
   
  

  كرماندانشگاه شهيد باهنر
  دانشكده ادبيات و علوم انساني  

   علوم تربيتي   بخش 
       

  
  
  
  

  :عنوان مقاله

  ضوابط و اصول طراحی فضاهای شهری  در ارتباط با مناسب سازی محيط
  

  
  
  

  :نويسندگان
  منصوره کافی زاده

  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ريزی  درسی
  عباس رفسنجانی فيروزی

  عضو هيات علمی مرکز تحقيقات منابع طبيعی و کشاورزی
  

  
  

  

Email: kafimans@yahoo.com  
  

  
  
  



  

  چکيده
شهر مكاني است كه انسانها براي شكل گيري و رشد خالقيتها ، اختراعات و ابداعات ، استعدادها و نمودهاي بارز انساني 

  . گرد هم مي آيند 
لف ارزشي ، اكولوژي و عدالت اجتماعي بحث شده است و سپس نگارنده ديدگاههاي مختدر اين مقاله طراحي شهري از

تشكيل فرم شهري جديد بر : اين الزامات شامل. تالش كرده تادحد امكان ضوابط الزم در طراحي شهري را بيان كند 
  .اساس نيازها و ارزشهاي جامعه

 تشكيل فرم شهري بادر نظر گرفتن حفظ محيط زيست محيطي  -
  ي جديد با در نظر گرفتن تاريخ و ميراث فرهنگي محليتشكيل فرم شهر -
تشكيل فرم شهري جديد با درنظر گرفتن محافظت از بالياي طبيعي آن منطقه ضمن رعايت جنبه هاي زيبا  -

  .شناسانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه
گي و كارايي در زمينة زيستگاه اوليه انسان براي ايمن بودن در برابر حملة حيوانات وحشي و ايجاد همبست

و ) شهر(كشاورزي و دادوستد، شكلي جمعي يافت و انسان را در ناخودآگاه به تدريج به برنامه ريزي محيط محدود 
  .اطراف زيستگاه خود سوق داد و بدين سان شهرنشيني پديد آمد 

 محل تبلور هوشمندانه و از انجا كه شهرنشيني هنر زيستي انسانها در كنار هم است مي توان ادعا كرد كه شهر،
  ).1368حامدي حق ، ( متفكرانه هنر است 

شهر سالم محلي است متشكل از استانهايي سالم ، با ايده هاي گوناگون كه در محيط زيستي مطلوب ، در كنار 
يكديگر و با تشريك مساعي متخصصين ومسؤوالن شهري ، در ايجاد محيطي بهتر ، سالمتر ، مرفه تر و زيباتر به 

  . منظور رسيدن به اهداف واالي الهي و انساني خود تالش مي كنند 
( شايد به همين منظور است كه لوفور محل تعيين سرنوشت بشر را نه در روستا ، بلكه شهر دانسته است 

  ).1374مشهديزاده ، 
يت به شدت امروزه در سرتاسر جهان جمعيت شهر نشين تحت تأثير دو عامل مهم مهاجرت و افزايش طبيعي جمع

  . و اين خود معلول عوامل اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي است ). 1369بحريني ، (در حال افزايش است 
گسترش بي رويه شهرها از سويي و آلودگي محيط زيست از سوي ديگر و همچنين نياز به ايجاد كابريهاي مختلف 

ت هماهنگي با پيشرفت اجتماعي ، اقتصادي و احداث تأسيسات و تجهيزات شهري و آينده نگري هاي الزم در جه
  ؛فرهنگي 

و صنعتي ، انسان متفكر را به برنامه ريزي و طراحي جامعه شهري در جهت ايجاد رفاه و آسايش واداشت و به 
  ) .1368حامدي حق ، ( پيروي از آن تشويق نمود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  طراحی فضاهای شهری
ت كه متخصصان امر در مورد چگونگي انجام ان اتفاق نظر كامل طراحي فضاهاي شهري مساله اي اس

قرن گذشته شاهد تحوالت بي شائبه .وگاهي نيز متضاد به نظر مي رسند . ديدگاههاي موجود اغلب متفاوت.ندارند
اي در زمينه هاي گوناگون سياسي ، علمي ، فني ، ارتباطي ، اقتصادي  وفرهنگي بوده كه همگي حاصل ونتيجه  

يند تمدن بشري است كه در طول آن قرن به ثمر نشسته است و در همين زمان ، طراحي شهري ، گامي فرا
متناسب و به تبع شرايط موجود و گاه نيز مستقل از آن تغيير و تحوالت خاص خود را داشته و سير تكاملي خود را 

  . پيموده است 
بوده بلكه آن چنان كه از خصوصيات نيازهاي محلي طراحي فضاهاي شهري تابع اصول بين المللي يا كدهاي ملي ن

و شهروندان آن ريشه گرفته و به حالت طبيعي و راحت در مكان و محيط پيرامونش جايگزين مي شود كه به 
  ).3: 1379طبيبيان ، ( سختي مي توان متوجه آن شد 

  .ف تجلي مي يابد نقش طراحي شهري هميشه در حول وحوش كيفيت قلمرو عمومي است كه به اشكال مختل
  :، طراحي شهري را از ديدگاههاي مختلف چنين بيان مي دارد ) 1379(طبيبيان 

  نقش طراحی از ديدگاه ارزشی 
آن بخش از فضاها مي براي تك تك شهروندان مهم و حياتي است زيرا مربوط به ايجاد و نگهداري طراحي شهري 

ازآن استفاده مي کنند و عاملی در جهت تنظيم روح شود که مردم بطور مستمر و در زندگی روزانه اشان 
مکان ها و فضاها به خاطر کيفيت آنها خاطره بخش مي شوند و يا وقايع مشترک اين . وروان آن ها است 

  .فضاها که برای آن معنی و مفهوم خاصی دارند 
آن ها از ديدگاه . ند چنين فضايي دارای اهميت بااليی هستند چرا که معرف جوامع شهر و هويت ملی ما هست

  .کالبدی ارزشهايی که در برگيرندة آن هستند عنوان مي کنند 
فعاليتهای گروهی و جمعی مانند نمايش ، تفريح ، جشن ، کسب وکار و مواردی از اين قبيل در فضاهای 

  . عمومی به خوبی تحقق مي يابد 
  از نظر اکولوژی

براي تقويت و پايدار كردن كيفيت محيط زندگي شهروندان از نظر اكولوژي ، فضاهاي پايدار و طراحي شده 
بسيارمؤثر است و براي ايجاد چنين محيطي طراحي شهري تالش مي كند تأثيرات محيطي حاصل  از توسعه هاي 

طراحي شهري مي تواند با توليد فضاهاي مستقل در كاهش . و قابل قبول كند شهري را براي شهروندان هموار 
 هدايت و كنترل -ي ، بهبود مايكروكليما ، جلوگيري كردن از آلودگي زمين ، حفاظت از منابع آبيجزيره هاي حرارت

امكان قدم زدن ، دوچرخه سواري و استفاده از حمل ونقل عمومي در كاهش . آبهاي سطحي و سيالبي مؤثر افتد 
 كيفيت محيط زندگي شهروندان تكيه بر اتومبيل و آمادگي هوا اثر داشته از جمله مواردي هستند كه در بهبود

  .نقش اساسي دارد 
  از نظر عدالت اجتماعی 

طراحي شهري خوب امكان تغيير و بهبود فضاهاي شهري براي پاسخگويي به نيازهاي گروههاي كم در از طريق 
  . آمد و توزيع بهره وريها در مكانهاي مختلف و امكان دسترسي به آن ها عملي خواهد بود 

د كردن اين واحدها براي ساكنان آن از طريق مرتبط كردن آن به ديگر قسمت هاي شهر و تدارك كفايت و قدرتمن
كه به ياري طراحي فضاهاي كارآمد محيط آموزنده و امن براي تمام بچه ها و نوجوانان از جمله مواردي است 

  . شهري مي تواند موجب تساوي وعدالت اجتماعي گردد



ي هستند براي مردم كه در روز ، هزاران نيروي كار ، گردشگر و مردمان عادي در شهر و فضاهاي شهري ، مكان هاي
بنابراين وقتي اين مردم در يك فضا و محيط عمومي قرار مي گيرند . اين فضاها به كار و زندگي روزانه مشغول اند 

س و بعضي ناملموس با اين فضا هابه عنوان يك شهروند ، نوعي احساس و ارتباط پيدا مي كنند كه بعضي ملمو
بخش ملموس آن ، اينكه اين فضاها وقتي براي مردم مورد تمجيد و قدرداني قرار مي گيرند كه ارتباط اين . است 

سه حلقه در عمل و اجرا و بهره وري پيوندي نا گسستني ايجاد كرده باشد ؛ يعني مردم بتوانند از هواي تازه و 
ستان در امان بوده و مكان هايي باز و بسته و مجزا آفتاب زمستان بهره جسته و در مقابل از باد و باران ، آفتاب تاب

براي دوري جستن از هياهوي حركت هاي عمومي ترافيك و دسترسي سهل و آسان به پاركهاي سبز و مراكز 
  ) . 1379طبيبيان، (فعاليت و تجهيزات شهري در اختيار داشته باشند 
  ضوابط و اصول طراحی فضاهای شهری

  :د اصول و ضوابطي را مد نظر قرار داد  باي فضاهاي شهريدر طراحي
در طراحي شهر بايد دقت داشت پيش از آنچه در روي كاغذ به آن انديشيده مي شود به مصرف كنندة آن نيز - 

  انديشيده شود 
   :مكانهاي شهري بايد نقش مثبت و سازنده اي در زندگي ساكنان شهرها داشته باشد -

ه نظر برسد كه نياز به توضيح نداشته باشد ليكن بايد توجه داشت كه عدة   اين اصل ممكن است آنقدر بديهي ب
زيادي از مردم از شهر گريزانند و عده اي هم با كشيدن ديوارهاي بلند در اطراف مجموعة مسكوني خود ، خود را از 

. دمي است چنين وضعيتي ناشي از مشكالت بين مكانهاي شهري و زندگي مر. ساير ساكنين شهر جدا مي سازند 
طبق اين اصول بايد زندگي و حيات را به فضاهاي شهري بر گرداند و آنها را به مكانهايي جاذب و با روحيه كه 

  .  نمايندة تنوع خواستها و نيازهاي ساكنان شهر باشند تبديل كرد 
  :د مزيتهاي محيط زيستي را نگهداري و حفظ كن -

 فضاي سبز طبيعي شهر "هي از محيط زيست منطقه مزبور خصوصا يكي از اصول بسيارمهم در طراحي شهر ، آگا
 "در طراحي شهر بايد به اين مهم توجه داشت كه تا آنجا كه امكان دارد بايد پوشش گياهي شهر مخصوصا. است 

حواشي شهر محفوظ ماند چراكه وجود پوشش گياهي اطراف شهر فوايد بسياري دارد كه مهمترين آنها اين است 
  .وگيري از ورود شن بوسيلة باد مي شوند كه سبب جل

 در كشور ايران پوشش گياهي طبيعي داخل و حواشي شهر كافي نمي باشد و الزم "دربسياري از مواقع خصوصا
است طراحان به فكر پوششهاي گياهي مصنوعي باشند و ارتباط و برخورد روزانه با مظاهر طبيعي در شهر ، حرمت 

  . و همزيستي با آن را متحقق مي سازد حفظ طبيعت را باال مي برد 
طراحي شهري به گونه اي باشد كه تال سرحد امكان آثار زلزله ، سيل ، آتش سوزي و سوانح ديگر بر شهرها را -

 .كاهش دهد و راههاي مناسب جهت مقابله با اين خطرات طبيعي را جستجو كند 
 :ر گرفت در طراحي شهري بايد جنبه هاي زيبايي شناسانه را درنظ -

كنترل طراحي ساختمان و فضاي شهري به لحاظ تأمين ايمني ، سالمت ومنافع شهروندان از اهميت بسيار 
لزوم ايمني ساختمان ها به ويژه در . برخوردار است واز اركان نظام هدايت ساخت وساز شهري به شمار مي رود 

رند ، باعث شده است كه توجه نهادهاي نظارت كشورهايي چون ايران كه خطر نسبي باالتري در بالياي طبيعي دا
كننده بيشتر معطوف به مقولة ايستايي و بطور كلي ايمني گردد وابنيه  به لحاظ معماري و سيماي شهري كمتر 

اما بروز بحران كنوني نشان مي دهد كه بايد به ارتقاي كيفيت معماري و فضاهاي شهري نيز بهاي . كنتل شوند 
تخصصي معماران ، سياست گذاران و و آگاهي و صالحيت علمي ر چه عوامل مختلفي چون اك. الزم داده شود 

و وجود سليقه و فرهنگ مناسب جامعه در ارتقاي محيط شهري داراي اهميت بسياري است ، اما بايد بر  مجريان



هاي معماري ضرورت ايجاد نظام كنترل ساخت وسازهاي شهري و تدوين ضوابط و مقررات كنترل كننده در عرصه 
  . و طراحي شهري تأكيد گردد 

 در طراحي شهري بايد در نظر داشت كه هر شهري مي بايست شخصيت و هويت خاص  و بارز خود  را داشته -
  .باشد 

رواج استانداردگرايي وساير معمارها و ضوابط ساختمان سازي ، سيماي يكنواختي را براي شهرها بوجود آورده است 
عليرغم اينكه كسانيكه در آنها زندگي . ختمانهاي درون آنها در همه جا اغلب  به هم شبيه اند مناطق شهري و سا. 

 متفاوت و "بديهي است ، مكان وموقعيت شهر ها نيز كامال. مي كنند داراي ارزشها و فرهنگهاي متفاوتي هستند 
ر تابعي از وضعيت منطقه ، شخصيت و هويت شه. متنوع و بنابراين شكل شهرها حاكي چنين تفاوتهايي باشد 

سنتهاي فرهنگي ، فعاليتهاي موجود در شهر ، و هويت رسمي شهر است كه حاصل تصميمات گذشته دربارة شهر 
خواه اين تفاوتهاي نواحي . بايد به چنين تفاوتهايي بها وارزش خاصي داد و در حفظ و تقويت آنها كوشيد . است 

در اين مورد تفاوتهاي منطقه اي نظير اقليم ، پوشش گياهي . لف باشد مختلف يك شهر باشد يا بين شهرهاي مخت
  . و عوارض طبيعي نقش تعيين كننده اي دارند 

 در طراحي شهري بايستي فرم شهري جديد ، جوابگوي نيازها و رفتارهاي متحول جامعه باشد و به نوعي طراحي -
تا  انواع جديدي از بناها و فضاها مورد نياز خواهد بود با تحول يافتن جوامع ،. شهر با دنياي معاصر مرتبط است 

براي مثال مي توان از ارتباط جديد بين محل كار و محل سكونت نام برد . پاسخگوي تغيير و تحوالت جديد باشند 
از ويا اينكه براي جلوگيري . و يا با توجه به وسايل نقلية عمومي در سطح شهر ، تركيب جديدي از مسكن ارائه داد 

به عقيده نگارنده با ايجاد مجتمع هاي تجاري و . ترافيك در خيابانها وعدم وجود جاي پارك ماشين  انديشيد 
  . خدماتي به جاي فروشگاههاي پراكنده درخيابانها مي توان به ميزان زيادي از ازدحام و شلوغي خيابانها كاست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نتيجه گيری 
  : شد ، مي توان مهمترين ضوابط در طراحي شهري را به شرح زير خالصه كرد با توجه به آنچه گفته 

در طراحي شهري بايستي به ارزشها ، اخالقيات وجنبه هاي معنوي زندگي محلي توجه كرد و پاسخگوي نيازهاي  -1
 .شهروندان باشد 

 .تصميم گيري الزم است ، پايداري زيست محيطي به عنوان يكي از اركان اصلي در طراحي فرايند برنامه ريزي  -2
 . در طراحي شهري ، تاريخ و ميراث فرهنگي محلي را بايد درنظر گرفت  -3
 . توجه به جنبه هاي زيبايي شناسي در طراحي شهري الزم است  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فهرست منابع

ترلي و ضوابط و سازماندهي ساخت وسازهاي شهري از طريق نظام كن) : 1377( بنيادي ، ناصر ، -1
 .58دستورالعملهاي فني معماري و طراحي شهري ، مجلة معماري و شهرسازي ، شمارة 

استفاده از علم هواشناسي در طراحي شهرهاي بزرگ تهران، مجلة شهرسازي ) : 1369( بحريني ، حسين،  -2
  .1ومعماري ، شماره 

  .6هري ، مجلة شهرسازي و معماري ، شماره علل موفقيت طرحهاي جامع ش) : 1368(  حامدي حق ، جواد ،-3
   . 6شهرو قضاي شهري ، فصلنامه معماري و فرهنگ ، شماره ) : 1379(  طبيبيان، منوچهر،-4   
تحليلي از ويژگيهاي برنامه ريزي  شهري در ايران ، نشر دانشگاه علم ) : 1374(  مشهديزاده دهاقاني ، ناصر ، -5   

  . و      صنعت ايران 
  
   


