مبانی برنامه ریزی شهری برای
طراحان شهری

تعاريف و مفاهيم
برنامه ريزي كاربري زمين ،به چگونگي استفاده ،توزيع و حفاظت اراضي،
اطالق مي شود .برنامه ريزي كاربري زمين شهري ،ساماندهي مكاني و
فضايي فعاليت ها و عملكردهاي شهري بر اساس خواست ها و نيازهاي
جامعه شهري و هسته اصلي برنامه ريزي شهري است و انواع استفاده از
زمين را طبقه بندي ومكان يابي مي كند .چاپين از پيشكسوتان و صاحب
نظران كاربري اراضي شهري ،برنامه ريزي كاربري اراضي را نحوه تقسيم
زمين و مكان بهينه براي مصارف و كاربردهاي متنوع زندگي تعريف مي
نمايد.
به بيان ديگر منظور از نظام كاربري اراضي شهري ،مشخص كردن نوع
مصرف زمين در شهر ،هدايت ساماندهي فضائي شهر ،تعيين ساخت ها و
چگونگي انطباق آنها با يكديگر و با سيستمهاي شهري است.

برنامه ريزي كاربري زمين شهري بايد چارچوبي را براي طرح كاربري بهينه
زمين بوجود آورد تا اساس طرح كالبدي و تفصيلي هر بخش شهري مشخص
شود .بر اساس اين چارچوب بايد از استفاده نامناسب زمين جلوگيري شود و
اهداف اقتصادي -اجتماعي و محدوديت هاي فيزيكي و سياست هاي زيست
محيطي رعايت گردد.
اصطالح و مفهوم كاربري زمين ،ابتدا در غرب و به منظور نظارت دولت ها بر
نحوه استفاده از زمين و حفظ حقوق مالكيت مطرح شد؛ ولي همراه با گسترش
سريع شهرنشيني و رشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي ،ابعاد و محتواي اين
مفهوم روز به روز وسيع تر شده است.

به طوري كه تجارب جهاني نشان مي دهد موفقيت در عرصه برنامه ريزي
كاربري زمين به همكاري و هماهنگي دو دسته عوامل بستگي دارد كه
عبارتند از:
الف) وجود قوانين و سياست هاي كالن مناسب در زمينه نحوه استفاده از
زمين.
ب)استفاده از روشهاي كارآمد در تهيه و اجراي طرح هاي شهري و برنامه
كاربري زمين.
معموال در طرح هاي شهري اعم از طرح جامع و غيره ،نوع كاربري زمين
مشخص مي شود .كاربري زمين شهري در محدوده شهر صورت مي پذيرد.
در واقع كليه بهره برداري ها و توسعه شهري در داخل محدوده شهر طبق
جداول و نقشه كاربري اراضي انجام مي شود.
در مجموع برنامه ريزي كاربري اراضي شهري عبارتست از« :ساماندهي
مكاني و فضائي فعاليت ها و عملكردهاي شهري بر اساس نيازها و خواست
هاي مردم شهر».

ويژگي ها و ماهيت زمين و كاربري
 -1زمين به عنوان كاالي محدود و تجديد ناپذير
 -2زمين به عنوان نياز مبرم و حياتي بشر
 -3زمين به عنوان بستر فضاي زندگي
 -4زمين به عنوان ارتباط تنگاتنگ با مسائل زيست محيطي
 -5زمين به عنوان محيطي امن و زيبا و آسايش بشري

اهداف كاربري زمين:
اهداف كاربري زمين را مي توان به شرح زير ارائه داد:
 .1اهداف محيطي
 -2اهداف اجتماعي
 -3اهداف اقتصادي
 -4اهداف كالبدي

نمودار  :1سلسله مراتب نیازمازلو
خودشکوفایی :
رسیدن به اعتماد به نفس
وشکوفا ساختن توانایی
بالقوه
نیازهای
ترقی نظم تقارن و زیبایی
نیازهای عزت نفس،نشان دادن کفایت
در کارها ،مورد تایید و شناخت دیگران واقع شدن

نیازهای تعلق و محبت:به دیگران پیوستن
پذیرفته شدن تعلق داشتن
نیازهای ایمنی:
احساس امنیت کردن و دوری کردن از خطر
نیازهای فیزیولژیکی:گرسنگی تشنگی و مانند اینها

انواع طرحها1 :طرح شهرك روستايي
يكي از برنامه ريزيهايي كه درسطح هر منطقه در رابطه با كنترل توسعه
شهرهاو احياءبهتر عملكرد ورستاها پيشنهاد مي شود ،ايجاد شهركهاي
روستايي است.
شهركهاي روستايي نقاطي هستند كه نه هنوز به صورت شهر در آمده اند و نه حالت
روستايي دارند .در صورتي كه بتوان كنترل توسعه چنين شهركهايي ( كه معموالً در
اطرافشان قرار دارند و در حقيقت از جمله روستاهايي هستند كه توسعه پيدا نموده اند و
افزايش جمعيت يافته اند و در حال تبديل به شهرند ) به مرحله عمل درآورد و طرح
توسعه ،حدود جمعيت ،نحوه عملكرد و وظايف آنها ،ارتباطشان با روستاهاي اطراف و
شهرهاي بزرگتر منطقه را برنامه ريزي كرد ،از ايجاد شهرهايي كه بدون برنامه توسعه
پيدا ميكنند و نقشه و نحوه گسترش ناموزون و نامتناسبب دارند جلوگيري مي شود .اين
شهركهاي روستايي مي توانند در ارتباط با عملكرد روستايي منطقه ( اعم از كشاورزي،
دامپروري يا صنايع روستايي ) به ايفاي نقش بپردازند و همه گونه تسهيالت مورد نياز يك
شهر را به صورت كوچكتر در اختيار داشته باشند .درحالي كه احتياجات و نيازمنديهاي
مبادالتي يا خدماتي روستاها را در خود جاي داده اند.

2طرح هادي روستائي
از جمله برنامه هائي كه در دوره اخیر در سطح كشور به مرحله انجام رسیده است
تهیه طرحهاي هادي روستائي است  .طرح هادي روستائي ،عبارتست از تجدید
حیات و هدایت روستا با لحاظ ابعاد اجتماعي ،اقتصادي و فیزیكي .اهداف
طرح هادي روستائي بشرح زیر است:
 تأمین عادالنه امكانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعي ،تولیدي و رفاهي. ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود مسكن روستائیان و خدمات محیط زیستي وعمومي.
تهیه طرح هادي روستائي شامل سه مرحله است كه عبارتند از :
 شناخت و ارزیابي وضع موجود،
 تعیین ضوابط و ارائه پیشنهادات در راستاي اهداف فوق الذكر
 و تعیین محدوده برنامه مورد نیاز ،تهیه طرح هادي.
سازمان تهیه كننده طرحهاي هادي روستائي ،بنیاد مسكن انقالب اسالمي است.

3طرح هادي شهري
طرح هادي شهري بیشتر براي شهرهاي كوچك و خاصه شهرهایي كه تا
حدود  25000نفر جمعیت دارند ،تهیه مي شود .طرح هادي در حقیقت
تعیین كننده اصول كلي توسعه شهرهاست .در این طرح بیشتر هدایت
توسعه شهرها مورد توجه قرار دارد .آنچه كه معموالً در یك طرح جامع
شهري بایستي مورد مطالعه عمیق قرار گیرد ،در طرح هادي به
صورت كلي تري مطرح مي گردد .از طرح هادي مي توان به عنوان
برنامه راهنماي توسعه شهر نیز نام برد .این طرح ،برنامه قبل از اجراي
طرح جامع است .طرح هادي براي شهرهایي تهیه مي گردد.

كه یا فاقد بودجه طرح جامعه مي باشند و یا امكان اجراي طرح جامع در آنها،
فراهم نشده است.
طرح هادي در كشور ما ،داراي سابقه طوالني تري نسبت به طرح جامع است.
سازمان طرحهاي هادي شهري نیز ،وزارت كشور مي باشد.
طرح جامع شهري ،به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تأمین
نیازمندیهاي آن بر مبناي پیش بیني ها و اهداف توسعه شهري ،تهیه مي شود.
طرح جامع ،بیشتر در مورد شهرهاي بزرگ و یا شهرهایي كه بیش از
 25000نفر جمعیت دارند ،به مرحله انجام در مي آید .طرح جامع ،عبارتست
از برنامه اي كه به صورت راهنما عمل كند .در حقیقت ،طرح جامع را مي
توان سیستمي دانست كه خط مشي اصولي و كلي سیاستهاي شهري را تعیین مي
كند .از طرف دیگر ،طرح جامع را مي توان منطقي جهت انتخاب الگوي
صحیح استفاده از اراضي شهري دانست .روش مطالعه و انجام یك طرح جامع
شهري ،عبارت از مطالعه وضع موجود ،تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري از
وضع موجود ،تعیین اهداف و اولویتها ،انجام پیش بیني هاي الزم ،ارائه
طرحها و برنامه هاي توسعه شهري و اجراي آنها مي باشد ،كه توضیح در
مورد آنها در صفحات آینده خواهد آمد.

4طرح جامع شهري
گرایش به طرح جامع شهري ،بیشتر به منظور ترویج ضوابط شهرسازي ،كنترل توسعه شهرها،
نظام برنامه ریزي و هماهنگ سازي بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ،با توجه به
كیفیت محیط زیست و براساس شناخت حوزه هاي نفوذ طبیعي ،اجتماعي و اقتصادي شهرها تهیه
مي شود .مقیاس نقشه هاي شهري ،در طرح هاي جامع شهري اغلب  1به  2500و  5000و
10000است.
طرح تفصیلي شهري
طرح تفصیلي ،متعاقب طرح جامع شهري و به منظور انجام برنامه هاي اجرایي تصویب شده این
طرح صورت مي پذیرد .طرح تفصیلي در حقیقت ،تنظیم برنامه هاي مفصل و انجام اقدامات
جزء به جزء در مناطق و محالت شهري و طراحي آنها است .طرح تفصیلي شامل چهار مرحله
بقرار زیر است:
 -1مرحله بازشناسي .
 -2مرحله تثبیت برنامه ها و طرحهاي اجرایي.
 -3مرحله تشخیص و تعیین اولویتها.
 -4مرحله انجام و اجراي محتواي طرح و كاربرد اراضي.
اندازه نقشه ها در طرح هاي تفصیلي معموالً 1به  2000و  1000و  500است .سازمان مسئول
طرحهاي جامع و تفصیلي  ،وزارت مسكن و شهرسازي است.
 -1سابقه تهیه طرحهاي جامع و تفصیلي در ایران به حدود سالهاي  1347-1346باز مي گردد .از
این سالها ،اولین طرحهاي جامع شهري براي شهرهاي بزرگ كشور تهیه شد .

ازسال  1364به بعد ،این طرحها با اهداف و محتواي مطالعاتي جدید تحت عنوان «
طرحهاي توسعه و عمران ،حوزه نفوذ و تفصیلي شهرها» مطرح شده و تهیه چنین
طرحهایي در نقاط مختلف شهري كشور ،آغاز گشته است .اصول و مباني مورد نظر
در روش انجام مطالعات این طرحها بقرار زیر است:
 هماهنگي با سیاست عدم تمركز و در نظر گرفتن نقش سازمانهاي محلي و شوراها درجریان تصمیم گیریهاي مربوط به فعالیتهاي عمراني در سطح شهر ،شهرستان و استان.
 ضرورت استقالل و خودكفایي شهرداریها و نهادهاي محلي در زمینه برنامه ریزي واجراي برنامه هاي عمراني شهر.
 تأثیر نظام بخشي در تنظیم و تدوین برنامه هاي توسعه شهري ،سعي در ایجاد هماهنگيبین بخشهاي مختلف و در نظر گرفتن روابط متقابل بخشها و عوامل مؤثر در توسعه و
عمران شهر.
 ضرورت بررسي و شناخت خصوصیات شهر و حوزه نفوذ آن ،به صورت یكپارچه و بادر نظر گرفتن روابط متقابل شهر و آبادیهاي اطراف.
 ضرورت ارتباط برنامه ریزي شهري با سطوح باالتر برنامه ریزي ( منطقه اي ،ملي ). واقع گرایي طرحها و برنامه هاي عمراني و در نظر گرفتن امكانات و واقعیتهايموجود.
 ضرورت پویایي و قابلیت انعطاف طرحها و برنامه هاي عمراني شهر. -تأثیر قوانین و مقرارت موجود در چگونگي برنامه ریزیهاي توسعه و عمران شهر.

 انجام مطالعات ،به صورتي كه مستقیما ً و مشخصا ً بر تجزیه تحلیها ،نتیجهگیریها و پیشنهادهاي ارائه شده موثر واقع شود.
انجام مطالعات و تهیه طرحها و برنامه هاي توسعه و عمران شهر و حوزه
آن  ،شامل مراحل زیر است :
 -1بررسي كلي منطقه اي .
 -2بررسي حوزه نفوذ .
 -3بررسي و شناخت شهر.
 -4تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسي ها.
 -5تهیه طرحها و برنامه هاي عمراني شهر و حوزه نفوذ آن.
در همین راستا ،انجام مطالعات و تهیه طرحهاي تفصیلي شهر نیز بقرار
زیر مي باشد:
 -1بررسي مشروح و تفصیلي مناطق و محالت مختلف شهر.
 -2تهیه طرحهاي تفصیلي.

5طرح آماده سازي زمین
آماده سازي زمین براي سكونت ،فعالیتي جدید در شهرسازي ایران است .كه از سال  1364د رایران
معمول گردیده است.
آماده سازي زمین ،در حقیقت شهرسازي اجرایي است .یعني مي بایست هر آنچه كه در
طرحهاي جامع و تفصیلي براي شهر و شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده است ،در
آماده سازي زمین به مرحله اجراء در آید .این اجراء ،الگوبرداري صرف از طرحهاي
پیشین نیست ،بلكه آمیزه اي از قواعد تدوین شده پیشین و آنچه كه از لحاظ شهرسازي،
مهندسي ساختمان و معماري براي مناسب تر شدن محیط مسكوني ،الزم است ،مورد
توجه قرار دارد .در این میان مسائل اقلیمي و معیشتي در چگونگي این آمیختگي نقش
دارند.
آماده سازي زمین ،مجموعه فعالیتهایي است كه هماهنگ و ضروري در اراضي متعلق
به سازمان زمین شهري كه به منظور ایجاد امكان بهره برداري از اراضي ،جهت احداث واحدهاي
مسكوني و تأسیسات وابسته به آنها و رفع نیازمندیهاي عمومي صورت مي گیرد و عمدتا ً و بر
حسب ضرورت ،شامل تسطیح زمین ،ایجاد شبكه هاي عبور و مرور ،شبكه هاي آبرساني و
فاضالب ،برق ،مخابرات و غیره مي باشد .هدفهاي اصلي آماده سازي زمین به شرح زیر است:
 تغییر نقاط ثقل شهري و ایجاد تعادل میان مراكز جمعیتي. تولید زمین در مقیاس انبوه و گسترده براي پاسخگویي به نیاز فزاینده مسكن. توسعه سنجیده و قانونمند شهرها ،با یافتن زمین مناسب براي كاربري مسكوني و به اجرا در آوردنطرحهاي موجود.

 بستر سالم و مناسب براي احداث واحدهاي مسكوني ،از لحاظ شهرسازي ومعماري و تأسیسات و خدمات شهري.
 ایجاد زمینه مناسب براي فعالیت بخش خصوصي ،در امر ساختمان و مسكن باحداقل هزینه براي دولت.
 كمك به گروههاي كم درآمد ،براي دستیابي به مسكن مناسب با حداقل هزینه برايدولت.
 استفاده حداكثر از منابع مالي سازمان زمین شهري. جلوگیري از احداث واحدهاي مسكوني در زمینهاي مناسب براي كشاورزي یاتوسعه صنعتي.
 جلوگیري از ركود اقتصادي در اثر كاهش فعالیت ساختماني به دلیل عرضه اندكزمین.
فعالیت آماده سازي زمین در چهار مرحله اصلي انجام مي گیرد ،كه بقرار زیرند.
 -1مكان یابي
 -2تهیه طرح
 -3اجراء
 -4واگذاري

 در سطح كشورهاي در حال توسعه ،كشورهاي سنگال ،هندوستان ،نیكاراگوئه ،بوتسوانا،
جامائیكا ،تانزانیا ،زامبیا ،اندونزي ،السالوادور و كره جنوبي ،از جمله آغاز كنندگان اجراي
پروژه هاي آماده سازي « زمین و خدمات » محسوب مي گردند.
 سازمان تهیه كننده طرحهاي آماده سازي زمین نیز ،وزارت مسكن و شهرسازي است.
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طرح ایجاد شهرهاي جدید ،داراي سابقه اي طوالني است .در قرن حاضر،
كشور انگلستان از جمله اولین كشورهایي است كه ایجاد شهرهاي جدید را
تحت مطالعه و اجرا قرار داده است.
انگیزه ایجاد شهرهاي جدید ،بیشتر به منظور كاهش تراكم جمعیت در نواحي
شهري بزرگ ( شهرهاي مادر ) است .همچنین  ،انجام برنامه هاي تدوین
شده و طرحهاي از پیش برنامه ریزي شده  ،براي شهرهایي است كه به
منظور ایفاي نقش هاي مختلف اقتصادي مثل نقش صنعتي ،بازرگاني،
كشاورزي و امثال آنها در سطح یك كشور انتخاب مي شوند.
از جمله مهم ترین شهرهاي جدیدي كه در عصر حاضر به وجود آمده اند،
مي توان از شهرهاي استونج  ،باسلدن ،هارلو ،میلتن كنیز ،همل همپستد،
كامبرنولد ،ولوین ،لچورث،و رانكون در انگلستان ،تاپیوال در فنالند،
شرهولمن و ولینگبي در سوئد ،آلبرتس لوند در دانمارك دونااوي وروش
و تي ساپال كونیا در مجارستان ،نواهوتا و استالوواوال در لهستان،
رادبرن ،كلمبیا ،رستون ،والنسیا و گرین بلت در امریكا ،اوري در فرانسه
 ،بیضاء در لیبي ،لریدا در اسپانیا و چاندیگار در هند را نام برد.

 در كشور ما نیز ،ایده ایجاد شهرهاي جدید در سالهاي اخیر مورد توجه
قرار گرفته و در حال حاضر ،مطالعات مربوط به ایجاد این شهرها در
حوزه هاي منطقه اي تهران ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،مشهد و اراك و چند
شهر دیگر از طریق وزارت مسكن و شهرسازي دنبال مي شود.

اهم اهداف و سیاستهایي شهرهاي جدید در كشور ما به شرح زیر است.
 مطالعه در امر سرمایه گذاري علت وجودي شهرها اشتغال مدیریت شهرها سیاستهاي حمل و نقل شهري و ترافیك تأسیسات شهري اعم از آب و برق و انرژي و سیستمهاي حرارتي و برودتي و جمع آوري آبهايسطحي
 طراحي شهري نقش فضاي سبز در نماي شهرها پدافند غیر عامل ( تدابیر امنیتي زمان صلح ) صنایع ،شامل صنایعي كه در ساخت موثر است و صنایعي كه مي تواند براي منطقه یا سطح كشورمفید باشد و صنایعي كه بایستي از شهر ما در انتقال یابند.
در ایجاد شهرهاي جدید كشور مطالعات و برنامه ریزي اقتصادي و اشتغال ،توزیع متناسب جمعیت،
تراز جامع اقتصادي هر شهر ،و تعیین استاندارد در همه زمینه هاي شهري از اهمیت برخوردار
است.

