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چکیده
به دنبال مشکالت عدیده ی شهریی غریفیاهایت ررهیفب مباهت فن پهال تای هن بهه عههحفب رفه اه یی یهدفی حیهادی در ماایه
آکادماک نرادهای د ل ت به رفه فندفخن در فین مااب یکت فح بات ها یای ن مکاب مهایب بیفی نپ مکاب تای هن یهه و
فندفحهگایی مؤلفه های محرد نااح بیفی فین مکاب غدید بحده فین .هدف فین مپاله آمایو یضایت غریفیاایت مکابیابت شری مطلحب
بیفی فن پال تای ن با رأکاد بی مؤلفههای غریفیاای طباعت نظام مطلحب بینامهریزی شریی فین .یؤفل فیلت مپاله فین فیهن کهه
در آمایو یضایت غریفیاایت مکابیابت شری مطلحب بیفی فن پهال تای هن فح لاهام مؤلفههههای غریفیاهای طباعهت نظهام مطلهحب
بینامه ریزی شریی چگحنه بایس ت فن ام گاید؟ عال ه بی فین یؤفل فیلت ،یؤفالت ییعت دیگیی ناز در فین مپاله مطیح مهتشهحد فح
غمله فین که آمایو شریی چاسن فین که فح نظی غریفیاایت علم بینامه ریزی شهری دالیه مطهیح شهدب طهیح فن پهال تای هن
چاسن؟ ن ایج فین مپاله نشاب مت دهد که آمایو یضایت یضای غریفیاایت شریی با رأکاد بهی مؤلفههههای غریفیاهای طباعهت ناهز
یژگت های نظام مطلحب بینامهریزی شریی مرمریین تی چالوریین ب و های طیح فن پالت تای ن در آیهده به شما متر ند .بها
رحغه به فین مپدمه در فین مپاله رالش خحفهد شد با فی فاده فح مهابع ک اب انهفی ناز مپاالت علمهت تژ هشهت بهه رباهان رالاه
آمایو یضایت غریفیاایت مکابیابت شری مطلحب بیفی فن پال تای ن با رأکاد بی مؤلفه های غریفیاای طباعت نظهام مطلهحب بینامهه
ریزی شریی تیدفخ ه شحد.
واژگان کلیدی :آمایش شهری ،انتقال پایتخت ،جغرافیای طبیعی ،نظام مطلوب برنامهریزی شهری.

( -6نویسنده مسئول) heidare.lotfi@gmail.com
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مقدمه
یکی از مشکالت اصلی تهران و بسیاری از شهرهای پرجمعیت کشور ،عدم تناسب زیرساختهای شهری با عملکررد
آن است .اگر تهران نیز مانند کالنشهرهایی همچون لندن یا پاریس ،از حدود  699سرال پرید دارای شر که متررو و
سایر زیرساخت های رفت و آمد در شهر بود ،شاید دلیلی برای جابه جایی آن وجود نداشت .اولین شرط انتخاب یک
جایگزین مناسب ،دسترسی به ش که قوی حمل و نقل است کره عرالوه برر مقیراس شرهری و من قرهای ،در مقیراس
جهانی نیز قابل طرح باشد .حدود سه دهه است که برای انتخاب جایگزینی برای تهران بره عنروان پایتخرت اداری و
سیاسی کشور تالش میشود ،اما هنوز اقدام جدی در این راستا صورت نگرفته؛ اما آنچره مهرم اسرت و بایرد مردن ر
مسئوالن در طرح فعلی با عنوان :طرح امکانسنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایری
از تهران باشد این است که انتقال پایتخت باید با نگاه عمیق و با لحاظ تجربه کشورهای موفق بررسی شرود ترا م رادا
این طرح ،ناپخته اجرا شود و مشکالت دیگری افزون بر مشکالت فعلی گری انگیرر پایتخرت سیاسری اداری جدیرد
شود .با این حال انتقال پایتخت نیازمند یک برنامه کارشناسی دقیق است .تهران به عنروان مرکرز اقتدرادی و سیاسری
کشور ،شهری است که از ن ر ظرفیت پذیرش جمعیت و فعالیت به حد اش اع رسیده و در وضعیت بحرانری بره سرر
می برد .در چنین شرای ی ،کاهد بار جمعیتی و عملکردی این شهر ،اقدامی ضروری برای تداوم بقرای آن بره شرمار
میرود .یکی از راهکارهای پیشنهادی برای نجات این شهر ،انتقال فعالیتهای اداری و سیاسری آن بره سرایر شرهرها
است .آنچه طرح انتقال پایتخت نامیده میشود ،قاعدتاً با هدف تمرکززدایی از شهر تهران و ایجاد تروازن و تعرادل در
این کالنشهر انجام خواهد شد .بررسی تاریخ تحوالت ایران نشان میدهد که طی قرنها ،پایتخت کشور مانند تروپی
بین مناطق مختلف در حرکت بوده و صرفاً در  599سال اخیر است که بهرغم تحوالت سیاسی و اجتمراعی گسرترده،
مرکزیت سیاسی کشور ثابت مانده است (.)Sadati minaei & Nemati Kashteli, 2014: 111
بررسی تاریخچه موضوع نشان میدهد که طی  99سال اخیر ،به طور متناوب ،طرحهایی با هدف جابهجایی پایتخرت
تهیه شده و گزینه های متعددی مانند سمنان ،اراک و حتی پرند ،به عنوان جایگزین ،معرفی شدهاند .بدیهی اسرت کره
برای تهیه این طرحها نیز هزینه قابل توجهی صرف شده و از تجارب متخددان رشتههای مررت ط نیرز بهررهبررداری
شده است .با اینحال ،هیچ یک از طرح های تهیه شده ،دستاورد اجرایی نداشتهاند و حتی در مواردی ،نترای م العره
بیانگر غیرعملیاتی بودن هرگونه تدمیمی برای جابهجایی پایتخت بوده است.
پس از پایان جنگ تحمیلی وضعیت نامناسب شهر تهران از لحاظ آلودگی هوا ،ترافیک سنگین و خیابانهای نامرترب
و ظاهر نازی ای این شهر ،مسئوالن کشور از جمله شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملری مجلرس را برر آن
داشت تا طرح انتقال پایتخت به شهر دیگری را بررسی کنند؛ اما غالمحسین کرباسچی شهردار تکنروکرات تهرران برا
پذیرش اصالح و بازسازی نازی اها و ناکارآمدیهای پایتخت و اصرار بر اجرای آن ،اندیشه انتقال پایتخت را از یادهرا
برد  .بدین ترتیب این موضوع تا زمان زلزله بم فراموش شد ،اما در سال  69۳9در پی وقوع زلزلره برم و هشردارهایی
که کارشناسان درباره احتمال وقوع زلزله در تهران دادند ،بررسی موضوع انتقال پایتخرت از تهرران بره شرهری دیگرر
توسط حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی م رح شد .روحانی گفرت کره شرورای عرالی امنیرت ملری
طرحهای میانمدت و بلندمدت انتقال پایتخت به نق های دیگر را با جدیت بیشتری بررسی میکند ،چررا کره از ن رر
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شورای عالی امنیت ملی ،تهران به دلیل قرار گرفتن روی خط زلزله برای پایتخت بودن مناسب نیست .در همان زمان
کارشناسان تأکید کردند ،در صورت وقوع زمینلرزه شدید در تهران ،نه تنها سازههرای شرهر ،بلکره سراختار اداری و
حکومتی کشور نیز دستخوش اختالل میشود و سازماندهی فعالیتهای امدادرسانی را هم دشوار میکنرد ( Sheikhi

.)& Agha Mohseni Fashmi, 2015: 58
اگر انتقال پایتخت در دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی به دلیل مسائل شهری و وضعیت نامناسب جغرافیایی و
قرار گرفتن تهران روی دو گسل بزرگ بررسی و م رح شد ،وزیر کرار دولرت نهرم ضررورت انتقرال پایتخرت را در
افزای د جمعیت استان و شهر تهران و مشکالت موجود در صنایع آن جستوجو میکند .جهرمری معتقرد اسرت کره
مشکالت شهر تهران مربوط به جغرافیای تهران نیست و با توجه به جمعیت استان و شهر تهران مشکالت آن به کرل
کشور مربوط میشود .وی همچنین علت به نتیجه نرسیدن م العات اولیره انتقرال پایتخرت در سرالهرای گذشرته را،
پیگیری های بید از حد شهرداری در آن زمان عنوان میکند .وی با بیان اینکره برا انتقرال پایتخرت و مراکرز سیاسری
بخشی از مشکالت حل میشود ،اظهار میکند :این مسئله در دستور کار شورای مسکن قرار گرفته است.
ال ته این نخستین بار نیست که دولت ن هم نگرانی خرود را از ترراکم جمعیتری شرهر تهرران آشرکار مریکنرد .دولرت
احمدینژاد در  6۳شهریور ماه سال جاری طرح انتقال کارکنان دولت به شرهرهای کوچرک را بره کلیره دسرتگاههرا،
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی سراسر کشور ابالغ کرد .بر اساس این طرح ،دولت تسهیالت قابرل تروجهی را بره آن
دسته از کارکنان خود که به تغییر محل اشتغال خود از کالنشهرها (تهران ،مشهد ،ت ریز ،اصفهان ،کرج ،شریراز ،قرم و
اهواز) تمایل دارند ،اختداص میدهد (.)Ibid., 2015: 58
کریم خان زند برای اولین بار شرهر تهرران را بررای مردت کوتراهی بره پرایتختی برگزیرد ،امرا بره دالیرل اقلیمری و
زیستمحی ی (آب و هوای گرم تابستان و بوی نام وع) پایتخت خود را به شهر شیراز که از اعتدال هروا برخروردار
بود ،منتقل کرد؛ اما این انتقال دوام نیاورد ،چه آن که وکیلالرعایایی کریم خان زند ،تاب ماندگاری نداشت .شاید آغرا
محمدخان سرسلسله قاجار در فاصله همان سه روز پس از مرگ کریمخان که به تاخت از شریراز ترا مازنردران ،سره
اسب خود را به هالکت رساند ،اندیشه انتقال پایتخت از شیراز به تهران را در سر میپروراند و در نهایت چنرین کررد
و همچنان تهران پایتخت ایران است .اگر چه انتخاب تهران به پایتختی در بید از  599سال گذشته صرفاً انگیزههرای
سیاسی داشته است ،اما در سال های پس از انقالب همواره ضرورت انتقال پایتخت به عنوان یک ضرورت اجتماعی-
اقتدادی و زیست محی ی خود را م رح کرده است .در این باره آمارها گویاترند که از کاهد  2سراله متوسرط عمرر
پایتختنشینان و هدر رفتن  1درصدی زمان مفید ملی در ترافیک تهران ،قررار گررفتن تهرران روی دو گسرل برزرگ
زلزله ،افزاید آمار جرم و جنایت و افزاید نرخ بیکاری حکایت میکنند .در این میران هزینرههرای سیاسری -اداری،
اقتدادی و اجتماعی انتقال پایتخت بید از هر نکتهای مانع از اجرایی شدن این موضوع بوده ،هست و خواهرد برود.
در سال  6911برخی از منابع دولتی تنها هزینه مالی انتقال پایتخت را حدود  9تریلیون تومان اعالم کردنرد ( Firoozi

.)& Ghaffari, 2013: 46
در گذشته ،امنیت ،عامل اصلی انتخاب یا انتقال پایتخت بوده است ،اما امروزه با توجه به پیشرفت فنرون بره ویرژه در
عرصههای امنیتی و تغییر شیوه های جنگی و همچنین اهمیت یافتن گرردش اطالعرات و ارت اطرات در ایرن عرصره،
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عامل مذکور کمرنگ شده است و در مقابل مرکزیت ثقل اقتدادی اهمیت یافته است .امرروزه اگرر پرایتختی انتخراب
میشود یا انتقال می یابد ،عمدتاً به دالیل غیرامنیتی است .تمرکززدایی ،حل مشکالت موجود در یک پایتخت ،تسرلط
مناسب بر اقتداد کشور یا انتخاب رأس مناسب برای هرم سلسله مراتب شهری از آن جملره اسرت .تجرارب عملری
انتقال پایتخت در کشورهای برزیل ،پاکستان و آل مان و م احث ن ری طرح شده در ایران در قرن حاضر همگی شاهد
این مدعا است که انتقال هیچ یک از پایتختهای کشورهای مذکور به دالیل ن امی ن وده است .اشراره مختدرری بره
تجارب این کشورها ،عالوه بر بررسی ابعاد مختلف ،این نکته را نیز روشن میکند (.)Mireie Et al., 2016: 50
شهر برازیلیا ،پایتخت جدید کشور برزیل ،در حدود سال  6019بنیان گذاشته شد و به دن ال آن مرکرز تدرمیمگیرری
سیاسی  -اداری کشور از شهر ریودوژانیرو 6به آن انتقال یافت .سابقه ایرن فکرر بره اواسرط قررن نروزدهم ( )6۳29و
مراحل بعدی آن به اوایل قرن بیستم باز میگردد .تا سال  6۳55که برزیل از یوغ استعمار آزاد شرد ،شرهرهای برزیرل
عمدتاً م ابق طرح شهرهای پرتقالی و اسپانیایی طراحی میشد که از این به بعد اهداف مشخدی موجب ایجاد شرهر
برازیلیا شد.
اهداف اصلی ایجاد شهر برازیلیا و انتقال پایتخت به آن عمدتاً اهداف بومی و ملی بود که هیچگونه ارت راطی بره حرل
مسائل پایتخت ق لی (ریودوژانیرو) یا تخفیف آن مسائل نداشت .اهرم ایرن اهرداف ایجراد زمینرههرای ملری توسرعه
اقتدادی ر صنعتی ،تضمین امنیت ملی از طریق اعمال حاکمیت بر قلرب آمرازون و کرل سررزمین برزیرل ،تسرهیل و
تسریع زمینههای توسعه و ن ارت در مناطق جنگلی و معدنی آمازون و ایجاد شهرهای ماهیتاً برزیلی عنوان شد.
در روند شکلگیری شهر برازیلیا ،رئیسجمهوری وقت(کوبیچک) در وهله اول قانون ایجراد شرهر برازیلیرا و انتقرال
پایتخت را به تدویب پارلمان رساند و سپس زیر ن رر مسرتقیم خرود شررکتی دولتری را بره من رور پیگیرری انجرام
م العات ،تأمین تدارکات اجرا و انجام عملیات انتقال پایتخت به نام نوواکپ ایجاد کرد که 26درصد سرمایه اولیره آن
از بودجه فدرال برازیلیا و  ۹0درصد باقی مانده از بودجه کل کشور تأمین شد .م العات و اجرای انتقرال پایتخرت بره
برازیلیا در چهار مرحله شامل دوره م العه و طراحری ( ،)602۹-21دوره سراخت و سراز ( ،)6021 - 19دوره اتمرام
مرحله اول و آغاز انتقال پایتخت ( ،)6019 - 19دوره تکمیل ساخت و ساز از  6019ترا بره حرال تحقرق یافرت .در
نهایت برازیلیا به اهداف خود از جمله تجدید ع مت و فرهنگ مردم برزیل نرسید و عمالً م رانی طراحری شرهر بره
آفریند شهری منجر شد که ماهیتاً آمریکایی و فرزند اتوم یل سواری از آب درآمد (.)Ibid., 2016: 55
پس از استقالل سیاسی پاکستان ،فکر انتخاب پایتخت مناسب که مرکزیت ثقل سیاسری و اقتدرادی داشرته باشرد بره
وجود آمد .نخست شهر کراچی به عنوان پایتخت مورد بررسی قرار گرفت ،اما م العرات انجرام شرده نشران داد کره
انتخاب شهر موجود بنا به دالیل متعدد من قی نیست و ایجاد شهر جدید از جن ههای اقتدادی (ارزش افزوده اطراف
شهر جدید و امثال آن) ،اجتماعی (عدم تعلق به یک گروه اجتماعی) ،فنی (تخریب بخد قابرل تروجهی از امکانرات
موجود) و با توجه به جن ههای شهرسازانه (ایجاد هسته مناسب برای یک جهان شهر) قابل توجه است .از این رو ،برا
عنایت به مرکزیت ثقل و واقع شدن در محور جاده ابریشم ،اسالمآباد به عنوان پایتخت در مجاورت شرهر راولپنردی
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انتخاب شد .برنامهریزی این شهر از سال  6020آغاز و تا سرال  6019بره طرول انجامیرد و در سرال  6016نیرز وارد
مرحله اجرایی شد.
وضعیت انتقال پایتخت در برلین تفاوتهایی با برازیلیا و اسالم آباد دارد؛ زیرا برلین در گذشته پایتخت بوده و پس از
فترت بعد از جنگ ،مجدداً پایتخت آلمان شده است .گزیند بن به عنوان پایتخت بره دن رال جردایی پرس از جنرگ
نتوانست آ رزوی بازگشت به برلین را از خاطر مردم آلمان بزداید .پرس از اتحراد دو آلمران در سرال  ،60۳0در مرتن
دی اچه قانون اساسی آمده بود :پایتخت آلمان برلین است و در نخستین فرصتی که چنین تحرولی امکرانپرذیر شرود،
برلین دوباره باید به عنوان پایتخت آلمان برگزیده شود  .بدین مناس ت ،مجلس قوانین الزم را تدرویب کررد و بررای
این من ور نخست حوزههایی از شهر برلین (که عمدتاً بافت قدیمی آن را تشکیل میدادهاند) انتخاب شد ترا پارلمران
و سایر نهادهای دولتی در آنجا استقرار یابند و به این شکل مسیر انتقال پایتخت هموار شرد ( Mousavi & Bagheri

.)Keshkoli, 2015: 227
به عقیده بسیاری از کارشناسان طراحی و ساخت شهر پوتراجایا بزرگترین دسرتاورد دوران نخسرتوزیرری ماهراتیر
محمد در مالزی به شمار میآید .وی در سال  6002فرمان ساخت این شهر را در جنوب کواالالمپرور صرادر کررد برا
این نیت که مراکز تدمیمسازی و سیاسی مالزی را از کواالالمپور به پوتراجایا منتقل کند .سرانجام در اول فوریه سرال
 5996میالدی رسماً پایتخت سیاسی مالزی از کواالالمپور به پوتراجایا منتقل شد .کاخ نخستوزیری مرالزی از اولرین
ساختمانهای حکومتی پوتراجایا بود که به این شهر منتقرل شرد .هرماکنرون بره غیرر از وزارت نفرت مرالزی کره در
کواالالمپور و در ساختمان برج های پتروناس قرار دارد ،بیشتر مراکرز سیاسری و دولتری مرالزی بره پوتراجایرا انتقرال
یافتهاند (.)Ibid., 2015: 227
پوتراجایا شهری در کنار آب و به مساحت  ۹1کیلومتر مربع است .جمعیت این شهر در سال  599۹به میزان  ۹2هزار
نفر ذکر شده است .چند رشته خط آهن سریع السیر و بزرگراه این شهر را به کواالالمپور و فرودگاه بینالمللی مرالزی
در من قه سپانگ متدل می کند .در ساخت این شهر تمامی اصول مدرن شهرسازی رعایت شده است به گونرهای کره
دسترسی به مراکز دولتی و همچنین مکانهای گردشگری از هر ن ر به سهولت صورت میگیررد .از سروی دیگرر در
ساختن این شهر از نمادهای معماری و ساختمانهای تاریخی جهان الهام گرفته شده است .این ساختمانها اکنون بره
یک جاذبه گردشگری در پوتراجایا ت دیل شدهاند .الگوی ساخت پل پوترا که روبهروی کاخ نخسرتوزیرری مرالزی
قرار دارد نیز از پل خواجو در اصفهان برداشته شده است .در زمانی که ماهاتیر محمد طرح انتقال مراکز تدمیمگیرری
سیاسی را از کواالالمپور به پوتراجایا ارائه کرد .بسیاری از مخالفان او را به هدر دادن ثروتهای کشور بررای سراخت
شهری که استفاده ای نخواهد داشت ،متهم کردند .نقد دیگری که در این راب ه به ماهاتیر محمد 6وارد میشد ،این بود
که این انتقال موجب خواهد شد تا کشور از ن ر مرکز ثقل سیاسی به صورت دوپاره درآیرد .برا ایرن وجرود ماهراتیر
محمد در برابر همه مخالفت ها مقاومت کرد و اکنون مشخص شده است طررح او توانسرته جرواب مث رت بدهرد .در
نقشههای رسمی بینالمللی ،کواالالمپور همچنان به عنوان پایتخت مالزی شناخته میشود؛ اما این شهر در واقع اکنرون
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تنها پایتخت تجاری و فرهنگی مالزی است ( .)Moairinejad, 2010: 9هدف این مقالره آمراید فضرایی جغرافیرایی
مکانیابی شهر م لوب برای انتقال پایتخت با تأکید بر مؤلفههای جغرافیای ط یعی و ن ام م لوب برنامهریزی شرهری
است .سؤال اصلی مقاله این است که در آماید فضایی جغرافیایی مکانیابی شرهر م لروب بررای انتقرال پایتخرت از
لحاظ مؤلفههای جغرافیای ط یعی و ن ام م لوب برنامهریزی شهری چگونه بایستی انجام گیرد؟
رویکرد نظری
به طور کلی فضاهای شهری به دو دسته فضرای عمرومی و فضرای خدوصری تقسریم مریشرود .واضرا اسرت کره
محدودهها و مکان هایی که برای قشری خاص و کامالً اختداصی طراحی میشود ،شامل فضرای خدوصری هسرتند،
مانند مسکن .این در حالی است که عرصه عمومی به نوعی یک قلمرو همگانی است که عموم مردم یرک شرهر حرق
حضور در آن را دارند .فضاهای عمو می ،آن دسته از فضاهای هستند که عموم شهروندان بدون نیراز بره کنتررل و…
حق ورود و حضور در آنان را دارند ،فضاهایی چون خیابان ها ،پارکها ،میدانها ،بازارها و مساجد .به ع ارت دیگرر،
مراد از عمومی بودن فضا ،حضور افراد از اقشار و سنین مختلف و جریران داشرتن فعالیرتهرای متنروع اجتمراعی و
خدماتی در آن است .بنابراین فضای عمومی شهری ،فضای باز قابل حضور برای گروههای مختلف اجتمراعی اسرت
که پویایی و کارایی آن نیازمند تعامالت اجتماعی و برخوردهای متنوع است.
مهمترین معیاری که در ارزیابی شهرها و محیطهای شهری باید لحراظ شرود ،کیفیرت عرصرههرای عمرومی شرهری
موجود در آن است .واقعیت اجتناب ناپذیر این است که مردم بر اساس کیفیرت آنچره در پیرامرون خرود مریبیننرد و
تجربه می کنند ،در مورد آن قضاوت می کنند .این دسته از فضاها علت مقیاس عملکردی و همچنرین طیرف متنروع و
گسترده مخاط ان خود دارای بیشترین سهم در حیات جمعی شهروندان هستند ،از اینرو افزاید کیفیت این دسرته از
فضاها بید از سایر انواع فضاها موجب ایجاد جامعه شرهری سرالم و شرکوفا خواهرد شرد ( Ashrafi et al., 2014:

.)2014
در دهه های اخیر که مفهوم کیفیت به ادبیات شهرسازی راه یافته اسرت ،فضراهای شرهری خروب برا مفهروم کیفیرت
م لوب آن سنجیده میشود؛ بنابراین در راستای بررسی کیفیت و سنجد فضاهای شهری ،معیارهرا و شاخدرههرایی
طی دهههای ق ل م رح شده است .پید از این گفته شرد ،بره هرر میرزان کره شرهرها بتواننرد محریطهرای عمرومی
م لوبتری برای ساکنان شهرها ایجاد کنند تا تعاملهای اجتماعی بهتری در آن صورت بگیرد ،به همان میرزان شرهر
از کیفیت باالتری در شهرنشینی و سالمت روان ساکنین آن برخوردار خواهد شد .از سویی دیگر ،مفهوم شهرنشین و
شهروند در این مکان های عمومی شکل خواهد گرفت .روشن است که ایجاد آرامد ،سرگرمی ،فراهم آوردن ارت اط،
زمینه معاشرت و امکان تردد ،از دیگر عملکردهای فضاهای عمومی شهری است .وجود این فضاها بررای پیشرگیری
از درماندگی ،افسردگی ،گوشهگیری و خشونت بسیار مؤثر و ضروری است .به ایرن ترتیرب ایرن فضراها مریتواننرد
موقعیتی برای رشد خالقیت به وجود آورده و محی ی سازنده در یک مجموعه شهری باشند .بنابراین کیفیت م لوب
ارت اطات در این نوع مکانها باعث به وجود آمدن شهروندان بهتر و با فرهنگ اصیلتری خواهد شد .با این حرال ،از
دهههای گذشته که شهرسازی بهعنوان رشتهای جدا از معماری ظهور کرد (.)Ibid., 2014: 435
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لنگ بر اساس سلسله مراتب نیازهای انسانی که از سوی مازلو 6بیان شده است ،کیفیتهای محیط را به شد قسرمت
دسته بندی کرده است و از آنجا که فضاهای عمومی شهری از جمله محیطهای با اهمیت و مورد توجره در طراحری
فضاها هستند ،این ط قهبندی در این گونه فضاها قابل تعمیم است:
 -6کیفیتهایی که نیازهای فیزیولوژیکی انسان را برطرف میسازند.
 -5کیفیتهایی که نیازهای ایمنی و امنیت انسان را برطرف میسازند.
 -9کیفیتهایی که نیاز به تعلق و وابستگی را برطرف میسازند.
 -۹کیفیتهایی که نیاز به عزت و حرمت را برطرف میسازند.
 -2کیفیتهایی که نیاز به خودشکوفایی را برطرف میسازند.
 -1کیفیتهایی که نیاز به ادراک و زی ایی را برطرف میسازند (.)Sabouri & Hojjati, 2017: 140
از جمله اشخاصی که محیط شهری را از دیدگاه نیازهای انسان مورد بررسی قرار داده است ،آنردره گروتن اسرت .از
دیدگاه وی بحث و م العه پیرامون موضوع شهرسرازی منروط بره بررسری نیازهرا و احتیاجرات بشرر اسرت .گروتن
احتیاجات بشر را به دو دسته نیازهای جسمانی و نیازهای روحی روانی ،دستهبندی میکند .احتیاجات جسمی انسران
برای زیستن ،چون تنفس ،تغذیه ،استراحت و ...باید پایه و اساس شهرسازی قرار گیرند و احتیاجات روحی و روانی
انسان مانند زندگی در جمع ،فراغ ت ،تفرریا ،آرامرد فکرری و روحری ،بررای ترأمین سرعادت و شرناخت افکرار و
روحیات افراد ضروری اسرت .از ن رر وی اگرر محرل سرکونت انسران -چره فرردی و چره جمعری -برا توجره بره
نیازمندیهاید ساخته شود ،وسایل خوش زیستی او فراهم شده است (.)Hataminejad, 1999: 27
مدل دیگری که از کیفیت محی ی ارائه شده اسرت ،مردلی اسرت کره در کتراب  Public places, Urban spaces2آن
پرداخته شده که متیو کرمونا در آن شد وجه مختلف کیفیتهای محیط شهری م لوب را بیان میکند .این مؤلفرههرا
ع ارتاند از:

 -6مؤلفه کال دی :بیانگر کیفیت هایی است که به کال د محیط مربوط هستند .ق عهبندیهرا ،بلروکبنردیهرا ،کراربری
زمین ،الگوی مسیرها از عوامل تأثیرگذار بر کیفیتهای کال دی فضای شهری هستند.
 -5مؤلفه ادراکی :ادراک ،شامل جمعآوری ،سازماندهی و حس کردن محیط است .بعد معنایی فضا یعنی کیفیتهرایی
از فضا که بر ادراک انسان تأثیر مستقیم دارند و به تع یری که انسان از فضا میکند ،وابسته است.
-9مؤلفه اجتماعی :شامل کیفیت های مث ت و منفی یک فضا از لحاظ اجتماعی است .بیانگر این م لب است که فضرا
در شهر چگونه پاسخگوی حضور افراد در آن و رفتارهای متفاوت آن ها به لحاظ اجتماعی اسرت .بنرابراین ترأثیرات
فضا در عملک رد افراد و چگونگی تن یم و کنترل رفتار ساکنان در محیط از م احث اصلی ابعاد اجتمراعی یرک مکران
است.
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 -۹مؤلفه بدری :لذت دیدن فضاهای شهری از عوامل تأثیرگذار بر ادراک و فهمیدن است .این تأثیر گراهی لح رهای
و گاهی درازمدت است که بستگی به ویژگی خاصی دارد که از آن دیده یا ادراک شده است .بعد بدری فضرا شرامل
کیفیتهایی است که با دیده شدن فضا به وسیله حاضران و ناظران ،بر آنها تأثیر میگذارد.
 -2مؤلفه عملکردی :از مهمترین کیفیرت هرای یرک فضرای شرهری خروب ،قابرل دسرترس برودن آن بررای تمرامی
گروههاست .همچنین وجود عملکردهای متنوع و آزادی فعالیتهای اجتماعی قابل ق ول نیز از مروارد دیگرری اسرت
که موجب ارتقای عملکرد محیط شهری میشود .بنابراین بعد عملکردی فضا مربوط بره کیفیرتهرایی اسرت کره بره
فعالیتهای موجود در فضا و عملکرد خود فضا وابستهاند (.)Azomati, 2014: 112
 -1مؤلفه زمانی :استفاده از چرخههای فعالیتی و زمانی همچون زندگی در روز ،شب و فدول مختلف ،در بهرهگیری
از فضاها ،به طرح کمک می کند .بنابراین مدیریت زمانی در فضراهای عمرومی از عوامرل تأثیرگرذار در شرکلگیرری
عملکردها و تغییرات فضایی است.
یکی از مشهورترین مجموعه کیفیتهای طراحی شهری که از سوی اهل فن ارائره شرده اسرت ،مجموعره پیشرنهادی
گروه م العاتی مرکز مشترک طراحی شهری پلیتکنیک آکسرفورد اسرت .مجموعره مزبرور کره بره همتیران بنتلری و
همکاراند در کتابی تحت عنوان محیطهرای پاسرخ ده تردوین و ارائره شرده اسرت ،گرچره از عمرق تئوریرک قابرل
مالح های برخوردار نیست ولی بهواس ه جامعیت نس ی و سهولت فهم و شیوه جذاب در ارائه و تدویرپرردازی بره
یکی از مراجع مهم مورد استفاده محافل حرفهای (و نه الزاماً آکادمیک) بدل شده است (گلکرار .)51 :69۳5 ،آنران در
وهله نخست هفت معیار و بعد ها سه معیار دیگر را که بایستی در طراحری شرهری رعایرت گردنرد ،بره ایرن ترتیرب
پیشنهاد میکنند:
 -6نفوذپذیری :به مفهوم تأمین دسترسی ارت اط فیزیکی و بدری با نقاط مختلف.
 -5تنوع :به مفهوم حضور تنوع عملکردی ،تنوع فرمها و تنوع اشخاص و گروههای اجتماعی در مکانهای شهری.
 -9خوانایی :به مفهوم قابلیت ادراک و راهیابی آسان محیط به نقاط و نشانیهای مورد ن ر.
 -۹انع افپذیری :به مفهوم توانایی و قدرت فضا در پذیرفتن عملکردها و ماوا دادن فعالیتهای گوناگون در خود.
 -2سازگاری بدری :به مفهوم متناسب بودن خدوصیت بدری محیط با عملکرد و معنی محیط مزبور.
 -1غنا :به مفهوم توجه به ظرافت و ریزهکاری در محرکهای حسی مختلف و نه صرفاً محرکهای بدری.
 -1قابلیت شخدی سازی :به این مفهوم که ساکنان و شهروندان قادر باشند به طریقی مهرر خرود را برر فضرای شرهر
بزنند و بهگونهای آن را متعلق به خود و شخدی کنند.
-۳کارایی از ن ر مدرف انرژی
-0پاکیزگی (به حداقل رساندن آلودگیهای هوا و )...
 -69حمایت و پشتی انی از ط یعت و حیات وحد (نگهداری از اکوسیستمها و ن ریات اشخاص و گروههای دیگرر)
(.)Ibid., 2003: 28
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جدول شماره  -1تعاریف و ارتباط کیفیتهای طراحی شهری
کیفیتتتتتت

تعاریف

زیر کیفیتها (کیفیتهای مرتبط)

دسترسی

میزان سادگی و آسانی دستیابی از محلی به محلهای دیگر .دسترسی م لروب آن اسرت کره کلیره افرراد

اختالط کاربری ،محی ی برای همه (هم شمولی) پایداری (در

جامعه ،اعم از پیر ،جوان و معلول ،با درآمدها و امکانات مختلف را دربر گیرد و امکان انتخاب را بررای

قالب امکان استفاده از حمل و نقل عمرومی) ،پیراده مرداری،

همه فراهم سازد .عدالت دسترسی برای گروههای مختلف جمعیت و کنترل ش که دسترسی

کارایی ،عدالت ،نفوذپذیری ،آساید

اصلی

اخررررررتالط

توسعه مختلط کاربریهای شهری رویکرد جدیدی در چیدمان و ارت اط فضرایی کراربریهرا اسرت .ایرن

اختالط کاربری ،سرزندگی دسترسی ،تعاملگرایی (تعامالت

کاربریها

نگرش تا زمان حاضر تحوالتی را پشت سر گذاشته و در ن ریات نوشهر گرایی به عنوان یکی از اصرول

اجتمرراعی) امنیررت ،انتخرراب کررارایی – انرررژی ،پایررداری،

مهم م رح شده است

گوناگونی ،سازگاری ،عملکردی

به مفهوم تأمین دسترسی و ارت اط بدری با نقاط مختلف .هر ن امی از فضاهای همگانی به تعداد راههای

دسترسی ،حق انتخاب ،محرمیت ،عمومیت،

بالقوهای که برای ع ور از یک نق ه به نق ه دیگر در ن ر گرفته شده بستگی.

آساید.

به مفهوم امکان بقای زیست شناختی و جامعه شناختی انسان در محیط شهر .پویایی و تحرک اقتدادی در

سرزندگی ،اخرتالط کراربریهرا ایمنری ،تنروع ،نفوذپرذیری،

مراکز باعث جذب جمعیت (حضور پذیری) میشرود و همرین را عراملی جهرت تسرریع بخشریدن بره

انع افپرذیری ،ارت راط ،تمرکرز ،تعامرل اجتمراعی ،حضرور

سرزندگی به کل شهر میپندارد.

پذیری ،سازگاری ،دسترسی

نفوذپذیری
سرزندگی

)Source: (Iranshahi et al., 2015: 6

تهران و مشکالت برنامهریزی شهری و جغرافیایی آن
شهر تهران در  26درجه و  5دقیقه تا  26درجه و  91دقیقه طول شرقی و  92درجره و  9۹دقیقره ترا  92درجره و 29
دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و ارتفاع آن از  5999متر در مرتفعترین نقراط شرمال ترا  6599مترر در مرکرز و
 6929متر در جنوب متغیّر است .تهران در بین دو وادی کوه و کویر و در دامنه های جنوبی رشته کوه ال ررز گسرترده
شده است .از جنوب به کوههای ری و بیبی شهر بانو و دشرتهرای همروار شرهریار و ورامرین و از شرمال توسرط
کوهستان محدور شده است .ارتفاع چند نق ه شهر تهران از س ا دریا :شهر تهران از ن رر زمرینلررزه جرز منراطق
پرزیان ( ۳تا  69درجه مرکالی) به شمار می آید .گسلهایی که در تهران و حومه تا شعاع  629کیلرومتری مرکرز شرهر
قرار دارند ،ع ارت اند از گسل مشا  ،گسل شمال تهران ،گسل ری ،گسل طالقان ،گسرل ایروانکی و گسرل ایپرک کره
بررسی رفتار آنها حائز اهمیت است (.)Kamranodi Kojuri, 2005: 61
شهر تهران ،به طور پیوسته در معرض خ ر سیل قرار دارد .از دالیل اصلی این موضوع ،می توان اختالف ارتفاع زیاد،
شرایط اقلیمی خاص ،وجود رودخانه های فراوان مانند رود کرج ،رود دربند ،رود چیتگر و مسیل های متعردد و قررار
گرفتن شهر تهران در پای کوه را نام برد .همچنین در شرهر تهرران 65 ،حروزه آبریرز باالدسرت مسرلط برر آب و 6۹
کیلومتر نوار مولد سیل از دارآباد تا غرب دره فرحزاد وجود دارد (.)Rafiyan et al., 2008: 18
تهران از لحاظ موقعیت زمینشناختی بر روی گُسلهای فعالی قرار گرفته که باعث راند زمین و زمینلرزه میشروند.
از میان بسیاری از گسل های فعال تهران ،احتمال فعال شدن سه گُسل به نام های ،گسل مشا  ،گسرل شرمال تهرران و
گسل جنوب ری بید از بقیه وجود دارد .بسیاری از ساختمانها و آپارتمانهای تهران کیفیرت سراختوسراز پرائینی
دارند و از این روی به گفته بسیاری از کارشناسان ،در صورت وقوع زلزله در تهران ،بسیار پرتلفات خواهد بود.
آب و هوای شهر تهران تأثیر گرفته از کوهستان در شمال (نسیم توچال) و دشت در جنوب اسرت .جرز من قره هرای
شمالی تهران که تحت تأثیر کوهستان تا اندازه ای معتردل و مرطروب هسرتند ،آب و هروای دیگرر من قره هرای شرهر
کمابید گرم و خشک و در زمستان ها اندکی سررد اسرت .مهرم تررین من رع برارش در ایرن شرهر بادهرای مرطروب
مدیترانهای و اطلسی هستند که از سوی غرب میوزند .رشته کوه ال رز همچون سدی از نفروذ بسریاری از ترودههرای
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هوا جلوگیری می کند ،از همین روی س ب گردیده که هوای تهران از یک سو خشک تر و از سروی دیگرر از آرامرد
نس ی برخوردار باشد (.)Ibid., 2008: 15
نمای شهر در نقاط گوناگون بر پایه عوامل جغرافیایی ،اقتدادی ،فرهنگی و تاریخی متفاوت است .در شمال شهر کره
به کوهها نزدیکتر است معموالً خیابانها و کوچهها شریبدارترر و در جنروب شرهر همروارتر هسرتند .همچنرین در
جنوب شهر ساختمان های بلند مرت ه کمتر و در شمال شهر بیشتراند .ساختمان های اداری و دولتی نیز عمدتاً در مرکز
شهر قرار دارند .از طرف دیگر در مناطقی که تاریخ ساخت آن ها جدیدتر است مانند من قه  ،5من قره  2و من قره 55
که همگی در غرب و شمال غرب شهر جای دارند ،با توجه به پیروی از آیین نامه های جدیدتر ،اصول شهرسرازی در
آن ها بیشتر رعایت شده است .در این من قه ها معموالً عرض خیابان ها و کوچه ها ،سررانه پارکینرگ و سررانه فضرای
س ز از دیگر مناطق شهر بیشتر است .وارون بر آن در مناطق کهن تر که ساخت آن ها زودتر انجام گرفتره اسرت ماننرد
من قه ( 65تهران قدیم) و من قره ( 59ری) معمروالً بناهرای تراریخی و سرنتی بیشرتری وجرود دارد ( & Pahrizkar

.)Kazimian, 2005: 50

نقشه شماره  -1موقعیت شهر تهران
)Source: (ResearchGate

تهران به عنوان پایتخت ایران در زمان شکل گیری مساحتی حردود  9کیلرومتر مربرع داشرت .برا تغییررات سیاسری و
افزاید جمعیت در زمان دودمان پهلروی و پرس از انقرالب  6921شرهر دسرتخوش دگرگرونی من قره ای و افرزاید
مساحت شد و شمار زیادی محله و شهرک در محدوده کالن شهر تهرران سراخته شرد بره طروری کره در سرال ،69۹1
نخستین طرح جامع شهر تهران ابالغ شد که در آن مساحت شهر با افزایشی خیره کننده به  6۳6کیلومتر مربرع رسرید.
برخی از این محله ها همان روستاهای پیشین بود که گسترش داده شده بود .این مساحت بره  65ناحیره تقسریم شرده

آمایش فضایي -جغرافیایي مکانیابي شهر297 ...

بود .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تعداد مناطق تهران به  59من قه افزاید یافت .بعد از این در ابتردای دهره  19و
پس بررسی های مجدد غرب شهر تهران ،چهار من قه جدید  59 ،2 ،0و  56ایجاد شد و تعداد منراطق تهرران برر اثرر
تغییراتی به  55من قه افزاید یافت (.)Ibid., 2005: 50
این شهر در حدود  199کیلومتر مربع مساحت دارد .شهرداری تهران برای تأمین نیازمندی ها و اداره بهتر سر ا شرهر
را به  55من قه شهرداری و  659ناحیه بخد کرده که شهر ری و تجرید را نیز شرامل شرده اسرت .از سروی دیگرر
وزارت کشور هم برای انجام انتخابات های مختلف و کارهای مردیریتی دیگرر ،تفسریر خراص خرود را از شهرسرتان
تهران دارد که بر  55من قه شهرداری من ق نیست و شمیران و ری را نیرز شهرسرتان هرایی جداگانره در ن رر گرفتره
است .این شهر به واس ه داشرتن شر که مخرابراتی گسرترده نیرز دارای نرواحی هفرت گانره مخرابراتی مری باشرد .در
تقسیم بندی وزارت کشور شهرستان تهران در مرکرز اسرتان تهرران قررار دارد .از شرمال بره شهرسرتان هرای کررج و
شمیرانات ،از شرق به شهرستان دماوند ،از جنوب به شهرستان های پاکدشت ،قرچک و ورامین و ری و اسالمشرهر و
از غرب به شهرستانهای قدس ،شهریار و استان ال رز محدود میشود .مرکز آن بخد مرکزی اسرت ( Latifi, 2005:

.)146

نقشه شماره  -2همسایگان شهر تهران
)Source: (Maphill
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تهران تا پید از بنیان گذاری سلسله قاجار و برگزیده شدن به عنوان پایتخت ایران ،شرهری کوچرک برا  62٬999ترن
جمعیت در سال  661۹بود؛ اما از آن زمان به بعد ،جمعیت آن رو به رشد نهاد و در اواسط دوره قاجار به بزرگ ترین
شهر ایران ت دیل شد .در سرشماری سال  651۹جمعیت تهران  6۹1591نفر اعالم شد 696۳09 .نفر از تهرانری هرا در
آن زمان مالک و  ۹2919نفر مستأجر بودند .بر اساس نخستین سرشماری رسمی که در سال  6992انجام گرفت ،ایرن
شهر با  621909۹تن جمعیت ،پرجمعیت ترین شهر ایران بوده است .همچنین بر پایه آخرین سرشرماری رسرمی کره
در سال  6909انجام گرفت ،جمعیت تهران 6555920۳ ،تن بوده است .توزیرع جمعیرت در منراطق دارای پراکنردگی
بسیاری است .غرب تهران با وجود پهناوری بیشتر دارای جمعیت کمتری است .این میتواند به علت وجود فرودگراه
مهرآباد در غرب شهر تهران باشرد .همچنرین میرزان زادآوری در جنروب شرهر تهرران بیشرتر اسرت .خوابگراه هرای
دانشجویی در من قه  1تهران ،بافت جمعیتی و اجتماعی این من قه را کرامالً تحرت ترأثیر قررار داده اسرت ( Latifi,

.)2005: 150

نمودار شماره  -1تغییرات جمعیت تهران بین سالهای  1۳۳۱تا 1۳۳۱
)Source: (http://www.tehran.ir

جمعیت زیاد تهران و رفت و آمد ان وه خودروها منجر به ت دیلشدن خیابانهرا بره پارکینرگ و ایجراد راهبنردانهرای
متعدد و شدید در این شهر شده که به دلیل آالید شدید هوا ،اتالف وقت و فشرار اقتدرادی برر شرهروندان بحرران
تلقّی میشود .در پاییز  69۳1طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران تهیه و تدویب شد .این طرح که اهرداف کلری
آن بر اهداف طرح های فرادست -مانند طرح جامع تهران و همچنین برنامه چهارم توسعه اقتدرادی ایرران – اسرتوار
شده اند ،چشم انداز تحوالت م لوب این شهر در  59ساله آینده را ترسیم مری کنرد .در طررح جرامع حمرل و نقرل و
ترافیک تهران شاخص های حمل و نقلی تهران در سال  69۳1و سال  6۹9۹در مقایسه با متوسط شهرهای اروپایی در
قالب ارقام و آمار ارائه شدهاند (.)Motthavaf, 2010: 37
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نقشه شماره  -۳مناطق شهر تهران
)Source: (ASCE Library

آلودگی هوا در شهر تهران عمدتاً مدنوعی و ناشی از فعّالیّت وسایل نقلیه است که سرهمی  ۳9درصردی در آلرودگی
هوای شهر دارند و تولید کننده گازهای سمی دی اکسید نیتروژن و مونو اکسید کربن هستند .این وسایل نقلیه گاز دی
اکسید کربن نیز تولید می کنند که هر چند سمّی نیست اما س ب گرم شدن زمین می شود .ارائه یارانه سروخت  -و در
نتیجه ارزان بودن آن -و تعرفه باالی گمرکی بر خودروهای وارداتی  -و در نتیجه افت کیفیت تولیردات خرودرو -و
ورود ساالنه ان وهی از خودروهای تازه ساز از یک سو و محدور بودن در بین کوه هرا از  9طررف کره مرانع خرروج
آلودگی ها از شهر می شود -عوامل اصلی آلودگی هوا در تهران هستند .ساالنه بید از  299گررم ذرّات آالینرده معلّرق
وارد بدن هر تهرانی می شود در حالی که بدن تنها توانایی پاالید  599گرم آالینده را در سال دارد .آلرودگی هروا بره
تنهایی در شهر تهران روزانه حدود  99تن را به کام مرگ می فرستد .همچنین کیفیرت پرایین بنرزین عرضره شرده در
ایران که خود ناشی از تحریمهای علیه ایران و استفاده از مواد آالینده به جای کاتالیست در فرایند تولید بنرزین اسرت
نیز جزو دالیل آلودگی هوای شهرهای بزرگ ن یر تهران دانسته می شود .گسترش وسایل نقلیه عمومی به ویرژه متررو
و فرهنگ سازی برای استفاده از این وسایل و الزام خودروسازها بره پیرروی از اسرتانداردهای روز و رسراندن قیمرت
سوخت مدرفی به س ا قیمت های جهرانی از مهرم تررین راهکارهرای م رارزه برا آلرودگی هروا شرناخته مریشروند
(.)Motthavaf, 2010: 37
توسعه واقعی تهران از دوره صفویه و با توجه خاص شاه طهماسب صفوی آغاز شد .اگرچه روند توسعه شهر تهران در
دوره قاجاریه ،خدوصاً در دوره ناصری تحت تأثیر الگوهای مدیریت و توسعه شهری اروپا قرار گرفت ،اما این شهر تا
آن زمان همچنان به صورت یک شهر سنتی ما ق ل سرمایهداری باقی مانده بود .تا زمان په لوی اول شرهر تهرران تحرت
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تأثیر مستقیم شاه و دربار و بدور از برنامه مشخص رسمی توسعه دراز مدت و تابع مناس ات سرمایهداری بوده است .با
کودتای  6500و روی کار آمدن رضا شاه مناس ات ن ام سرمایهداری در ایران تشدید شد و منتهی به ن ام ش ه مدرنیتره
در دوره پهلوی دوم گردید .در این دوره با توجه به استقرار دستگاه حکومتی متمرکز در تهران جایگراه و نقرد آن در
مناس ات داخلی و بین المللی بید از پرید اهمیرت یافرت و برر سراختار کال ردی آن ترأثیر جردی گذاشرت .توسرعه
زیرساختها ،امکانات ،تأسیسات و تجهیزات شهری با استفاده از الگوهرا و عناصرر م لمران شرهری جدیرد آغراز شرد
(.)Rafieian et al., 2008: 19
با تخریب حدار قدیمی شهر تهران در سال  6966مرحله جدیدی در توسعه فضایی آن ایجاد شد؛ اما در این دوره نیرز
توسعه شهری با تأثیر مستقیم دولت ،در قالب دستگاههای دیوان ساالری و برنامهریزی توسعه شهری م تنی بر رویکرد
مدرن به کمک مشاوران خارجی اتفاق افتاد .طرح توسعه شهری تهران در سال  6961به وسیله وزارتخانههای داخلی و
به کمک مشاوران خارجی با الگوی ش رنجی و جدایی کارکردهای شهری بر اسراس من قره بنردی تهیره ،گردیرد .برر
اساس این طرح کارکردهای جدید شهری در هسته قدیمی شهر جای گرفت .با سرقوط حکومرت رضرا شراه در سرال
 6959و نفوذ روزافزون آمریکا در ایران خدوصاً پس از کودترای  5۳مررداد  6995و تث یرت رژیرم پهلروی دوم ن رام
برنامهریزی جامع و متمرکز دولتی توسعه شهر تهران با کمک کارشناسان خارجی آمریکرایی (گرروه هراروارد) شرکل
گرفت .با انجام اصالحات ارضی اوایل دهه  6929و همزمان با سرمایهگذاریها در تهران در پری افرزاید بهرای نفرت
روند مهاجرت به تهران تشدید گردید .در طول این دهه تهران به یک متروپل با نقد فراملی و بین المللری ت ردیل شرد
(.)Ibid., 2008: 19
با وجود این یکی از بزرگترین مسائل و مشکالت دیرینه شهرداری تهران نداشتن انسجام ساختاری در برنامهریرزی و
تهیه برنامههای اجرائی بوده است ،به طوری که موسسه توسعه بین المللی هاروارد نیز در بررسی مسرائل و مشرکالت
شهر تهران در سال  ،6921عالوه بر طرح ،ن ود هماهنگی عملی و نهادینه شده بین نهادهای مرت ط با برنامهریرزی شرهر
تهران بر ناهماهنگی بین بخدها و معاونتهای مختلف درون شهرداری تهران و نیز تعدد مدیریتهای شهری تهرران
اشاره میکند و آن را از دالیل اصلی سازمان نیافتگی فضائی شهر تهران میداند .ط ق این بررسی نره تنهرا شرهر تهرران
فاقد چارچوب عملی ن اممند و هماهنگ برای رویارویی مؤثر با مسائلی که بر شکل سه بعدی شهر و عملکردها ترأثیر
میگذارند بوده ،بلکه مدیریت شهری تهران فاقد انسجام و هماهنگی با یکدیگر عمل کررده اسرت .در سرالهرای اول
انقالب به دلیل از هم پاشیدگی دستگاه دولت ،ن ام اقتدادی و سازمان مدیریت شهری کشور توسعه تهران به صورت
هرجومرج طل انه درآمد و نوعی ساخت و ساز بیرویه زیر لوای مسکن انقالبی رواج یافت .در دهه اول انقرالب اگرر
چه ن ام سیاسی کشور تغییرات بنیادی کرد و ن ام سل نتی به ن رام جمهروری ت ردیل شرد ،ولری ن رام شهرسرازی و
مدیریت شهری کشور تغییر اساسی پیدا نکرد و روال برنامهریزی متمرکز و آمرانه همچنان ادامه یافت .در این شررایط،
نهادهای مسئول توسعه و عمران تهران نتوانستند به یک برنامه جامع توسعه و مدیریت یکپارچه دست یابنرد و نراگزیر
تهران در معرض یک رشته اقدامات اصالحی ،مق عی و پراکنده قرار گرفت که با افت و خیزهرا و آزمرون و خ اهرای
بسیار همراه بوده است (.)Mahdizadeh, 2002: 26
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سال  6910نق ه ع ف مهمی برای شهرداری تهران به شمار میآید حرکت به سوی اصرالحات لی ررال کره برا خاتمره
جنگ و استقرار دولت جدید آغاز شده بود ،در این مق ع به مدیریت شهری در پایتخت تسرری یافرت .شرروع برنامره
خدوصیسازی بعضی از خدمات شهری اجرای موج جدیدی از طرحهای عمده توسعه شهری ،طرح مسائل پایرداری
و کیفیت زیستمحی ی ،رویکرد ویژه به مسائل و فضاهای اجتماعی و فرهنگی ،توجه و تأکید برر برنامرهریرزی بلنرد
مدت ،استقالل مالی شهرداری ،تأسیس واحدهای زنجیرهای بزرگ تجاری از ویژگیها و تحوالت این دوره بوده اسرت
(.)Sajjadian, 2005: 55
این تحوالت به شدت تحت تأثیر برنامههای دوم و سوم توسعه اقتدادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،خدوصاً برنامره
سوم قرار داشته است .به طوری که باالترین توان مدیریتی ،برنامرهریرزی ،فنری و اجرایری شرهرداریهرا و سروق دادن
شهرداریها به سمت خودکفایی با ایجاد شوراهای اسالمی شهر از اهداف حرکت در جهت واگذاری اداره امور شهرها
به مدیریتهای انتخابی و توسعه اختیارات و وظایف و تقویت نقد سازمانهای محلی (شهرداریهرا) و برازنگری در
قوانین و مقررات و تشکیالت و روشهای آنها و برقراری ن ام نوین مدیریت شهری و ن ارت بر فعالیتهای محلری
از طرف منتخ ین مردم از خطمشیهای اساسی و سیاستها ،ایجاد و تأمین منابع جدید درآمدی برای شرهرداریهرا از
طریق وصول عوارض قانونی و مالیاتی محلی در محردوده شرهر و تقویرت شرهرداریهرا بره من رور خرود اتکرایی و
خودکفایی نس ی و تأمین قسمتی از هزینه شهرداریهای مناطق نیازمند و محروم با ایجاد صندوق مشترک شهرداریهرا
و کمکهای دولت از اهداف کمی برنامه دوم توسعه اقتدادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران بوده است .اقدامات
شهرداری تهران در ارت اط ناقص با بندهای فوق و ناقض بندهای دیگر است کره توسرعه مرن م و برنامرهریرزی شرده
شهرها ،اداره اقتدادی واحدهای ارائه خدمات شهری ،به ود کیفی تأسیسات و تجهیزات شهری ،سیستمهرای حمرل و
نقل عمومی ،حفظ هویت بافت شهری ،به ود شرایط زیست محی ی ،تهیه طرحهای توسرعه شرهری ،ارتقرای کیفیرت
طراحی شده شهری و مناطق مسکونی بر اساس من قه بندی و رعایت حقوق همسایگی و تدوین معیارها و ضروابط و
مقررات طراحی فضاها ،گسترش تحقیقات شهرسازی و معماری از جمله آنهاست (.)Ibid., 2005: 55
اهمیت مؤلفههای جغرافیای طبیعی در مکانیابی انتقال پایتخت
در چگونگی پراکندگی سکونتگاههای شهری از ن ر مکانی فضایی مجموعهای از عوامل ط یعی و فرهنگی (انسانی) بره
صورت انتزاعی و مشترک مؤثرند و به آن هویت خاصی میبخشند و تغییر هریک از این عوامرل مریتوانرد اهمیرت و
نقد هر موقعیت را دگرگون کند .ال ته بایستی به این نکته نیز توجه کرد که هر کدام از عوامل ط یعی در بعد خاصی از
سکونتگاههای انسانی مؤثر واقع میشوند؛ اما در کل چنین گفته میشود که تمدن واقعی بشر در بخدهایی از نرواحی
جغرافیایی که دارای آب و هوای مساعد و خاک حاصلخیز بوده ،ظاهر شرده اسرت .برر اسراس ن ریره هیردرولیک در
پیداید سکونتگاهها ،آبیاری زمینهای قابل کشت ،افزاید جمعیت و تراکم آن در نواحی مساعد ط یعی ،عامل اصرلی
بوده است .از دیدگاه توسعه پایدار ،ن ام اکولوژیک حاکم بر ناحیه بر اساس فرایند نگرش سیسرتمی (ترأثیر اقلریم برر
ناهمواری و منابع آب و پوشد گیاهی و تعیین ن ام معیشت در ارت اط با بنیانهای انسانی) الگروی نهرایی اسرتقرار را
تعیین میکند این در حالی است که ن ریات تحلیل مکانی بر اساس میزان جمعیت ،نقد و کارکرد ،فاصله ،پراکنردگی
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سکونتگاههای انسانی به شرح و ساختار فضایی سکونتگاهها و حوزه نفوذ آنان (و بال ع ساماندهی به نحروه چیردمان
نقاط شهری و روستایی) میپردازد (.)Rajaji, 2003: 126
در کنگره امریکا پس از تدویب قانون سیاست ملی محی ی در سال  ،6010نیاز بره ارزیرابی ترأثیرات محی ری ق رل از
ایجاد توسعه ،در این کشور و سایر کشورها به طور گستردهای مورد ق ول قرار گرفرت و ایرن ارزیرابیهرا عمومراً بره
دخالت و مشارکت ژئومورفولوژیک نیاز داشتند .در نهایت تعداد و تنوع مشارکتهرای ژئومورفولوژیرک در مردیریت
محیط اخیراً افزاید یافته است .در برزیل ،توسعه شهری به علت ساختن مسرکن در اراضری مرتفرعترر و دامنرههرای
پرشیبتر ریودوژانیرو و به ویژه در نقاطی که جنگلها جهرت ترأمین عرصره مسرکنهرا از درخرت پراک و تخریرب
میشوند ،به زمین لغزش منجر میشود؛ بنابراین برای ممانعت از این نوع توسعه شهری قوانینی وضع شد.
در ایران نیز دفتر م العات وزارت مسکن و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی دو جلد کتاب در این مورد ترألیف
کرده است .سازمان زمین شناسی کشور ،وزارت کشور و برخی نهادهای مرت ط با مسائل شهری به بررسیهای موردی
و بنیادی در این خدوص پرداختهاند .از جمله میتوان به مجموعه م احث شهرسازی و به ویژه جلد چهارم آن اشراره
نمود .در این کتاب رهنمائی ( )69۳1به نقد انکارناپذیر عوامل ط یعی در توسعه شرهرها پرداختره اسرت .مخردوم (-
 )6909نیز در اثر تألیفی خود تحت عنوان شالوده آماید سرزمین به بررسی نقد ژئومورفولروژی و میرزان ترأثیر ایرن
عوامل در طرحهای آماید سرزمین پرداخته است .رجائی( )69۳1در کتاب کاربرد ژئومورفولوژی در آماید سررزمین
و مدیریت محیط به تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی در برنامهریزیهای شرهری و عمرانری پرداختره اسرت .مشریری در
بررسی علل شکلگیری الگوهای زندگی با توجه ویژه بره معیشرت کرو نشرینی ،موقعیرت جغرافیرایی ،آب و هروا،
ناهمواریها ،شیب ،ارتفاع ،پوشد گیاهی ،جنس زمین و نوع خاک ،منابع آب و ن ایر اینها را علل ط یعری دخیرل در
این زمینه دانسته است (.)Ibid., 2003: 126
به ن ر تولون عوامل ط یعی مؤثر در پراکندگی جمعیت و سکونتگاهها ع ارتاند از :آب و هوا ،پوشرد گیراهی ،منرابع
آب ،ناهمواریها (ارتفاع و شیب) و  ...آنچه که با توجه به م الب مذکور میتوان گفت ،این است که در شرکلگیرری
نخستین سکونتگاهها ،مستعدترین نقاط به من ور بهرهبرداری سهلتر از آب و زیرکشت بردن زمین مورد توجه بودهانرد
و الگوی اسکان در سکونتگاههای انسانی بید از هر چیز انعکاس ویژگیهای محیط ط یعی است که در قالرب اشرکال
ناهمواری ،آب و هوا ،پوشد گیاهی ،محیط زیست ،نحوه دسترسی به منابع آب و خاک و ن ایر اینهرا برر اسرتقرارها
مؤثر واقع میشود (.)Bayati Khatibi, 2011: 86
اهمیت مؤلفههای نظام مطلوب برنامهریزی شهری در مکانیابی انتقال پایتخت
تعاریف و برداشتهای مختلفی از شهر وجود دارد که دارای تشرابهات و تفراوتهرایی اسرت .ط رق مراده  ۹قرانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران ،شهر ،محلی (مکانی) است با حدود قرانونی کره در محردوده جغرافیرایی
مشخص واقع شده و از ن ر بافت ساختمانی ،اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خرود اسرت،
به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ،تجارت ،صنعت ،خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته
و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نس ی برخوردارند .شرهر کرانون م رادالت اجتمراعی ،اقتدرادی ،فرهنگری و
سیاس ی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است .یا مکان تجمع عده کثیرری از مرردم
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با سالیق ،افکار ،رفتار و… متفاوت میباشد .از ن ر کال دی ،شهر جایی است که دارای ساختمانهای بلند ،خیابانها،
پارکها ،ادارات ،زیرساختها و تأسیسات شهری و ...میباشد .در بعد اقتدادی نیرز شرهر جرایی اسرت دارای وجره
غالب اشتغال صنعتی ،خدماتی و س ک مدرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است .یکی از انواع تعریف-
های رای از شهر ،تعریف عددی آن است .به نحوی که در ایران تا سال  12شهر را مکانی میگفتند کره جمعیرت آن
بید از  2هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد ،شهر به جایی گفتره مریشرد کره دارای شرهرداری باشرد ( Hosseini

.)Siahgholi & Ghadami, 2016: 31
به طور کلی از زمانی که بشر برای شناسایی محیط اطراف و تسهیل در امر زندگی و رفع مشکالت و نیازهرای خرود
به تکاپو پرداخت در حقیقت دست به یک نوع برنامهریزی زد .در حال حاضر نیز با توجه به وجرود جمعیرت رو بره
افزاید امروزی استفاده از منابع ط یعی و به کار گیری امکانات اقتدادی فیزیکی و اجتماعی به من ور رفراه و ارتقرا
س ا زندگی بشری ،نیاز به برنامه ریزی از جمله ضرورتهایی است که میتوان به وسیله آن در دستیابی به هدفهرا
به موقعیتهای م لوبی نائل آمد .در صورتی که بخرواهیم تعریفری کلری از برنامرهریرزی داشرته باشریم مریبایسرتی
برنامهریزی را ع ارت از کوششی در جهت انتخاب بهترین برنامهها در جهت رسیدن به هدفهای مشخص بدانیم که
ممکن است این کوشدها و برنامه ها تا مرحله نهایی هدف نیز پید نرود بلکه گرامهرایی در جهرت رسریدن بره آن
باشد.
امروزه شهرها به صورت مجموعهای واحد هستند که ماننرد انسران دارای خدرایص و ویژگریهرای زنردگی اسرت.
شهرها پیوسته در حال تغییر و تحول با خود کم ودها ،مسائل و مشکالت ،محدودیتها و نیازهایی را به همراه دارند
رفع کم ودها و نیازها و حل کردن مسائل و مشکالت ،با برنامهریزی دقیرق و اصرولی شرروع مریشرود .بنرابراین برا
پرداختن به کم ودها ،نیازها و محدودیتها و با توجه به مسائل و مشکالت ،هدف اساسی برنامهریزی امکان تعیین و
ت یین یافته ،شهر را در مس یر حرکت مشخص قررار خواهرد داد .از ایرن رو در فرآینرد توسرعه شرهر ،لرزوم جایگراه
برنامهریزی بید از پید احساس میشود (.)Ibid., 2016: 31
هدف اصلی برنامهریزی شهری ع ارت است از محی ی راحتتر ،بهتر ،آسانتر و مؤثرتر برای شهرنشینان برنامهریزی
شهری مجموعه گستردهای از فعالیتهای ن اممند است که به من ور نیل به اهدافی برای آینرده شرهر در ن رر گرفتره
میشود.
نکته مهمی که در برنامهریزی شهرها اهمیت دارد مسئله آیندهنگری است؛ زیرا زندگی شهرها بردون سراز و کارهرای
انت ام و قابل اجرا دچار هرج و مرج و آشفتگی خواهد شد .بنابراین برنامرهریرزی شرهری تالشری بره من رور انجرام
اعمالی است که نتای آنها ن ارت بر شهر را برای حفظ منافع شهروندان و به ود محریط آنهرا در پری دارد .وجرود
معضالت شهری امروزه احساس نیاز به برنامهریزی را بیشتر میکند و در چارچوب این تفکر ،ایجاد تعادل ،تناسب و
هماهنگی در بخدهای مختلف شهر امکانپذیر میباشد .بنابراین برنامهریزی شهری ،شهر و حیات شهر را به عنروان
یک ساز و کار پویا ،هدفدار و زنده یاری میرساند و در این شرایط اسرت کره مردیریت شرهری برا وجرود برنامره
آیندهنگرانه شهری در مسیر مناسب حرکت میکند و میتواند پاسخگوی دگرگرونیهرای آتری شرهر و خواسرتههرا و
نیازهای شهروندان باشد .در صورتی که چنین اعتقادی به صورت راسخ وجود داشته باشد ،میتوان با صحت و دقت
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وضع موجود را شناخت ،نیازها را در ن ر گرفت ،اولویتها را ب یند و چشمانردازها را نیرز ترسریم کررد .برا افرزاید
پیچیدگی مسائل امروزه شهرها و اینکه برنامهریزی در شهرداریها فکر کردن درباره رشد و توسعه بهینه شهر اسرت،
نیاز به امر برنامهریزی در جهت رشد و توسعه م لوب شهر ضرورت مییابد .برا توجره بره ایرن ضررورت معاونرت
برنامهریز و حمل و نقل و ترافیک در سال  ۳1در چارت تشکیالتی شهرداری ارومیره پرید بینری شرده اسرت .ایرن
معاونت ابتدا در قالب گروه برنامه و بودجه شروع به فعالیت نموده و با انتداب جناب آقای پور صرمد بره معاونرت
این حوزه ،فعالیت رسمی خود را بهصورت رسمی آغاز نموده است.
برنامه ریزی شهری رشته ای است که با هدف دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری یک محیط شرهری از طریرق
تدوین برنامه و طرح کاربری زمین ،حمل و نقل ،روابط اجتماعی شهری ،زیست محی ی و … میپردازد.
انواع روشهای برنامهریزی شهری موجود و آزموده در بسیاری از کشورها ع ارتاند از :برنامهریرزی اسرتراتژیک در
س ا شهر ،برنامهریزی جامع ،برنامهریزی اجتماعات محلی ،برنامه ریزی کراربری زمرین و غیرره .ایرن برنامرههرا بره
شیوههای مختلفی ،قدد مداخله و تأثیر بر فرم و عملکرد شهرها را دارند .حتی برنامههرایی کره اجرایری نمریشروند،
تأثیر خود را بر دنیای واقعی میگذارند؛ به طور مثال مریتواننرد ت ردیل بره مرانعی در توسرعه پایردار شروند .طیرف
روشهای برنامه ریزی گسترده است و منعکس کننده زنجیره در حال تحولی اسرت کره در آن روشهرای از براال بره
پایین و از پایین به باال با درجات مختلف در هر زمینه خاص ترکیب شدهاند (.)Ziari, 1999: 26
در هر رویکردی ،پیادهسازی موفقیتآمیز برنامه ها همواره نیاز به یک اراده قوی سیاسی ،مشررارکت مرؤثر بهررهوران
مربوطه و سه مؤلفه کلیدی توانمند کننده ذیل دارد :چارچوب قانونی شفاف و قابل اجرا :باید بر وضرع سلسرلهای از
قوانین و مقررات تأکید شود که چارچوبی مستحکم و قابل پیدبینی بلند مدتی را برای توسرعه شرهری ارائره دهنرد.
توجه ویژه به مسئولیتپذیری ،قابلیت اجرا و توان اعمال چارچوبهای قانونی در جایی کره الرزام اسرت ،ضرروری
است .طراحی و برنامهریزی شهری دقیق و انع افپذیر که باید با ارائه الگوی مناسب خیابرانبنردی ،اتدرال مناسرب
خیابانها و تخدیص فضاهای باز کافی ،به طراحی فضاهای عمومی به عنوان یکی از نقردآفرینران اصرلی در تولیرد
ارزش شهری توجه ویژه شود .با همین درجه از اهمیت باید به وضوح در نقشه بنردی ق عرات و بلروکهرای قابرل
ساخت ،از جمله فشردگی مناسب ،اختالط کاربری اقتدادی در مناطق ساخته شده نیز توجه کرد تا هزینههرای ارائره
سرانه خدمات و لزوم جابجایی کاهد یابند .در نهایت ،طراحی باید موجرب تقویرت تعامرل و اخرتالط اجتمراعی و
فرهنگی شهر شود .یک برنامه باید از ن ر مالی مقرون به صرفه و متناسب با درآمد باشد .اجررای موفقیرتآمیرز یرک
برنامه شهری ،به پایههای مالی سالم آن ،از جمله توانایی سرمایهگذاری اولیه عمومی بررای تولیرد منرافع اقتدرادی و
مالی و پوشد هزینههای جاری میشود ،وابسته است .برای رسیدگی به الزامات برنامه شهری ،برنامههای مرالی بایرد
برنامه درآمدی واقعگرایانهای باشند که سهم ارزش شهری همره بهرره وران را شرامل شرود و صرورت مخرارج را در
برگیرند.
بهرهبرداری متناسب از سه مؤلفه فوق الذکر ،برای اطمینان از دستیابی به نتای مث ت و دستیافتنی در شهرها ضروری
است .این امر منجر به افزاید سودمندی میان بخشی ،مشرارکت نتیجره-محرور و فرآینردهای کارآمرد و اثرر بخرد
میشود .برنامهریزی شهری میتواند به شیوههای مختلف به توسعه پایدار کمک کند .چنین امری مریبایسرت بره هرر
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سه جن ه الزام و مکمل توسعه پایدار از جملره توسرعه و فراگیرری اجتمراعی ،رشرد اقتدرادی پایردار و مردیریت و
حفاظت از محیط زیست وابستگی داشته باشد (.)Ibid., 1999: 26
برنامهریزی شهری در درجه اول تحقق استانداردهای م لوب کار و زندگی را برای تمامی بخدهای جوامع کنونی و
آیندگان ،هدف قرار داده و توزیع عادالنه هزینهها ،فرصتهرا و مزایرای توسرعه شرهری برهویرژه ترروی انسرجام و
فراگیری اجتماعی را تضمین مینماید.
برنامهریزی شهری ،یک سرمایهگذاری بنیادین برای آینرده را شرکل مریدهرد و پرید شررطی اسرت بررای زنردگی
باکیفیتتر و همچنین فرآیندهای موفقیتآمیز جهانی شدن ،به نحوی که برای میراث فرهنگی و تنوع فرهنگی احتررام
قائل میشود و نیازهای متمایز گروههای مختلف را به رسمیت میشناسند.
برنامه ریزی شهری ابعاد فضایی ،نهادی و مالی را در بازههای زمانی و مقیاسهای جغرافیایی متنوع ،ترکیب مینمایرد.
برنامهریزی شهری ،با هدف تروی شهرهای فشردهتر و همافزایی بین سرزمینها ،فرایندی مداوم و تکررار شرونده در
بستر مقررات قابل اجرا است (.)Shakouie et al., 2004: 146
برنامهریزی شهری شامل برنامه ریرزی فضرایی اسرت کره هردف آن تسرهیل و ارائره تدرمیمات سیاسری برر اسراس
سناریوهای مختلف است ،به نحوی که این تدمیمات را به اقداماتی منتهی میکند که فضای فیزیکری و اجتمراعی را
متحول نموده و از توسعه شهرها و سرزمینهای منسجم پشتی انی خواهد کرد .دولت در همکاری با دیگر حوزههرای
دولت و نهادهای مرت ط ،میبایست اقدامات ذیل را به مرحله عمل بگذارند -6 :تروی استفاده از برنامهریزی فضرایی
به عنوان یک ساز و کار تسهیل کننده و انع افپذیر ،به جای طرحهای انع افناپرذیر .طررحهرای فضرایی بایرد بره
صورت مشارکتی تهیه و ارائه شوند و نسخههای مختلفشان میبایست در دسترس همگان قررار گرفتره و کاربردشران
آسان باشد به نحوی که به راحتی توسط عموم مردم قابل درک باشند.
 -5باال بردن آگاهی و ظرفیتهای عمومی برای درک مفهوم برنامهریزی شهری ،با تأکید برر اینکره درک ایرن مفهروم
هم باید به عنوان یک محدول (طرحها و قوانین و مقررات مرت ط) و هم یرک فراینرد (سرازوکار بررای تشرریا ،بره
روزرسانی و اجرای طرحها) در مقیاسهای مختلف جغرافیایی ،صورت گیرد -9 .ایجاد و نگهداری پایگراه دادههرای
اطالعاتی ،سیستمهای ث ت و تولید نقشه جمعیت ،زمین ،منابع زیست محی ی ،زیرساختها ،خدمات و ملزومات آن،
به عنوان اساسی برای آمادهسازی و تجدید ن ر در طرحها و مقررات فضایی .این سیسرتمهرا بایرد اسرتفاده از دانرد
محلی و ارت اطات مدرن و فناوری اطاعات را ترکیب کرده و امکان استفاده از دادهها در س وح من قهای و شرهری را
ممکن سازند -۹ .وارد کردن فازبندی عمومی ،به روزرسانی ،پاید و سیستم سنجد کاربردی در طرحهرای شرهری
از طریق تدوین قوانین .شاخصهای عملکرد و مشرارکت ذینفعران بایرد بخشری ضرروری از ایرن سیسرتمهرا باشرد
(.)Shakouie et al., 2004: 146
 -2حمایت از ایجاد نهادهای برنامه ریزی با ساختار درست و منابع کافی کره توسرعه مسرتمر مهرارتهرا را اسرتمرار
بخشد -1.ایجاد چارچوبهای مالی و مالیاتی مؤثر در حمایت از اجرای برنامهریزی شهری در س ا محلی.
مسئوالن شهر در ن ام برنامهریزی بهینه شهری بایستی اقدامات زیر را انجام دهند :در همکاری برا دیگرر حروزههرای
دولت و نهادهای مرت ط ،میبایست اقدامات ذیل را به مرحله عمل بگذارند-6.ایجاد یک چشمانداز راه ردی فضرایی
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مشترک (به همراه نقشههای کافی) و مجموعهای از اهداف مورد توافق طرفین که مرنعکس کننرده یرک اراده سیاسری
روشن باشد-5.تشریا و ت یین روشن طرحهای شهری شامل اجزای فضرایی مختلرف از ق یرل الرف-مجموعرهای از
سناریوهای توسعه ،بر اساس تجزیه و تحلیل کامل از روندهای جمعیتی ،اجتماعی ،اقتدرادی و زیسرت محی ری کره
پیوندهای مهم بین کاربری زمین و حمل و نقل را در ن ر مریگیررد .ب-اولویت نردی و زمرانبنردی روشرن از برازده
فضایی مورد ن ر و دست یافتنی در دوره زمانی کافی و بر اسراس م العرات امکرانسرنجی مناسرب .ج -طررحهرای
فضایی که منعکس کننده مقیاس رشد پیش ینی شده شهری بوده و آن را از طریق گسترش شهری برنامرهریرزی شرده،
توسعه زمینهای خالی شهری ،توسعه مجدد با تراکم مناسب و ال ته ز طریق ساختاربندی سیستم پیوسته خیابرانهرای
زیستپذیر و فضاهای عمومی باکیفیت باال مورد مالح ه قرار میدهد .د -طرحهای فضایی که شرایط زیستمحی ی
را م نا قرار داده ،حفاظت از مناطق دارای ارزش اکولوژیک و مناطق در معرض خ ر باالی ط یعی را در اولویت قررار
میدهند .این طرح ها به طور مشخص بر روی کاربری مختلط ،مورفولروژی و سراختار شرهری ،جابجرایی و توسرعه
زیرساختها تمرکز کرده و فضا را برای دستیابی به تکامل پیدبینی نشرده در آینرده منع رف مریسرازند -9 .ایجراد
ساختارهای نهادی ،چارچوبهای مشارکت و همکاری و موافقتنامههای ذینفعان -۹ .ایجاد یک پایگاه علمی جهرت
اطالعرسانی در زمینه فرایندهای برنامه ریزی شهری و فراهم آوردن امکان پاید و سنجد دقیق پیشنهادها ،طرحها و
خروجیها -2 .طراحی یک راه رد توسعه منابع انسانی جهت تقویت ظرفیرتهرای محلری کره بره صرورتی مناسرب
توسط دیگر حوزههای دولت حمایت شود (.)Pahizkar, 1998: 118
برنامهریزی و اجرای کاربری زمین و زیرساخت ،از ن ر جغرافیایی بایستی مرت ط و هماهنگ باشند چررا کره توسرعه
زیرساختها نیازمند زمین بوده و تأثیر مستقیم بر ارزش زمین دارد .برنامهریزی زیرساختها بره شرریانهرای اصرلی
ش که اتدال جاده و خیابان ،مقررات راهنمایی و رانندگی و مشروقهرای جابجرایی ،ارت اطرات دیجیترال ،ارت راط برا
خدمات پایهای و کاهد خ رات نیز میپردازد .عناصر نهادی و مالی برنامهریزی شهری ارت اط متقابل و نزدیکری برا
یکدیگر داشته و سازوکارهای اجرایی مناسب ،از جمله بودجهبندی مشارکتی ،مشارکت بخد دولتری و خدوصری و
طرحهای تأمین مالی چند س حی ،برای این من ور ایجاد میشوند .فرمها و مورفولوژی موجود شهری به طور کامرل
در برنامههای گسترش شهری ،ارتقا  ،نوسازی ،بازآفرینی و تجدید حیات شهری در ن رر گرفتره مریشروند ( Ibid.,

.)1998: 120
 نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشیهدف این مقاله آماید فضایی جغرافیایی مکانیابی شهر م لوب برای انتقال پایتخت با تأکید بر مؤلفههای جغرافیرای
ط یعی و ن ام م لوب برنامهریزی شهری است .سرؤال اصرلی مقالره ایرن اسرت کره در آمراید فضرایی جغرافیرایی
مکانیابی شهر م لوب برای انتقال پایتخت از لحاظ مؤلفههای جغرافیای ط یعی و ن ام م لوب برنامرهریرزی شرهری
چگونه بایستی انجام گیرد؟
یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامهریزیهای کالن و بخشی باید بره طرور مسرتقل بره آن پرداختره شرود،
برنامهریزی آماید سرزمین و برنامهریزی من قهای است .برنامه ریزی آماید سرزمین ،روند جرامعی از برنامرهریرزی
من قهای را ارائه میکند .این شکل از برنامهریزی برای به کارگیری برنامهریزی من قهای در س ا یک کشرور بهتررین
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مکمل برای برنامه ریزی کالن و بخشی است .برنامه ریزی آماید سرزمین چون با دیدی وسیع و همه جان ه به فضای
ملی نگاه میکند ،کلیه مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد م العه و شناسایی قرار میدهد و برر
اساس توانمندیها ،قابلیتها و استعدادهای هر من قه باتوجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتای عملکردهای ملری
آنها در س ا ملی ،نقد و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول میکند .مهرمتررین خدوصریات آمراید
سرزمین ،جامعنگری ،دوراندیشی ،کلگرایی ،کیفیت گرایی و سازماندهی فضای کشور است .هدف آماید سررزمین،
توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است ،بهگونهای که هر من قه متناسب با قابلیتها ،نیازها و موقعیت خرود
از طیف مناس ی از فعالیتهای اقتدادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با تروان و ظرفیرت اقتدرادی
خود بپذیرد؛ به ع ارت دیگر ،هدف کلی آماید سرزمین ،سازماندهی فضا به من ور بهرهوری م لوب از سررزمین در
چارچوب منافع ملی است .آماید سرزمین زیربنای امر سازماندهی توسعه من قرهای و بره بیرانی دیگرر ابرزار اصرلی
برنامهریزی و تدمیمگیریهای من قهای و ملی است .آماید سرزمین ،زمینه اصلی تهیه برنامههای توسرعه اقتدرادی
– اجتماعی من قه ای را فراهم می آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه ریزی های اقتدادی و اجتماعی با برنامره ریرزی هرای
فی زیکی و فضایی خواهد بود .از آنجا که برای تحقرق اهرداف توسرعه همره منرابع اجتمراعی اعرم از منرابع انسرانی،
اقتدادی ،من ع فضایی و محی ی باید به کار گرفته شود و به کارگیری آنان مسرتلزم برنامرهریرزی اسرت لرذا آمراید
سرزمین م نای طرحها و برنامههای جامع توسعه بوده و پیوند دهنده برنامهریزیهای اقتدادی ،اجتماعی و فضرایی و
یا مجموع آنان در قالب برنامهریزی جامع و در مقیاس ملری و من قرهای اسرت .در بحرث آمراید سررزمین ،مقولره
<فضا >و تحلیل قانونمندیهای حاکم بر شکلگیری آن ،کلیدیترین نقد را در برنامهریزی دارد .بره طرور کلری در
مورد فضا برداشتها و تعابیر مختلفی وجود دارد؛ اما در مجموع میتوان گفرت فضرا دربرگیرنرده و حاصرل روابرط
متقابل اقتدادی – اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخدی از سرزمین است و سازمان فضایی ت یین روابط برین
انسان و فضا و فعالیت های انسان در فضا است .سازمان فضایی سیمای کلی و چگونگی پراکند و اسکان جمعیت و
توزیع استقرار و ساختار اقتدادی – اجتماعی و کندهای متقابل بین آنها را مشخص مریسرازد .تحلیرل چگرونگی
سازمان فضایی کشور از ضرورتهای زیر ناشی میشود:
 -6با شناخت عوامل مؤثر و نیز چگونگی سازمانیابی فضا ،میتوان قانونمندیهای سازمان دادن فضا را دریافت تا از
این طریق توسعه ارادی و هدایت شده فضای کشور ممکن شود.
 -5با شناخت سیمای موجود و ویژگیهای فضای ملی میتوان بره نقراط قروت و ضرعف آن پری بررد و در جهرت
سازماندهی دوباره وضع موجود اقدام کرد.
 -9با شناخت روند سازمانیابی فضا میتوان دریافت که تحوالت ملی به چه سمت و سویی گراید دارد و درنتیجه،
در توافق با استراتژی توسعه کشور هست یا خیر؟ همچنین میتوان نتیجه گرفت که در برنامهریزی فضای ملی ،کردام
روندها را باید تقویت یا تضعیف کرد و یا به وجود آورد.

عواملی که منجر به شکلگیری یک سرزمین یرا یرک فضرا (عوامرل ارادی و غیررارادی) مریشرود ع رارت اسرت از:
 -6عوامل غیرارادی :از عواملی است که اراده انسان ،حداقل در شرایط حاضر نقد تعیینکنندهای در تغییرر و تحرول
آنها ند ارد که این عوامل به نوبره خرود بره دو گرروه جغرافیرایی ط یعری و جغرافیرایی تراریخی تقسریم مریشرود.
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 -5عوامل ارادی :بال ع به عواملی اطالق میشود که تحت تأثیر تدمیم و اراده انسان (جامعه بشری) قابلیت تغییر و
تحول بسیار دارد این عوامل نیز در سه گروه ساختار اقتدادی ،ویژگیهای فرهنگری و سیاسری و ن رامی و تغییرر و
تحوالت فراملی ط قهبندی میشوند.
- 6ساختار اقتدادی :شیوه و ترکیب تولید ،اولویتها در تخدیص منابع ،سیاسرتهرای وارداتری و صرادراتی باعرث
شکلگیری مراکز تولید و مدرف ،ق بهای صنعتی و نواحی کشاورزی و مراکز دادوستد میشود که از اصرلیتررین
عوامل شکلگیری سرزمین است.
- 5ویژگیهای فرهنگی و سیاسی و ن امی :رونق اقتدادی و به ت ع آن رشد و توسعه شهرهای مشهد و قرم بره دلیرل
عنایت مردم به اماکن مت رکه ،ایجاد و توسعه شهرهایی چون زاهدان ،یاسوج و شهرکرد و برخری از شرهرهای غررب
کشور بر اساس مالح ات سیاسی و توسعه بندر چابهار برر اسراس مالح رات ن رامی ،نمونرههرایی از شرکلگیرری
سرزمین بر اساس عوامل غیرارادی است.
- 9تغییر و تحوالت فراملی :جنگ  ۳ساله ایران و عراق و محدودیتهای بالقوهای که پرس از جنرگ نیرز همرواره از
سوی همسایه غربی وجود داشته است ،اضمحالل حکومت اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوریهای مسرتقل در
شمال کشور که باب تازهای در مناس ات اقتدادی ،اجتماعی با ایران گشوده است؛ و یا تحوالت مربوط به افغانسرتان
در نوار شرقی کشور و ...هر یک بهنوبه خود در دورههای زمانی میان مدت و بلندمدت باعث ایجاد تغییرات در ایرن
مناطق خواهد شد .برنامهریزی من قهای ،افزون بر جهت تن یم و هماهنرگ کرردن برنامرههرای مختلرف اقتدرادی –
اجتماعی با نیازها و امکانات محلی ،فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فرراهم آوردن
موج ات برنامهریزی از پایین به باال در جهت ان اق برنامههای کالن ملی با ویژگیهای ناحیهای.
برنامهریزی من قهای از ن ر جغرافیا و فضا ،وجه مشترک فراوانی با آماید سرزمین دارد و تجربه جهانی نیز حکایرت
از این واقعیت دارد که این دو (برنامهریزی من قهای و آماید سرزمین) باید در کنار هم و بلکه برنامهریزی من قرهای
در چارچوب آماید سرزمین انجام پذیرد .از سوی دیگر با توجه به تعریف و مفهومی که در برنامرهریرزی اقتدرادی
بیان میشود ،برنامه ریزی اصولی باید دارای سه بعد اصلی ،اقتدادی ،اجتماعی و قضایی باشد .بر اساس ایرن اعتقراد،
توسعه اقتدادی یا اجتماعی ،تنهایی ،پیامدهای نام لوبی ر به ویژه در بروز عدم تعادلهرای من قرهای در بسریاری از
مناطق جهان  -به دن ال دارد لذا برنامهریزی اقتدادی و اجتماعی باید به همراه برنامهریزی فضایی صرورت گیررد ترا
پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند؛ بنابراین ،مسئله دارای اهمیت که بایرد بره آن توجره نمرود ،مسرئله سرازماندهی
فضایی اقتداد ملی و فعالیتهای انسانی است و این جهت نکاتی که باید مدن ر قرار گیرد ع ارتنداز:
 -6برنامهریزی ضمن این که باید بخدها و فعالیتها را مدن ر داشته باشرد بایرد فضرایی بروده و آنهرا را در فضرا
سازماندهی کند.
 -5هر کشور یا من قهای که خواهان دستیابی به اهداف ویژه خود در زمینه برنامهریزی است ،باید سازمان و سراختار
فضایی خاص خود را بنیان نهد.
 -9کشورهای در حال توسعه که از اقتداد فضایی بسیار ق ی برخوردارند باید بره نروعی سراختار فضرایی خرود را
پایررهگررذاری کننررد کرره بتواننررد کشررور محررروم و فقیررر خررود را از ثمرررات برنامررههررای توسررعه بهرررهمنررد سررازند
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بر این اساس در یک تقسیمبندی کلی میتوان با توجه به مفاهیم رای  ،دو نوع نگررش را در سرازماندهی فضرایی از
یکدیگر بازشناخت :نگرش اول توزیع اولیه جغرافیایی با به اص الح یک سازماندهی ساده فضایی است کره دو نکتره
عمده را م رح می سازد :نکته اول :توزیع جغرافیایی بر اساس توزیع جمعیت و نکته دوم :مفهوم بهترین نروع توزیرع
متناسب با هزینه و فایده اجتماعی آن .در این صورت من ور از آماید رسیدن به بهترین توزیع جهت فعالیت خواهد
بود .نگرش دوم که بر اساس مفاهیم جدید ارائه شده است ،آماید سرزمین را یک سرازماندهی فضرایی سراده فراترر
برده و آن را شامل سازماندهی اقتدادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحی ی به من ور تحقق آیندهای م لوب پیشرنهاد
مینماید .همانطور که مالح ه میشود وجه مشترک در هر دو نگررش آن اسرت کره برنامرهریرزیهرای اقتدرادی ر
اجتماعی باید به همراه برنامه ریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی برروز نکنرد بره همرین دلیرل در
ادبیات برنامهریزی اغلب از برنامهریزی فضایی به عنوان مکمل برنامهریزی من قهای یاد میشود با این تفراوت کره از
دیدگاه ن ری ،فضا یک ن ام ( سیستم) باز و پویرا اسرت و برر خرالف من قره دارای حرد و مررزی نیسرت؛ بنرابراین
برنامهریزی فضایی تالشی است در جهت تعیرین و تخدریص منرابع بره بخرد مکرانهرا و منراطق ،بره نحروی کره
سرمایه گذاری بخشی ،بیشترین منافع اجتماعی را داشته باشد ،فعالیتهای تولیدی و امکانات من قه در دسترس تمرام
افراد نیازمند آن ها قرار گیرد و تفاوت س وح درآمد را کاهد دهد و نوعی ساختار فضایی را ایجراد کنرد کره یرارای
تحقق برنامههای توسعه من قهای باشد .تفاوت مهم رویکرد آماید سررزمین و برنامرهریرزی فضرایی را مریتروان در
مقوله جامعنگری دانست؛ زیرا دورنگری و کلگرایی در هر دو میتواند مورد ن ر باشد ،لیکن جامعنگری مهرمتررین
وجه افتراق آماید سرزمین و برنامهریزی فضایی است؛ زیرا اگر برنامهریزی فضایی ناظر بر تعیین راب ه بین فعالیرت
و فضا باشد ،زمانی که این راب ه نتیجه یک فرآیند جامع نگرانه به معنای در ن ر گررفتن ابعراد اقتدرادی ،اجتمراعی،
فرهنگی و ارت اطات الزم با سایر فعالیتها باشد ،برنامهریزی فضایی در حد آماید سررزمین صرورت گرفتره اسرت.
برای درک بهتر این برداشت میتوان گفت در برنامهریزی فضایی برای یک فعالیت مشرخص الزامراً نحروه توزیرع آن
فعالیت در قلمرو ،موضوع اصلی و محور توجه برنامه ریزی است و پرداختن به جوانب غیر مرت ط با فعالیرت ،مرورد
توجه کافی قرار نمیگیرد .آماید سرزمین نوعی برنامهریزی فضرایی اسرت کره اوالً متکری بره یرک ن ریره توسرعه
مشخص است و ثانیاً با مالح ات جامعتری به انتخابهای همزمان توزیع جغرافیرایی چنرد فعالیرت مریپرردازد .در
صورتی که برنامهریزی فضایی اوالً مستقل از یک ن ریه توسعه مشخص میتواند همواره موضوعیت یابد و ثانیراً امرر
توزیع جغرافیایی یک یا چند فعالیت را با مالح ات محدودتری انجام میدهد.

ان اشتگی مراکز جمعیتی پراکنده در شهرها با ت دیل مناظر ط یعی به مناظر شهری ،مهم ترین روند سرال هرای اخیرر در
کشورهای در حال توسعه شده است .گسترش کال دی شهری باعث مدررف بری رویره ی زمرین هرای اطرراف شرهر،
تخریب زمین های کشاورزی ،افزاید هزینه ی تأسیسات و زیرساخت ها و ناکارآمدی آن هرا ،کراهد کرارایی انررژی،
ناکارآمدی سیستم های حمل و نقل عمومی ،جداسازی اجتماعی و تخریب محریط زیسرتی از جملره آلرودگی هروا و
چندپاره شدن زیست بوم حیات وحد می شود .تغییر کاربری زمین یکی از موضوعات تحقیقی تغییر محریط زیسرتی
جهانی و توسعه ی پایدار است .شدت تغییر کاربری زمین در واکند بره رشرد جمعیرت جهرانی و پیامردهای آن برر
محیط زیست ،م العه ی عمیق این تغییرات را ضروری می کند؛ بنابراین برای مقابله برا حرداقل ،کاسرتن از ایرن نروع
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اثرات توسعه ی شهری ،هدایت این روند به سمت مکان های بهینه و مناسب ضروری است و تعیرین نرواحی مناسرب
برای رشد شهری از جمله راهکارهای مفید در این زمینه است؛ به ع ارت دیگر ،یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیرت
شهرهای جدید ،مکانیابی بهینهی شهرهای جدید است.
م العات مکانیابی پایتخت جدید ،بالفاصله پس از مشخص شدن خطمشری و سیاسرتهرای توسرعهی سررزمینی و
آمایشی یعنی پس از انجام م العات طرح جامع ناحیهای یا ناحیهی شهری ،شروع میشود و ایرن امرر نشراندهنردهی
اهمیت فوقالعاده این بخد در م العات است.
شهرسازی همواره با مسائلی مانند توسعه شهری ،مشکالت اشتغال و بیکراری ،مهراجرت ،ترافیرک ،کم رود مسرکن،
حاشیه  -نشینی ،افزاید بی رویه جمعیت ،تخریب و ت دیل اراضی ،بروز آلودگی های آب ،هوا ،خاک ،افزاید صدا و
بسیاری از پدیدههای دیگر همراه است .ارت اط مشکالت شهری با یکدیگر پیوسته بوده و در صورت عدم توجره بره
یکی از آنان ،مشکالت دیگری بروز می نماید .بروز مشکالت محیط زیستی ،در ابعاد مختلف ناشری از عردم رعایرت
مالح ات و معیارهای محیط زیستی در مکانیابی شهرهای جدید است .ط یعی است که مکان اولیه ی شهرها ق رل از
احداث دارای توان  -ها ،محدودیت ها ،با پتانسیل ها و تنگناهای ط یعی در اکوسیستم محلی بوده است و در مرحلهی
قرارگیری شهر جدید ،شرایط تغییر یافته ،گرایدها و روندهای موجود در عرصههای ط یعی آب ،هروا ،خراک دچرار
پیامدهای منفی شده اند .این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که معلوم شود مکان انتخابی در مرحلرهی م العرات
مکانیابی فاقد هر گونه توجیه الزم محیط زیستی بوده و انتخاب آن تنها به خاطر دسترسی به اراضری منرابع ط یعری،
اراضی دولتی و حفظ فاصله از شهر مادر بوده است تا در مراحل رشد خود زمین کافی را در اختیرار داشرته و بررای
شهر اصلی مشکلساز نگردد .در حال که بایستی در فرآیند مکان گزینی شرهر جدیرد ،بره ویژگریهرای و معیارهرای
ط یعی ،ن یر شیب و توپوگرافی من قه ،اقلیم ماکرو و میکرو ،شرایط خاک و قابلیت اراضی بیالن آبی من قه و میرزان
آب قابل استحدال ،خ رات ط یعی چون سیل و زلزله ،لغزش ،وضعیت پوشد گیاهی ،نواحی حفراظتی و برا ارزش
ط یعی و جایگاه شهر و مکان آن در اکوسیستم من قه که هریک به عناصر کوچکتر قابل تقسیم هستند توجره جردی
گردد.
جدول شماره  -2شاخصهای مؤثر در مکانیابی انتقال پایتخت

)Source: (Emami and Arab, 1396

آمایش فضایي -جغرافیایي مکانیابي شهر222 ...

تهران در برآوردهای مختلف جهانی در رده شد کالن شهر مهم جهان که در معرض ریسک باالی زلزله اسرت قررار
دارد (در کنار توکیو ،استان ول ،لس آنجلس ،اوزاکا و جاکارتا) به نحوی که هر رخداد زمینلرزه در ایرن کرالنشرهرها
عمالً به یک فاجعه در س ا بین المللی ت دیل میشود.

در اینکه تهران شهری زلزله خیز است که حتماً زلزله مهم و مخرب در محدوده یا نزدیکری آن رخ خواهرد داد هریچ
شکی وجود ندارد ،کافی است سابقه تاریخی لرزه خیزی تهران (ری) بررسی شود .اولین زلزله تراریخی در محردوده
تهران (ری) در حدود  9999و  6999سال ق ل از میالد مسیا رخ داده است .همچنین در سالهای  999ق ل از میالد،
 69۳۹ ،۳22و  6۳99میالدی نیز چند زلزله تاریخی مخرب در محدوده شهر تاریخی ری و تهران اتفاق افتراده اسرت.
برای محاس ه دوره بازگشت زمینلرزهها معموالً از روش احتمالی استفاده میشود .آخررین زلزلره مخررب در من قره
تهران در سال  6۳99میالدی در من قه جاجرود (دماوند-شمیرانات) رخ داد .بر اسراس بررآورد احتمرالی برا در ن رر
گرفتن تمام گسلهای اطراف تهران ،بازگشت زمینلرزهای با بزرگی  1را حدود  619تا  6۳9سرال بررآورد مریکننرد.
زلزله  6۳99دماوند شمیرانات در اثر فعال شدن گسل مشا رخ داده است ،ولری بازگشرت  619ترا  6۳9سراله بررای
بزرگی  1با توجه به لرزهخیزی تمام گسلهای من قه تهران (مشا  ،شمال تهران ،ایوانکی و )...به دست آمده است .بر
پایه دادههای آماری ،رخداد یک زمین لرزه با بزرگی  1در هر دویست سال در گستره تهرران و پیرامرون آن (جنروب
ال رز) بر اساس میزان تغییر شکل در پوسته و روند لرزهخیزی این من قره حتمری اسرت؛ بنرابراین در اصرل موضروع
لرزهخیزی باال و خ ر زلزله باال در من قه تهران تردیدی وجود ندارد.

گسلهای لرزه خیز تهران شامل گسل شمال تهران؛ ایوانکی ،ری و کهریزک و گسل مشا است .زمرانی مریشرود بره
برآورد دقیقی درباره خ رناکترین گسل تهران دست یافت که بتوانیم بره اطالعرات دقیقری دربراره سررعت فعالیرت
لغزش گسلها دست بیابیم و سپس به صورت جداگانه آنها را بررسی کنیم .با توجه به اینکه گسل شرمال تهرران از
محلههای شمالی تهران ع ور میکند میتوان گفت از جمله خ رناکترین گسلهای تهران است اما از طرف دیگر برا
توجه به اینکه گسل مشا گسل طویلی است از توان لرزهخیزی باالیی برخوردار است .بر این اساس و اطالعاتی کره
اآلن موجود است چنانچه این گسل فعال شود قادر خواهد بود زلزلهای به بزرگی  1.2ایجاد کند ،از طررف دیگرر برا
توجه به اینکه نزدیک ترین نق ه تهران به گسل مذکور حدود  99کیلومتر فاصله دارد بنابراین در صورت فعال شردن،
گسل مشا قادر خواهد بود خسارات زیادی در تهران ،به ویژه در شمال و شمال شرق آن به بار بیاورد.

آخرین برآوردها نشان میدهد که شمالیترین و جنوبیترین مناطق تهران خ رناکترین نواحی تهران از دیدگاه خ ر
زمینلرزه هستند .تغییر پایتخت موجب میشود تا از جذابیت تهران بهعنوان مرکزیت سیاسی واداری کاشرته شرود ترا
بتوان برای همین تهران چارهجویی کرد .اینکه گفته شود که تمام ایران به یکسان لرزهخیز است نیرز غلرط اسرت .در
نواحی مرکزی ایران مناطقی وجود دارد که لرزهخیزی خ ر زلزله در آنها کمتر است.

شهر تهران عمدتاً به شمال کشور نزدیک است .در مقابل نزدیک بودن شهر به پهنه شمالی کشور ،در طری زمران الزم
بوده تا پایتختهای جایگزین در سوی جنوب به شرق و غرب کشور به عنوان مرکزیتهای رده دوم هرم در جهرت
تسهیل امور مردم بکوشند و هم از بار تهران بکاهند .واقعیت آن اسرت کره در وضرع کنرونی ،کرالنشرهرهای دیگرر
(شیراز ،اصفهان ،مشهد ،ت ریز و  )...اوالً در موقعیتی نیستند تا نقد پایتختهای رده دوم را برای کشور بازی کننرد و
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عمالً در وضعی مشابه با شهر تهران (از ن ر مشکالت) قرار دارند .از سوی دیگر مشکالتشان نیز در جهت کاسرتن از
بار پایتخت کشور ،بلکه در جهت افزاید مسائل تهران اسرت؛ بنرابراین هریچیرک از کرالنشرهرهای دیگرر پتانسریل
جایگزینی به جای تهران را ندارند و در صورت انتخاب هر کدام به عنوان پایتخت بالفاصرله مسرائل مشرابه مسرائل
تهران در همان شهرها تکرار خواهد شد .همچنین هیچیک در موقعیت پایتخت جرایگزین نمریتواننرد مسرائل شرهر
تهران (در موقعیت یک بحران احتمالی) بر دوش کشند.

شهر تهران در موقعیت شمالی دشت کویر مرکزی و در من قهای گرم و خشک قرار گرفته است .برای فرراهم کرردن
چشم انداز ط یعی زی ا ،ساالنه م الغ هنگفتی از بودجره کشرور بایرد صررف فرراهم آوردن فضرای سر ز بره صرورت
مدنوعی برای قسمت های مختلف بزرگراهها و میدان های شهر شود .با این حال میبینیم که علیرغم وجود من قرهای
با چشمانداز ط یعی زی ا در شمال شهر (شمیران) عمالً با ت دیل باغات و فضای س ز ط یعی به مجتمع های مسرکونی،
آپارتمان و برج ،عمالً همین من ر ط یعی نیز از شهر تهران به تدری

دریغ می¬شود.

استاندارد برای زیست مناسب نیاز به وجود زیر ساختهای مناسب ن یر مترو ،فرودگراه ،فضراهای تفریحری ،شر که
حمل و نقل س حی و  ...دارد .وضع دریافت کنونی شهر تهران فراهم کردن چنین امکانی را عمالً بسیار مشکل مری-
سازد .هر نوع تغییر در بافت شهر کنونی تهران به من ور استانداردسرازی زیرسراختهرا بره نحروی کره بره پرایتختی
امروزین ت دیل شود عمالً بسیار پرهزینه است و در صورت موفقیت نیز با افزاید جاذبه شهری بره مشرکالت شرهر
کنونی تهران خواهد افزود.

شهر تهران در پای دامنههای رشته کوههای ال رز و در شمال ایران مرکزی ،در موقعیتی پرخ ر از ن ر لررزه-خیرزی و
خ ر رخداد یک زلزله بزرگ و ایجاد فاجعه بررای کرل کشرور ،سریل و بحررانهرای ناشری از آن ،زمرین لغرزش در
دامنه¬های شمالی شهر تهران و فرونشست زمین در بخد های جنوبی آن ،قرار گرفته است .الزم اسرت ترا پرایتختی
برای کشور ساخته شود که از ن ر تمامی جن ههای خ رهای ط یعی به نس ت کم خ ر بوده و میزان آسیبپرذیری آن
از ن ر موقعیت ط یعی پائین باشد.

در شهر کنونی تهران ضمن عدم رعایت استانداردهای اولیه زیستمحی ی ن یر فضای س ز و پاکی هوا (که در هر دو
با توسعه شهر عمالً در جهت کاهد شاخصهای پید رفتهایم ) .برا سراخت و سراز بیشرتر ،ضرمن رشرد اقتدرادی
متمرکز در پایتخت ،توسعهای به شدت ناپایدار رخ داده است .هنگامی که در شرمال شرهر تهرران در محردوده منرابع
ط یعی حاشیه (سابق) شهر تهران ،در سوهانک ،دارآباد ،نیاوران ،دربند ،فرح زاد و کرن آپارتمران ،مجتمرع و شرهرک
ایجاد شده ،ضمن اینکه به حریم منابع ط یعی جنوب ال رز تجاوز شده است ،میتوان بارزترین جن رههرای ناپایرداری
توسعه را مشاهده نمود .در چنین شرای ی الزم است تا در شهری جدید که باید در یک مکان جدید ساخته شرود ترا
در آن برای آینده چشم اندازی مث ت و روشن از دید توسعه پایدار بتوان برنامهریزی نمود.

مسئلهای که هر ساله در فدل سرما تهران را با بحران مواجه میکند ،آلودگی هواست .ساالنه هزاران نفرر در اثرر ایرن
آلودگی هوا میمیرند یا به تدری به بیماریهای مختلف م تال میشوند .ال ته در زمانهرای دیگرر در طرول سرال نیرز
آلودگی هوا موجب کاهد س ا سالمت و گسترش انواع بیماریهای تنفسری و ریروی در میران شرهروندان تهرانری
میشود  .بخشی از این موضوع به موقعیت فیزیوگرافیک شهر تهران مربوط است ،به نحوی که امکران مناسرب بررای
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تهویه هوای شهر به دلیل محاصره بودن آن از سه سو با کوههای بلند است .در پایتخت جدید به ایرن مسرئله از ن رر
وضع توپوگرافی و همچنین از دیدگاه ساماندهی منابع آلوده کننده هوا الزم است توجه شود.

شهر کنونی تهران از ن ر جاذبههای معماری و چشم اندازهای شهر بسیار فقیرر مرینمایرد .ایرن در حرالی اسرت کره
پایتخت شایسته برای کشور ما باید دارای بافت زی ا و با جاذبه گردشرگری بررای سراکناند و مسرافران باشرد .ایرن
موضوع را باید در مکان پایتخت جدید ساماندهی نمود.

قرارگیری بیشتر زیرساختهای اصلی حکومت در مکان کنونی شهر تهران آسیبپذیری کلی کشور را در شرایط یک
بحران (مثالً یک زلزله بزرگ) بسیار زیاد میکند .الزم است تا در پایتخرت جدیرد زیرسراختهرای حکرومتی ،ن یرر
ساختمان دولت و مجلس و قوه قضائیه با استانداردهای امروزی ایجاد شود و یا حداقل بخدهای مهمی از آنهرا بره
آن پایتخت منتقل شود.

هر ساله شاخصهای توسعه انسانی در کشورهای مختلف جهان توسرط سرازمان ملرل متحرد سرنجیده مریشروند و
معموالً کشور ما در میانههای جدول ردهبندی کشورها قرار میگیرد .الزم است تا با استانداردسازی معیارهای توسرعه
در مکانی که به عنوان پایتخت جدید انتخاب میشود به رشد شاخصهای توسعه انسانی در کشور کمک کنیم .ال تره
بخشی از مسئله رده پائین کشور در چنین جدولی را به دلیل عردم اطرالعرسرانی مناسرب مریداننرد و نابسرامانی در
گردآوری دادهها را به عنوان یکی از دالیل مهم چنین مسئلهای از سوی بعضی از متخددان اعالم شده است .به هرر
حال با ایجاد پایتختی جدید میتوان چنین ساماندهی را برای کل کشور به نحوه مناسبتری مدیریت نمود.

وضع کنونی شهر تهران به عنوان پایتخت شایسته ن ام جمهوری اسالمی نیست .وجهه جهانی ن ام حکم میکنرد ترا
با ایجاد یک پایتخت ایمن و مدرن و بر اساس شاخدههای فرهنگی ایرانی -اسالمی در سده بیست و یکم ،نهادی از
پیشرفت ن ام در عرصه شهرسازی نوین را در دنیای کنونی معرفی نمود .از سال  6612هجری شمسی (در  561سال
گذشته) و از زمان تاجگذاری آغا محمد خان قاجار در تهران که شهر تهران به عنوان پایتخت ایرران بروده ،شاخدره-
های شهری نماد تمدن و شاخص گذشته فرهنگی کشور را یا از ابتدا نداشته و یا در طی زمان و به تردری نمادهرای
شاخص فرهنگی  -تمدنی در تهران از میان رفته است .الزم است تا در پایتخت جدید به چنین شاخدی توجه گردد
و شهری که نماد تمدن پرافتخار ایرانی  -اسالمی باشد و ضمناً آینده¬ای روشن را برای برپایی تمدنی شکوفا در کل
کشور راه ری کند بنا گردد .در شهر کنونی تهران مکانهای گوناگون زیستی به صورت محالت فقیرنشین و ثروتمنرد
در فضای زیست شهری به طور نامتوازن توزیع شده است.
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