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چکیده
به دنبال مشکالت عدیدههی شه غج و یر ر قتنا ثحبم نارهت ییایفا ا س لح هار ناونع هب تختیاپ ل ر  یدایز یادصو د لفاحم ر   
ثها یافتن مکان مناسب برای نقل مک و تختیاپ نا
آکادمیک و نهادهای دولتی به راه انداخت و در این میان یکی از بح 

         
و شجنس

اندازهگیری مؤلفههای مورد نیاز برای این مکان جدید بوده است .هدف این مقاله آمایش فضایی جغرافیایی مکانیابی شهر مطلوببب
برای انتقال پایتخت با تأکید بر مؤلفههای جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامهریزی شهری است .سؤال اصلی مقاله ای هک تسا ن    
در آمایش فضایی جغرافیایی مکانیابی شهر مطلوب ب ار ییی انتقاللل پایتخ فلؤم ظاحل زا ت هه ههههههاییی جغرافی و یعیبط یا

بولطم ماظن     

برنامهریزی شهری چگونه بایستی انجام گیرد؟ عالوه بر این سؤال اصلی ،سؤاالت فرعی دیگری نیز در این مقاله مط م حر یی یییش زا دو
جمله این که آمایش شهری چیست و این که از نظر جغرافیایی و علم برنامهری ندش حرطم لیالد رهش یز

تختیاپ لاقتنا حرط        

چیست؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که آمایش فضایی فضای جغرافیایی و شهری با تأکید ب فلؤم ر هههههه غج یا ر عیبط یایفا ی زین و      
یروند .با
شهای طرح انتقالی پایتخت در آینده به شما م 
ویژگیهای نظام مطلوب برنامهریزی شهری مهمترین و پر چالشت رین بخ 
توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مق و یملع تالا

هب یشهوژپ لیلحت و نییبت       

آمایش فضایی جغرافیایی مکانیابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت با تأکید بر مؤلفههای جغرافیای طبیعییی و ن اظ ممم مطلوببب برنامههه
ریزی شهری پرداخته شود.

واژگان کلیدی :آمایش شهری ،انتقال پایتخت ،جغرافیای طبیعی ،نظام مطلوب برنامهریزی شهری.

( -1نویسنده 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 عملکرد
آن است .اگر تهران نیز مانند کالنشهرهایی همچون لندن یا پاریس ،از حدود  ۱۰۰س راد شیپ لا ا و ورتم هکبش ی   
سایر زیرساختهای رفت و آمد در شهر بود ،شاید دلیلی برای جابهجایی آن وجود نداشت .اولین شرط انتخاب یک
جایگزین مناسب ،دسترسی به شبکه قوی حمل و نقل است که ع قطنم و یرهش سایقم رب هوال ههههه ههههههای ،در مقی سا
جهانی نیز قابل طرح باشد .حدود سه دهه است که برای انتخاب جایگزینی برای تهران ب ختیاپ ناونع ه ت و یرادا 
سیاسی کشور تالش میشود ،اما هنوز اقدام جدی در این راستا صورت نگرفته؛ اما آنچه مه و تسا م

م دیاب د ظن ر     

مسئوالن در طرح فعلی با عنوان :طرح امکانسنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی
از تهران باشد این است که انتقال پایتخت باید با نگاه عمیق و با لحاظ تجربه کشورهای موفق بررسی شود ت دابم ا ا   
این طرح ،ناپخته اجرا شود و مشکالت دیگری افزون بر مشکالت فعلی گریبانگیررر پایتخ دا یسایس ت ا یدج یر د    
شود .با این حال انتقال پایتخت نیازمند یک برنامه کارشناسی دقیق است .تهران به عنوان مرک و یداصتقا ز

یسایس    

کشور ،شهری است که از نظر ظرفیت پذیرش جمعیت و فعالیت به حد اشباع رسیده و در وضعیت بحران رس هب ی    
میبرد .در چنین شرایطی ،کاهش بار جمعیتی و عملکردی این شهر ،اقدامی ضروری برای تداوم بق امش هب نآ یا ر    
میرود .یکی از راهکارهای پیشنهادی برای نجات این شهر ،انتقال فعالیتهای اداری و سیاسی آن ب اهرهش ریاس ه    
است .آنچه طرح انتقال پایتخت نامیده میشود ،قاعدتًاًا با هدف تمرکززدایی از شهر تهران و ایجاد توازن و ت رد لداع
این کالنشهر انجام خواهد شد .بررسی تاریخ تحوالت ایران نشان میدهد که طی قرنها ،پایتخت کشور مانند ت یپو
بین مناطق مختلف در حرکت بوده و صرفًاًا در  ۲۰۰سال اخیر است که بهرغم تحوالت سیاسی و اجتماعی گس ،هدرت
مرکزیت سیاسی کشور ثابت مانده است (.)Sadati minaei & Nemati Kashteli, 1393: 111
حهایی با هدف جابهجایی پایتخت
بررسی تاریخچه موضوع نشان میدهد که طی  ۳۰سال اخیر ،به طور متناوب ،طر 
تهیه شده و گزینههای متعددی مانند سمنان ،اراک و حتی پرند ،به عنوان جایگزین ،معرفی شدهاند .بدیهی اس هک ت   
برای تهیه این طرحها نیز هزینه قابل توجهی صرف شده و از تجارب متخصصان رشتههای مرتبط نی رهب ز هه هههبر یراد
شده است .با اینحال ،هیچ یک از طرحهای تهیه شده ،دستاورد اجرایی نداشتهاند و حتی در مواردی ،نت علاطم جیا ه   
بیانگر غیرعملیاتی بودن هرگونه تصمیمی برای جابهجایی پایتخت بوده است.
پس از پایان جنگ تحمیلی وضعیت نامناسب شهر تهران از لحاظ آلودگی هوا ،ترافیک سنگین و خیابانهای نامرتب
و ظاهر نازیبای این شهر ،مسئوالن کشور از جمله شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجل نآ رب ار س   
داشت تا طرح انتقال پایتخت به شهر دیگری را بررسی کنند؛ اما غالمحسین کرباسچی شهردار تکن اب نارهت تارکو    
پذیرش اصالح و بازسازی نازیباها و ناکارآمدیهای پایتخت و اصرار بر اجرای آن ،اندیشه انتقال پایتخت را از یادها
برد .بدین ترتیب این موضوع تا زمان زلزله بم فراموش شد ،اما در سال  ۱۳۸۳در پی وقوع زلزله ب ییاهرادشه و م   
که کارشناسان درباره احتمال وقوع زلزله در تهران دادند ،بررسی موضوع انتقال پایتخت از تهر د یرهش هب نا ی رگ     
ت که ش یلم تینما یلاع یارو     
توسط حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مطرح شد .روحانی گفت ت
طرحهای میانمدت و بلندمدت انتقال پایتخت به نقطهای دیگر را با جدیت بیشتری بررسی میکند ،چرا ک رظن زا ه   

نیابی شهر322 ...
آمایش فضایی -جغرافیایی مکا 

شورای عالی امنیت ملی ،تهران به دلیل قرار گرفتن روی خط زلزله برای پایتخت بودن مناسب نیست .در همان زمان
نلرزه شدید در تهران ،نه تنها سازهه هش یا ر و یرادا راتخاس هکلب    ،
کارشناسان تأکید کردند ،در صورت وقوع زمی 
یشود و سازماندهی فعالیتهای امدادرسانی را هم دشوار م 
حکومتی کشور نیز دستخوش اختالل م 
یکن  د ( ( Sheikhi
.)& Agha Mohseni Fashmi, 1394: 58
اگر انتقال پایتخت در دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی به دلیل مسائل شهری و وضعیت نامناسب جغرافیایی و
قرار گرفتن تهران روی دو گسل بزرگ بررسی و مطرح شد ،وزیر کار دول ورض مهن ت ر پ لاقتنا ت ا رد ار تختی      
افزایش جمعیت استان و شهر تهران و مشکالت موجود در صنایع آن جستوجو میکند .جهرمی معتق ک تسا د

ههه هههه

مشکالت شهر تهران مربوط به جغرافیای تهران نیست و با توجه به جمعیت استان و شهر تهران مشکالت آن به کل
کشور مربوط میشود .وی همچنین علت به نتیجه نرسیدن مطالعات اولیه انتقاللل پایتخ اس رد ت لل للله ،ار هتشذگ یا   
یکند .وی با بیان اینک  اب ه ا یسایس زکارم و تختیاپ لاقتن       
پیگیریهای بیش از حد شهرداری در آن زمان عنوان م 
یکند :این مسئله در دستور کار شورای مسکن قرار گرفته است.
یشود ،اظهار م 
بخشی از مشکالت حل م 
یکن تلود .د   
البته این نخستین بار نیست که دولت نهم نگرانی خ تیعمج مکارت زا ار دو ی ت رهش  هر م راکشآ نا ییییییی ییییییی
احمدینژاد در  ۱۸شهریور ماه سال جاری طرح انتقال کارکنان دولت به ش اگتسد هیلک هب ار کچوک یاهره ههههه ههههههه ،ا
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی سراسر کشور ابالغ کرد .بر اساس این طرح ،دولت تسهیالت قابل ت ب ار یهجو هه ههه آن
دسته از کارکنان خود که به تغییر محل اشتغال خود از کالنشهرها(تهران ،مشهد ،تبریز ،اصفهان ،کرج ،ش و مق ،زاری
یدهد (.)Ibid., 1394: 58
اهواز) تمایل دارند ،اختصاص م 
کریم خان زند برای اولین بار ش وک تدم یارب ار نارهت ره ت ما ،دیزگرب یتختیاپ هب یها ا و یمیلقا لیالد هب            
زیستمحیطی (آب و هوای گرم تابستان و بوی نامطبوع) پایتخت خود را به شهر شیراز که از اعتدال هوا برخ رادرو
بود ،منتقل کرد؛ اما این انتقال دوام نیاورد ،چه آن که وکیلالرعایایی کریمخان زند ،تاب ماندگاری نداشت .شاید آغا
محمدخان سرسلسله قاجار در فاصله همان سه روز پس از مرگ کریمخان که به تاخت از شیراز ت دنزام ا ر هس ،نا    
یپروراند و در نهایت چنین ک ککرد
اسب خود را به هالکت رساند ،اندیشه انتقال پایتخت از شیراز به تهران را در سر م 
و همچنان تهران پایتخت ایران است .اگر چه انتخاب تهران به پایتختی در بیش از  ۲۰۰سال گذشته صرفًاًا انگیزههای
سیاسی داشته است ،اما در سالهای پس از انقالب همواره ضرورت انتقال پایتخت به عنوان یک ضرورت اجتماعی-
اقتصادی و زیستمحیطی خود را مطرح کرده است .در این باره آمارها گویاترند که از کاهش  ۵س رمع طسوتم هلا    
پایتختنشینان و هدر رفتن  ۷درصدی زمان مفید ملی در ترافیک تهران ،قر ود یور نارهت نتفرگ را

گرزب لسگ      

ی -اداری،
زلزله ،افزایش آمار جرم و جنایت و افزایش نرخ بیکاری حکایت میکنند .در این میان هزینهههه سایس یا یی یی
اقتصادی و اجتماعی انتقال پایتخت بیش از هر نکتهای مانع از اجرایی شدن این موضوع بوده ،هست و خواهد ب .دو
در سال  ۱۳۷۷برخی از منابع دولتی تنها هزینه مالی انتقال پایتخت را حدود  ۳تریلیون تومان اعالم کردن  د ( ( Firoozi

.)& Ghaffari, 1392: 46
در گذشته ،امنیت ،عامل اصلی انتخاب یا انتقال پایتخت بوده است ،اما امروزه با توجه به پیشرفت فنون ب رد هژیو ه   
عرصههای امنیتی و تغییر شیوههای جنگی و همچنین اهمیت یافتن گر و تاعالطا شد

طابترا ا رد ت

ع نیا ر ،هص      
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عامل مذکور کمرنگ شده است و در مقابل مرکزیت ثقل اقتصادی اهمیت یافته است .امروزه اگر پپ پپپایتختی انتخ با
میشود یا انتقال مییابد ،عمدتًاًا به دالیل غیرامنیتی است .تمرکززدایی ،حل مشکالت موجود در یک پایتخت ،تس طل
مناسب بر اقتصاد کشور یا انتخاب رأس مناسب برای هرم سلسله مراتب شهری از آن جمله اس اجت .ت ر یلمع ب    
انتقال پایتخت در کشورهای برزیل ،پاکستان و آلمان و مباحث نظری طرح شده در ایران در قرن حاضر همگی شاهد
این مدعا است که انتقال هیچ یک از پایتختهای کشورهای مذکور به دالیل نظامی نبوده است .اشاره مختصر هب ی   
یکند (.)Mireie Et al., 1395: 50
تجارب این کشورها ،عالوه بر بررسی ابعاد مختلف ،این نکته را نیز روشن م 
شهر برازیلیا ،پایتخت جدید کشور برزیل ،در حدود سال  ۱۹۶۰بنیان گذاشته شد و به دنبال آن مرک یمصت ز مممممگیری

سیاسی  -اداری کشور از شهر ریودوژانیرو 1به آن انتقال یافت .سابقه این فکر وا هب  ا  مهدزون نرق طس ((((( ((((((  ) ۱۸۵۳و

مراحل بعدی آن به اوایل قرن بیستم باز میگردد .تا سال  ۱۸۲۲که برزیل از یوغ استعمار آزاد شد ،ش لیزرب یاهره   
عمدتًاًا مطابق طرح شهرهای پرتقالی و اسپانیایی طراحی میشد که از این به بعد اهداف مشخصی موجب ایجاد شهر
برازیلیا شد.
اهداف اصلی ایجاد شهر برازیلیا و انتقال پایتخت به آن عمدتًاًا اهداف بومی و ملی بود که هیچگونه ارتباطی ب لح ه   
مسائل پایتخت قبلی (ریودوژانیرو) یا تخفیف آن مسائل نداشت .اه  فادها نیا م ا جی ا نیمز د ههههه ههههههه هعسوت یلم یا    
اقتصادی ـ صنعتی ،تضمین امنیت ملی از طریق اعمال حاکمیت بر قلب آم و لیهست ،لیزرب نیمزرس لک و نوزا    
تسریع زمینههای توسعه و نظارت در مناطق جنگلی و معدنی آمازون و ایجاد شهرهای ماهیتًاًا برزیلی عنوان شد.
در روند شکلگیری شهر برازیلیا ،رئیسجمهوری وقت(کوبیچک) در وهله اول قانون ایج هش دا ر لیزارب  ی لاقتنا و ا     
پایتخت را به تصویب پارلمان رساند و سپس زیر نظر مس یگیپ روظنم هب ار یتلود یتکرش دوخ میقت ر ماجنا ی

      

مطالعات ،تأمین تدارکات اجرا و انجام عملیات انتقال پایتخت به نام نوواکپ ایجاد کرد که  ۵۱درصد سرمایه اولیه آن
از بودجه فدرال برازیلیا و  ۴۹درصد باقی مانده از بودجه کل کشور تأمین شد .مطالعات و اجرای انتقال پایتخ هب ت   
تو س  زا ( (  ،) ۱۹۵۶ - ۶۰دوره اتم ما
برازیلیا در چهار مرحله شامل دوره مطالعه و طراحی (  ،) ۱۹۵۴ - ۵۶دوره س خا ت ت
ت .در
ت و ساز از  ۱۹۶۳ت فای ققحت لاح هب ا تتتتت تتتتت
مرحله اول و آغاز انتقال پایتخت (  ،) ۱۹۶۰ - ۶۳دوره تکمیل ساخ 
نهایت برازیلیا به اهداف خود از جمله تجدید عظمت و فرهنگ مردم برزیل نرسید و عم ًالًال مب هب رهش یحارط ینا    
آفرینش شهری منجر شد که ماهیتًاًا آمریکایی و فرزند اتومبیل سواری از آب درآمد (.)Ibid., 1395: 55
پس از استقالل سیاسی پاکستان ،فکر انتخاب پایتخت مناسب که مرکزیت ثقل سیاسی و اقتص هب دشاب هتشاد یدا    
وجود آمد .نخست شهر کراچی به عنوان پایتخت موردبررسی قرار گرفت ،اما مطال اشن هدش ماجنا تاع ن د  اد هک

   

انتخاب شهر موجود بنا به دالیل متعدد منطقی نیست و ایجاد شهر جدید از جنبههای اقتصادی (ارزش افزوده اطراف
شهر جدید و امثال آن) ،اجتماعی (عدم تعلق به یک گروه اجتماعی) ،فنی (تخریب بخش قابل ت تاناکما زا یهجو   
موجود) و با توجه به جنبههای شهرسازانه (ایجاد هسته مناسب برای یک جهان شهر) قابل توجه است .از این رو ،با
عنایت به مرکزیت ثقل و واقع شدن در محور جاده ابریشم ،اسالمآباد به عنوان پایتخت در مجاورت ش یدنپلوار ره   

. Rio de Janeiro
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انتخاب شد .برنامهریزی این شهر از سال  ۱۹۵۹آغاز و تا س لا

 ۱۹۶۳ب دیماجنا لوط ه     و در س لا

 ۱۹۶۱نی دراو ز

مرحله اجرایی شد.
وضعیت انتقال پایتخت در برلین تفاوتهایی با برازیلیا و اسالمآباد دارد؛ زیرا برلین در گذشته پایتخت بوده و پس از
فترت بعد از جنگ ،مجددًاًا پایتخت آلمان شده است .گزینش بن به عنوان پایتخت ب سپ ییادج لابند ه
نتوانست آرزوی بازگشت به برلین را از خاطر مردم آلمان بزداید .پ  داحتا زا س د رد ناملآ و

لاس     

    

گنج زا

 ، ۱۹۸۹در م نت

دیباچه قانون اساسی آمده بود :پایتخت آلمان برلین است و در نخستین فرصتی که چنین تح اکما یلو نن نننپ ،دوش ریذ   
برلین دوباره باید به عنوان پایتخت آلمان برگزیده شود .بدین مناسبت ،مجلس قوانین الزم را تص و درک بیو

یارب    

این منظور نخست حوزههایی از شهر برلین (که عمدتًاًا بافت قدیمی آن را تشکیل میدادهاند) انتخاب شد تا پارلم نا
و سایر نهادهای دولتی در آنجا استقرار یابند و به این شکل مسیر انتقال پایتخت هموار ش  د ( ( Mousavi & Bagheri

.)Keshkoli, 1394: 227
توزیر ریتاهام ی   
به عقیده بسیاری از کارشناسان طراحی و ساخت شهر پوتراجایا بزرگترین دستاورد دوران نخست ت
محمد در مالزی به شمار میآید .وی در سال  ۱۹۹۵فرمان ساخت این شهر را در جنوب کوا الال مپور ص اب درک ردا    
این نیت که مراکز تصمیمسازی و سیاسی مالزی را از کوا الال مپور به پوتراجایا منتقل کند .سرانجام در اول فوریه سال
 ۲۰۰۱میالدی رسمًاًا پایتخت سیاسی مالزی از کوا الال مپور به پوتراجایا منتقل شد .کاخ نخستوزیری مالزی از اول نی
ساختمانهای حکومتی پوتراجایا بود که به این شهر منتقل ش ه .د مم ممماکن زا ریغ هب نو وز رد هک یزلام تفن ترا       
کوا الال مپور و در ساختمان برجهای پتروناس قرار دارد ،بیشتر مراک و یسایس ز

قتنا ایاجارتوپ هب یزلام یتلود ال        

یافتهاند (.)Ibid., 1394: 227
پوتراجایا شهری در کنار آب و به مساحت  ۴۶کیلومتر مربع است .جمعیت این شهر در سال  ۲۰۰۴به میزان  ۴۵هزار
نفر ذکر شده است .چند رشته خط آهن سریعالسیر و بزرگراه این شهر را به کوا الال مپور و فرودگاه بینالمللی م یزلا
در منطقه سپانگ متصل میکند .در ساخت این شهر تمامی اصول مدرن شهرسازی رعایت شده است به گونهای که
دسترسی به مراکز دولتی و همچنین مکانهای گردشگری از هر نظر به سهولت صورت میگیرد .از س رد رگید یو   
ساختن این شهر از نمادهای معماری و ساختمانهای تاریخی جهان الهام گرفته شده است .این ساختمانها اکنون به
توزیر یزلام ی   
یک جاذبه گردشگری در پوتراجایا تبدیل شدهاند .الگوی ساخت پل پوترا که روبهروی کاخ نخست ت
قرار دارد نیز از پل خواجو در اصفهان برداشته شده است .در زمانی که ماهاتیر محمد طرح انتقال مراکز تصمیمگیری
سیاسی را از کوا الال مپور به پوتراجایا ارائه کرد .بسیاری از مخالفان او را به هدر دادن ثروتهای کشور برای س تخا

یشد ،این بود
شهری که استفادهای نخواهد داشت ،متهم کردند .نقد دیگری که در این رابطه به ماهاتیر محمد 1وارد م 
که این انتقال موجب خواهد شد تا کشور از نظر مرکز ثقل سیاسی به صورت دوپاره درآید .ب جو نیا ا و یتاهام د ر     
محمد در برابر همه مخالفتها مقاومت کرد و اکنون مشخص شده است طرح او توانس رد .دهدب تبثم باوج هت

  

نقشههای رسمی بینالمللی ،کوا الال مپور همچنان به عنوان پایتخت مالزی شناخته میشود؛ اما این شهر در واقع اکنون

. Mahathir Mohamad
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ی
ی جغرافی یا ی ی
تنها پایتخت تجاری و فرهنگی مالزی است ( .)Moairinejad, 2010: 9هدف این مقاله آم یا ششش فض یا ی ی
مکانیابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت با تأکید بر مؤلفههای جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامهریزی شهری
ی انتقاللل پایتخ زا ت
ب برای ی
است .سؤال اصلی مقاله این است که در آمایش فضایی جغرافیایی مکانیابی شهر مطلوب ب
لحاظ مؤلفههای جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامهریزی شهری چگونه بایستی انجام گیرد؟
رویکرد نظری
یش هک تسا حضاو .دو
به طور کلی فضاهای شهری به دو دسته فض یمومع یا    و فض م میسقت یصوصخ یا یییی یییی

   

محدودهها و مکانهایی که برای قشری خاص و کام ًالًال اختصاصی طراحی میشود ،شامل فضای خصوص ،دنتسه ی   
مانند مسکن .این در حالی است که عرصه عمومی به نوعی یک قلمرو همگانی است که عموم مردم یک ش قح ره

حضور در آن را دارند .فضاهای عمومی ،آن دسته از فضاهای هستند كه عموم شهروندان بدون نی  لرتنك هب زا ووو وووو…

حق ورود و حضور در آنان را دارند ،فضاهایی چون خیابانها ،پاركها ،میدانها ،بازارها و مساجد .بهعبارت دیگر،
تها ييي متن و يعامتجا عو
مراد از عمومي بودن فضا ،حضور افراد از اقشار و سنين مختلف و جر يلاعف نتشاد ناي تتت تتت
خدماتي در آن است .بنابراين فضاي عمومي شهري ،فضاي باز قابل حضور براي گروههای مختلف اجتم تسا يعا   
كه پويا يي و كارا يي آن نيازمند تعامالت اجتماعي و برخوردهاي متنوع است.
مهمترين م يع اري كه در ارزيابي شهرها و محيطهاي شهري بايد لحاظ ش  تيفیك ،دو

عع عععرصهههه يرهش يمومع يا    

موجود در آن است .واق يع ت اجتنابناپذير اين است كه مردم بر اساس كیف م دوخ نوماريپ رد هچنآ تي يييييييييييبينن و د
تجربه ميكنند ،در مورد آن قضاوت ميكنند .این دسته از فضاها علت مقیاس عملكردی و همچن  عونتم فیط نی و
نرو افزایش کیفیت این دس زا هت
گسترده مخاطبان خود دارای بیشترین سهم در حیات جمعی شهروندان هستند ،از ای 
فضاها بیش از سایر انواع فضاها موجب ایجاد جامعه شهری س دهاوخ افوكش و ملا     ش  د ( ( Ashrafi et al., 2014:

.)1393
در دهههای اخیر که مفهوم کیفیت به ادبیات شهرسازی راه یافته است ،فض هش یاها ر اب بوخ ی

وهفم م ک  ییییی ییییییفیت

مطلوب آن سنجیده میشود؛ بنابراین در راستای بررسی کیفیت و سنجش فضاهای شهری ،معیارها و شاخصهههه یا ی
طه یمومع یا   
طی دهههای قبل مطرح شدهاست .پیش از این گفته ش  هب ،د ه هش هک نازیم ر ره یحم دنناوتب ا طططططططط طططططططط
مطلوبتری برای ساکنان شهرها ایجاد کنند تا تعاملهای اجتماعی بهتری در آن صورت بگیرد ،به همان میزا هش ن ر   
از کیفیت باالتری در شهرنشینی و سالمت روان ساکنین آن برخوردار خواهد شد .از سویی دیگر ،مفهوم شهرنشین و
شهروند در این مکانهای عمومی شکل خواهد گرفت .روشن است که ايجاد آرامش ،سرگرمي ،فراهم آوردن ارتباط،
زمينه معاشرت و امكان تردد ،از ديگر عملكردهاي فضاهاي عمومي شهري است .وجود اين فضاها بر يريگشيپ يا   
از درماندگي ،افسردگي ،گوشهگيري و خشونت بسيار م ثؤ ر و ضروري است .به اين ترت م اهاضف نيا بي يييييييييتوانند
موق يع تي براي رشد خالقيت به وجود آورده و محيطي سازنده در یك مجموعه شهري باشند .بنابراین کیفیت مطلوب
لتری خواهد شد .با این ح زا ،لا
ارتباطات در این نوع مکانها باعث به وجود آمدن شهروندان بهتر و با فرهنگ اصی 
دهههای گذشته که شهرسازی بهعنوان رشتهای جدا از معماری ظهور کرد (.)Ibid., 1393: 435
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لنگ بر اساس سلسله مراتب نيازهاي انساني كه از سوی مازلو 1بيان شده است ،کیفیتهای محيط را به شش قسمت
دسته بندي كرده است و از آنجا كه فضاهاي عمومي شهري از جمله محيطهاي با اهميت و مورد توج يحارط رد ه   
فضاها هستند ،اين طبقهبندي در اينگونه فضاها قابل تعميم است:
يسازند.
تهایی كه نيازهاي ف يزي ولوژی يك انسان را برطرف م 
 -1کیفی 
يسازند.
تهایی كه نيازهاي ايمني و امنيت انسان را برطرف م 
 -2کیفی 
يسازند.
تهایی كه نياز به تعلق و وابستگي را برطرف م 
 -3کیفی 
يسازند.
تهایی كه نياز به عزت و حرمت را برطرف م 
 -4کیفی 
يسازند.
تهایی كه نياز به خودشكوفا يي را برطرف م 
 -5کیفی 
يسازند (.)Sabouri & Hojjati, 1396: 140
تهایی كه نياز به ادراك و زيبا يي را برطرف م 
 -6کیفی 
از جمله اشخاصي كه محيط شهري را از ديدگاه نيازهاي انسان مورد بررسي قرار داده است ،آن زا .تسا نتوگ هرد   
ديدگاه وي بحث و مطالعه پيرامون موضوع شهرس  و اهزاين يسررب هب طونم يزا اا ااا ااااااحتياج نتوگ .تسا رشب تا     
احتياجات بشر را به دو دسته نيازهاي جسماني و نيازهاي روحي رواني ،دستهبندي ميكند .احتياجات جسمي انسان
براي زيستن ،چون تنفس ،تغذيه ،استراحت و ...بايد پايه و اساس شهرسازي قرار گيرند و احتياجات روحي و رواني
انسان مانند زندگي در جمع ،فراغت ،تفريح ،آرام و يركف ش

تخانش و تداعس نیمأت يارب ،يحور

روحيات افراد ضروري است .از نظر ا تنوكس لحم رگا يو  ن اس نن ننن نننننن -چ و يدرف ه

كفا ا و ر       

عمج هچ ييييييييي  -باا توجههه بههه

يهايش ساخته شود ،وسايل خوش زیستی او فراهم شده است (.)Hataminejad, 1999: 27
نيازمند 
ب  Public places, Urban spaces2آن
ت ،م رد هك تسا يلد اتک بببب بببب
مدل ديگري كه از كیفيت محيطي ارائه شده است ت
پرداخته شده که متیو کرمونا در آن شش وجه مختلف کيفيتهاي محيط شهري مطلوب را بيان ميکند .اين مؤلفهها
عبارتاند از:

 -1مؤلفه كالبدي :بيانگر كیفيتها يي است كه به كالبد محيط مربوط هستند .قطعهبنديه ولب ،ا كككككبند يييه اك ،ا ربري   
تهای كالبدي فضاي شهري هستند.
زمين ،الگوي مسيرها از عوامل تأثیرگذار بر کیفی 
 -2مؤلفه ادرا يك  :ادراك ،شامل جمعآوري ،سازماندهي و حس كردن محيط است .بعد معنا يي فضا عي ني كیفيتها يي
يكند ،وابسته است.
از فضا كه بر ادراك انسان تأثیر مستقيم دارند و به تعبيري كه انسان از فضا م 
-3مؤلفه اجتماعي :شامل کیفیتهای مثبت و منفي یك فضا از لحاظ اجتماعي است .بيانگر اين مطلب است كه فضا
در شهر چگونه پاسخگوي حضور افراد در آن و رفتارهاي متفاوت آنها به لحاظ اجتماعي اس تاریثأت نياربانب .ت    
فضا در عملكرد افراد و چگونگي تنظيم و كنترل رفتار ساكنان در محيط از مباحث اصلي ابعاد اجتم ناكم کی يعا    
است.

. Abraham Maslow
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 -4مؤلفه بصري :لذت ديدن فضاهاي شهري از عوامل تأثیرگذار بر ادراك و فهميدن است .اين تأثیر گاهي لحظهههاي
و گاهي درازمدت است كه بستگي به ويژگي خاصي دارد كه از آن ديده يا ادراك شده است .بعد بصري فضا ش لما
يگذارد.
تهایی است كه با ديده شدن فضا به وسیله حاضران و ناظران ،بر آنها تأثیر م 
کیفی 
ته اق ،بوخ يرهش ياضف كی یا بل تسد رس يارب نآ ندوب يمامت    
 -5مؤلفه عملكردي :از مهمترين کیفیت ت

      

گروههاست .همچنين وجود عملكردهاي متنوع و آزادي فعاليتهاي اجتماعي قابل قبول ن زي از موارد ديگر تسا ي   
ته یا ی ب هك تسا  ه    
كه موجب ارتقای عملكرد محيط شهري ميشود .بنابراين بعد عملكردي فضا مربوط به کیفیت ت
تهاي موجود در فضا و عملكرد خود فضا وابستهاند (.)Azomati, 1393: 112
فعالي 
 -6مؤلفه زماني :استفاده از چرخههاي فعاليتي و زماني همچون زندگي در روز ،شب و فصول مختلف ،در بهرهگيري
لگيري
يكند .بنابراين مديريت زماني در فض كش رد راذگریثأت لماوع زا يمومع ياها للللل للللل
از فضاها ،به طرح كمك م 
عملكردها و تغ يي رات فضا يي است.
یکی از مشهورترین مجموعه کیفیتهای طراحی شهری که از سوی اهل فن ارائه ش جم ،تسا هد م یداهنشیپ هعو     
گروه مطالعاتی مرکز مشترک طراحی شهری پلیتکنیک آکس جم .تسا دروف م هب هک روبزم هعو        همتیاننن بنتل و ی
همکارانش در کتابی تحت عنوان محیطهای پاسخخخده ت وئت قمع زا هچرگ ،تسا هدش هئارا و نیود ر لباق کی   

     

مالحظهای برخوردار نیست ولی بهواسطه جامعیت نسبی و سهولت فهم و شیوه جذاب در ارائه و تصویرپردازی به
یکی از مراجع مهم مورد استفاده محافل حرفهای (و نه الزامًاًا آکادمیک) بدل شده است (گلکار .) 26 : 1382 ،آن رد نا
وهله نخست هفت معیار و بعدها سه معیار دیگر را که بایستی در طراحی ش ندرگ تیاعر یره د هب  ،نیا بیترت       
یکنند:
پیشنهاد م 
 -1نفوذپذیری :به مفهوم تأمین دسترسی ارتباط فیزیکی و بصری با نقاط مختلف.
 -2تنوع :به مفهوم حضور تنوع عملکردی ،تنوع فرمها و تنوع اشخاص و گروههای اجتماعی در مکانهای شهری.
یهای مورد نظر.
 -3خوانایی :به مفهوم قابلیت ادراک و راهیابی آسان محیط به نقاط و نشان 
فپذیری :به مفهوم توانایی و قدرت فضا در پذیرفتن عملکردها و ماوا دادن فعالیتهای گوناگون در خود.
 -4انعطا 
 -5سازگاری بصری :به مفهوم متناسب بودن خصوصیت بصری محیط با عملکرد و معنی محیط مزبور.
کهای بصری.
کهای حسی مختلف و نه صرفًاًا محر 
 -6غنا :به مفهوم توجه به ظرافت و ریزهکاری در محر 
 -7قابلیت شخصیسازی :به این مفهوم که ساکنان و شهروندان قادر باشند به طریقی مهر رهش یاضف رب ار دوخ 

    

بزنند و بهگونهای آن را متعلق به خود و شخصی کنند.
-8کارایی از نظر مصرف انرژی
یهای هوا و )...
-9پاکیزگی (به حداقل رساندن آلودگ 
 -01حمایت و پشتیبانی از طبیعت و حیات وحش (نگهداری از اکوسیستمها و نظریات اشخاص و گروههای دیگر)
(.)Ibid., 1382: 28

نیابی شهر922 ...
آمایش فضایی -جغرافیایی مکا 
جدول شماره  -1تعاریف و ارتباط کیفیتهاي طراحی شهري
کیفی تتتتت ت

تعاریف

تهاي مرتبط)
تها (کیفی 
زیر کیفی 

دسترسی

ت کههه کلیههه افرادد
ی مطل سا نآ بو تت تت
میزان سادگی و آسانی دستیابی از محلی به محلهاي دیگر .دسترسی ی

اختالط کاربري ،محیطی براي همه (هم شمولی) پایداري (در

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

قالب امکان استفاده از حمل و نق )یمومع ل  ،،، ،،پی دا ه ه م راد ييي ،

همه فراهم سازد .عدالت دسترسی براي گروههای مختلف جمعیت و کنترل شبکه دسترسی

کارایی ،عدالت ،نفوذپذیري ،آسایش

اخ طالت       

یهاا است ..این
ی ک ربرا ی ی
ط فض یا ی ی
یهای شهري رویکرد جدیدي در چیدمان و ارتباط ط
توسعه مختلط کاربر 

لگرایی (ت الماع ت ت
ت
اختالط کاربري ،سرزندگی دسترسی ،تعام 

کاربريها

نگرش تا زمان حاضر تحوالتی را پشت سر گذاشته و در نظریات نوشهر گرایی به عن او ننن یکییی از اص لو

اجتم ،تینما )یعا      انتخ یاراک با ییی یی – انر يژ  ، ،،پای ،يراد

مهم مطرح شده است

گوناگونی ،سازگاري ،عملکردي

به مفهوم تأمین دسترسی و ارتباط بصري با نقاط مختلف .هر نظامی از فضاهاي همگانی به تعداد راههاای

دسترسی ،حق انتخاب ،محرمیت ،عمومیت،

بالقوهای که براي عبور از یک نقطه به نقطه دیگر در نظر گرفته شده بستگی.

آسایش.

اصلی

نفوذپذیري
سرزندگی

به مفهوم امکان بقاي زیست شناختی و جامعه شناختی انسان در محیط شهر .پویایی و تحرك اقتصادي در

یها ایمنی ،،تن ،يریذپذوفن ،عو
ط ک ربرا ی ی
سر التخا ،یگدنز طط طط

ت تسری ععع بخش دی ننن بههه
ی جهت ت
ن را ع لما ی ی
یشود د و همین ن
مراکز باعث جذب جمعیت (حضور پذیري) م مم 

فپذذذیری ،ارتب زکرمت ،طا  ، ،،،تعام ،یعامتجا ل    حضور   
انعطاف ف

یپندارد.
سرزندگی به کل شهر م 

پذیری ،سازگاري ،دسترسی

)Source: (Iranshahi et al., 1394: 6

  

  

تهران و مشکالت برنامهریزی شهری و جغرافیایی آن
شهر تهران در  ۵۱درجه و  ۲دقیقه تا  ۵۱درجه و  ۳۶دقیقه طول شرقی و  ۳۵درجه و  ۳۴دقیقههه تاا  ۳۵درجههه و ۵۰
دقیقه عرض شمالی قرار گرفتهاست و ارتفاع آن از  ۲۰۰۰متر در مرتف 
عترین نقاط ش ام للل تاا  ۱۲۰۰متررر در مرک ززز و
 ۱۰۵۰متر در جنوب متغ ّیّیر است .تهران در بین دو وادی کوه و کویر و در دامنههای جنوبی رشته کوه البرززز گس درت ه ه
ی هم او ررر ش ایره ررر و ورامیننن و از ش ام للل توسططط
ی شهر بانو و دشتهای ی
شده است .از جنوب به کوههای ری و بیب 
نلرزه ه جز ءءء من طا ققق
کوهستان محصور شده است .ارتفاع چند نقطه شهر تهران از سطح دریا :شهر تهران از نظر زمین ن
پرزیان ( ۸تا  ۱۰درجه مرکالی) به شمار میآید .گسلهایی که در تهران و حومه تا شعاع  ۱۵۰کیلومتری مرک ززز شهررر
ک کههه
ی و گسللل ایپک ک
قرار دارند ،عبارتاند از گسل مشاء ،گسل شمال تهران ،گسل ری ،گسل طالقان ،گسل ای کناو ی ی
بررسی رفتار آنها حائز اهمیت است (.)Kamranodi Kojuri, 2005: 61
شهر تهران ،به طور پیوسته در معرض خطر سیل قرار دارد .از دالیل اصلی این موضوع ،میتوان اختالف ارتفاع زیاد،
شرایط اقلیمی خاص ،وجود رودخانههای فراوان مانند رود کرج ،رود دربند ،رود چیتگر و مسیلهای مت دع دد و قراررر
ت مسلططط بررر آب و ۱۴
گرفتن شهر تهران در پای کوه را نام برد .همچنین در شهر تهر نا  ۱۲ ،،ح زو ه ه آبری ززز باالدست ت
کیلومتر نوار مولد سیل از دارآباد تا غرب دره فرحزاد وجود دارد (.)Rafiyan et al., 2008: 18
تهران از لحاظ موقعیت زمینشناختی بر روی ُگُگسلهای فعالی قرار گرفته که باعث رانش زمین و زمینلرزه میشوند.
ل ش ام للل تهراننن و
از میان بسیاری از گسلهای فعال تهران ،احتمال فعال شدن سه ُگُگسل به نامهای ،گسل مشاء ،گسل ل
ی
توساززز پ نیئا ی ی
گسل جنوب ری بیش از بقیه وجود دارد .بسیاری از ساختمانها و آپارتمانهای تهران کیفیت س خا ت ت
دارند و از این روی به گفته بسیاری از کارشناسان ،در صورت وقوع زلزله در تهران ،بسیار پرتلفات خواهد بود.
ت .ج ززز منطقههههای ی
ی
آب و هوای شهر تهران تأثیر گرفته از کوهستان در شمال (نسیم توچال) و دشت در جنوب است ت
ی شهررر
ی دیگررر منطقههههای ی
ب هس دنت  ،،آب و ه او ی ی
شمالی تهران که تحت تأثیر کوهستان تا اندازهای معتدل و مرطوب ب
ی مرطوببب
ن شهررر بادهای ی
ش در این ن
ت .مهمممتریننن منب ععع ب را ش ش
کمابیش گرم و خشک و در زمستانها اندکی سردد است ت
ی از ت دو ه ههای ی
ی
مدیترانهای و اطلسی هستند که از سوی غرب میوزند .رشته کوه البرز همچون سدی از نفوذ بس رای ی ی

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 230فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

ش
هوا جلوگیری میکند ،از همین روی سبب گردیده که هوای تهران از یک سو خشکتر و از سوی دیگررر از آرامش ش
نسبی برخوردار باشد (.)Ibid., 1387: 15
نمای شهر در نقاط گوناگون بر پایه عوامل جغرافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی متفاوت است .در شمال شهر که
ن در
ب شهررر هم تراو ررر هس نت ددد .همچنین ن
به کوهها نزدیکتر است معموًالًال خیابانها و کوچهها شیبدارتررر و در جنوب ب
جنوب شهر ساختمانهای بلند مرتبه کمتر و در شمال شهر بیشتراند .ساختمانهای اداری و دولتی نیز عمدتًاًا در مرکز
شهر قرار دارند .از طرف دیگر در مناطقی که تاریخ ساخت آنها جدیدتر است مانند منطقه  ،۲منطقه  ۵و منطقههه ۲۲
ی در
که همگی در غرب و شمال غرب شهر جای دارند ،با توجه به پیروی از آییننامههای جدیدتر ،اصول شهرس زا ی ی
گ و سر نا ههه فضای ی
ی
آنها بیشتر رعایت شده است .در این منطقهها معموًالًال عرض خیابانها و کوچهها ،سر نا ههه پارکینگ گ
سبز از دیگر مناطق شهر بیشتر است .وارون بر آن در مناطق کهنتر که ساخت آنها زودتر انجام گرفته استتت ماننددد
ی وجودد دارد ( & Pahrizkar
ی بیش رت ی ی
ی و س تن ی ی
ی ت خیرا ی ی
منطقه ( ۱۲تهران قدیم) و منطقههه ( ۲۰ری) معموًالًالًالًال بناهای ی

.)Kazimian, 2005: 50

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

یو
ت سیاسی ی
ت .باا تغییرات ت
تهران به عنوان پایتخت ایران در زمان شکلگیری مساحتی ح ود دد  ۳کیل تمو ررر مرب ععع داشت ت
ش
ی منطقهههای و افزایش ش
ب  ۱۳۵۷شهررر دس وخت ششش دگرگ نو ی ی
س از انقالب ب
افزایش جمعیت در زمان دودمان پهلوی و پس س
یکههه در ساللل ، ۱۳۴۷
مساحت شد و شمار زیادی محله و شهرک در محدوده کالنشهر تهران س تخا ههه شددد بهههط رو ی ی
نخستین طرح جامع شهر تهران ابالغ شد که در آن مساحت شهر با افزایشی خیرهکننده به  ۱۸۱کیلومتر مرب ععع رسیددد.
برخی از این محلهها همان روستاهای پیشین بود که گسترش داده شده بود .این مساحت به  ۱۲ناحیههه تقسیممم شدهه

نیابی شهر231 ...
آمایش فضایی -جغرافیایی مکا 

ی دهههه  ۷۰و
بود .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تعداد مناطق تهران به  ۲۰منطقه افزایش یافت .بعد از این در ابت اد ی ی
پس بررسی های مجدد غرب شهر تهران ،چهار منطقه جدید  ۲۰ ،۵ ،۹و  ۲۱ایجاد شد و تعداد مناطق تهراننن بررر اثررر
تغییراتی به  ۲۲منطقه افزایش یافت (.)Ibid., 1384: 50
این شهر در حدود  ۷۳۰کیلومتر مربع مساحت دارد .شهرداری تهران برای تأمین نیازمندیها و اداره بهتر سطح شهررر
ی دیگررر
ت .از سوی ی
را به  ۲۲منطقه شهرداری و  ۱۲۳ناحیه بخش کرده که شهر ری و تجریش را نیز شامل شده ه است ت
ص خودد را از شهرس ات ننن
وزارت کشور هم برای انجام انتخاباتهای مختلف و کارهای مدیریتی دیگر ،،تفسیررر خاص ص
ی جداگانههه در نظررر گرفته
تهران دارد که بر  ۲۲منطقه شهرداری منطبق نیست و شمیران و ری را نیز شهرس ات نننه یا ی ی
یباش د .د ررر
ی می ی
تگانههه مخ تاربا ی ی
ی هفت ت
ی گس درت ه ه نی ززز دارای ن حاو ی ی
است .این شهر به واسطه داشتن ش کب ههه مخ تاربا ی ی
جو
ی کرج ج
تقسیمبندی وزارت کشور شهرستان تهران در مرک ززز اس ات ننن تهراننن قراررر دارد .از ش ام للل بههه شهرس ات نننهای ی
شمیرانات ،از شرق به شهرستان دماوند ،از جنوب به شهرستانهای پاکدشت ،قرچک و ورامین و ری و اسالمشهر و
از غرب به شهرستانهای قدس ،شهریار و استان البرز محدود م 
یشود .مرکز آن بخش مرکزی اس  ت ( ( Latifi, 1384:
.)146

نقشه شماره  -2همسایگان شهر تهران
)Source: (Maphill
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ن
ک باا  ۱۵ ٬ ۰۰۰تن ن
تهران تا پیش از بنیان گذاری سلسله قاجار و برگزیده شدن به عنوان پایتخت ایران ،شهری کوچک ک
جمعیت در سال  ۱۱۶۴بود؛ اما از آن زمان به بعد ،جمعیت آن رو به رشد نهاد و در اواسط دوره قاجار به بزرگترین
شهر ایران تبدیل شد .در سرشماری سال  ۱۲۶۴جمعیت تهران  ۱۴۷۲۰۶نفر اعالم شد ۱۰۱۸۹۳ .نفر از تهرانیهاا در
آن زمان مالک و  ۴۵۳۶۳نفر مستأجر بودند .بر اساس نخستین سرشماری رسمی که در سال  ۱۳۳۵انجام گرفت ،این
شهر با  ۱۵۶۰۹۳۴تن جمعیت ،پرجمعیت ترین شهر ایران بوده است .همچنین بر پایه آخرین سرشماری رسمییی کههه
در سال  ۱۳۹۰انجام گرفت ،جمعیت تهران ۱۲۲۲۳۵۹۸ ،تن بوده است .توزیع جمعیتتت در من طا ققق دارای پراکن گد ییی
بسیاری است .غرب تهران با وجود پهناوری بیشتر دارای جمعیت کمتری است .این میتواند به علت وجود فرودگاه
ت .خوابگاهههای ی
ی
ب شهررر تهراننن بیشتررر است ت
ن میزاننن زادآوری در جنوب ب
مهرآباد در غرب شهر تهران باشددد .همچنین ن
ت ت یثأ ررر قراررر دادهاس  ت ( ( Latifi,
دانشجویی در منطقه  ۶تهران ،بافت جمعیتی و اجتماعی این منطقه را ک ما ًالًالًالًال تحت ت

.)1384: 150

لهای  ۱۳۳۵تا ۱۳۹۵
نمودار شماره  -1تغییرات جمعیت تهران بین سا 
)Source: (http://www.tehran.ir

گ و ایجاد د راهبن اد نننهای ی
ی
جمعیت زیاد تهران و رفت و آمد انبوه خودروها منجر به تبدیلشدن خیابانها بههه پارکینگ گ
ی بررر ش ادنوره ننن بحراننن
متعدد و شدید در این شهر شده که به دلیل آالیش شدید هوا ،اتالف وقت و فشار اقتص دا ی ی
ی
تل ّقّقی میشود .در پاییز  ۱۳۸۶طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران تهیه و تصویب شد .این طرح که اهداف کلی ی

ی ایراننن – اس اوت ررر
آن بر اهداف طرحهای فرادست -مانند طرح جامع تهران و همچنین برنامه چهارم توسعه اقتص دا ی ی
لو
ح ج ما ععع حمللل و نقل ل
یکنددد .در طرح ح
شدهاند ،چشمانداز تحوالت مطلوب این شهر در  ۲۰ساله آینده را ترسیم می ی
ترافیک تهران شاخصهای حملو نقلی تهران در سال  ۱۳۸۶و سال  ۱۴۰۴در مقایسه با متوسط شهرهای اروپایی در
قالب ارقام و آمار ارائه شدهاند (.)Motthavaf, 1389: 37

نیابی شهر233 ...
آمایش فضایی -جغرافیایی مکا 

نقشه شماره  -3مناطق شهر تهران
)Source: (ASCE Library

ی در آل گدو ییی
آلودگی هوا در شهر تهران عمدتًاًا مصنوعی و ناشی از ف ّعّعال ّیّیت وسایل نقلیه است که سهمی  ۸۰درصدی ی
هوای شهر دارند و تولید کننده گازهای سمی دیاکسید نیتروژن و مونو اکسید کربن هستند .این وسایل نقلیه گاز دی
اکسید کربن نیز تولید میکنند که هر چند س ّمّمی نیست اما سبب گرم شدن زمین میشود .ارائه یارانه س خو تتت  -و در
ت خ ردو ووو -و
نتیجه ارزان بودن آن -و تعرفه باالی گمرکی بر خودروهای وارداتی  -و در نتیجه افت کیفیت تولی اد ت ت
ف کههه م نا ععع خروججج
ورود ساالنه انبوهی از خودروهای تازه ساز از یک سو و محصور بودن در بین کوهها از  ۳طرف ف
آلودگیها از شهر میشود -عوامل اصلی آلودگی هوا در تهران هستند .ساالنه بیش از  ۵۰۰گرم ذ اّرّر ت آالیندهه معّلّل ققق
وارد بدن هر تهرانی میشود در حالی که بدن تنها توانایی پاالیش  ۲۳۰گرم آالینده را در سال دارد .آل گدو ییی هواا بههه
ن عرضههه شدهه در
ن بن یز ن ن
ت پ یا ین ن
تنهایی در شهر تهران روزانه حدود  ۳۰تن را به کام مرگ میفرستد .همچنین کیفیت ت
ت
ایران که خود ناشی از تحریمهای علیه ایران و استفاده از مواد آالینده به جای کاتالیست در فرایند تولید بنزین است ت
نیز جزو دالیل آلودگی هوای شهرهای بزرگ نظیر تهران دانسته میشود .گسترش وسایل نقلیه عمومی به ویژه مترووو
ت
ی روز و رس دنا ننن قیمت ت
ی از اس اهدرادنات ی ی
و فرهنگسازی برای استفاده از این وسایل و الزام خودروسازها به پیروی ی
یش دنو
ی مب زرا ه ه باا آل گدو ییی هواا ش تخان ههه می ی
ن راهکارهای ی
سوخت مصرفی به سطح قیمتهای جهانی از مهمممترین ن
(.)Motthavaf, 1389: 37
توسعه واق يع تهران از دوره صفويه و با توجه خاص شاه طهماسب صفوي آغاز شد .اگرچه روند توسعه شهر تهران در
دوره قاجاريه ،خصوصًاًا در دوره ناصري تحت تأثیر الگوهاي مديريت و توسعه شهري اروپا قرار گرفت ،اما اين شهر تا
آن زمان همچنان به صورت كي

شهر سنتي ما قبل سرمایهداری باقي مانده بود .تا زمان په لوي اول شهر تهراننن تحت ت
ت
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تأثیر مستقيم شاه و دربار و بدور از برنامه مشخص رسمي توسعه دراز مدت و تابع مناسبات سرمایهداری بوده است .با
كودتاي  1299و روي كار آمدن رضا شاه مناسبات نظام سرمایهداری در ايران تشديد شد و منتهي به نظام شبه مدرنيتههه
ش آن در
در دوره پهلوي دوم گرديد .در اين دوره با توجه به استقرار دستگاه حكومتي متمر زك در تهران جايگاهه و نقش ش
ت و بررر س اتخا ررر كالبد ييي آن ت یثأ ررر جد ييي گذاش عسوت .ت ههههه
مناسبات داخلي و بين المللي بيش از پيش اهميتتت يافت ت
تها ،امكانات ،تأسيسات و تجه زي ات شهري با استفاده از الگوها و عناصررر مبلماننن ش ره ييي جديددد آغاززز شد
زیرساخ 
(.)Rafieian et al., 1387: 19
با تخريب حصار قديمي شهر تهران در سال  1311مرحله جديدي در توسعه فضا يي آن ايجاد شد؛ اما در اين دوره ن زي
توسعه شهري با تأثیر مستقيم دولت ،در قالب دستگاههای ديوان ساالري و برنامهریزی توسعه شهري مبتني بر رو كي رد
مدرن به كمك مشاوران خارجي اتفاق افتاد .طرح توسعه شهري تهران در سال  1316به وسيله وزارتخانههای داخلي و
س منطقههه بند ييي تهيههه ،گرديددد .بررر
به كمك مشاوران خارجي با الگوي شطرنجي و جدا يي كاركردهاي شهري بر اساس س
ت رض اش ا هه ههه در ساللل
اساس اين طرح كاركردهاي جديد شهري در هسته قديمي شهر جاي گرفت .با سقوط حكومت ت
 0 32 1و نفوذ روزافزون آمر كي ا در ايران خصوصًاًا پس از كودتا ييي  28مر داد

ت ر يژ ممم پهلو ييي دوم نظاممم
 1332و تثبيت ت

برنامهریزی جامع و متمر زك دولتي توسعه شهر تهران با كمك كارشناسان خارجي آمر ياكي ييي (گروهه ه راورا دد) شكل ل
ل
ش بها ييي نفت ت
ت
یها در تهران در پي افزايش ش
گرفت .با انجام اصالحات ارضي اوایل دهه  0 35 1و همزمان با سرمایهگذار 
روند مهاجرت به تهران تشديد گرديد .در طول اين دهه تهران به كي

ل شد
متروپل با نقش فراملي و بين المللي تب يد ل ل

(.)Ibid., 1387: 19
گترین مسائل و مشكالت ديرينه شهرداري تهران نداشتن انسجام ساختاري در برنامهریزی و
با وجود اين يكي از بزر 
ل و مش الك تتت
تهيه برنامههای اجرائي بوده است ،به طوري كه موسسه توسعه بين المللي هاروارد ن زي در بررسي مس ئا ل ل
شهر تهران در سال  ، 357 1عالوه بر طرح ،نبود هماهنگي عملي و نهادينه شده بين نهادهاي مرتبط با برنامهریزی شهررر
تهای شهري تهراننن
شها و معاونتهای مختلف درون شهرداري تهران و ن زي تعدد مدیری 
تهران بر ناهماهنگي بين بخ 
یداند .طبق اين بررسي نه تنهاا شهررر تهراننن
یکند و آن را از دالیل اصلي سازمان نيافتگي فضائي شهر تهران م 
اشاره م 
فاقد چارچوب عملي نظاممند و هماهنگ براي رويارو يي م ثؤ ر با مسائلي كه بر شكل سه بعدي شهر و عملكردها تأثیر
ی اول
ميگذارند بوده ،بلكه مديريت شهري تهران فاقد انسجام و هماهنگي با یکدیگر عمل كرده ه اس د .ت ررر سالللهای ی
انقالب به دليل از هم پاشيدگي دستگاه دولت ،نظام اقتصادي و سازمان مديريت شهري كشور توسعه تهران به صورت
ب اگررر
یرویه زير لواي مسكن انقالبي رواج يافت .در دهه اول انقالب ب
جومرج طلبانه درآمد و نوعي ساخت و ساز ب 
هر 
ل شد ،،ول ييي نظاممم شهرس زا ييي و
چه نظام سياسي كشور تغ يي رات بنيادي كرد و نظام سلطنتي به نظاممم جمه رو ييي تب يد ل ل
مديريت شهري كشور تغ يي ر اساسي پيدا نكرد و روال برنامهریزی متمر زك و آمرانه همچنان ادامه يافت .در اين شرايط،
نهادهاي مسئول توسعه و عمران تهران نتوانستند به كي
تهران در معرض كي

برنامه جامع توسعه و مديريت كي پارچه دست يابند و ن يزگا ررر

رشته اقدامات اصالحي ،مقط يع و پراكنده قرار گرفت كه با افت و خ زي ها و آزموننن و خطاها ييي

بسيار همراه بوده است (.)Mahdizadeh, 1381: 26

نیابی شهر235 ...
آمایش فضایی -جغرافیایی مکا 

یآید حركت به سوي اصالحات ليبراللل كههه ب متاخ ا هه ههه
سال  1369نقطه عطف مهمي براي شهرداري تهران به شمار م 
جنگ و استقرار دولت جديد آغاز شده بود ،در اين مقطع به مديريت شهري در پايتخت تسري ياف مانرب عورش .ت ههه هههه
یسازی بعضي از خدمات شهري اجراي موج جديدي از طرحهای عمده توسعه شهري ،طرح مسائل پايداري
خصوص 
ی بلنددد
تمحیطی ،رو كي رد ويژه به مسائل و فضاهاي اجتماعي و فرهنگي ،توجه و تأکید بر مانرب  هه هههریزی ی
و يك فيت زیس 
یها و تحوالت اين دوره بوده است
مدت ،استقالل مالي شهرداري ،تأسیس واحدهاي زنجیرهای بزرگ تجاري از ویژگ 
(.)Sajjadian, 2005: 55
اين تحوالت به شدت تحت تأثیر برنامههای دوم و سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور ،خصوصًاًا برنامههه
ق دادن
یهاا و سوق ق
سوم قرار داشته است .به طوري كه باالترين توان مديريتي ،برنامهری یز  ،،فن ييي و اجراي ييي ش رادره ی ی
یها به سمت خودكفا يي با ايجاد شوراهاي اسالمي شهر از اهداف حركت در جهت واگذاري اداره امور شهرها
شهردار 
تهای انتخابي و توسعه اختيارات و وظايف و تقويت نقش سازمانهای محلي (شهرداريها) و ب رگنزا ييي در
به مدیری 
شهای آنها و برقراري نظام نوين مديريت شهري و نظارت بر فعالیتهای محل ييي
قوانين و مقررات و تش يك الت و رو 
یهاا از
یهای اساسي و سياستها ،ايجاد و تأمین منابع جديد درآمدي براي ش رادره ی ی
طمش 
از طرف منتخبين مردم از خ 
یهاا ب وظنم ه ررررر خودد ات ياك ييي و
طر قي وصول عوارض قانوني و مالياتي محلي در محدوده شهررر و تقويتتت ش رادره ی ی
یها
خودکفایی نسبي و تأمین قسمتي از ه يز نه شهرداريهاي مناطق نيازمند و محروم با ايجاد صندوق مشترك شهردار 
کهای دولت از اهداف كمي برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران بوده است .اقدامات
و کم 
شهرداری تهران در ارتباط ناقص با بندهای فوق و ناقض بندهاي ديگر است كههه توسعههه م ظن ممم و برنامهههر زي ييي شدهه
لو
شهرها ،اداره اقتصادي واحدهاي ارائه خدمات شهري ،بهبود يك في تأسیسات و تجه زي ات شهري ،سیستمهای حمل ل
حهای توسعه هش  ري  ،،، ،،ارتقا ييي يك فيت ت
ت
نقل عمومي ،حفظ هويت بافت شهري ،بهبود شرايط زيست محيطي ،تهيه طر 
طو
طراحي شده شهري و مناطق مسكوني بر اساس منطقه بندي و رعايت حقوق همسايگي و تدوين م يع ارها و ض باو ط ط
مقررات طراحي فضاها ،گسترش تحقيقات شهرسازي و معماري از جمله آنهاست (.)Ibid., 1384: 55
اهمیت مؤلفههای جغرافیای طبیعی در مکانیابی انتقال پایتخت
در چگونگی پراکندگی سکونتگاههاي شهري از نظر مکانی فضایی مجموعهای از عوامل طبیعی و فرهنگی (انسانی) به
تو
یتوانددد اهمیت ت
ل می ی
صورت انتزاعی و مشترك م ثؤ رند و به آن هویت خاصی میبخشند و تغییر هریک از این عوامل ل
نقش هر موقعیت را دگرگون کند .البته بایستی به این نکته نیز توجه کرد که هر کدام از عوامل طبیعی در بعد خاصی از
شهایی از ن حاو ی ی
ی
یشود که تمدن واقعی بشر در بخ 
یشوند؛ اما در کل چنین گفته م 
سکونتگاههای انسانی م ثؤ ر واقع م 
جغرافیایی که داراي آب و هواي مساعد و خاك حاصلخیز بوده ،ظاهر شده است ..بررر اس یرظن سا هه ههه هی یلورد ککک در
ی
نهای قابل کشت ،افزایش جمعیت و تراکم آن در نواحی مساعد طبیعی ،عامل اصلی ی
پیدایش سکونتگاهها ،آبیاري زمی 
ی (ت یثأ ررر اقلیممم بررر
بوده است .از دیدگاه توسعه پایدار ،نظام اکولوژیک حاکم بر ناحیه بر اساس فرایند نگرش سیس مت ی ی
ی اس ارقت ررر را
ناهمواري و منابع آب و پوشش گیاهی و تعیین نظام معیشت در ارتباط با بنیانهای انسانی) الگو ييي نه یا ی ی
ی
یکند این در حالی است که نظریات تحلیل مکانی بر اساس میزان جمعیت ،نقش و کارکرد ،فاصله ،پراکن گد ی ی
تعیین م 
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سکونتگاههای انسانی به شرح و ساختار فضایی سکونتگاهها و حوزه نفوذ آنان (و بالطبع ساماندهی به نحوهه چی امد ننن
یپردازد (.)Rajaji, 1382: 126
نقاط شهري و روستایی) م 
ت محیط بق ی لل للل از
ی ت اریثأ ت ت
در کنگره امریکا پس از تصویب قانون سیاست ملی محیطی در سال  ، 1969نیاز به ارزی با ی ی
یهاا عموم ًاًاًاًا بههه
ن ارزی با ی ی
ت و این ن
ایجاد توسعه ،در این کشور و سایر کشورها به طور گستردهای مورد قبول قرار گرفت ت
دخالت و مشارکت ژئومورفولوژیک نیاز داشتند .در نهایت تعداد و تنوع مشارکتهای ژئومورفولوژی د ک ررر م تیرید
ن در اراض فترم ی عععععتررر و دامنههههای ی
ی
محیط اخیرًاًا افزایش یافته است .در برزیل ،توسعه شهري به علت ساختن مسکن ن
ب
نهاا از درخ اپ ت ككككك و تخریب ب
ن عرصههه مسکن ن
ت ت یمأ ن ن
لها جهت ت
پرشیبتر ریودوژانیرو و به ویژه در نقاطی که جنگ 
یشود؛ بنابراین براي ممانعت از این نوع توسعه شهري قوانینی وضع شد.
یشوند ،به زمین لغزش منجر م 
م
در ایران نیز دفتر مطالعات وزارت مسکن و شهرسازي ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی دو جلد کتاب در این مورد تألیف
کرده است .سازمان زمین شناسی کشور ،وزارت کشور و برخی نهادهاي مرتبط با مسائل شهري به بررسیهای موردي
یتوان به مجموعه مباحث شهرسازي و به ویژه جلد چهارم آن اشاره
و بنیادي در این خصوص پرداختهاند .از جمله م 

نمود .در این کتاب رهنمائی ( ) 387 1به نقش انکارناپذیر عوامل طبیعی در توسعه ش هره اا پرداختههه است ..مخ ود ممم (-
 )0931نیز در اثر تألیفی خود تحت عنوان شالوده آمایش سرزمین به بررسی نقش ژئومورفولو يژ و میزاننن ت یثأ ررر این ن
ن
عوامل در طرحهای آمایش سرزمین پرداخته است .رجائی( ) 387 1در کتاب کاربرد ژئومورفولو يژ در آمایش سرزمین

ی پرداختههه است ..مش ری ييي در
یهای شهري و عمرانی ی
و مدیریت محیط به تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی در برنامهریز 
ت جغرافی یا ی ،،آب و ه او ،،
ت ک نیشن چو ی یعقوم  ،تتت تتت
بررسی علل شکلگیری الگوهاي زندگی با توجه ویژه بههه معیشت ت
ل در
نها را علل طبیعی دخیل ل
یها ،شیب ،ارتفاع ،پوشش گیاهی ،جنس زمین و نوع خاك ،منابع آب و نظایر ای 
ناهموار 
این زمینه دانسته است (.)Ibid., 1382: 126
به نظر تولون عوامل طبیعی م ثؤ ر در پراکندگی جمعیت و سکونتگاهها عبارتاند از :آب و هوا ،پوشش گی یها  ،،من با ععع
لگیری ی
ی
یتوان گفت ،این است که در شک 
آب ،ناهمواريها (ارتفاع و شیب) و  ...آنچه که با توجه به مطالب مذکور م 
نخستین سکونتگاهها ،مستعدترین نقاط به منظور بهرهبرداري سهلتر از آب و زیرکشت بردن زمین مورد توجه بودهاند
یهای محیط طبیعی است که در قالب اش اک للل
و الگوي اسکان در سکونتگاههای انسانی بیش از هر چیز انعکاس ویژگ 
نها بر ارقتسا  ره اا ااا
ناهمواري ،آب و هوا ،پوشش گیاهی ،محیط زیست ،نحوه دسترسی به منابع آب و خاك و نظایر ای 
یشود (.)Bayati Khatibi, 1390: 86
م ثؤ ر واقع م 
اهمیت مؤلفههای نظام مطلوب برنامهریزی شهری در مکانیابی انتقال پایتخت
تهاایی اس هدام قبط .ت      4ق نونا
تعاریف و برداشتهای مختلفی از شهر وجود دارد که دارای تش وافت و تاهبا تت تت
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران ،شهر ،محلی (مکانی) است با حدود ق یفارغج هدودحم رد هک ینونا ایی     
مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ،اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود اس ،ت
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 نسبی برخوردارند .شهر ک و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا تالدابم نونا    
سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است .یا مکان تجمع عده کثیری از مر مد
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با سالیق ،افکار ،رفتار و… متفاوت میباشد .از نظر کالبدی ،شهر جایی است که دارای ساختمانهای بلند ،خیابانها،
پارکها ،ادارات ،زیرساختها و تأسیسات شهری و ...میباشد .در بعد اقتصادی نیز ش هجو یاراد تسا ییاج ره     

غالب اشتغال صنعتی ،خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است .یکی از انواع تعریف-

یگفتند ک نآ تیعمج ه   
های رایج از شهر ،تعریف عددی آن است .به نحوی که در ایران تا سال  65شهر را مکانی م 
باش  د ( ( Hosseini

یشددد ک هش یاراد ه ر یراد   
بیش از  5هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد ،شهر به جایی گفت  ه مم ممم 
.)Siahgholi & Ghadami, 1395: 31

به طور کلي از زماني که بشر براي شناسا يي محيط اطراف و تسهيل در امر زندگي و رفع مشکالت و نيازه دوخ يا   
به تکاپو پرداخت در حقيقت دست به يک نوع برنامهر يزي زد .در حال حاضر ن زي با توجه به وجود جم هب ور تيع   
افزايش امروزي استفاده از منابع طب يعي و به کار گيري امکانات اقتصادي ف يزي کي و اجتماعي به منظور رفاه و ارتق ءا
سطح زندگي بشري ،نياز به برنامهریزی از جمله ضرورتهایی است که میتوان به وسيله آن در دستیابی به هدفها
ی
ی داشتههه باشيممم م ممیبایستی ی
به موق يع تهاي مطلوبي نائل آمد .در صورتي که بخواهيم تعريف ييي کل ييي از برنامهههریزی ی
فهای مشخص بدانيم که
برنامهریزی را عبارت از کوششي در جهت انتخاب بهترين برنامهها در جهت رسيدن به هد 
ممکن است اين کوششها و برنامهها تا مرحله نها يي هدف ن زي پيش نرود بلکه گامممهاایی در جه نآ هب نديسر ت   
باشد.
امروزه شهرها به صورت مجموعهای واحد هستند که مانند انس و صياصخ ياراد نا

ی زن .تسا يگد
یهای ی
ووووویژگی ی

  

شهرها پيوسته در حال تغ يي ر و تحول با خود کمبودها ،مسائل و مشکالت ،محدودیتها و نيازها يي را به همراه دارند
رفع کمبودها و نيازها و حل کردن مسائل و مشکالت ،با برنامهریزی دق قي

م عورش يلوصا و ييييييييي شودد .بن اب نياربا   

پرداختن به کمبودها ،نيازها و محدوديتها و با توجه به مسائل و مشکالت ،هدف اساسي برنامهریزی امکان ت ييع ن و
تب يي ن يافته ،شهر را در مسير حرکت مشخص قر  دهاوخ را داد  نيا زا  .رو رد فر ،رهش هعسوت دنيآ

هاگياج موزل

       

یشود (.)Ibid., 1395: 31
برنامهریزی بيش از پيش احساس م 
هدف اصلي برنامهریزی شهري عبارت است از محيطي راحتتر ،بهتر ،آسانتر و م ثؤ رتر براي شهرنشینان برنامهریزی
شهري مجموعه گستردهای از فعالیتهای نظاممنداست که به منظور نيل به اهدافي براي آينده ش هتفرگ رظن رد ره    
ميشود.
نکته مهمي که در برنامهریزی شهرها اهميت دارد مسئله آیندهنگری است؛ زيرا زندگي شهرها بدون س یاهراک و زا   
انتظام و قابل اجرا دچار هرج و مرج و آشفتگي خواهد شد .بنابراين برنامهری هش یز ر هب يشالت ي

ماجنا روظنم       

اعمالي است که نتايج آنها نظارت بر شهر را براي حفظ منافع شهروندان و بهبود مح آ طي نننه راد يپ رد ا دد ددد .وج دو
یکند و در چارچوب اين تفکر ،ايجاد تعادل ،تناسب و
معضالت شهري امروزه احساس نياز به برنامهریزی را بيشتر م 
هماهنگي در بخشهاي مختلف شهر امکانپذیر میباشد .بنابراين برنامهریزی شهري ،شهر و حيات شهر را به عن ناو
یرساند و در اين شرايط اس يدم هک ت ر دوجو اب يرهش تي همانرب        
فدار و زنده ياري م 
يک ساز و کار پويا ،هد 
ی آت هش ي ر و 
آیندهنگرانه شهري در مسير مناسب حرکت میکند و میتواند پاسخگوي دگرگونیهای ی

تساوخ ههه ههههه و ا

نيازهاي شهروندان باشد .در صورتی که چنين اعتقادي به صورت راسخ وجود داشته باشد ،ميتوان با صحت و دقت
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وضع موجود را شناخت ،نيازها را در نظر گرفت ،اولویتها را ببيند و چشماندازها را ن اب .درک ميسرت زي شيازفا      
پيچيدگي مسائل امروزه شهرها و اينکه برنامهریزی در شهرداریها فکر کردن درباره رشد و توسعه بهينه شهر اس ،ت
نياز به امر برنامهریزی در جهت رشد و توسعه مطلوب شهر ضرورت مییابد .با توج تنواعم ترورض نيا هب ه      
برنامهریز و حمل و نقل و ترافيک در سال  87در چارت تشکيالتي شهرداري اروم يب شيپ هي نن ن نننني ش سا هد تت تتت .ا ني
معاونت ابتدا در قالب گروه برنامه و بودجه شروع به فعاليت نموده و با انتصاب جناب آقاي پور ص تنواعم هب دم    
اين حوزه ،فعاليت رسمي خود را بهصورت رسمي آغاز نموده است.
برنامهریزی شهری رشتهای است که با هدف دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری یک محیط ش ره ییی از طری ققق
یپردازد.
تدوین برنامه و طرح کاربری زمین ،حمل و نقل ،روابط اجتماعی شهری ،زیست محیطی و … م 

ی اس رد کیژتارت
تاند از :برنامهریزی ی
شهای برنامهریزی شهری موجود و آزموده در بسیاری از کشورها عبار 
انواع رو 
سطح شهر ،برنامهریزی جامع ،برنامهریزی اجتماعات محلی ،برنامهریزی ک و نیمز یربرا

ب نیا .هریغ رن ما ههههه ههههههه هب ا   

شیوههای مختلفی ،قصد مداخله و تأثیر بر فرم و عملکرد شهرها را دارند .حتی برنامههایی ک یارجا ه ی ن  مم م ممممیش نو ددد،
یتوانن سوت رد یعنام هب لیدبت د ععععععععععع ه پای فیط .دنوش راد    
تأثیر خود را بر دنیای واقعی میگذارند؛ به طور مثال می ی
شهاای از بااال به
روشهای برنامهریزی گسترده است و منعکس کننده زنجیره در حال تحولی اس ور نآ رد هک ت شش شش
پایین و از پایین به باال با درجات مختلف در هر زمینه خاص ترکیب شدهاند (.)Ziari, 1378: 26
در هر رویکردی ،پیادهسازی موفقیتآمیز برنامهها همواره نیاز به یک اراده قوی سیاسی ،مش رهب رثؤم تکراـ ه هه ههههوران
مربوطه و سه مؤلفه کلیدی توانمند کننده ذیل دارد :چارچوب قانونی شفاف و قابل اجرا :باید بر وضع لسلس هه هههای از
قوانین و مقررات تأکید شود که چارچوبی مستحکم و قابل پیشبینی بلند مدتی را برای توسعه ش .دنهد هئارا یره    
توجه ویژه به مسئولیتپذیری ،قابلیت اجرا و توان اعمال چارچوبهای قانونی در جایی ک یرورض ،تسا مازلا ه     
ی ،اتص بسانم لا   
فپذیر که باید با ارائه الگوی مناسب خیابانبندی ی
است .طراحی و برنامهریزی شهری دقیق و انعطا 
خیابانها و تخصیص فضاهای باز کافی ،به طراحی فضاهای عمومی به عنوان یکی از نقشآفریناننن اص دیلوت رد یل   
ارزش شهری توجه ویژه شود .با همین درجه از اهمیت باید به وضوح در نقشه بن و تاعطق ید

کهاای قابل
ولب ککک ککک

ساخت ،از جمله فشردگی مناسب ،اختالط کاربری اقتصادی در مناطق ساخته شده نیز توجه کرد تا هزینههای ارائ ئئه
سرانه خدمات و لزوم جابجایی کاهش یابند .در نهایت ،طراحی باید موجب تقوی و لماعت ت

و یعامتجا طالتخا   

تآمی ززز یک
فرهنگی شهر شود .یک برنامه باید از نظر مالی مقرون به صرفه و متناسب با درآمد باشد .اجر فوم یا ق قیت ت
برنامه شهری ،به پایههای مالی سالم آن ،از جمله توانایی سرمایهگذاری اولیه عمومی برای تولی و یداصتقا عفانم د
مالی و پوشش هزینههای جاری میشود ،وابسته است .برای رسیدگی به الزامات برنامه شهری ،برنامههای مالی باید
برنامه درآمدی واقعگرایانهای باشند که سهم ارزش شهری همه بهرههوران را ش و دوش لما

د ار جراخم تروص ر   

برگیرند.
تیافتنی در شهرها ضروری
بهرهبرداری متناسب از سه مؤلفه فوقالذکر ،برای اطمینان از دستیابی به نتایج مثبت و دس 
است .این امر منجر به افزایش سودمندی میان بخشی ،مش جیتن تکرا هه ههه-مح رف و رو آآین و دمآراک یاهد

شخب رثا     

ت ب ره ه   
میشود .برنامهریزی شهری میتواند به شیوههای مختلف به توسعه پایدار کمک کند .چنین امری میبایست ت
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سه جنبه الزام و مکمل توسعه پایدار از جمل و هعسوت ه

ی ،رش ادیاپ یداصتقا د ر و تیریدم و    
ریگارف ی عامتجا  یییی یییی

حفاظت از محیط زیست وابستگی داشته باشد (.)Ibid., 1378: 26
شهای جوامع کنونی و
برنامهریزی شهری در درجه اول تحقق استانداردهای مطلوب کار و زندگی را برای تمامی بخ 
آیندگان ،هدف قرار داده و توزیع عادالنه هزینهها ،فرصته زم و ا ا ش هعسوت یای ه ب یر ههههه ههههههویژهه تر و ماجسنا جیو
ینماید.
فراگیری اجتماعی را تضمین م 
برنامهریزی شهری ،یک سرمایهگذاری بنیادین برای آین  لکش ار هد

مم م ممممیدهددد و پ یگدنز یارب تسا یطرش شی      

باکیفیتتر و همچنین فرآیندهای موفقیتآمیز جهانی شدن ،به نحوی که برای میراث فرهنگی و تنوع فرهنگی احترام
یشود و نیازهای متمایز گروههای مختلف را به رسمیت میشناسند.
قائل م 
برنامهریزی شهری ابعاد فضایی ،نهادی و مالی را در بازههای زمانی و مقیاسهای جغرافیایی متنوع ،ترکیب مینماید.
برنامهریزی شهری ،با هدف ترویج شهرهای فشردهتر و همافزایی بین سرزمینها ،فرایندی مداوم و تکرار ش رد هدنو
بستر مقررات قابل اجرا است (.)Shakouie et al., 1383: 146
برنامهریزی شهری شامل برنامهریزی فض یا ی امیمصت هئارا و لیهست نآ فده هک تسا  ت  رب یسایس  اس سا

         

سناریوهای مختلف است ،به نحوی که این تصمیمات را به اقداماتی منتهی میکند که فضای فیزیک ار یعامتجا و ی   
متحول نموده و از توسعه شهرها و سرزمینهای منسجم پشتیبانی خواهد کرد .دولت در همکاری با دیگر حوزههاای
دولت و نهادهای مرتبط ،میبایست اقدامات ذیل را به مرحله عمل بگذارند -1 :ترویج استفاده از برنامهریزی فضایی
حهاای فض یا ی هب دیاب     
به عنوان یک ساز و کار تسهیل کننده و انعطافپذیر ،به جای طرحهای انعطافناپذذذیر .طرح ح
صورت مشارکتی تهیه و ارائه شوند و نسخههای مختلفشان میبایست در دسترس همگان قرار گرفت ناشدربراک و ه   
آسان باشد به نحوی که به راحتی توسط عموم مردم قابل درک باشند.
 -2باال بردن آگاهی و ظرفیتهای عمومی برای درک مفهوم برنامهریزی شهری ،با تأکید بر اینک موهفم نیا کرد ه    
هم باید به عنوان یک محصول (طرحها و قوانین و مقررات مرتبط) و هم یک فرایند (س هب ،حیرشت یارب راکوزا    
سهای مختلف جغرافیایی ،صورت گیرد -3 .ایجاد و نگهداری پایگاه دادههاای
حها) در مقیا 
روزرسانی و اجرای طر 
تها ،خدمات و ملزومات آن،
اطالعاتی ،سیستمهای ثبت و تولید نقشه جمعیت ،زمین ،منابع زیست محیطی ،زیرساخ 
به عنوان اساسی برای آمادهسازی و تجدید نظر در طرحها و مقررات فضایی .این سیستمهاا بای شناد زا هدافتسا د    
محلی و ارتباطات مدرن و فناوری اطاعات را ترکیب کرده و امکان استفاده از دادهها در سطوح منطقهای و شهری را
ممکن سازند -4 .وارد کردن فازبندی عمومی ،به روزرسانی ،پایش و سیستم سنجش کاربردی در طرحهاای ش یره
از طریق تدوین قوانین .شاخصهای عملکرد و مشارکت ذینف نیا زا یرورض یشخب دیاب ناع سسسسس سسسسسسیستمممهاا باشد
(.)Shakouie et al., 1383: 146
ته ارمتسا ار ا ر   
 -5حمایت از ایجاد نهادهای برنامهریزی با ساختار درست و منابع کافی که توسعه راهم رمتسم  تتت تتت
بهای مالی و مالیاتی م ثؤ ر در حمایت از اجرای برنامهریزی شهری در سطح محلی.
بخشد -6.ایجاد چارچو 
مسئوالن شهر در نظام برنامهریزی بهینه شهری بایستی اقدامات زیر را انجام دهند :در همکاری با دیگر زوح  هه هههه یا
دولت و نهادهای مرتبط ،میبایست اقدامات ذیل را به مرحله عمل بگذارند-1.ایجاد یک چشمانداز راهبردی فضایی
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مشترک (به همراه نقشههای کافی) و مجموعهای از اهداف مورد توافق طرفین که منعکس کنن را کی هد ا یسایس هد    
ف-مجموعهههای از
روشن باشد-2.تشریح و تبیین روشن طرحهای شهری شامل اجزای فض یا ی ق زا فلتخم  بب بببیل الف ف
ت محیط هک ی   
سناریوهای توسعه ،بر اساس تجزیه و تحلیل کامل از روندهای جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست ت
پیوندهای مهم بین کاربری زمین و حمل و نقل را در نظر میگیردد .ب-اولویتبن امز و ید نن نننبندددی روش هدزاب زا ن   
حهاای
ب .ج -طرح ح
فضایی مورد نظر و دست یافتنی در دوره زمانی کافی و بر اساس مطال اکما تاع نن نننسنجججی مناسب ب
ی ش ،هد
فضایی که منعکس کننده مقیاس رشد پیشبینی شده شهری بوده و آن را از طریق گسترش شهری برنامهریزی ی
توسعه زمینهای خالی شهری ،توسعه مجدد با تراکم مناسب و البته ز طریق ساختاربندی سیستم پیوسته خیابانه یا
یدهد .د -طرحهای فضایی که شرایط زیستمحیطی
زیستپذیر و فضاهای عمومی باکیفیت باال مورد مالحظه قرار م 
را مبنا قرار داده ،حفاظت از مناطق دارای ارزش اکولوژیک و مناطق در معرض خطر باالی طبیعی را در اولویت قرار
میدهند .این طرحها به طور مشخص بر روی کاربری مختلط ،مورفول باج ،یرهش راتخاس و یژو جا هعسوت و یی      
زیرساختها تمرکز کرده و فضا را برای دستیابی به تکامل پیشبینی نشده در آین  فطعنم هد
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تنامههای ذینفعان -4 .ایجاد یک پایگاه علمی جهت
بهای مشارکت و همکاری و موافق 
ساختارهای نهادی ،چارچو 
اطالعرسانی در زمینه فرایندهای برنامهریزی شهری و فراهم آوردن امکان پایش و سنجش دقیق پیشنهادها ،طرحها و
خروجیها -5 .طراحی یک راهبرد توسعه منابع انسانی جهت تقویت ظرفیته ب هک یلحم یا ه بسانم یتروص       
توسط دیگر حوزههای دولت حمایت شود (.)Pahizkar, 1377: 118
برنامهریزی و اجرای کاربری زمین و زیرساخت ،از نظر جغرافیایی بایستی مرتبط و هماهنگ باشند چرا ک هعسوت ه   
ی اص یل
زیرساختها نیازمند زمین بوده و تأثیر مستقیم بر ارزش زمین دارد .برنامهریزی زیرساختها به شررریانهای ی
شبکه اتصال جاده و خیابان ،مقررات راهنمایی و رانندگی و مشوقهاای جابج یا ی جید تاطابترا  ،ی ب طابترا ،لات ا

   

خدمات پایهای و کاهش خطرات نیز میپردازد .عناصر نهادی و مالی برنامهریزی شهری ارتباط متقابل و نزدیک اب ی   
یکدیگر داشته و سازوکارهای اجرایی مناسب ،از جمله بودجهبندی مشارکتی ،مشارکت بخش دولتی و خصوص و ی
یشوند .فرمها و مورفولوژی موجود شهری به طور کامل
طرحهای تأمین مالی چند سطحی ،برای این منظور ایجاد م 
یش  دنو ( ( Ibid.,
در برنامههای گسترش شهری ،ارتقاء ،نوسازی ،بازآفرینی و تجدید حیات شهری در نظر م هتفرگ  ییی ییی

.)1377: 120
 نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشیهدف این مقاله آمایش فضایی جغرافیایی مکانیابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت با تأکید بر مؤلفههای جغرافیای
ی
ی جغرافی یا ی ی
ش فض یا ی ی
طبیعی و نظام مطلوب برنامهریزی شهری است .سؤال اص یامآ رد هک تسا نیا هلاقم یل شششششش شششششش
مکانیابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت از لحاظ مؤلفههای جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامهری هش یز ری   
چگونه بایستی انجام گیرد؟
یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامهریزیهای کالن و بخشی باید به ط نآ هب لقتسم رو ،دوش هتخادرپ      
برنامهریزی آمایش سرزمین و برنامهریزی منطقهای است .برنامهریزی آمایش سرزمین ،روند ج مانرب زا یعما هه هههری یز
منطقهای را ارائه میکند .این شکل از برنامهریزی برای به کارگیری برنامهریزی منطقهای در سطح یک کشور بهتر نی

نیابی شهر142 ...
آمایش فضایی -جغرافیایی مکا 

مکمل برای برنامهریزی کالن و بخشی است .برنامهریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای
ملی نگاه میکند ،کلیه مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار میدهد و بر
اساس توانمندیها ،قابلیتها و استعدادهای هر منطقه باتوجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی
آنها در سطح ملی ،نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول میکند .مهمتریننن خصوص شیامآ تای   
سرزمین ،جامعنگری ،دوراندیشی ،کلگرایی ،کیفیت گرایی و سازماندهی فضای کشور است .هدف آمایش سرزمین،
تها ،نیازها و موقعیت خ دو
توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است ،بهگونهای که هر منطقه متناسب با قابلی 
از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با ت یداصتقا تیفرظ و ناو    
خود بپذیرد؛ به عبارت دیگر ،هدف کلی آمایش سرزمین ،سازماندهی فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در
چارچوب منافع ملی است .آمایش سرزمین زیربنای امر سازماندهی توسعه منطقهای و ب زبا رگید ینایب ه ا  ر ا یلص      
برنامهریزی و تصمیمگیریهای منطقهای و ملی است .آمایش سرزمین ،زمینه اصلی تهیه برنامههای توسعه یداصتقا    

یهای ی
ی
– اجتماعی منطقهای را فراهم میآورد و ابزار اصلی تلفیق برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی با برنامهههریزی ی

فیزیکی و فضایی خواهد بود .از آنجا که برای تحقق اه  هعسوت فاد همه  عبانم  ا متج ا عبانم زا معا یع انسا ،ین         
اقتصادی ،منبع فضایی و محیطی باید به کار گرفته شود و به کارگیری آنان مس مانرب مزلت هه هههری شیامآ اذل تسا یز     
یهای اقتصادی ،اجتماعی و فض یا ی و 
سرزمین مبنای طرحها و برنامههای جامع توسعه بوده و پیوند دهنده برنامهریز 
یا مجموع آنان در قالب برنامهریزی جامع و در مقیاس مل و ی منطقهههای استتت .در بح هلوقم ،نیمزرس شیامآ ث     
  

یترین نقش را در برنامهریزی دارد .ب وط ه ر رد یلک 
لگیری آن ،کلید 
یهای حاکم بر شک 
<فضا >و تحلیل قانونمند 
مورد فضا برداشتها و تعابیر مختلفی وجود دارد؛ اما در مجموع میتوان گفت فض و هدنریگربرد ا  لصاح ر طباو     

متقابل اقتصادی – اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است و سازمان فضایی تبیین روابط بین
انسان و فضا و فعالیتهای انسان در فضا است .سازمان فضایی سیمای کلی و چگونگی پراکنش و اسکان جمعیت و

یس .دزا تحلی یگنوگچ ل   
توزیع استقرار و ساختار اقتصادی – اجتماعی و کنشهای متقابل بین آنها را مشخص می ی
یشود:
تهای زیر ناشی م 
سازمان فضایی کشور از ضرور 

یهای سازمان دادن فضا را دریافت تا از
یتوان قانونمند 
 -۱با شناخت عوامل م ثؤ ر و نیز چگونگی سازمانیابی فضا ،م 
این طریق توسعه ارادی و هدایت شده فضای کشور ممکن شود.
یتوان ب  توق طاقن ه و  یپ نآ فعض  ببببب ب بببببببرد و در جهت
یهای فضای ملی م 
 -۲با شناخت سیمای موجود و ویژگ 
سازماندهی دوباره وضع موجود اقدام کرد.
یتوان دریافت که تحوالت ملی به چه سمت و سویی گرایش دارد و درنتیجه،
 -۳با شناخت روند سازمانیابی فضا م 
در توافق با استراتژی توسعه کشور هست یا خیر؟ همچنین میتوان نتیجه گرفت که در برنامهریزی فضای ملی ،کدام
روندها را باید تقویت یا تضعیف کرد و یا به وجود آورد.

یشودد عب ا تسا ترا
عواملی که منجر به شکلگیری یک سرزمین یا ی )یداراریغ و یدارا لماوع( اضف ک      می ی

زز ززز:

 -1عوامل غیرارادی :از عواملی است که اراده انسان ،حداقل در شرایط حاضر نقش تعیینکنندهای در تغییر و تح لو
آنها ندارد که این عوامل به نوب ود هب دوخ ه بط ییایفارغج هورگ ی ات ییایفارغج و یع ر خی ی ت میسق   

یشودد.
       می ی
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 -2عوامل ارادی :بالطبع به عواملی اطالق میشود که تحت تأثیر تصمیم و اراده انسان (جامعه بشری) قابلیت تغییر و
تحول بسیار دارد این عوامل نیز در سه گروه ساختار اقتصادی ،ویژگیهای فرهنگ و یسایس و ی

و رییغت و یماظن   

تحوالت فراملی طبقهبندی میشوند.
ی واردات ثعاب یتارداص و ی    
تها در تخصیص منابع ،سیاستتتهای ی
- ۱ساختار اقتصادی :شیوه و ترکیب تولید ،اولوی 
ن
یترین ن
یشود که از اصلی ی
بهای صنعتی و نواحی کشاورزی و مراکز دادوستد م 
شکلگیری مراکز تولید و مصرف ،قط 
لگیری سرزمین است.
عوامل شک 
یهای فرهنگی و سیاسی و نظامی :رونق اقتصادی و به تبع آن رشد و توسعه شهرهای مشهد و قم ب لیلد ه   
- ۲ویژگ 
عنایت مردم به اماکن متبرکه ،ایجاد و توسعه شهرهایی چون زاهدان ،یاسوج و شهرکرد و برخ هش زا ی ره برغ یا    
ی
ی از شکلللگیری ی
کشور بر اساس مال عسوت و یسایس تاظح ه راهباچ ردنب  بر اساسسس مالحظ ،یماظن تا    نمونهههه یا ی ی
سرزمین بر اساس عوامل غیرارادی است.
- ۳تغییر و تحوالت فراملی :جنگ  ۸ساله ایران و عراق و محدودیتهای بالقوهای که پ  هراومه زین گنج زا س از   
یهای مس رد لقت
سوی همسایه غربی وجود داشته است ،اضمحالل حکومت اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهور 
شمال کشور که باب تازهای در مناسبات اقتصادی ،اجتماعی با ایران گشوده است؛ و یا تحوالت مربوط به افغانس نات
در نوار شرقی کشور و ...هر یک بهنوبه خود در دورههای زمانی میان مدت و بلندمدت باعث ایجاد تغییرات در این
مناطق خواهد شد .برنامهریزی منطقهای ،افزون بر جهت تنظیم و هماهنگ کر ند

ی مختل یداصتقا ف    –
برنامههههای ی

اجتماعی با نیازها و امکانات محلی ،فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامهریزی و فر ها ممم آوردن
یهای ناحیهای.
موجبات برنامهریزی از پایین به باال در جهت انطباق برنامههای کالن ملی با ویژگ 
برنامهریزی منطقهای از نظر جغرافیا و فضا ،وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجربه جهانی نیز حکایت
از این واقعیت دارد که این دو (برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین) باید در کنار هم و بلکه برنامهریزی منطقهای
در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد .از سوی دیگر با توجه به تعریف و مفهومی که در برنامهری یداصتقا یز   
بیان میشود ،برنامهریزی اصولی باید دارای سه بعد اصلی ،اقتصادی ،اجتماعی و قضایی باشد .بر اساس این اعتق ،دا
توسعه اقتصادی یا اجتماعی ،تنهایی ،پیامدهای نامطلوبی ـ به ویژه در بروز عدم تعادلله قطنم یا هه هههای در بس زا یرای
مناطق جهان  -به دنبال دارد لذا برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی باید به همراه برنامهریزی فضایی ص ات دریگ ترو    
پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند؛ بنابراین ،مسئله دارای اهمیت که بای یهدنامزاس هلئسم ،دومن هجوت نآ هب د       
تهای انسانی است و این جهت نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد عبارتنداز:
فضایی اقتصاد ملی و فعالی 
 -۱برنامهریزی ضمن این که باید بخشها و فعالیتها را مدنظر داشته باش  هدوب ییاضف دیاب د و آ  نننن نننننه اضف رد ار ا   
سازماندهی کند.
 -۲هر کشور یا منطقهای که خواهان دستیابی به اهداف ویژه خود در زمینه برنامهریزی است ،باید سازمان و س اتخا ررر
فضایی خاص خود را بنیان نهد.
 -۳کشورهای در حال توسعه که از اقتصاد فضایی بسیار قطبی برخوردارند باید ب تخاس یعون ه ا دوخ ییاضف ر

ار      

پای هه هگ ار دوخ ریقف و مورحم روشک دنناوتب هک دننک یراذ مث زا ر مانرب تا هههههههههههههههههههه ههه ب هعسوت یا هر هه ه ههه همن نزاس د دددد د
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یتوان با توجه به مفاهیم رایج ،دو نوع نگر زا ییاضف یهدنامزاس رد ار ش
بر این اساس در یک تقسیمبندی کلی م 
یکدیگر بازشناخت :نگرش اول توزیع اولیه جغرافیایی با به اصطالح یک سازماندهی ساده فضایی است که دو نکته
عمده را مطرح میسازد :نکته اول :توزیع جغرافیایی بر اساس توزیع جمعیت و نکته دوم :مفهوم بهترین ن عیزوت عو

متناسب با هزینه و فایده اجتماعی آن .در این صورت منظور از آمایش رسیدن به بهترین توزیع جهت فعالیت خواهد
بود .نگرش دوم که بر اساس مفاهیم جدید ارائه شده است ،آمایش سرزمین را یک سازماندهی فض یا ی رتارف هداس     
تمحیطی به منظور تحقق آیندهای مطلوب پیش داهن
برده و آن را شامل سازماندهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیس 
ییه ـ یداصتقا یا
یشود وجه مشترک در هر دو نگرش آن اس مانرب هک ت ههه ههههریزی 
ینماید .همانطور که مالحظه م 
م
  

اجتماعی باید به همراه برنامهریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده عدم تعادل فضایی بر رد لیلد نیمه هب دنکن زو   
ادبیات برنامهریزی اغلب از برنامهریزی فضایی به عنوان مکمل برنامهریزی منطقهای یاد میشود با این تفاوت ک زا ه
ت؛ بن نیاربا
دیدگاه نظری ،فضا یک نظام (سیستم) باز و پویا اس یزرم و دح یاراد هقطنم فالخ رب و ت سین تتتتتتت تتتتتتت
برنامهریزی فضایی تالشی است در جهت تعیین و تخص  صی

ممن عبا اکم شخب هب نننن نننننه ،قطانم و ا

هک یوحن هب

   

تهای تولیدی و امکانات منطقه در دسترس تم ما
سرمایهگذاری بخشی ،بیشترین منافع اجتماعی را داشته باشد ،فعالی 
افراد نیازمند آنها قرار گیرد و تفاوت سطوح درآمد را کاهش دهد و نوعی ساختار فضایی را ایجاد کن یارای هک د    
یت رد ناو
تحقق برنامههای توسعه منطقهای باشد .تفاوت مهم رویکرد آمایش سرزمین و برنامهههری م ار ییاضف یز ییی ییی
ن
مقوله جامعنگری دانست؛ زیرا دورنگری و کلگرایی در هر دو میتواند مورد نظر باشد ،لیکن جامعنگری مهمترین ن
وجه افتراق آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی است؛ زیرا اگر برنامهریزی فضایی ناظر بر تعیین رابطه بین فعالیت
و فضا باشد ،زمانی که این رابطه نتیجه یک فرآیند جامع نگرانه به معنای در نظر گر ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا نتف     
فرهنگی و ارتباطات الزم با سایر فعالیتها باشد ،برنامهریزی فضایی در حد آمایش سرزمین ص .تسا هتفرگ ترو    
برای درک بهتر این برداشت میتوان گفت در برنامهریزی فضایی برای یک فعالیت مشخص الزام ًاًا نآ عیزوت هوحن 

  

فعالیت در قلمرو ،موضوع اصلی و محور توجه برنامهریزی است و پرداختن به جوانب غیر مرتبط با فعالی وم ،ت رد   
توجه کافی قرار نمیگیرد .آمایش سرزمین نوعی برنامهریزی فضاییی اس هک ت    اوًالًال متک هعسوت هیرظن کی هب ی      
مشخص است و ثانیًاًا با مالحظات جامعتری به انتخابهای همزمان توزیع جغرافیایی چن تیلاعف د   

یپر زاد د د .در
می ی

صورتی که برنامهریزی فضایی اوًالًال مستقل از یک نظریه توسعه مشخص میتواند همواره موضوعیت یابد و ثانیًاًا امر
یدهد.
توزیع جغرافیایی یک یا چند فعالیت را با مالحظات محدودتری انجام م 

ی اخیررر در
انباشتگی مراکز جمعیتی پراکنده در شهرها با تبدیل مناظر طبیعی به مناظر شهری ،مهمترین روند سالهای ی
ف ش ره ،،
ی اطراف ف
یرویهههی زمینننهای ی
ف بی ی
کشورهای در حال توسعه شده است .گسترش کالبدی شهری باعث مصرف ف
ی انر یژ ،،
ش ک یارا ی ی
تخریب زمینهای کشاورزی ،افزایش هزینهی تأسیسات و زیرساختها و ناکارآمدی آنها ،،ک ها ش ش
ی هواا و
ی از جملههه آل گدو ی ی
ط زیستی ی
ناکارآمدی سیستمهای حمل و نقل عمومی ،جداسازی اجتماعی و تخریب محیط ط
ی
چندپاره شدن زیست بوم حیات وحش میشود .تغییر کاربری زمین یکی از موضوعات تحقیقی تغییر محیط زیستی ی
ی آن بررر
ی و پیام اهد ی ی
ت جه نا ی ی
جهانی و توسعهی پایدار است .شدت تغییر کاربری زمین در واکنش بههه رشددد جمعیت ت
ن نوععع
ن از این ن
محیط زیست ،مطالعهی عمیق این تغییرات را ضروری میکند؛ بنابراین برای مقابله باا ح لقاد  ،،کاستن ن
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ی مناسببب
اثرات توسعهی شهری ،هدایت این روند به سمت مکانهای بهینه و مناسب ضروری است و تعیین ن حاو ی ی
برای رشد شهری از جمله راهکارهای مفید در این زمینه است؛ به عبارت دیگر ،یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت
شهرهای جدید ،مکانیابی بهینهی شهرهای جدید است.
یو
ی توسعهههی سر نیمز ی ی
تهای ی
مطالعات مکانیابی پایتخت جدید ،بالفاصله پس از مشخص شدن خطمشی و سیاست ت
آمایشی یعنی پس از انجام مطالعات طرح جامع ناحیهای یا ناحیهی شهری ،شروع میشود و این امررر نشاننندهندههی
قالعاده این بخش در مطالعات است.
اهمیت فو 
شهرسازی همواره با مسائلی مانند توسعه شهری ،مشکالت اشتغال و بیک یرا  ،،مه ترجا  ،،ترافیک ،،کمبودد مس نک ،،
حاشیه  -نشینی ،افزایش بیرویه جمعیت ،تخریب و تبدیل اراضی ،بروز آلودگیهای آب ،هوا ،خاک ،افزایش صدا و
بسیاری از پدیدههای دیگر همراه است .ارتباط مشکالت شهری با یکدیگر پیوسته بوده و در صورت عدم توجههه بههه
ی از عدممم رعایتتت
یکی از آنان ،مشکالت دیگری بروز مینماید .بروز مشکالت محیط زیستی ،در ابعاد مختلف ناشی ی
مالحظات و معیارهای محیط زیستی در مکانیابی شهرهای جدید است .طبیعی است که مکان اولیهی شهرها قبللل از
احداث دارای توان  -ها ،محدودیتها ،با پتانسیلها و تنگناهای طبیعی در اکوسیستم محلی بوده است و در مرحلهی
ک دچاررر
قرارگیری شهر جدید ،شرایط تغییر یافته ،گرایشها و روندهای موجود در عرصههای طبیعی آب ،هوا ،خاک ک
پیامدهای منفی شدهاند .این مسئله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که معلوم شود مکان انتخابی در مرحلهههی مطال اع ت ت
ت
مکانیابی فاقد هر گونه توجیه الزم محیط زیستی بوده و انتخاب آن تنها به خاطر دسترسی به اراضی من با ععع طبی یع ،،
ی
اراضی دولتی و حفظ فاصله از شهر مادر بوده است تا در مراحل رشد خود زمین کافی را در اختیاررر داشتههه و برای ی
ی و معیارهای ی
ی
یهای ی
شهر اصلی مشکلساز نگردد .در حال که بایستی در فرآیند مکان گزینی شهر جدید ،،بههه ویژگی ی
طبیعی ،نظیر شیب و توپوگرافی منطقه ،اقلیم ماکرو و میکرو ،شرایط خاک و قابلیت اراضی بیالن آبی منطقه و میزاننن
ی و باا ارزش
آب قابل استحصال ،خطرات طبیعی چون سیل و زلزله ،لغزش ،وضعیت پوشش گیاهی ،نواحی حف تظا ی ی
طبیعی و جایگاه شهر و مکان آن در اکوسیستم منطقه که هریک به عناصر کوچکتر قابل تقسیم هستند توجه جدی ی
ی
گردد.
صهای مؤثر در مکانیابی انتقال پایتخت
جدول شماره  -2شاخ 

)Source: (Emami and Arab, 1396

نیابی شهر542 ...
آمایش فضایی -جغرافیایی مکا 

تهران در برآوردهای مختلف جهانی در رده شش کالنشهر مهم جهان که در معرض ریسک باالی زلزله اس ارق ت ر   
نلرزه در ای الک ن نن نننش اهره
دارد (در کنار توکیو ،استانبول ،لسآنجلس ،اوزاکا و جاکارتا) به نحوی که هر رخداد زمی 
عم ًالًال به یک فاجعه در سطح بین المللی تبدیل م 
یشود.
دراینکه تهران شهری زلزلهخیز است که حتمًاًا زلزله مهم و مخرب در محدوده یا نزدیک  دهاوخ خر نآ ی داد چیه     
شکی وجود ندارد ،کافی است سابقه تاریخی لرزه خیزی تهران (ری) بررسی شود .اولین زلزله ت ودحم رد یخیرا ده   
تهران (ری) در حدود  3000و  0 00 1سال قبل از میالد مسیح رخ داده است .همچنین در سالهای  330قبل از میالد،
ت.
 1384 ، 855و  0 83 1میالدی نیز چند زلزله تاریخی مخرب در محدوده شهر تاریخی ری و تهران اتفاق افتاده است ت
یشود .آخر رد برخم هلزلز نی
برای محاسبه دوره بازگشت زمینلرزهها معموًالًال از روش احتمالی استفاده م 

هقطنم     

تهران در سال  0 83 1میالدی در منطقه جاجرود (دماوند-شمیرانات) رخ داد .بر اساس بر رد اب یلامتحا دروآ رظن     
یکنن .د
گرفتن تمام گسلهای اطراف تهران ،بازگشت زمینلرزهای با بزرگی  7را حدود  061تا  081سال بر م دروآ یی یی
زلزله  0 83 1دماوند شمیرانات در اثر فعال شدن گسل مشاء رخ داده است ،ول تشگزاب ی   

 061تا  081س یارب هلا   

بزرگی  7با توجه به لرزهخیزی تمام گسلهای منطقه تهران (مشاء ،شمال تهران،ایوانکی و )...به دست آمده است .بر
پایه دادههای آماری ،رخداد یک زمین لرزه با بزرگی  7در هر دویست سال در گستره تهر بونج( نآ نوماریپ و نا    
البرز) بر اساس میزان تغییر شکل در پوسته و روند لرزهخیزی این منطقه حتم بانب ؛تسا ی را رد نی

عوضوم لصا      

لرزهخیزی باال و خطر زلزله باال در منطقه تهران تردیدی وجود ندارد.

یش هب دو   
گسلهای لرزهخیز تهران شامل گسل شمال تهران؛ ایوانکی ،ری و کهریزک و گسل مشاء است .زم م ینا یی یی
برآورد دقیقی درباره خطرناکترین گسل تهران دست یافت که بتوانیم به اطالع ف تعرس هرابرد یقیقد تا ع تیلا      
لغزش گسلها دست بیابیم و سپس به صورت جداگانه آنها را بررسی کنیم .با توجه بهاینکه گسل ش زا نارهت لام   
محلههای شمالی تهران عبور میکند میتوان گفت از جمله خطرناکترین گسلهای تهران است اما از طرف دیگر با
توجه بهاینکه گسل مشاء گسل طویلی است از توان لرزهخیزی باالیی برخوردار است .بر این اساس و اطالعاتی که
اآلن موجود است چنانچهاین گسل فعال شود قادر خواهد بود زلزلهای به بزرگی  7.5ایجاد کند ،از طر اب رگید ف    
توجه به اینکه نزدیکترین نقطه تهران به گسل مذکور حدود  30کیلومتر فاصله دارد بنابراین در صورت فعال ش ،ند
گسل مشاء 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 خطرناکترین نواحی تهران از دیدگاه خطر
زمینلرزه هستند .تغییر پایتخت موجب میشود تا از جذابیت تهران بهعنوان مرکزیت سیاسی واداری کاشته ش ات دو   
بتوان برای همین تهران چارهجویی کرد .اینکه گفته شود که تمام ایران به یکسان لرزهخیز است نی رد .تسا طلغ ز   
نواحی مرکزی ایران مناطقی وجود دارد که لرزهخیزی خطر زلزله در آنها کمتر است.

شهر تهران عمدتًاًا به شمال کشور نزدیک است .در مقابل نزدیک بودن شهر به پهنه شمالی کشور ،در طی زم مزال نا
تهای رده دوم ه تهج رد م   
بوده تا پایتختهای جایگزین در سوی جنوب به شرق و غرب کشور به عنوان مرکزی 
تسهیل امور مردم بکوشند و هم از بار تهران بکاهند .واقعیت آن است ک ونک عضو رد ه ن الک ،ی نننن نننننش رگید یاهره   
(شیراز ،اصفهان ،مشهد ،تبریز و  )...اوًالًال در موقعیتی نیستند تا نقش پایتختهای رده دوم را برای کشور بازی کنند و
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عم ًالًال در وضعی مشابه با شهر تهران (از نظر مشکالت) قرار دارند .از سوی دیگر مشکالتشان نیز در جهت کاستن از
ک از کالنننش ید یاهره گگ گگگر پتانس لی
بار پایتخت کشور ،بلکه در جهت افزایش مسائل تهران است؛ بن  نیاربا هه هههیچیک ک
جایگزینی به جای تهران را ندارند و در صورت انتخاب هر کدام به عنوان پایتخت بالفاص لئاسم هباشم لئاسم هل     
ل شهررر
یتواننددد مس ئا ل ل
تهران در همان شهرها تکرار خواهد شد .همچنین هیچیک در موقعیت پایتخت ج من نیزگیا یی یی
تهران (در موقعیت یک بحران احتمالی) بر دوش کشند.

شهر تهران در موقعیت شمالی دشت کویر مرکزی و در منطقهای گرم و خشک قرار گرفته است .برای فر ها ممم کردننن
ت
ی سب ززز بههه ص رو ت ت
ف فر ها ممم آوردن فضای ی
چشم انداز طبیعی زیبا ،ساالنه مبالغ هنگفتی از بودجه کشوررر بایددد صرف ف
مصنوعی برای قسمتهای مختلف بزرگراهها و میدانهای شهر شود .با این حال میبینیم که علیرغم وجود منطقهههای
با چشمانداز طبیعی زیبا در شمال شهر (شمیران) عم ًالًال با تبدیل باغات و فضای سبز طبیعی به مجتمعهای مس ینوک ،،
آپارتمان و برج ،عم ًالًال همین منظر طبیعی نیز از شهر تهران به تدریج دریغ می¬شود.

استاندارد برای زیست مناسب نیاز به وجود زیر ساختهای مناسب نظیر مترو ،فرودگ هاضف ،ها ا حیرفت ی ی هکبش      ،

ی-
حمل و نقل سطحی و  ...دارد .وضع دریافت کنونی شهر تهران فراهم کردن چنین امکانی را عم ًالًال بسیار مشکل می ی

ختی
تهاا ب ب هک یوحن ه ه تیاپ خخخخخ خخخخخ
سازد .هر نوع تغییر در بافت شهر کنونی تهران به منظور استانداردسازی زیرس خا ت ت
امروزین تبدیل شود عم ًالًال بسیار پرهزینه است و در صورت موفقیت نیز با افزایش جاذبه شهری ب رهش تالکشم ه    
کنونی تهران خواهد افزود.

شهر تهران در پای دامنههای رشته کوههای البرز و در شمال ایران مرکزی ،در موقعیتی پرخطر از نظر لرزه-خی و یز
خطر رخداد یک زلزله بزرگ و ایجاد فاجعه برای ک وشک ل ر ارحب و لیس  ،نننن نننننه رد شزغل نیمز ،نآ زا یشان یا

  

ی
دامنه¬های شمالی شهر تهران و فرونشست زمین در بخش های جنوبی آن ،قرار گرفته است .الزم است تاا پ تختیا ی ی
برای کشور ساخته شود که از نظر تمامی جنبههای خطرهای طبیعی به نسبت کم خطر بوده و میزان آسیبپذیری آن
از نظر موقعیت طبیعی پائین باشد.

در شهر کنونی تهران ضمن عدم رعایت استانداردهای اولیه زیستمحیطی نظیر فضای سبز و پاکی هوا (که در هر دو
با توسعه شهر عم ًالًال در جهت کاهش شاخصهای پیش رفتهایم) .ب و تخاس ا

نمض ،رتشیب زاس

یداصتقا دشر        

متمرکز در پایتخت ،توسعهای به شدت ناپایدار رخ داده است .هنگامی که در شمال ش عبانم هدودحم رد نارهت ره    
طبیعی حاشیه (سابق) شهر تهران ،در سوهانک ،دارآباد ،نیاوران ،دربند ،فرح زاد و ک و عمتجم ،نامتراپآ ن

کرهش     

یتوان بارزترین جنبه هههاای ناپای یراد
ایجاد شده ،ضمن اینکه به حریم منابع طبیعی جنوب البرز تجاوز شده است ،م 
توسعه را مشاهده نمود .در چنین شرایطی الزم است تا در شهری جدید که باید در یک مکان جدید ساخته ش ات دو   
در آن برای آینده چشم اندازی مثبت و روشن از دید توسعه پایدار بتوان برنامهریزی نمود.

مسئلهای که هر ساله در فصل سرما تهران را با بحران مواجه میکند ،آلودگی هواست .ساالنه هزاران نفر در اثر نیا    
آلودگی هوا میمیرند یا به تدریج به بیماریهای مختلف مبتال میشوند .البته در زمانهای دیگر زین لاس لوط رد      
آلودگی هوا موجب کاهش سطح سالمت و گسترش انواع بیماریهای تنفسی و ری ادنورهش نایم رد یو ن ینارهت      
میشود .بخشی از این موضوع به موقعیت فیزیوگرافیک شهر تهران مربوط است ،به نحوی که امک  بسانم نا ب یار    

نیابی شهر742 ...
آمایش فضایی -جغرافیایی مکا 

تهویه هوای شهر به دلیل محاصره بودن آن از سه سو با کوههای بلند است .در پایتخت جدید به این مس رظن زا هلئ   
وضع توپوگرافی و همچنین از دیدگاه ساماندهی منابع آلوده کننده هوا الزم است توجه شود.

شهر کنونی تهران از نظر جاذبههای معماری و چشم اندازهای شهر بسیار فقیر م ممینمایددد .ای هک تسا یلاح رد ن

   

پایتخت شایسته برای کشور ما باید دارای بافت زیبا و با جاذبه گردش نکاس یارب یرگ ا ب نارفاسم و شن ا ااا اااااش نیا .د   
موضوع را باید در مکان پایتخت جدید ساماندهی نمود.

بپذیری کلی کشور را در شرایط یک
قرارگیری بیشتر زیرساختهای اصلی حکومت در مکان کنونی شهر تهران آسی 
ی حک ریظن ،یتمو   
تهای ی
بحران (مث ًالًال یک زلزله بزرگ) بسیار زیاد میکند .الزم است تا در پایتخت جدی  د زززیرس خا ت ت
ساختمان دولت و مجلس و قوه قضائیه با استانداردهای امروزی ایجاد شود و یا حداقل بخشهای مهمی از آنها به
آن پایتخت منتقل شود.

هر ساله شاخصهای توسعه انسانی در کشورهای مختلف جهان توسط س لم نامزا ل  هدیجنس دحتم  مممم م ممممممیش نو ددد و
معموًالًال کشور ما در میانههای جدول ردهبندی کشورها قرار میگیرد .الزم است تا با استانداردسازی معیارهای توسعه
در مکانی که به عنوان پایتخت جدید انتخاب میشود به رشد شاخصهای توسعه انسانی در کشور کمک کنیم .البته
بخشی از مسئله رده پائین کشور در چنین جدولی را به دلیل عدم اطالعععرساننی مناس  ب مم مممیداننددد و نابس ما اانی در
گردآوری دادهها را به عنوان یکی از دالیل مهم چنین مسئلهای از سوی بعضی از متخصصان اعالم شده است .به هر
بتری مدیریت نمود.
یتوان چنین ساماندهی را برای کل کشور به نحوه مناس 
حال با ایجاد پایتختی جدید م 

وضع کنونی شهر تهران به عنوان پایتخت شایسته نظام جمهوری اسالمی نیست .وجهه جهانی نظام حکم میکن ات د   
با ایجاد یک پایتخت ایمن و مدرن و بر اساس شاخصههای فرهنگی ایرانی -اسالمی در سده بیست و یکم ،نهادی از
پیشرفت نظام در عرصه شهرسازی نوین را در دنیای کنونی معرفی نمود .از سال  75 11هجری شمسی (در  217سال
گذشته) و از زمان تاجگذاری آغا محمد خان قاجار در تهران که شهر تهران به عنوان پایتخت ایران ب صخاش ،هدو

هه ههه-

های شهری نماد تمدن و شاخص گذشته فرهنگی کشور را یا از ابتدا نداشته و یا در طی زمان و به تدریج نمادهای ی
ی
شاخص فرهنگی  -تمدنی در تهران از میان رفته است .الزم است تا در پایتخت جدید به چنین شاخصی توجه گردد

و شهری که نماد تمدن پرافتخار ایرانی  -اسالمی باشد و ضمنًاًا آینده¬ای روشن را برای برپایی تمدنی شکوفا در کل
کشور راهبری کند بنا گردد .در شهر کنونی تهران مکانهای گوناگون زیستی به صورت محالت فقیرنشین و ثروتمند
در فضای زیست شهری به طور نامتوازن توزیع شده است.
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