ــی، محص ــی اروپای ــا تجربه گرای ــرد. ام ک
تومــاس آکوینــاس )1274-1225(، لئونــاردو داوینچــی )1519-1452( و گالیلــه )1642-

1564( اســت. فالســفه بریتانیایــی هــم در بســط و اشــاعه دیدگاه هــای ایــن جریــان 
ــم  ــتاری در فه ــاب »جس ــان الک در کت ــال، ج ــتند. به عنوان مث ــزایی داش ــش بس نق
ــه انتقــاد از آرای  بشــری«12 )1691( ضمــن معرفــی پیش فرض هــای تجربه گرایــان، ب
 .)Broadbent 1990; Garvey and Stangroom 2012( فالســفه خردگــرا می پــردازد
ــان،  ــن می ــتند. در ای ــاوت هس ــوع و متف ــرا، متن ــهری تجربه گ ــان ش ــای طراح الگوه
میــراث الگــوی کالســیک، بیشــترین تأثیــرات را بــر ایــن گــروه از طراحــان گذاشــته 
اســت. در قــرن نوزدهــم الگوهــای کالســیک و باروکــی، توجــه بســیاری از معمــاران 
را بــه خــود جلــب کــرد. یــک نمونــه از چنیــن تأثیراتــی، در بنــای دانشــکده هنرهــای 
ــه تأثیرگــذار  ــه اســت. به عــالوه، »پیکچرســک«13 هــم ب ــای پاریــس نمــود یافت زیب
بــود؛ طراحــی منظــر در شــهرهای بریتانیــا، به شــدت تحــت تأثیــر الگوهــای فکــری 
ــه  ــود ک ــرا ب ــن طراحــان تجربه گ ــوده اســت. یکــی از پرکارتری ــرا ب طراحــان تجربه گ
بــر پیکچرســک، النســلت بــروان14 )1783-1715( بــود. او بــه طراحــی مناظر ســاده ای 
مبــادرت ورزیــد کــه از فضــای حومــه شــهرها الهــام گرفته بودنــد و یــا آن هــا را بازتولید 
 Phibbs( ــد ــرار می گرفتن ــن مناظــر ق ــا ســاختمان هایی در دل ای ــد؛ همــراه ب می کردن

 .)2017

طراحــی منظــر پیکچرســک. حومــه West Wycombe، انگلســتان. ایــن فضــا، نخســت توســط 
ــاالر  ــک ت ــی و ی ــای زینت ــک بن ــپس، ی ــود و س ــده ب ــی ش ــون )1818-1752( طراح ــری رمپت هامف

ــود. ــکالس روت )1804-1721( ب ــان نی ــه طراحش ــد ک ــه ش ــم در آن تعبی ــیقی ه موس
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بریتانیــا  در  تجربه گــرای  شــهری  طراحــی  مجریــان  و  نظریه پــردازان  
ــرای  ــهرهای کوچــک ب ــا ش ــا ی ــی حومه ه ــوی  زندگ ــتند از الگ ــل داش تمای
ــژه در  ــرداری، به وی ــن الگوب ــد. ای ــتفاده کنن ــزرگ اس ــهرهای ب ــی ش طراح
بیــن پیــروان و شــاگردان ابنــزر هــاوارد )1928-1850( بســیار رواج یافــت و 
ــر تومــاس جفرســون  بعدهــا، مــورد توجــه طراحــان تجربه گــرای دیگــر نظی
رایــت  لویــد  فرانــک  و   )1743-1826 آمریــکا،  رئیس جمهــور  )ســومین 
 .)White and White 1964; Conn2014( .قــرار گرفــت )1959-1876(
امــروزه، رویکردهــای تجربــی دربــاره طراحــی شــهری، بــر تکــرار الگوهــای 
ــد  ــن باورن ــر ای ــروزی ب ــرای ام ــان تجربه گ ــد. طراح ــد دارن ــتگان تأکی گذش
ــی  ــی و فرهنگ ــت جغرافیای ــهری، در باف ــی ش ــی طراح ــای محل ــه الگوه ک

ــته اند.  ــی داش ــیار خوب ــرد بس ــود عملک ــژه خ وی
ــارد  ــازی رینه ــار شهرس ــه در آث ــی تجربه گرایان ــرد طراح ــان، رویک در آلم
باوماســتر15 )1917-1833( نمــود یافــت. کتــاب او بــا عنــوان »گســترش های 
ــن  ــا قوانی ــادی و  ب ــه، اقتص ــای فّناوران ــا دغدغه ه ــان ب ــهری: روابطش ش
ــی از  ــد و یک ــر در آم ــته تحری ــه رش ــال 1876 ب ــازی16« در س ساختمان س
نخســتین کتاب هــا بــرای برنامه ریــزان شــهری بــه شــمار می آیــد. در 
ــخی  ــن پاس ــی یافت ــتر در پ ــرا بیش ــان تجربه گ ــم، طراح ــرن نوزده ــر ق اواخ
ــر  ــد ب ــه می توان ــهری چگون ــاری ش ــه معم ــد ک ــش بودن ــن پرس ــرای ای ب
ــد.  ــرای اوا فراهــم نمای ــر بگــذارد و محیطــی خوشــایند ب ادراک انســان تأثی
ایــن دیــدگاه، به وســیله نظریه هــای متأخــر تجربی-روان شناســانه ادراک  

تقویــت می شــد.                         
مطالعــات تجربــی در زمینــه رابطــه ادراک و معمــاری، توســط هرمــان 
فــون هلمولتــز17 )1894-1821( آغــاز شــد و بــر ایده هــا و نوشــته های 
ــی  ــه )1903-1843( و طراح ــو زیت ــز18 )1916-1877(، کامیل ــان مارتین هرم
ــط  ــه محی ــتماتیک در زمین ــق سیس ــه تحقی ــت. بااینک ــر گذاش ــهرها تأثی ش
طبیعــی  اکوسیســتم های  از  بخشــی  به عنــوان  آن  جایــگاه  ساخته شــده، 
و رابطــه رفتــار انســان بــا چیدمــان شــهرها، مناطــق و ســاختمان ها از 
ــه انجــام  ــود ک ــرن بیســتم ب ــم دوم ق ــا در نی ــد، ام ــاز ش ــم آغ ــرن نوزده ق
ــه اوج خــود رســید. ایــن موضــوع، منجــر بــه ظهــور  ایــن نــوع تحقیقــات ب
ــی« )EDRA( در  ــی محیط ــی طراح ــن پژوهش ــر »انجم ــازمان هایی نظی س
آمریــکا و »انجمــن بین المللــی مطالعــات محیط هــای زیســت انســانی« 
نفــوذ  خردگرایانــه  اندیشــه های  ازآنجاکــه  شــد.  اروپــا  در   )IAPS(
ــه دانــش  ــاره شــهرها داشــته، بدن ــه درب گســترده ای در زمینــه تفکــر معماران
تجربه گرایانــه در عمــل طراحــی شــهری کمکــم نفــوذ و تــراوش پیــدا کــرد. 
ــهرها،  ــناختی ش ــر ش ــاره تصاوی ــچ )1960( درب ــن لین ــات کوی ــه تحقیق البت
ــام  ــاع و کار ویلی ــل دف ــاره فضــای قاب ــات اســکار نیومــن )1972( درب مطالع
وایــت )1980( در بــاب فضاهــای کوچــک شــهری کــه تأثیــرات بی درنگــی 
ــتند.  ــری هس ــان تعمیم پذی ــن جری ــر ای ــتثناهایی در براب ــتند، اس ــم داش ه
ــن  ــرعت روش ــه س ــی ب ــوزه طراح ــا در ح ــای کار آن ه ــا و داللت ه پیامده
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ــای  ــمت طرح ه ــه س ــادگی ب ــهری به س ــای ش ــیاری از طرح ه ــد و بس ش
ــد. ــش رفتن ــمی پی پراگماتیس

مالحظات
ــه  ــبت ب ــرقی ها(  نس ــیایی ها )ش ــا( و آس ــا )غربی ه ــای اروپایی ه نگرش ه
ــن  ــه همی ــناختی و ب ــای زیبایی ش ــان و ارزش ه ــار انس ــتی، رفت ــم هس عال
ترتیــب بــه طراحــی شــهری اغلــب بــا هــم در تقابل انــد. بااین حــال، 
ــده ای  ــه های گمراه کنن ــه کلیش ــاوت را ب ــای متف ــن دیدگاه ه ــوان ای نمی ت
ــدارا و  ــگ م ــر فرهن ــد آن ب ــه تأکی ــی، ک ــم اروپای ــاد لیبرالیس ــون تض همچ
ــدی  ــم و نظام من ــر نظ ــه ب ــیایی، ک ــی آس ــا اقتدارگرای ــت، ب ــاب آوری اس ت
تأکیــد می کنــد، تقلیــل داد. فیلســوفان خردگرایــی ماننــد افالطــون و ســنت 
آگوســتین، در برخــی افــکار و اندیشــه ها، بــا متفکرانــی چــون کنفوســیوس و 
ــد.  ــدازه شــرقی به حســاب می آین ــان ان ــه هم ــه19 همســان هســتند و ب کوتلی
ــون  ــه22، س ــر21، الئوتس ــر کبی ــوکا20، اکب ــر آش ــمندانی نظی ــل، اندیش در مقاب
 Sen( ــد ــمار می آین ــه ش ــی ب ــات، غرب ــی جه ــدی از برخ ــن23 و گان یات-س
رقابــت  در  تجربی گرایانــه، همــواره  و  رویکردهــای خردگرایانــه   .)2000
ــت،  ــری اس ــر دیگ ــن ب ــری یافت ــدد برت ــک در ص ــر ی ــد و ه ــم بوده ان دائ
ــاًل  ــه کام ــد و ن ــه شــمار می آی ــاًل شــرقی ب ــه کام ــا هیچ کــدام از آن هــا ن ام

ــد. ــان می ده ــود را نش ــز خ ــهری نی ــای ش ــن در طرح ه ــی و ای غرب
طرح هــای شــهری متعــددی در جهــان خلــق شــده اند کــه هــر یــک، 
صرفــًا  کــه  طرح هایــی  تعــداد  گرفته انــد.  الهــام  طراحــی  پارادایــم  از 
پیاده ســازی کــرده  را  یــا تجربه گرایــان  الگوهــای فکــری خردگرایــان 
از  باشــند، انگشت شــمارند. همچنیــن، تعــداد کمــی از طرح هــا، صرفــًا 
الگوهــای پراگماتیســمی پیــروی کرده انــد. بســیاری از طرح هــا، ضمــن 
ــم  ــر ه ــای دیگ ــم، از ایده ه ــک پارادای ــی ی ــول کل ــه اص ــدن ب ــادار مان وف
اســتفاده می کننــد. این هــا مثال هایــی هیبریــدی و دورگــه بــه شــمار 
ــی  ــاد و پیچیدگ ــوری )2018-1925(، در کتابش»تض ــرت ونت ــد. راب می آین
تلفیقــی را جذاب تــر و  ایــن طرح هــای  در معمــاری مــدرن24« )1966( 
زنده تــر از آن طرح هایــی می دانــد کــه صرفــًا بــه یــک الگــو وفــادار 
ــتند  ــدی هس ــه و هیبری ــل دورگ ــن دلی ــه ای ــا ب ــن آن ه ــد. همچنی بوده ان
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــام ب ــل ع ــک راه ح ــح در ی ــای صری ــان ایده ه ــه بی ک
ــار  ــازی را کن ــن ساختمان س ــا قوانی ــق ب ــتغالت و تطبی ــعه دهندگان مس توس

گذاشــتند.
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باغ های ایرانی ثبت شده در یونسکو

    همانطــور کــه مــی دانیــد ســازمان میــراث جهانی یونســکو در حــال تالش 
بــرای شناســایی و حفاظــت از مکان هــای فرهنگــی و طبیعــی در کشــور  های 
سراســر دنیاســت. ایــران مــا، بهشــتی در آســیا، مکان هــای دیدنــی زیــادی 
دارد کــه در ســال 2011 تعــدادی از باغ هایــش در یونســکو بــه ثبــت جهانــی 
ــن  ــه : ای ــده ک ــور آم ــم اینط ــکو داری ــه از یونس ــی ک ــیده اند.در گزارش رس
باغ هــا از نظــر طراحــی، چهــار بخــش مجــزا دارنــد کــه آب در تمامــی آن هــا 
هــم از نظــر تصویرســازی و هــم از نظــر تزیینــات نقــش بســیار مهمــی دارد. 
بــاغ ایرانــی اساســاً از طریــق ایــن ســبک طراحــی بــا چهارعنصــر اصلــی آیین 
زرتشــت یعنــی آســمان ، زمیــن ، آب و گیاهــان بــه نحــوی می کوشــد کــه 

تصویــری از بــاغ بهشــت را القــا کنــد.
ــه  ــا، س ــن باغ ه ــهرت ای ــکودر ش ــده در یونس ــت ش ــی ثب ــای ایران ــاغ ه ب
ســاختار و طراحــی موجــود اســت: 1( مســیر عبــور آب، 2( دیوارهــای بلنــد، 
3( عمــارت تابســتانی و اســتخر در داخــل بــاغ به عنــوان نمــادی از بهشــت اند 
کــه ایــن ســه مشــخصه بــاغ  هــای ایرانــی را متمایــز کــرده، جهانگــردان ایــن 
ــت  ــروف ثب ــاغ مع ــامی 9 ب ــد. اس ــاد می کنن ــن( ی ــا را )پرشــین گاردی باغ ه

 شــده در یونســکو بــا شهرهایشــان بدیــن  صــورت اســت:
ــهر  ــن(، بهش ــان )فی ــتون(، کاش ــان )چهل س ــارگاد، ارم(، اصفه ــیراز )پاس ش
)عباس آبــاد(، کرمــان )شــازده ماهــان(، بیرجنــد )اکبریــه(، یــزد )دولت آبــاد، 

پهلــوان پــور(

لینک خبر:
/https://seeiran.ir

چنـد خبـر از باغـات
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دفاع چمران از مصوبه موسوم به برج باغ

ــهر  ــورای ش ــته ش ــه گذش ــت: مصوب ــران گف ــهر ته ــورای ش ــس ش    رئی
ــه  ــه آن مصوب ــد و ب ــالح ش ــم اص ــورای پنج ــات در ش ــوص باغ درخص
ــی  ــرده در حال ــد کــه باغــات را از بیــن ب ــادی کردن گذشــته حمــالت زی

ــود. ــه نب ــه اینگون ک
ــروز  ــران در حاشــیه جلســه ام ــدی چم ــا، مه ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
شــورای شــهر تهــران در جمــع خبرنــگاران دربــاره بررســی پرونــده باغــات 
در صحــن شــورا و رســیدگی بــه آنهــا براســاس اصالحیــه شــورای عالــی 
ــده تعــدادی از باغــات در جلســه امــروز  اســتان هــا گفــت: بررســی پرون
مطــرح شــد، بحــث باغــات و فضــای ســبز بحــث پیچیــده ای شــده اســت 
چــرا کــه آنچــه قبــاًل بــوده و در دوره دوم، ســوم، چهــارم و پنجــم انجــام 
شــد و آن را در دوره پنجــم اصــالح کردنــد حمــالت زیــادی نیــز بــه آن 
ــود و همــه   ــه نب ــی کــه اینگون ــد در حال ــات را از بیــن بردن شــد کــه باغ

ســاختمان ســازی هــا قفــل شــد.

او ادامــه داد: از تصویــب آن قانــون تنهــا یــک یــا دو پرونــده خانــه 
ــد. ــادر نش ــتر ص ــبز دارد بیش ــای س ــه فض ــکونی ک مس

چمــران اضافــه کــرد: بحــث باغــات بــه تنهایــی مطــرح نیســت و جایــی 
کــه بــزرگ باشــد و شــهرداری بایــد زمیــن دو ســه هــزار متــری کــه بــاغ 
باشــد خریــداری کنــد یــا براســاس قانــون جــای خالــی کــه وجــود دارد  را 
بســازد امــا االن انســدادی بــه وجــود آمــده و مالــک براســاس قانــون نمــی 
توانــد خانــه مســکونی بســازد و در 15 درصــد زمینــی کــه در آن درخــت 

اســت دو طبقــه ســاختمان بســازد.
او افــزود: همــه ســاختمان ســازی هــا در خانــه هــای قدیمــی قفــل شــده 
ــاغ  ــت ب ــه نوعی ــه در شــورا رســیدگی شــود ک ــد ک ــی آی اســت و االن م
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ــود  ــی موج ــون فعل ــاس قان ــا براس ــن پرونده ه ــیدگی ای ــه. رس ــا ن دارد ی
ــه مجلــس، مجمــع تشــخیص، هیــات دولــت و شــورای عالــی  کــه مصوب
اســتان هــا اســت انجــام مــی شــود و براســاس ایــن مصوبــات رای خــود 

را مــی دهیــم.

ــه  ــم و آمادگــی وجــود دارد ب ــرای آن فکــر کردی ــه کــرد: ب چمــران اضاف
گونــه ای کار کنیــم، کســانی کــه زمیــن آنهــا درخــت، فضــای ســبز و بــاغ 
دارد بــه گونــه ای نباشــد کــه ایــن درخــت و فضــای ســبز بــه آنهــا ضــرر 
ــد و بتواننــد  ســاختمان ســازی کنــد و در عیــن حــال یــک درخــت  بزن

هــم قطــع نشــود.

رئیــس شــورای شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه هــر گونــه تغییــر در مصوبــه 
گذشــته نیــاز بــه تاییــد در شــورای عالــی شهرســازی دارد گفــت: بایــد آن 
را بــه شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی بــرد تــا تصویــب و بــه اجــرا 
برســد. امــا االن نمــی توانیــم پرونــده مــردم را نگــه داریــم کــه قانــون را 
ــا وزارت  ــه صــورت مــوازی کار را دنبــال مــی کنیــم و ب اصــالح کنیــم. ب
ــب  ــه تصوی ــر ب ــم زودت ــم و امیدواری ــز صحبــت کردی راه و شهرســازی نی
برســد  و کســانی کــه فضــای ســبز دارنــد و یــا می خواهنــد ایجــاد کننــد 

نیــز ضــرر نکننــد.

ــی  ــه قبل ــه مصوب ــت ب ــرار اس ــا ق ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
برگردیــم گفــت: نمــی گویــم بــه مصوبــه قبلــی بــاز گردیــم، بیــش از ده 
ســال  آن را اجــرا کردیــم تجربیاتــی داریــم و نیــاز بــه اصالحاتــی دارد و 
بایــد بــه صورتــی باشــد کــه تخلــف نکننــد چــرا کــه تخلــف مــی کردنــد 
ــد و زیــر زمینــی مــی زدنــد کــه  ــرای مثــال پارکینــگ کــم مــی آوردن ب

ــوی آن را گرفتیــم. ــان مــی شــد و جل باعــث خشــک شــدن درخت

ــع  ــت قط ــی درخ ــت در زمین ــن اس ــه ممک ــرد: اینک ــه ک ــران اضاف چم
بشــود یــا نــه بــه نــوع ســاخت بســتگی دارد کــه آیــا ســازنده مــی خواهــد 
درخــت را قطــع کنــد یــا خیــر، چــرا کــه قطــع درخــت کــه منجــر بــه 

ــری دارد. خشــک شــدن آن شــود جریمــه پنــج براب

لینک خبر:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1154615
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رئیس کمیسـیون معماری و شهرسازی شـورای شهر تهران:

شهردار تهران دستور تکمیل شناسنامه باغات شهر تهران را صادر کند.

  

    تهــران )پانــا( - رئیــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای شــهر تهران 
تاکیــد کــرد کــه شــهردار تهران نســبت بــه پیگیری موضــوع و صــدور دســتورات 
الزم برای شناســایی و تکمیل هرچه ســریعتر شناســنامه شهرســازی و اکولوژیک 
باغــات شــهر تهــران و اقدامــات پیــش بینــی شــده در مصوبــات شــورا در جهــت 

حفاظــت از باغــات شــهر اقــدام کند.
مهــدی عباســی در تذکــر پیــش از دســتور بــا عنــوان تکمیــل شناســنامه و ایجاد 
الیــه باغــات شــهر تهــران و اجــرای کامــل مصوبــات شــورای شــهر بــرای حفاظت 
از باغــات و اراضــی مشــجر، گفــت: بــه منظــور حفاظــت از باغــات و اراضی مشــجر 
ــن  ــی از ای ــته اســت. یک ــددی داش ــات متع ــورای شــهر مصوب ــران ش شــهر ته
ــات و اراضــی مشــجر شــهر  ــت و حفاظــت از باغ ــات، »ســاماندهی، صیان مصوب
تهــران« مصــوب ســال 1396 اســت کــه در آن اقدامــات اساســی بــرای حفاظت از 
باغــات پیش بینــی شــد کــه متاســفانه با گذشــت حــدود 5 ســال ایــن تکالیف به 

نحــو احســن بــه مرحلــه اجــرا در نیامــده اســت.
وی ادامــه داد: تهیــه شناســنامه باغــات شــهر تهــران و انتشــاراطالعات مربوطــه 
از جملــه مســاحت و نــوع مالکیــت )مالکیــت دولتــی، عمومــی و خصوصــی( بــه 
ــق  ــوم از طری ــت اطــالع عم ــران جه ــه شــهرداری ته ــک مناطــق 22گان تفکی
ســامانه های هوشــمند تــا پایــان ســال 1396 و بروزرســانی آنهــا و رایــه الیحــه 
»ســند اجرایــی حفــظ و گســترش باغــات شــهر تهــران« در بازه های پنجســاله به 

شــورای اســالمی شــهر تهــران بخشــی از ایــن تکالیــف اســت.
عباســی همچنیــن تصریــح کرد: تکمیــل الیــه اطالعــات باغات طبق شناســنامه 
باغــات در نقشــه های طــرح تفصیلــی تحــت عنــوان الیــه باغــات و تصویــب در 
کمیســیون مــاده پنــج، ارایــه برنامــه تملــک باغــات ارزشــمند در محــدوده شــهر 
تهــران کــه عرصــه آن هــا قابــل تبدیــل به فضــای ســبز عمومی باشــد و اعتبــارات 
تخصیــص یافتــه و ارایــه فهرســت باغــات قابــل تملــک به انضمــام الیحــه بودجه 



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم243

ســنواتی شــهرداری تهران ، ابالغ دســتورالعمل تشــویقی افزایش و غــرس درختان 
جدیــد توســط مالــک یــا مالکیــن باغاتــی )مهلــت مقــرر ظــرف مدت ســه مــاه از 
الزم االجــرا شــدن مصوبــه ( و پیگیــری تأمیــن آب جهــت آبیــاری منظم باغــات از 

طریــق ســازمانهای ذیربــط از دیگــر اقدامــات مصوبــه مذکور اســت.
رئیــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه 
ــن شناســنامه شهرســازی و اکولوژیــک باغــات و اراضــی مشــجر  موضــوع تدوی
گسســته شــهر تهــران از تیرمــاه 96 با انتخاب مشــاور )موضــوع مــاده یکم مصوبه 
ســاماندهی صیانــت از باغــات و اراضــی مشــجر شــهر تهــران( در دســتور کار قــرار 
گرفتــه اســت، اعــالم کــرد: در گام اول تعــداد 12 هــزارو 960 قطعــه ســبزینه بــا 
وســعت 9103 هکتــار در ســطح شــهر تهــران شناســایی شــد کــه در اولویــت اول 
بــه 6183 پــالک مراجعــه حضــوری شــد و مجــوز ورود بــه 3428 پالک با وســعت 
731 هکتــار میســر شــد که پــس از مستندســازی اطالعــات آن، شناســنامه های 

شهرســازی و اکولوژیــک آن هــا تهیــه و بــه شــورای شــهر ارائــه شــد.
وی ادامــه داد: پــس از بررســی اولیــه بــر روی الیحــه شناســامه باغــات، شــورای 
پنجــم بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن پرونــده هــا بــه کمیســیون هــای مــاده 7 
مناطــق و مرکــز ارجــاع شــود و در آنجــا فراینــد قانونــی و کارشناســی آن هــا طــی 
شــود و در نهایــت نظریــه کارشناســی کمیســیون های مذکــور بــه شــورا بیایــد و 
ســپس در صحــن شــورا »ســند اجرایــی حفــظ و گســترش باغات شــهر تهــران« 
بررســی و مصــوب شــود. بــا عنایــت بــه گذشــت چند ســال کمــاکان شناســنامه 

باغــات تکمیل نشــده اســت.
عباســی همچنیــن گفــت: در مصوبــه پیشــنهاد بــه شــورای  عالــی شهرســازی و 
معمــاری جهــت بازنگــری و اصــالح، دســتورالعمل مــاده 14قانون زمین شــهری« 
)پیوســت شــماره 3 ســند طــرح جامــع شــهر تهــران( اقداماتــی بــرای حفاظــت از 
باغــات پیش بینــی شــد کــه متاســفانه ایــن تکالیــف نیــز بــه ســرانجام نرســیده 

اســت.
ــاره  رئیــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای شــهر تهــران در ایــن ب
اظهــار کــرد: پیشــنهاد تغییــر پهنــه باغ هــای غیرخصوصــی موجــود در پهنه های 
مختلــف بــه پهنه هــای فضای ســبز عمومــی )ظرف مــدت شــش مــاه( و تصویب 
در مراجــع قانونــی و ارایــه »بســته اقتصــادی ویــژه باغ هــا« بــه منظــور تشــویق 
مالکیــن بــه حفــظ باغ هــا ضمــن توجــه بــه رویکردهــای نویــن از جملــه انتقــال 
حــق توســعه امــالک )tdr( بــاغ ظــرف مــدت شــش )6( مــاه به شــورای اســالمی 

شــهر تهــران از جملــه ایــن تکالیف اســت.
وی بــا اشــاره بــه بنــد3 مــاده 80 قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابات شــوراهای 
اســالمی کشــور از شــهردار تهــران تقاضــا کــرد تــا نســبت بــه پیگیــری موضــوع 
و صــدور دســتورات الزم جهــت شناســایی و تکمیــل هرچــه ســریعتر شناســنامه 
شهرســازی و اکولوژیــک باغــات شــهر تهــران و اقدامــات پیــش بینــی شــده در 
مصوبــات شــورا در جهــت حفاظــت از باغــات شــهر اقــدام کنــد تــا شــاهد از بیــن 

رفتــن باغــات باقــی مانــده شــهر تهــران نباشــیم.

لینک خبر:
http://pana.ir/news/1227606
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عضو شورای شهر سابق تهران:
شـورای ششـم بـه جـای باغـات سـراغ بافت فرسـوده 

برود/مـرگ 128 هکتـار بـاغ در 10 سـال

ــا بیــان     رئیــس کمیتــه محیــط زیســت شــورای شــهر پنجــم تهــران ب
ــت:  ــت، گف ــخص اس ــهر مش ــاغ در ش ــرج - ب ــه ب ــرات مصوب ــه تاثی اینک
برونــد ببیننــد کــه در بیــش از 280 بــرج - بــاغ کــه ســاخته شــد، چنــد 

ــا گذشــت زمــان حفــظ شــده اســت. ــاغ ب ب
آرش میالنــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ باغــات 
و فضــای ســبز در تهــران یــک دغدغــه قدیمــی اســت ، افــزود: در ســال 
59 شــورای انقــالب هــم مصوبــه ای داشــته مبنــی بــر برخــورد بــا افــرادی 
کــه باغــات را تخریــب مــی کننــد کــه ایــن مصوبــه نشــان مــی دهــد بــا 
اینکــه در آن ســالها موضوعــات و دغــده هــای زیــادی وجــود داشــته امــا 
بــه باغــات نیــز بــه ماننــد ســایر مســائل توجــه مــی کردنــد هرچنــد کــه 
آمارهــا نشــان مــی دهــد در یــک بــازه 60 ســاله تهــران 5000 هکتــار از 
باغــات خــود کــه عمدتــا در مناطــق شــمالی و مرکــزی بــوده، را از دســت 

داده اســت.
ــای  ــول  ه ــی فرم ــازه زمان ــه ب ــز در س ــران نی ــه در ته ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــان مدیری ــت: در زم ــد، گف ــر گرفتن ــات در نظ ــرای باغ ــی را ب مختلف
آقــای کرباســچی طــرح ایجابــی 30_70 در تهــران اجرایــی شــد بگونــه ای 
ــک خــود  ــل 70 درصــد مل ــا تحوی ــی توانســتند ب ــات م ــکان باغ ــه مال ک
ــد  ــی، در 30 درص ــبز عموم ــای س ــه فض ــل ب ــرای تبدی ــهرداری ب ــه ش ب
ــدادی از  ــه تع ــند ک ــته باش ــاز داش ــاخت و س ــان س ــن ش ــاحت زمی مس

ــن شــیوه ایجــاد شــد. ــا ای ــه ای تهــران ب بوســتان هــای محل
ــه  ــه اینکــه در دهــه 80 شــورای شــهر وقــت، مصوب ــا اشــاره ب ــی ب میالن
ــن  ــر ای ــه ب ــرد ک ــی ک ــران اجرای ــاغ را در ته ــرج - ب ــوان ب ای تحــت عن
ــازند،  ــرج بس ــتند ب ــی توانس ــان م ــد زمینش ــکان در 30 درص ــاس مال اس
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افــزود: بنــا بــه گفتــه طراحــان ایــن مصوبــه، قــرار بــوده کــه ایــن تصمیــم 
باغــات تهــران را حفــظ کنــد امــا در پشــت ایــن مصوبــه ایــن پیــش بینــی 
کــه عمــال ســاخت و ســاز گســترده در باغــات، آنهــا را از بیــن مــی بــرد، 
وجــود نداشــت و حــاال  برونــد ببیننــد کــه در  بیــش از 280 بــرج - بــاغ 
ــا ایــن مصوبــه ســاخته شــد ، چنــد بــاغ بــا گذشــت زمــان حفــظ  کــه ب

شــده اســت.
ایــن کارشــناس حــوزه شــهری ادامــه داد: در ایــن میــان توقــع درآمدزایــی 
ــرل  ــارت و کنت ــدم نظ ــی، ع ــرد شهرفروش ــا رویک ــازی ب ــوزه شهرس از ح
ــم  ــی را فراه ــف فضای ــطوح مختل ــق در س ــرد مناط ــر عملک ــهرداری ب ش
ــا رانــت و تبعیــض جــواز ســاخت در باغــات صــادر مــی شــد  آورد کــه ب
ــازه 10 ســاله از بیــن رفــت. و اینگونــه  128 هکتــار از باغــات در یــک ب

ــه  ــم ک ــهر راه یافتی ــورای ش ــه ش ــی ب ــا در حال ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــه در  ــه داد: البت ــتند ادام ــات را داش ــظ باغ ــار حف ــا انتظ ــهروندان از م ش
شــورای شــهر چهــارم چنــد تــالش ناموفــق از ســوی چنــد عضــو شــورا 
بــرای مهــار مصوبــه بــرج - بــاغ انجــام شــد؛ امــا ناموفــق مانــد و زمانــی 
کــه مــا بــه پارلمــان محلــی آمدیــم، افــکار عمومــی انتظــار داشــتند کــه 

ــب باغــات را متوقــف کنیــم. ــن شــیوه تخری ــا ای م
میالنــی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه اعضــای شــورای شــهر پنجــم بــر ســر 
ــن  ــو ای ــتند و لغ ــت داش ــر مثب ــاغ نظ ــرج - ب ــه ب ــدن مصوب ــف ش متوق
ــرای  ــس از آن ب ــه داد: پ ــود، ادام ــات شــورا ب ــن اقدام ــه جــزو اولی مصوب
جایگزینــی مصوبــه بــرج - بــاغ، خانــه- بــاغ را تصویــب کردیــم کــه بیــش 
ــتقرار  ــکان اس ــا ام ــم ت ــن کردی ــاغ را تعیی ــا ب ــازگار ب ــری س از 30  کارب

فعالیــت هــای ســازگار در باغــات فراهــم شــود.
ــه  ــه خان ــق مصوب ــدم تحق ــی ع ــورد چرای ــه ســوالی در م وی در پاســخ ب
ــرای  ــون ب ــال 97 تاکن ــی از س ــادی اجتماع ــرایط اقتص ــت: ش ــاغ گف - ب
فعالیــت کاربــری هــای جایگزیــن مثــل گردشــگری و...  در باغــات 
نامســاعد شــد و کرونــا بــه اســتقرار مشــاغل مجــاز در ایــن مصوبــه نیــز 
ــالها شــاهد رشــد وحشــتناک مســکن  ــن س ــن در ای ــه زد و همچنی ضرب
در تهــران بــه ویــژه شــمال تهــران بــوده ایــم کــه جاذبــه کاربــری هــای 

ــرد. ــار مشــکل ک ــات را دچ ــاز در باغ ــب ســاخت و س رقی
میالنــی ادامــه داد: در ایــن میــان شــهرداری تهــران نیــز درگیــر 62 بــاغ 
ــا و تبعــات آن  ــا کرون ــاغ شــد و بعــد از آن نیــز ب ــرج - ب ــده از دوره ب مان
ســر و کار داشــت و عمــال نتوانســت بســته هــای تشــویقی کــه بایــد بــرای 

مالــکان باغــات در نظــر مــی گرفــت، ســاماندهی کنــد.
ایــن کارشــناس حــوزه شــهری بــا تاکیــد بــر اینکــه اثــرات  مصوبــه  -بــاغ 
در شــهر کامــال مشــهود اســت و مدیریــت شــهری چــرا بــه جــای باغــات 
ــد  ــه ســراغ بافــت فرســوده نمــی رود؟ گفــت: مدیریــت شــهری می توان ب
ــت  ــراغ باف ــه س ــات ب ــاز در باغ ــاخت و س ــه س ــه ب ــراز عالق ــای اب ــه ج ب
فرســوده رود و بــا فعــال کــردن حــق انتقــال توســعه، بــه مالکان باغــات در 
بافــت فرســوده امتیــاز دهــد و می تواننــد بــا طراحــی فرمولــی بــرای »حــق 
انتقــال توســعه« بــا یــک تیــر دو نشــان بزننــد و هــم باغــات را حفــظ کنند 
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و هــم ســازندگان باغــات بــه ســمت بافــت فرســوده هدایــت شــوند و آنجــا 
را رونــق دهنــد.

ــا،  ــه ای از رود دره ه ــران مجموع ــت ته ــط زیس ــرد: محی ــد ک وی تاکی
ــکیل  ــته را تش ــتم پیوس ــک اکوسیس ــه ی ــت ک ــات اس ــتان و باغ کوهس
ــد،  ــن برون ــی از بی ــر دلیل ــه ه ــان ب ــرور زم ــه م ــات ب ــر باغ ــد و اگ دادن
تــوان اکوسیســتم تهــران کاهــش یافتــه و ایــن درحالــی اســت کــه ایــن 
روزهــا بــا پدیــده هایــی همچــون گــرم شــدن زمیــن، تغییــر اقلیــم  و... 
روبــرو هســتیم و اگــر باغــات از بیــن برونــد بــه ایــن مثــال مــی مانــد کــه 
ســنگربندی های تهــران را در برابــر مواجهــه بــا خطــرات زیســت محیطــی 
از بیــن برده ایــم و آن موقــع همــه شــهروندان تهرانــی از مســئول، وزیــر، 

ــده و... در معــرض خطــر هســتیم. ــل، نماین وکی

لینک خبر:
/https://www.isna.ir/news/1400091410899
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ــه  ــازی ب ــای شهرس ــش ه ــار ابرچال ــزارش وبین گ
مناســبت گرامیداشــت روز شهرســازی

    روز هشــتم نوامبر ســال 1949 توســط پرفســور کارلوس ماریا، اســتاد فقید دانشــگاه آیرس 
آرژانتیــن همزمــان بــا افتتــاح انســتیتو مطالعات مســائل شهرســازی دانشــگاه، تحــت عنوان 
روز جهانــی شهرســازی ثبــت گردیــد کــه در ایــران در میان دانشــجویان شهرســازی بــه روز 
جهانــی شهرســاز نیــز معــروف اســت. وی هــدف اصلــی خــود را از نام گــذاری چنیــن روزی 
پیشــبرد و باالبــردن عالقــه بــه مباحــث شهرســازی در میــان عامه مــردم و متخصصــان در 
مقیــاس هــای محلــی، ملی و بیــن المللی عنــوان نمــود. روز جهانــی شهرســازی روزی ویژه 
بــرای بازشناســی و ارتقــاء جایــگاه برنامــه ریــزی و طراحــی محیطــی در شــکل دهــی بــه 
جوامــع ســرزنده اســت. همچنیــن روز ویــژه ای بــه برنامه ریــزی از منظر جهانــی آن و همین 
طــور بیــدار کــردن ضمیــر شــهروندان و مســئوالن تصمیــم ســاز و تصمیــم گیــر جوامــع در 

مواجهــه بــا مشــکالت زیســت محیطی در مســیر توســعه می باشــد.

جامعــه دانشــجویی شهرســازی از 10 دانشــگاه مطرح کشــور، ضمن تبریک ایــن روز جهانی 
بــه کلیــه شهرســازان و شــهروندان در راســتای اهــداف ایــن روز بــزرگ بــا برگزاری نشســت 
"ابرچالــش های شهرســازی کشــور" در دو روز متوالــی خواهان پیگیری مــواردی 

بــود کــه آنهــا را حــق انســانی شــهروندان مــی داند.

الزم بــه ذکــر اســت کــه نوشــتار حاضــر مدعایــی بر آن نیســت که شهرســازی مــی تواند بــه تنهایی 
بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت عدیــده و بغرنــج جامعه ایرانــی را مرتفــع نماید، بلکه مقصــود آن 
اســت کــه امــروز، بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــِد تقویــت روحیــه مشــارکتی و گســترش روش 
هــای تســهیل گــری در بین شهرســازان هســتیم؛ تــا از این طریــق شهرســازی بتواند در یــک فرایند 
تخصصــی، کــه ضمنــاً مبتنی بــر اخــالق و انســان گرایی اســت، محرکــی انگیــزه بخــش در فرایند 
توســعه شــهر و انســاِن شهرنشــین باشــد. چه بســا اقداماتی که می توانــد پنجــره ای از نور و روشــنی 

را در تیــره راه پیــِش روی تخصــص هــای دخیــل در امر آبادانی و توســعه بگشــاید. 

شــروع نشســت بــا "تأملــی بــر نــوع نــگاه مــا بــر شهرســازی" توســط اســتاد 
فرهیختــه جنــاب آقــای دکتــر جهانشــاه پاکزاد اســتاد تمام دانشــکده معمــاری و شهرســازی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی آغاز شــد. روایتــی از اینکه چــرا با 70 ســال تجربه شهرســازی هنوز 
ســردرگم حوادثیــم! اســتاد، ابرچالــش های شهرســازی کشــور را به عوامــل درونــی و بیرونی 
دســته بنــدی و عوامــل بیرونی را تحمیل شــده از ســوی؛ اجتمــاع، اقتصاد، سیاســت، فرهنگ 
و .. نــام بــرده و بــا طــرح ســوال؛ دالیــل عــدم موفقیتمــان در رفــع تدریجی مشــکالت بحث 

عوامــل درونــی ماننــد؛ برخــورد انفعالی و عــدم توافق برســرمفاهیم را دنبــال کردند. 

و عوامــل بیرونــی ابرچالــش هــای شهرســازی را با اســاتید بزرگــوار از دانشــگاه های مختلف 
و بــا عناویــن انتخابی توســط ایشــان ادامــه دادیم.

در ابتــدا در خدمــت جنــاب آقــای دکتــر مظفر صرافی اســتاد تمــام محترم دانشــکده معماری 
و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا موضــوع؛ "چالــش تغییــرات آب و هــوا و 
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شــهر" بودیــم. همانطــور کــه از مهمتریــن چالــش هــای جهانــی مــورد توافــق گســترده 
جوامــع، تغییــر آب و هواســت کــه تهدیــدی جــدی بــرای حیــات روی کــره زمیــن اســت. در 
همیــن ایــام کنفرانــس کــوپ 26 در گالســکو بــا حضــور وســیع کشــورها و شهروندانشــان 
بــرای پرداختــن بــه اقداماتــی جهانــی و همگانــی در ایــن رابطــه در جریــان بــود. لذا بــرای ما 
ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه در حرفــه خود چــه بایــد بکنیم تــا شــهرهایی پایــدار و 

تــاب آور در برابــر خطــرات ناشــی از تغییــر آب و هــوا بــه وجــود آیــد؟

ســپس در بخــش بعــدی در خدمــت اســتاد محتــرم ســرکارخانم دکتــر میترا حبیبی دانشــیار 
محتــرم دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر تهــران بودیــم  ایشــان بــا بررســی 
"چالــش هــای اجــرای طــرح هــای توســعه شــهری" و مشــکل اصلــی آن، 
عــدم اجــرا و تحقــق طــرح هــا کــه بــرای آن دالیلــی چــون: محتــوای طــرح های توســعه، 
عــدم وجــود درآمــد پایــدار بــرای مدیریــت شــهری، اجــرای اقتصــاد سیاســی ســرمایه داری 
نئولیبــرال در مقیــاس ملــی و محلــی و نفــوذ کنشــگران قدرتمنــد در بــازار زمین و ســاخت و 

ســاز را مطــرح کردنــد. 

ســخنران چهــارم؛ در خدمــت اســتاد بــزرگ جنــاب آقــای دکتــر مجتبــی آراســته، اســتادیار 
محتــرم دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــیراز بودیــم.

ایشــان بــا طــرح موضــوع "چالــش هــای آموزشــی در رشــته شهرســازی" بــه 
بررســی فقــدان تفکــر انتقــادی در میان اســاتید و دانشــجویان شهرســازی، اقتبــاس از نظریه 
هــا و مفاهیم توســعه شــهری بــرون زا و تالش بــرای کاربســت الگووارانه آنها در شــهرایرانی، 
توجــه کمتــر بــه شــرایط، مشــکالت و مســائل روز محیط زیســت، شــهرها و شــهروندان در 
ســرفصل دروس شهرســازی و عــدم بــروز رســانی و انطباق وزنی دروس آموزشــی با شــرایط 

روز حرفــه ای پرداختند.

ــاز" توســط  ــوان "مسکن،دولت،شهرس ــی نشســت روز اول تحــت عن بحــث پایان
جنــاب آقــای دکتــر محمدصالح شــکوهی بیدهنــدی، اســتادیار محترم دانشــکده معمــاری و 
شهرســازی دانشــگاه علــم و صنعــت با طــرح موضوعاتی چون؛ مســکن یک ضــرورت برای 
خانوارهــا اســت، و طبــق قانــون اساســی مــا هــر خانــوار ایرانــی حــق برخــورداری از مســکن 
مناســب را دارد. دولــت هــا خودشــان را مســئول تامیــن مســکن مــی دانند. گاهــی هم تامین 
مســکن توســط دولــت و یــا پیمانــکاران در نظــر گرفتــه شــده اســت. دولــت فعلــی نیز قصد 
ســاالنه یــک میلیــون مســکن را دارد. لــذا ســوال مطــرح شــده نقــش و موضــع شهرســاز در 
ایــن فرآینــد و بــه عبارتــی تاثیــر شهرســاز بــر نحــوه ی مداخلــه ی دولــت در بــازار مســکن 

ست؟ ا

ــر  ــای دکت ــاب آق ــا جن ــش هــای شهرســازی را در روز دوم ب ــی ابرچال ادامــه عوامــل بیرون
حســن احمــدی اســتادیار محتــرم گــروه شهرســازی دانشــگاه گیــالن بــا موضــوع "نقش 
و جایــگاه تقلیــل یافتــه دانــش شهرســازی در عمــل تصمیــم ســازی و 
تصمیــم گیــری" آغــاز و بحــث هایــی پیرامــون؛ مــروری بر نقــش و جایــگاه برنامــه ریز 
در ســاختار مدیریــت شــهری ایــران، نقــدی بــر توانمنــدی برنامه ریزی شــهری در تســهیل 
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زمینــه مشــارکت و حضــور مــردم در برنامــه هــای شــهری، تبیین ارتبــاط دانش شهرســازی 
بــا ســایر رشــته هــای دخیــل در فرآینــد توســعه شــهری و ... انجــام گرفت و ســپس با جناب 
آقــای دکتــر رضــا اکبــری اســتادیار محتــرم دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه یــزد 
بــه موضــوع "درآمــدی بــر ضــرورت تولیــد دانــش شهرســازی بومــی بــه 
دنبــال پاســخ بــه چالــش هــای پیچیــده شهرســازی امــروز" پرداختنــد و با 
تحلیــل و مــرور مختصــری بــر تاریــخ شهرســازی جهــان ایــران، پاســخ بــه چالــش هــای 
پیچیــده شهرســازی امــروز را کــه در ارتبــاط بــا هــم می باشــند ملزم بــه دانش پایه مناســب 
دانســته و مطــرح کردنــد کــه دانــش جهانــی بــه تنهایــی بــرای حــل تمــام چالــش هــای 
شهرســازی امــروز ایــران کافــی نخواهــد بــود و ســپس در خدمت جنــاب آقــای دکتر محمد 
مســعود اســتاد تمــام دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر اصفهــان بــا موضــوع 
"مهنــدس شهرســاز، مهمــان ناخوانــده نظــام مهندســی" و طــرح مباحــث 
آشــنایی بــا قانــون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان، جایــگاه شهرســازی در اهــداف و خط 
مشــی قانــون نظام مهندســی، آشــنایی با حــدود صالحیت مهندســین شهرســاز و ... بودیم، و 
بــا ســخنران چهــارم، جنــاب آقای دکتــر ایمان قلندریــان اســتادیار محترم دانشــکده معماری 
و شهرســازی دانشــگاه فردوســی مشــهد با طرح مــواردی چــون مطالعات جمعیتی در شــهر، 
توصیفــی از تحــرک جمعیــت میــان شــهرهای ایــران تحت عنــوان "جریــان جمعیتی 
میــان شــهری در فضــای ســرزمینی ایــران" ادامــه یافــت و در خاتمــه بــا جمــع 
بنــدی جنــاب آقــای دکتــر ناصــر براتــی دانشــیار محتــرم دانشــکده معمــاری و شهرســازی 
دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره( )قزویــن( و بــا طــرح مباحثــی پیرامــون مفاهیــم 
مرتبــط بــا شهرســازی و ریشــه یابــی مســائل پیــش آمــده بــا موضــوع  "مســیر نجات 

شهرســازی کشــور از چالــش هــای پیــش رو"بــه پایــان رســید.

عالقــه منــدان بــه پیگیــری مطالــب مطــرح شــده توســط ســخنرانان مذکــور می تواننــد به 
پیــج هــای انجمــن هــای علمــی همــکار رجــوع نمایند.

anjomanelmi_urdp_sbu@    بهشتی               
ua_urbanplanning@               هنر تهران                      

urbanism_iust@                        علم و صنعت                        
shirazuurbanism@                   شیراز                             

shahrsazi_fum@                     مشهد                                
g.u.s.a.u.s@                             گیالن                               

_._ sharestan@                          یزد
ikiu_urbanism@                          امام خمینی قزوین        

shahrsazi_aui@                           هنر اصفهان                 

khu_urbanism@                    خوارزمی                     

گزارشگر: شکوفه بابائی، طراح شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 
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پروژه برگزیده در بخش مسابقه دانشجویی آیزوکارپ
 برگردان: نسیم ایرانمنش، دکترای شهرسازی
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بخـش ششـم:
پیـــوست هـا
قوانین و مقررات
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“قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها”

ــی  ــری از قطــع ب ــبز و جلوگی ــظ و گســترش فضــای س ــون حف    قان
ــظ و  ــور حف ــه منظ ــاده 1 - ب ــوب 1352,5,11 م ــت مص ــه درخ روی
ــان  ــه درخت ــی روی ــع ب ــری از قط ــبز و جلوگی ــای س ــترش فض گس
قطــع هــر نــوع درخــت در محــدوده قانونــی و حریــم شــهرها بــدو ن 
اجــازه شــهرداری و در روســتاها در هــر منطقــه کــه دولــت تصویــب 
ــع  ــدون اجــازه وزارت کشــاورزی و مناب ــد پــس از آن ب و آگهــی نمای
ــن  ــرای ای ــی اج ــه چگونگ ــوط ب ــط مرب ــت. ضواب ــوع اس ــی ممن طبیع
ــی و  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــرف وزارت کش ــتاها از ط ــاده در روس م
ــت  ــأت دول ــب هی ــه تصوی ــه و ب ــتاها تهی ــور روس ــاون و ام وزارت تع
ــی  ــر درخت ــون ه ــن قان ــر ای ــید. تبصــره - درخــت از نظ ــد رس خواه
ــاده  ــن آن از پنجــاه ســانتیمتر بیشــتر باشــد.  م اســت کــه محیــط ب
مکلفنــد  شــهر  حریــم  و  قانونــی  محــدوده  در  شــهرداری ها   –  2
ــان  ــوع درخت ــداد و ن ــامل تع ــنامه ش ــال شناس ــک س ــدت ی ــرف م ظ
ــنامه  ــن شناس ــد و ای ــم کنن ــون ر اتنظی ــن قان ــمول ای ــای مش محل ه
ــالک و  ــد م ــد می باش ــل تجدی ــه قاب ــک مرتب ــال ی ــج س ــر پن ــه ه ک
ــنامه  ــم شناس ــوه تنظی ــود. نح ــد ب ــون خواه ــن قان ــرای ای ــند اج س
ــف  ــود: ال ــد ب ــر خواه ــرح زی ــه ش ــون ب ــن قان ــمول ای ــای مش محل ه
ــت  ــخه جه ــنامه را در دو نس ــرگ شناس ــد ب ــهرداری ها موظفن – ش
ــد  ــون تســلیم دارن ــن قان ــه ســاکنین محل هــای مشــمول ای تکمیــل ب
ــع  ــل توزی ــاکنین مح ــالع س ــه اط ــی ب ــق مقتض ــه طری ــب را ب و مرات

ــانند. ــنامه برس شناس
ــع  ــس از توزی ــاه پ ــه م ــرف س ــد ظ ــهرداری موظفن ــن ش ب - مأموری
ــنامه های  ــه و شناس ــوط مراجع ــای مرب ــه محل ه ــنامه ب ــرگ شناس ب
ــزوم رســیدگی و ســپس گواهــی نمــوده  تکمیــل شــده را در صــور تل
و یــک نســخه از آن را بــه ســاکن محــل تســلیم دارنــد. ج - در 
ــل  ــل تکمی ــاکن مح ــیله س ــه وس ــنامه ب ــرگ  شناس ــه ب ــی ک صورت
ــون در  ــن قان ــاده 3 ای ــت م ــا رعای ــهرداری ب ــن ش ــدهبود مأموری نش
ــه ســاکن  ــک نســخه آن را ب ــدام و ی ــل شناســنامه اق ــم و تکمی تنظی
ــول  ــس از وص ــت پ ــف اس ــهرداری موظ ــد. ش ــلیم می نماین ــل تس مح
بــرگ شناســنامه های مربــوط بــه هــر منطقــه مراتــب را بــرای اطــالع 
ــاه  ــک م ــس از ی ــه پ ــی ک ــد. در صورت ــی نمای ــل آگه ــاکنین مح س
ســاکنین یــا مالکیــن اعتــراض ننماینــد شناســنامه ابــالغ شــده تلقــی 
می گــردد. بــه اعتراضــات واصــل طبــق مقــررات آییننامــه مذکــور در 
ــاورزی  ــوران وزارت کش ــاده 3 -مأم ــود. م ــیدگی می ش ــاده 12 رس م
می تواننــد  مــورد  حســب  بــر  شــهرداری ها  و  طبیعــی  منابــع  و 
ــا در دســت  ــان ب ــرگ شناســایی درخت ــق ب ــا تطبی ــم و ی ــرای تنظی ب
ــای  ــتان وارد محل ه ــی دادس ــی و نمایندگ ــه کتب ــتن  معرفی نام داش
ــون بشــوند. مــاده 4 - قطــع درخــت در محل هــای  مشــمول ایــن قان
ــالغ شناســنامه ممنــوع اســت مگــر  ــخ اب ــون از تاری ــن قان مشــمول ای
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ــاده  ــور در م ــه مذک ــررات آیین نام ــق مق ــه طب ــازه ک ــل اج ــا تحصی ب
ــون  ــن قان ــرای ای ــخ اج ــره 1 - از تاری ــد. تبص ــد ش 12 داده خواه
ــدون  ــون ب ــن قان ــای مشــمول ای ــالغ شناســنامه قطــع درخت ه ــا اب ت
تحصیــل اجــازه طبــق مقــررات آیین نامــه مذکــور در مــاده 12 
ممنــوع اســت. تبصــره 2 - اراضــی مشــجر و اماکــن مســکونی و 
محل هــای کســب و پیشــه و تجــارت کــه مســاحت آن از پانصــد 
ــت.  ــتثنی اس ــون مس ــن قان ــمول ای ــد از ش ــاوز نکن ــع تج ــر مرب مت
ــر  ــد مت ــر از پانص ــات بزرگت ــجر و باغ ــی مش ــات اراض ــک قطع تفکی
مربــع بــا رعایــت مقــررات شهرســازی مجــاز اســت ولــی قطــع 
ــدون  ــه هرمســاحت کــه باشــد ب درخــت در قطعــات تفکیــک شــده ب
ــره 3 - در  ــت. تبص ــوع اس ــون ممن ــن قان ــررات ای ــق مق ــازه طب اج
ــادی  ــا ه ــع و ی ــرح جام ــاس ط ــر اس ــه ب ــاختمانی ک ــای س پروانه ه
ــه  ــی ک ــداد درخت ــود تع ــادر می ش ــهرداری ها ص ــرف ش ــهرها از ط ش
ــد خواهــد شــد. در  ــن و قی ــد قطــع شــود تعیی ــر ســاختمان بای در اث
ــدت  ــه و قطــع درخــت ظــرف م ــت پروان ــس از دریاف ــه پ ــی ک صورت
ــود  ــاختمان نش ــه س ــدام ب ــه اق ــذر موج ــدون ع ــه ب ــدرج در پروان من
ــد.  ــد ش ــون خواه ــن قان ــرر در ای ــای مق ــمول مجازات ه ــب مش مرتک
تبصــره 4 – شــهرداری ها موظفنــد بــه ازاء درخت هایــی کــه در 
ــوند  ــا می ش ــده ی ــته ش ــون کاش ــن قان ــمول ای ــن مش ــات و اماک باغ
بــرای مدتــی کــه طبــق مقــررات ایــن قانــون اجــازه قطــع آنهــا داده 
ــه پیشــنهاد مشــترک وزارت کشــاورزی و  ــه ب نمی شــود. مبلغــی را ک
منابــع طبیعــی و وزارت کشــور بــه تصویــب هیــأت وزیــران می رســد 
هرســاله بــه عنــوان جایــزه کاشــت و حفــظ و مراقبــت از درخــت بــه 
ــغ از محــل اعتبــار  ــن مبال صاحبــان آنهــا پرداخــت نماینــد. نصــف ای
عــوارض نوســازی و نصــف دیگــر آن محــل اعتبــاری کــه در بودجــه 
ــد  ــور خواه ــن کار منظ ــرای ای ــی ب ــع طبیع ــاورزی و مناب وزارت کش

ــردد.  ــن می گ ــد تأمی ش
ــب  ــه و تصوی ــاده 12 تهی ــق م ــره طب ــن تبص ــی ای ــه اجرای آیین نام
خواهــد شــد. تبصــره 5 - بــه منظــور تشــویق در امــر ایجــاد و توســعه 
فضــای ســبز در شــهر و روســتا دولــت اعتباراتــی بــا شــرایط مســاعد 
ــی  ــه کمــک و راهنمای ــر گون ــد داد وه ــازل تخصیــص خواه ــره ن و به
ــردن  ــن ب ــاده 5 - از بی ــد. م ــوط می نمای ــراد مرب ــخاص و اف ــه اش ب
ــل  ــن داخ ــی – میادی ــای عموم ــر – پارک ه ــع در معاب ــان واق درخت
شــهرها و همچنیــن در شــاه راه ها و راه هــای عمومــی خــارج شــهر بــه 
هــر قطــر ممنــوع اســت، مگــر طبــق آیین نامــه ایــن قانــون. تبصــره - 
کاشــت و حفاظــت و آبیــاری درختــان معابــر و میادیــن و پارک هــای 
ــاده 6 - وزارت  ــد. م ــهرداری ها می باش ــف ش ــم وظای ــی از اه عموم
ــل  ــارات حاص ــف و اختی ــد وظای ــی می توان ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
از ایــن قانــون را بــه ســایر وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی و 
ــد. مــاده  انجمن هــای ده - شــهر - شهرســتان و اســتان تفویــض نمای
7 - در مــورد قطــع درختــان در جنــگل و مناطــق دیگــر منابــع 
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ــوط  ــای مرب ــن و آیین نامه ه ــررات قوانی ــق مق ــاکان طب ــی کم طبیع
ــمال  ــای ش ــی جلگ ه ــی جنگل ــره - اراض ــد. تبص ــد ش ــل خواه عم
کــه از طــرف وزارت کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــرای اجــرای 
ــده  ــل ش ــذاری امنتق ــی واگ ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق ــه اش ــرح ب ط
ــل تفکیــک نیســت و عــدول از  ــه هیــچ عنــوان و صورتــی قاب اســت ب
اجــرای مفــاد قــرارداد مربــوط نیــز ولــو بعــد از انتقــال قطعــی، مجــاز 
ــه تغییــری در طــرح از نظرکشــاورزی در جهــت  نمی باشــد و هــر گون
ــرح  ــه ط ــه ارائ ــول ب ــور موک ــی مذک ــرداری از اراض ــر هب ــود به بهب
ــه  ــت. ب ــی اس ــاب عطبیع ــاورزی و من ــت وزارت کش ــدد و موافق مج
ــرداری  ــت و بهره  ب ــون حفاظ ــاده 36 قان ــر م ــررات دیگ ــال مق ــر ح ه
از جنگل هــا و مراتــع نیــز بــه قــوت خــود باقــی اســت. عــدم رعایــت 
ــا  ــده ی ــذار ش ــی واگ ــد از اراض ــع ی ــب خل ــره موج ــن تبص ــاد ای مف
منتقــل شــده در مقابــل بازپرداخــت عیــن وجــوه دریافتــی اولیــه بــه 
ــدرج در طــرح مصــوب  ــات من ــه انجــام عملی ــای عادل ــالوه هزینه ه ع
نحــوه  می باشــد.  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  وزارت  طــرف  از 
ــاده  ــب م ــه موج ــه ب ــای ک ــق آیین نام ه ــت طب ــی و بازپرداخ ارزیاب

ــود. ــد ب ــد خواه ــب می رس ــه تصوی ــون ب ــن قان 12 ای
ــین  ــردن - جانش ــا ک ــه و جابج ــه خزان ــوط ب ــط مرب ــاده 8 - ضواب  م
ــرداری از نهالســتانها  ــا بهره ب ســاختن و قطــع درختــان کــه مالزمــه ب
- قلمســتانها و باغــات و مــوار ددیگــر دارد بــه موجــب آیین نامه هــای 
ــس  ــر ک ــاده 9 - ه ــد. م ــد گردی ــن خواه ــون تعیی ــن قان ــی ای اجرای
ــردن  ــن ب ــب از بی ــون مرتک ــن قان ــررات ای ــالف مق ــر خ ــداً و ب عم
ــه  ــات ک ــکان باغ ــن مال ــون بشــود همچنی ــن قان ــان مشــمول ای درخت
ــون را  ــن قان ــمول ای ــان مش ــن درخت ــن رفت ــاز بی ــا ت ــداً موجب عم
ــا ســه ســال و پرداخــت جــزای  ــه حبــس جنحــه ت ــد ب فراهــم نماین
نقــدی بــه شــرح زیــر محکــوم می شــوند: در روســتاهای آگهــی شــده 
ــرای هــر اصلــه درخــت. در محل هــای مذکــور در  یــک هــزار ریــال ب
مــاده 2 ده هــزار ریــال بــرای هــر اصلــه درخــت. در محل هــای 
ــا  ــزار ت ــک ه ــت از ی ــر و درخ ــوع قط ــب ن ــر حس ــاده 5 ب ــور م مذک
ــاده  ــن م ــور در ای ــای مذک ــال. تبصــره - مجازاته ــزار ری ــک صــد ه ی
قابــل تعلیــق و یــا تبدیــل بــه جــزای نقــدی نیســت و احــکام صــادره 

ــود. ــد ب ــل پژوهــش خواه فقــط قاب
ــی و  ــع طبیع ــوران وزارت کشــاورزی و مناب ــزارش مأم ــاده 10 – گ م
ــون  ــن قان ــرای ای ــور اج ــهرداری ها مأم ــی و ش ــوران دولت ــایر مأم س
کــه وظایــف ضابطیــن دادگســتری را در کالس مخصــوص تحــت نظــر 
دادســتان شهرســتان تعلیــم گرفتــه باشــند در ایــن مــوارد بــه منزلــه 
ــاده 11 - هــر کــس اعــم از  گــزارش ضابطیــن دادگســتری اســت. م
ــم  ــا جرائ ــخاص عالم ــایر اش ــا س ــون و ی ــن قان ــری ای ــوران مج مأم
ــبت  ــی نس ــه کس ــت ب ــالف حقیق ــه خ ــون را ب ــن قان ــور در ای مذک
ــه  ــس جنح ــازات حب ــه مج ــد ب ــع بده ــالف واق ــزارش خ ــا گ ــد ی ده
ــی  ــن جزای ــه در قوانی ــن ک ــر ای ــود مگ ــوم می ش ــال محک ــه س ــا س ت
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ــن صــورت  ــه در ای ــی شــده باشــد ک ــش بین ــازات شــدیدتری پی مج
بــه مجــازات اشــد محکــوم خواهــد شــد. رعایــت مفــاد تبصــره مــاده 

ــورد الزامــی اســت. ــن م ــون در ای ــن قان 9 ای
بــه پیشــنهاد  قانــون  ایــن  اجرایــی  آیین نامه هــای   –  12  مــاده 
وزارت کشــاورزی و منابــع طبیعــی و وزارت کشــور تهیــه و بــه 
ــر  ــتمل ب ــوق مش ــون ف ــید. قان ــد رس ــران خواه ــأت وزی ــب هی تصوی
ــس ســنا در جلســه  ــب مجل ــس از تصوی ــه تبصــره پ ــاده و ن دوازده م
فوق العــاده روز دوشــنبه 1352,5,8 ، در جلســه فوق العــاده روز پنــج 
ــه  ــاه و دو ب ــیصد و پنج ــزار و س ــک ه ــاه ی ــرداد م ــم م ــنبه یازده ش
تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید. رییــس مجلــس شــورای ملــی 

ــی__ ــداهلل ریاض - عب
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سبز در شهرها مصوب  ی( قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضا1ماده ) یینامه اجرا نیآئ هیاصالح »مصوبهعنوان 
مورخ  یحیتنق-استان ها یعال یشورا 15/02/1389مجمع تشخیص مصلحت نظام)مصوب  20/04/1388

25/01/1400)» 
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قانون اصالح قانون حفظ و  (1ماده ) یینامه اجرا نیآئ هیاصالح
مجمع  20/04/1388سبز در شهرها مصوب  یگسترش فضا

 یعال یشورا 15/02/1389مصوب )تشخیص مصلحت نظام
 (25/01/1400 خمور یحیتنق-ااستان ه
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سبز در شهرها مصوب  ی( قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضا1ماده ) یینامه اجرا نیآئ هیاصالح »مصوبهعنوان 
مورخ  یحیتنق-استان ها یعال یشورا 15/02/1389مجمع تشخیص مصلحت نظام)مصوب  20/04/1388

25/01/1400)» 

  

سبز در شهرها مصوب  یقانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضا (1ماده ) یینامه اجرا نیآئ هیاصالح

مورخ  یحیتنق-استان ها یعال یشورا 15/02/1389)مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  20/04/1388

 ی گردد:م ابالغ لیبه شرح ذ (25/01/1400

 

 : تعاریف – 1 ماده

 سانتیمتر باشد.( 15 )چوبی منفرد كه محیط بن آن كمتر از پانزده(تنه)نهال:  گیاه دارای ساقه  الف

كه (غیر مثمر)و سایر درختان(مثمر)رد اعم از درخت دارای میوه ماكولدارای ساقه منف (چوبی)درخت: گیاه خشبی  ب

 محیط بن آن ها از پانزده سانتیمتر كمتر نباشد.

 درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف می باشد. -تبصره

بن درخت : محل تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است.  در صورتی كه درخت در سطح زمین به چند ساقه     -ج

 منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه مالك عمل خواهد بود و بقیه ساقه ها شاخه محسوب می شوند.

 داشته باشد:را : از نظر این آیین نامه به محلی اتالق می شود كه حداقل یكی از مشخصات ذیل  باغ   - د

مربع یك اصله درخت مثمر و یا غیرمثمر و یا  متر (25)  بیست و پنج: دارا بودن درخت به طور متوسط هر  كمی جزء

 شانزده در صورت وجود بنا و مستحدثات مجاز در زمین به طور متوسط در هر  ایتركیبی از آن ها وجود داشته باشد 

لحاظ )عدم احتساب تعداد درختان كسر شده در آمار جبباز یك اصله. قطع و امحای درختان مو یمترمربع فضا (16)

درصد سطح  60از  شیمعتبر ب یپروانه و گواه یكه سطح اشغال مجاز و دارا ینخواهد بود. در صورت (شده در این بند

 گردد. یبند نم نینامه باشد، مشمول ا نییآ نیا بیاز تصو شیتا پ نیزم

 .عمارتغ، باغچه، زمین مشجر و باغ دوم : دارا بودن سند مالكیت و یا سند مادر قبل از تفكیك به عنوان با جزء

 قانون زمین شهری.(12ماده دوازدهم) شجر از كمیسیون سوم : دارا بودن سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر م جزء

 یو سپس در طرح ها هاد كشاورزی باغ شناخته شده اندچهارم : محل هایی كه در حریم شهر توسط وزارت ج جزء

 اند. دهیالحاق گرد یشهر یبه محدوده ها دیجد یتوسعه شهر
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از جمله وجود درختان كهنسال به تشخیص  یطیمح ستیز یدارا بودن ارزش ها ثیپنجم : محل هایی كه از ح جزء

 یهااریمع  نییموظف به تع یاسالم یفوق الذكر(. شوراها یشورای اسالمی شهر باغ شناخته می شوند.)افزون بر جزء ها

 باشند.  یها ماریمع نیشفاف و سپس اقدام بر اساس ا

 یسبز در طرح ها یفضا یكاربر یاراد یعرصه ها ای: فضای سبز شهری: عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی و ه

 در محدوده و حریم شهرها كه دارای مالكیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند. یشهر یلیجامع و تفص

صالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ا»: قانون : منظور از قانون در این آئین نامه قانون و

 دهیمصلحت نظام  رس صیمجمع تشخ بیبه تصو 13/05/1388 خیر تارمی باشد كه د« شورای انقالب 01/03/1359

 .است

 باشد.  یم  یشهر نیقانون زم 14حدنصاب تفكیك باغات در محدوده شهرها مطابق دستورالعمل ماده  -2 ماده

 انكاریپا ی، گواه یقبل از صدور پروانه ساختمان كیالكترون یسامانه ها قیمكلف است از طر شهرداری –3 ماده

)مطابق یو تعداد درختان امالك و اراض نیزم تیوضع یملك جهت بررس یكاربر رییو تغ كی، افراز ، تفك یساختمان

 . دینامه استعالم نما نییآ نیماده هفت ا ونیسیكم( موضوع را از ییهوا ریوضع موجود و سوابق ملك از جمله تصاو

قانون  12ماده  یها ونیسیو كم ییصالح )مراجع قضا یباغ، صادره توسط مراجع ذ تینوع نییبا تع ماتیتصم -تبصره

مصوبات  نی( و همچن1389شهر )قبل از سال  یاسالم یباغ به شورا صیتشخ تیصالح ی( قبل از اعطا یشهر نیزم

 شهر ندارد.  یاسالم یاز به طرح مجدد در شورایالزم االجراست و ن خیتار نیشهر پس از ا یاسالم یباغ شورا

كاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراه ها و بوستان های عمومی واقع در  -4 ماده

قانون حفاظت  3داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 

 و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است.

( بهره برداران)حفظ، نگهداری و آبیاری درختان در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالكین، ساكنین  -1 تبصره

 و متصرفین آنها است.

در مورد موقوفات؛ متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستأجرین، بهره برداران و متصرفین  -2تبصره

 ن هستند.مسئول آبیاری و نگهداری درختا
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در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، راساً  -3 تبصره

% اضافی به عنوان كارمزد از مالك  15نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده درصد 

توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است درخصوص  مبنی بر عددریافت نماید الكن در صورت اعالم مالك م

حفظ و نگهداری درختان به مالك مساعدت نموده و تنها هزینه های مترتبه را از وی دریافت نماید. در صورت استنكاف 

 بتلف است نسمالك یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذكر، اداره اجرای احكام ثبت محل با دستور دادستان مك

 االجرا اقدام نماید. به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد الزم

برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماكن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم   - 5 ماده

مكلف است صرفا  یر موارد زیر شهردارشهر، با درخواست مالكین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماكن، د

 :دیاین آیین نامه، مجوز صادر نما  7كمیسیون موضوع ماده  یپس ازاخذ را

درخت غیر مثمری كه به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد  - الف

داً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل به حفظ كه در این صورت باید به جای آن توسط مالك یا متقاضی مجد

نماید و در صورت اختالف بهای آن طبق نظر  میدرخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت 

 كارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالك پرداخت خواهد شد.

درختی كه به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشك شده و یا احتمال سرایت آفت و  - ب

بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود كه در این صورت باید به جای 

 انجام شود(. 2تبصره  قمطاب)آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود 

درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، كانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله كشی نفت، گاز، تلفن    -ج

 و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد.

و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالكین و ساكنین مزاحمت  درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور - د

 ایجاد كرده باشد.

برق، مخابرات، شركت  از قبیل آب، فاضالب، گاز،)و كلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری  یشهردار  -1 تبصره

جام هرگونه عملیات عمرانی كه موظفند قبل از ان (های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن ه پخش فرآورد
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آیین  7مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، عالوه بر سایر مجوزهای الزم، از كمیسیون موضوع ماده 

 نامه مجوز اخذ نمایند.

 اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول( د)در مورد بند های )ج) و   -2 تبصره

علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امكان واكاری می باید با رعایت اصول ایمنی 

این آئین نامه صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع  (7)ماده  ونبه ازای درخت هایی كه اجازه قطع آن از طرف كمیسی

 میكند غرس نماید. محیط بن ها در محل تعیین شده كه شهرداری معین

عوارض قطع درخت موضوع این ماده و عوارض قطع بدون  مجوز درختان، طبق تعرفه های كه به پیشنهاد  -3 تبصره

مكلف است درآمد  شهرداری. شد خواهد اخذ شهرداری توسط رسد، شهرداری به تصویب شورای اسالمی شهر می

اختصاص دهد و صرف آن  یبوستان عموم بهآن  لیعوارض را تماما و صرفا به تملك باغات و تبد نیمتمركز حاصل از ا

 باشد یامور ممنوع م ریدر سا

در صورتی كه شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتالف و امحای درختان موضوع قانون را  - 6 ماده

نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق  این آئین (3)فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده 

 مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.

این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نكنند متخلف  (5)شهرداری كه در اجرای ماده  مامورین

 رفت.شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گ

مركب از اعضای زیر در هر  كمیسیون رخانهینامه آن ، دبآیین یـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرا7 ماده

 شود:شهرداری تشكیل می

 ـ یكی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا. الف

 به انتخاب شهردار.از معاونین شهرداری ـ یك نفر  ب

 قوه قضاییهبه انتخاب  یدادگستر یرسم ینفر قاض كیـ  ج

، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز و  ونیسیكم یآرا یاجرا یریگیو مسئول پ ونیسیكم رخانهیدب مسئول

 می باشد.سبز  یمقام مسئول حوزه فضا نیدر صورت عدم وجود سازمان بوستان ها و فضای سبز در شهرداری، باالتر
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امالك  هیدر كل گواهیمراحل صدور پروانه و  یبرای صدور پروانه ساختمانی در ابتداـ شهرداری موظف است 1تبصره  

 نظر كمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.

با مساحت  یدر عرصه ها گواهیمراحل صدور پروانه و  یـ شهرداری موظف است در كالن شهرها در ابتدا2 تبصره

متر مربع واقع در محدوده شهر كمیسیونی مركب از اعضای زیر را در هر یك از مناطق شهرداری تشكیل  2000كمتر از 

 اقدام كند: نداده و نظریه كمیسیون را اخذ و مطابق آ

 ـ نماینده شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا. الف

 نطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر.ـ مدیر منطقه شهرداری و در صورتی كه شهرداری م ب

ج ـ نماینده مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان بوستان ها و فضای  

 سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری.

بند  جزء های موظف است پرونده امالك موضوع یشهر، شهردار یاسالم یباغ توسط شورا صیجهت تشخ -3 تبصره

 ی. رادیشهر ارسال نما یاسالم یماده هفت به شورا ونیسیكم یكارشناس هینامه را به همراه نظر نییآ كمیماده « د»

 باشد.  یشهر ، مالك عمل نم یسالما یشورا بیاز تصو شیبوده و تا پ یشهر قطع یاسالم یصادر شده توسط شورا

درخواست خود را  دیبا یسبز عموم یو هرس درختان و توسعه فضا یسربردار ای ییقطع، جابجا انیمتقاض -8 ماده

درخواست ها را به  نیا یمكلف است تمام ی. شهردارندیاعالم نما یبه شهردار كیالكترون یبه صورت فرم ها حایترج

در  یروز كار 10مزبور حداكثر ظرف مدت  ونیسیكمنامه ارجاع و  نییآ نیموضوع ا 7ماده  ونیسیبه كم یصورت آن

 . دیاعالم نما یبه متقاض یبه صورت آن یو شهردار دیاعالم نظر نما یخصوص درخواست متقاض

شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز الزم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی  -1تبصره

 نخواهد بود. و یا توسعه فضای سبز

شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و  -2 بصرهت

اصول علمی و ایمنی را نموده وامكانات و تسهیالت مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مترتبه در اختیار 

 متقاضی قرار دهد.
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 ییو ضوابط مربوط به هرس و جابجا یز تجهیزات و امكانات شهردارموظف است نحوه استفاده ا یشهردار -9 ماده

نگهداشت و هرس درختان  ،یعموم یمناسب  توسعه و كاشت درختان در عرصه ها یگونه ها و محل ها نییدرختان ، تع

 . دینما ییاجرا هفتماده  ونیسیاز كم هیدییپس از اخذ تا هیرا ته  یعموم یعرصه ها

هرگونه جابجایی درختان توسط مالكین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر  -تبصره

امكان پذیر است.در غیر این صورت شهرداری  7و اماكن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از كمیسیون موضوع ماده 

 موظف به جلوگیری است.

سترش فضای سبز در شهرها و اصالحیه های آن شهرداری موظف است قانون حفظ و گ 7و 1در اجرای مواد  -10ماده  

شهر  در  یاسالم یدر شورا بیشناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه كرده پس از تصو

 و منعكس نماید: یبه روز رسان یتوسعه شهر ینقشه ها

 شماره پالك ثبتی یا شماره نوسازی پالك مشمول.( الف

 مساحت ملك. (ب

 نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، كوچه، شماره، نام مالك یا ذینفع.(  ج

 تعداد و مشخصات هر یك از درختان مشمول قانون به تفكیك نوع مثمر و غیرمثمر.( د

ستری شناخته می نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم كننده اطالعات شناسنامه كه به عنوان ضابط دادگ(  ھ

 شود.

شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه  -1 تبصره

 اخذ بدون درختان، تمام قطع صورت در حتی وجه، (  مشخص و اعالم نماید. این باغ ها به هیچGISهای مربوطه  )

 .شد نخواهند خارج باغ عنوان از قانونی مجوزهای

از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالك یا ذینفع یا قائم مقام قانونی  یهای¬شهرداری موظف است نسخه -2 تبصره

 وی ابالغ نماید.

، درختان واقع در معابر، میادین،  یسبز شهر یمشجر ، فضا یشهرداری مكلف است از مشخصات عرصه ها  -11 ماده

عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل كاشت و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم بزرگراه ها و بوستان های 



پاییز 1400-سال سوم-شماره هشتم279

سبز در شهرها مصوب  ی( قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضا1ماده ) یینامه اجرا نیآئ هیاصالح »مصوبهعنوان 
مورخ  یحیتنق-استان ها یعال یشورا 15/02/1389مجمع تشخیص مصلحت نظام)مصوب  20/04/1388

25/01/1400)» 

  

وی سامانه های ر بر و نینو یدرختان با روش ها%(  20ساالنه بیست درصد )پالك به  صینموده و مراتب را با تخص

 .دینما ی( منعكس و انتشار عمومGISمربوط )

و شهرداری ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی كه سرانه فضای   یوزارت راه وشهرساز -12 ماده

سبز آن ها كمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی االمكان باغات را در كاربری فضای سبز پیش 

استانداری  عمرانی امور معاونت( هزار نفر جمعیت، از طریق 25همچنین شهرهای زیر بیست و پنج ) بینی نمایند.

 اقدام می شود.مربوطه 

شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستان های  -1 تبصره

 شهری در آن ها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد.

از گزارش  كیو هر  جادیرا ا میمستق یها یریو گزارش گ ینظارت مردم یشهرداری ها موظفند سامانه ها -2 تبصره

المال ارائه  تیحفظ حقوق ب یآن را به شورا انهیو گزارش ماه دینما یریگیپ جهیواصله را تا حصول نت یمردم یها

 تینامه و وضع نییآ نیا 11و  10شده مواد  یروز رسان هبرخط و ب یموظف به ارائه گزارش ها یشهردار نی. همچندینما

المال ارائه  تیحفظ حقوق ب ی، به شورا یمردم یانتشار عموم یدر سامانه ها درج عالوه برز شهر را سب یباغات و فضا

 .  دینما

متناسب با حفظ  یها تیفعال تیجهت هدا یتیو حما یقیتشو های دستورالعمل موظفند ها شهرداری  -3 تبصره

 فیدر رد انهیباغات را تهیه و سال ینگهداشت و آبرسان ییو اجرا یفن یبانیشتی، پ یبه زراع اتیو عمل ایدرختان ، اح

برابر عوارض  كیحداقل  زانیمبه شهرداری موظف است  نیبودجه به تصویب شورای اسالمی شهر برسانند. همچن یها

تخصیص داده  و تملك باغات اءی، به اح(عوارض حاصله زانیافزون بر م) نامه آیین نیحاصل از تبصره سوم ماده پنج ا

 . درج نماید یشهردار یبودجه عموم در و
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