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   ايران در جديد    شهرهاي ايجاد تجارب 
  اسماعيل توكلي مهر: نويسنده

   09122545918: تلفن همراه
  88504931:  كستلف

  5واحد-7شماره- خيابان آپادانا غربي خيابان وهابي-تهران:آدرس
، صـدرا   / 1360 دهـه  - بوشـهر ،   شهر جديـد عاليـشهر     -سه شهر جديد در سه دهه     

  1380دهه   -، منطقه اقتصادي پارس جنوبيجديد سيراف شهر  / 1370 دهه –شيراز 
  :مقدمه

 جامعـه اشـتراكي   . ي ها نـسبت داده مـي شـود        نگليس شهر هاي جديد به ا      ايجاد فكر
شهرهاي خيالي با توزيع منابع در مقياس منطقـه         .  مطرح شد  1516در سال    1س مور اتام

انه كه همگي مي بايـد       شهر هم شكل به حق مالكيت  بر زمين و خ           54اي از طريق ايجاد     
مور را   جامعه خيالي    .مدتي از عمر خود را در مزارع و امور كشاورزي اشتغال داشته باشند            

زيـر    اجماع جهاني  ت محيطي دانست كه   اوسيله مناسبي در جهت كاهش خسار     توان  مي  
نظريه نزديكتر به روزگار ما نظريه باغشهر       .  را موجب شده است    "محيط زيست پايدار  "نام  

Garden city است كه لوئيز مامفورد آنرا از بزرگترين دستاوردهاي بشريت 2 هواردبنزرا 
نظريـه   از سرچـشمه     هشهرهاي جديد در پـنج قـاره جهـان همـ          . در قرن بيستم مي داند    

باغشهر سيراب مي شوند ولي بايد گفت كه اساس نظريـه باغـشهر كـه اساسـاً اصـالحاتي              
عني انگلستان نيز ناشناخته ماند و شكل فيزيكـي         اجتماعي بود حتي در خاستگاه نظريه ي      

 اقتـصادي هـوارد     - اجتماعي  اصالحي رنظگراماتيك ارائه شده بود بر      دياشهر كه در شكل     
 - بر محور تعاون و عدم دخالت بخـش دولتـي در ايجـاد و اداره باغـشهر هـا                   نظريه اي كه  

  .تحقق نيافت بود جديدبعدها شهرهاي 
انگلـستان بـه پيـروي از        كـشور در  ز جنگ جهـاني دوم      ايجاد شهرهاي جديد بعد ا     

  اين الگوي. بود كه در زمان حيات هوارد ايجاد شدند        4و لچ ورث   3الگوي باغشهرهاي ولين  
 بر مركز شهر بود كه توسط       حاطشهرهاي جديد بر اساس دياگرام ساده و شبكه حلقوي م         

رعايـت اسـتانداردهاي     اين گزارش در عـين حـال طـرح را بـه              . ارائه شد  5كميته لرد ريت  
مكمل توصيه ها در ايجاد شـهرهاي       . طراحي شبكه معابر در مناطق شهري ملزم مي نمود        

 و پـيش بينـي منـاطق صـنعتي در جـوار شـهرها و لـزوم                  صنايعجديد نزديكي آن ها به      
دسترسي و همجواري با شبكه بزرگراه هـاي كـشور بريتانيـا بعـالوه قرارگيـري در مـسير                   

  .دشبكه خطوط آهن بو
  

  خاستگاه شهرهاي جديد ايران
  هيئـت    1364سـال   شهرهاي جديد ايران پس از انقالب اسالمي بر اسـاس مـصوبه             

زيـرا كـه اسـكان    . وزيران در فضاي ناشي از نگراني از رشد فزاينده جمعيت شـكل گرفـت       

                                                 
1 Thomas More  
2  Ebenezer Howard 
3   Welwyn Garden City  
4  Lethwort Garden City   
5  Lord Reith  
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جمعيت و برآورده شدن نياز مسكن مهاجران به شـهرها در محـدوده هـاي قابـل توسـعه                   
  .نبودپذير شهرها امكان 

شكل گيري شهرهاي جديد ايران در فضائي شكل گرفت كه از بسياري جهات آنرا از               
  .دركمي كشورهاي توسعه يافته متفاوت 

 چـون مكان يابي شهرهاي جديد به دليل عدم وجود طرح هاي باالدسـت              .1
جز طرح هاي منطقه اي و حتي طرح هاي توسعه در سطح منطقه شهري              

 .ت در چند مورد وجود نداش
ا هـدف   ب جديد كه عموماً با سرمايه هاي دولتي و          شهربه جزء چند تجربه      .2

.  شكل نگرفته بود    شهر جديد ديگري   اسكان طيف خاص طبقات اجتماعي    
اسـكان كاركنـان شـاغل در ذوب        هـدف    با   بعدها فوالدشهر مثالً  آرياشهر    

 .گرفتآهن شكل 
عمل هاي الزم جهت    ضوابط و معيارهاي ايجاد سكونت گاه هاي جديد و دستورال          .3

  وجود نداشت لذا مراحـل     توصيه هاي كميته ريت   ه  يطراحي شهرهاي جديد شب   
 گستردگي كـشورمان و تنـوع        به دليل   بعالوه .يددرازا انجام ا به   هتصويب طرح   

اقليمي دستورالعمل هاي يكنواخت در تهيه طرح هاي شهرهاي جديـد كفايـت             
 .ردكنمي 

 مسكن را پاسخگو نبـود لـذا بـه جهـت             نيازهاي واقعي  ،آمار موجود در كشور    .4
بر قطعه زمين و داشتن واحـد مـسكوني مـازاد بـه             افراد   بودن مالكيت    مقدس

. عنوان پشتوانه اقتصادي خانوار ميزان واقعي نياز مسكن را برآورده نمي ساخت           
 .تأثيرات اين مورد را بعد از دو يا سه دهه شاهديم

 و مـشاركت    رصت اظهار نظـر   فمتقاضيان مسكن در تهيه طرح شهرهاي جديد         .5
نداشته اند و منابع سرمايه اي ايجاد شهرهاي جديد صرفاً از محل فروش زمـين            

 عمران   هاي  شركت ،هاي منابع ملي تأمين مي گرديد كه به دليل تورم قيمت ها           
 در اجراي طرح هاي      در گذشته  اند به دليل ارزان فروشي زمين     تاكنون نتوانسته   

 به عـالوه    . پاسخگو باشند  اران زمين  در مقابل خريد    و زيربنايي موفق تأسيسات  
عدم احساس نياز به وام هاي دولتي و سرمايه گـذاري هـاي بخـش خـصوصي                 
توسط صاحبان حرفه ساختمان سازي اجراي طرح ها بر اساس  برنامه زماني بـه              

 .پيش نرفت
ضعف زيرساخت هاي شهري همچون شبكه راه هاي منطقه اي، عدم گستردگي             .6

 جريـان اجرائـي      شبكه فاضـالب    هاي آهن، منابع تأمين آب و اجراي       شبكه راه 
  .شهر ها را با مشكل مواجه ساخت

 هـاي مـديريتي     تـوان جمعيت هدف براي شهرهاي جديد ايران بسيار فراتر از           .7
بهمين دليل بسياري از شهرهاي     . بخش دولتي و سازمان هاي مربوطه بوده است       

در حاليكـه    ( اهداف جمعيتي خـود برسـند     جديد ايران تاكنون نتوانسته اند به       
نـز  ي نفر براي ميلتون ك200000 شهرهاي انگلستان  نو جمعيت هدف در   بيشترين
 . نفر در ايران مورد نظر قرار گرفت 500000 شهرهايي با هدف )بوده است

 
يران در چنين بستري از مسائل فني، اجتماعي و اقتـصادي شـكل              شهرهاي جديد ا  

  .گرفت
 

شاور شهر و برنامه از آغاز تفكر ايجاد شهرهاي جديـد در ايـران در              م مهندسين
 -، شهر جديـد صـدرا  1360  دههطراحي سه شهر جديد، شهر جديد عاليشهر بوشهر  

 بـا وزارت مـسكن و شهرسـازي         1380  دهـه  ، و شهر جديد سيراف    1370  دهه شيراز
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ه ابتـدا زيـر     همكاري داشته است و اولين آن تجربه ايجاد شهر جديد عاليشهر بود ك            
 جمعيت شهري بوشهر و بعدها به نام عاليشهر تركيبي از نام            سرريزنام توسعه شهري    

 عاليـشهر    به نـام   ، بوشهر   - روستاي همجوار اراضي شهر مادر     -روستاي عالي چنگي  
 .شد يدهنام

  
  1360دهه : تجربه شهر جديد عاليشهر

 اسـتان   "ازي و شهرس  سازمان مسكن "اداره كل مسكن و شهرسازي      : كارفرما -
 بوشهر

  دقيقـه عـرض    55 درجه و    28 - كيلومتري شرق بندر بوشهر    20: مكان پروژه  -
  شمالي

  1368  سال1 شروع آماده سازي فاز -1365: سال طراحي -
  نفر100’000: جمعيت هدف -
   هكتار1000سطح محدوده طرح جامع  -

  
  چشم انداز توسعه

 بنـدر  ، رض شـمالي  دقيقـه عـ  55 درجـه و  28در سواحل شمالي خليج فـارس و در         
بوشهر با بافتي ظريف و معماري بومي با ارزش قرار دارد كه حفاظت از آن در برنامـه كـار               

جزيره اي است كه فقط از سـمت جنـوب          بندر بوشهر شبه    . سازمان ميراث فرهنگي است   
محدوديت هاي توسعه شهر بوشهر، اراضي وسيع پايگاه هـاي    . شرق با خشكي ارتباط دارد    

اراضي ساحل شرقي بوشهر هم جهت استفاده كـاربري  . ئم نيروگاه اتمي استنظامي و حرا 
مطالعات طرح جامع بوشهر با نظري به منطقه شهري         . هاي فراشهري مورد نظر بوده است     

 مهندسـان   -كه توسط مهندسان مشاور شهر و برنامه انجام گرفت مؤيـد مطالعـات قبلـي              
ي مـ  جمعيت را در دراز مدت توصيه        ايجاد شهري جديد جهت سرريز     كه   مشاور داض بود  

  .نمود
 در اراضـي مجـاور روسـتاهاي         را  شهر جديد عاليشهر   يمكانموقعيت   ،مطالعات اوليه 

  .ردكزنجيره اي بنا به مزيت  هايي كه دارا بود از جهات زير تأييد مي 
 بـوده و معـارض زمـين وجـود          "اراضي ملي "اراضي كالً در مالكيت دولت       -

 .نداشته است
 دارا  بيـشتري ر جديد در مقايسه با بندر بوشهر از ارتفاع نـسبي            اراضي شه  -

 .بوده و متوسط درجه حرارت محيط نسبت به بوشهر كمتر بوده است
اراضي شهر جديد در معرض بادهاي مناسب منطقه بـوده و مـي توانـست                -

 .ميزان آلودگي هاي احتمالي را كاهش دهد
 6ومتري بوشـهر و      كيلـ  20دسترسي به شهر جديـد عاليـشهر در فاصـله            -

 عالوه بر آن    . امكان پذير مي نمود     برازجان -كيلومتري از راه موجود بوشهر    
 .امكان ايجاد مسير مستقيم از بوشهر به عاليشهر وجود داشت

جنگل كاري هاي موجود مي توانست در ايجاد مناظر طبيعـي شـهر و بـه                 -
 .هاي شهري مورد استفاده قرار گيردعنوان پارك 

بي مي توانست دسترسي آسان به آب و اسـتفاده خـط لولـه             موقعيت انتخا  -
 . بوشهر را داشته باشد-كازرون
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 .نمودمي  متر توسعه شهري را آسان 20عمق آب هاي سطحي در حدود  -
 بوشـهر،    اسـتان  موقعيت زمين نسبت بـه بنـدر بوشـهر، شهرسـتان هـاي             -

نيروگاه اتمي و منظومه هاي شهري منطقه فرصت هاي اسـكان جمعيـت             
 .ز را فراهم مي ساختسرري

  
  يفرم شهر

 بـود كـه     1360شهر جديد عاليشهر از اولـين توسـعه هـاي شـهري جديـد در دهـه                  
معيارهاي طراحي و آئين نامه هاي مربوط به شبكه راه ها، تراكم هاي ساختماني، ضـوابط    

بنـابراين بنيادهـاي فكـري      . ارتفاع ساختمان ها در وزارت مسكن و در حـال تـدوين بـود             
 بندر بوشـهر بـه عـالوه        - شهر مادر  به معيارهاي زيبائي شناسي   ن مشاور معطوف    مهندسي

پايـه يـك    بـر    اساس طـرح     .معيارها و اصول مطرح در طراحي شهرهاي جديد دنيا گرديد         
 كه  بود محله   3 -4 متر و هر يك ناحيه شامل     كيلو 1 × 1شبكه شطرنجي به ابعاد تقريبي      

وسعه از قبيـل حـدود مالكيـت اراضـي و اراضـي      محدوديت هاي تو با توجه به توپوگرافي    
  .ملي، جنگل كاري هاي موجود و اراضي غير قابل توسعه با زمين تطبيق داده شد

  
 ترافيك و حمل و نقل

 تعريف دقيقي از موضوع حمل و نقل عمومي در داخل شـهرها مطـرح         1360در دهه   
تـا خيابـان هـاي    راه هـاي شـرياني   مراتـب   سلـسله  ازنگرديده بود و اساس طـرح جـامع    

دسترسي پيروي مي كند كه به دليل شكل شبكه تعريف مسيرهاي اتوبـوس و يـا مينـي                  
  .بوس در شبكه راه هاي اصلي را امكان پذير مي ساخت

به دليل موقعيت طرح و شرايط اقليمي حاكم بر محيط مسيرهاي دوچرخـه و پيـاده روي           
ه به قرارگيري مركـز شـهر در        در مقياس شهري درون تهيه طرح مطرح نبوده ولي با توج          

 متر از دورترين نقاط نواحي شهري مسير پيـاده در           800طول شهر و با دسترسي مناسب       
  . جنوبي اين امر را امكان پذير مي ساخت-راستاي شمالي

  
 نواحي و محالت مسكوني

اسـاس طراحـي محـالت    و هر ناحيه شهري از سه تـا چهـار محلـه تـشكيل شـده       
كردي و دل انگيز محالت بوشهر بوده كه با شرايط روز و لزوم ايجـاد               عاليشهر فضاهاي كار  

 و استفاده از الگوي مسكن بومي بـا هـدف ايجـاد             قطعات سواره به     محدود دسترسي هاي 
كوران در فضاهاي بـين واحـدها، ايجـاد سـيلوئت شـهري و تنـوع در تركيـب واحـدهاي                     

ه هاي مـسكوني و در محلـه        ه است كه نمونه هاي آن در اولين توسع        طراحي شد مسكوني  
توسط شركت سـرمايه گـذاري مـسكن و نيـز بـا             ايراني   به تبع الگوي خانه هاي       1شماره  

 توسـط سـازمان مـسكن و شهرسـازي           مهندسين مشاور شهر و برنامـه      نمونهاجراي طرح   
  .استان بوشهر اجرا شده است

ورت واحـدهاي  واحدهاي مسكوني در عاليشهر به تبع نيازهاي زمان طراحي عمدتاً بـه صـ    
بقه و به صورت مجموعه هاي سكونتي و آپارتمان  ط2 تا 1 خانه هاي -مسكوني كم تراكم  

 اصول طراحي   ،در مراحل بعدي توسعه   . هاي كم ارتفاع در مركز شهر مورد نظر بوده است         
  .اقليمي توصيه شده در طرح جامع و الگوهاي اجرا شده ناديده گرفته شد
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 مراكز خدماتي
 اداري در عاليشهر بر اسـاس سيـستم سلـسله مراتبـي مراكـز               - تجاري مراكز خدمات 

محله، ناحيه و شهر پيش بيني شده كه در حال حاضر فقط خدمات در سـطح محلـه بـه                    
  .تناسب جمعيت موجود شكل گرفته است

  
   مراكز كارگاهي و صنعتي-مراكز اشتغال

 منـاطق   زو مناسب ا   در فاصله محدود     صنعتيدر طرح جامع شهر جديد عاليشهر اشتغال        
لذا منطقـه كارگـاهي و صـنايع در جنـوب توسـعه هـاي               . مسكوني مورد توجه بوده است    

شهري لحاظ گرديد ولي تاكنون در رقابت با سوداگري زمين هاي مسكوني ناتوان از شكل     
  .گيري بوده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1370 شيراز دهه -تجربه شهر جديد صدرا
  
  ديد صدراشركت عمران شهر ج: رفرماكا

    عرض شمالي دقيقه48 درجه و 29 كيلومتري شمال شرق شيراز 20:موقعيت
  1369: سال طراحي

   نفر200’000: جمعيت هدف
 هكتار ارتفاعـات داخـل      722 هكتار حريم گاز     4980سطح محدوده طرح توسعه و عمران       

   هكتار950طرح 
  مقدمه

فارس .  شهرستان است  14مين كوهستاني با     كيلومتر مربع مساحت سرز    133’000استان فارس با مساحت     
 زاگرس، دره هاي عميق، كوهستان هاي نسبتاً مرتفع به عالوه جلگه هـاي حاصـل          رازآلودبا كوهستان هاي    

خيز شيراز و مرودشت و رودخانه ها و درياچه ها و مناظر طبيعي، زيبا و دل انگيز است كه بـا آب و هـواي                         
  . گاه هاي جديد استمعتدلش مستعد ايجاد شهرها و سكونت

 به عهده مهندسين مشاور شهر و       1368برنامه ريزي و طراحي شهرهاي جديد در استان فارس در فروردين            
خدمات مشاوره شامل مطالعات پيش نياز و راهبردي و نيز تهيه طـرح توسـعه و عمـران                  . برنامه گذارده شد  
ح وسيعتر و در سطح برنامه ريـزي منطقـه         مطالعات پيش نياز مستلزم ديدگاهي در سط      . تدوين گرديده بود  

حاصل اين بخـش دسـت يـابي بـه خطـوط            . شهري بود تا بتواند مباني اساسي توسعه شهري را فراهم آورد          
ين مالصـدراي   ه ابتدا بوستان و بعد بـه نـام صـدرالمتل          1موقعيت شماره   . توسعه بلند مدت را مشخص نمود     

و به دليل موقعيت ممتازش در مرحله اول توسعه مـورد            ناميده شده    صدرا -ق. ه 11شيرازي فيلسوف قرن    
موافقت شورايعالي معماري و شهرسازي ايران قرار گرفت و متعاقباً مطالعات طرح توسـعه و عمـران توسـط                   
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و مهندسـان مـشاور پـارس كنـسولت         ) ترافيـك و حمـل و نقـل       (گروه همكار، مهندسان مـشاور انديـشگاه        
  .شروع گرديد) تأسيسات آب و فاضالب(

  اين بخش از مطالعات اهداف زير را تعقيب مي نمود؛
 شهر جديد چگونه شكل خواهد گرفت .1
 ظرفيت شهر جديد در آستانه هاي مختلف چه خواهد بود .2
 نيازهاي شهر جديد در مقاطع مختلف چه خواهد بود .3
 نقش و عملكرد شهر جديد در منطقه شهري چه خواهد بود .4
 گونه تكميل خواهد شدشهر جديد با چه ساختاري رشد كرده و چ .5

 هـزار  125حاصل مطالعات و بررسي ها الگوي توسعه شهر جديد صدرا به صورت شهري خطي بـا ظرفيـت          
 هزار نفر در آستانه دوم بـا عملكـرد فرهنگـي، علمـي و تحقيقـاتي و رونـد رشـد                      200نفر در آستانه اول و      

  .پاندولي از ورودي تنگ جالب  به سمت غرب و شرق مشخص گرديد
  
  
  
  
  
  
  
  

   ايجاد شهر جديد صدرا هايچشم انداز
  حوزه راهبردي

تمركز و تثبيت جمعيت حوزه عملكـردي و جـذب سـرريز جمعيـت شـهرهاي                 -
 منطقه شهري

كاهش توسعه هاي نامناسب و پراكنده در طول محورهاي خروج از شهر شـيراز               -
  سپيدان-به خصوص محور شيراز

 -كـاربري هـاي خـدماتي     جبران كاستي هاي عملكردي به خـصوص در زمينـه            -
 رفاهي منطقه شهري

 فراهم آوردن آستانه هاي مناسب براي تأمين و ارائه خدمات در سطوح باالتر -
  

 حوزه شهري
 ايجاد مراكز تجاري با عملكرد منطقه اي -
 ايجاد مراكز آموزش عالي با عملكرد در سطح كالن و منطقه شهري -
 استقرار مراكز تحقيقاتي -
 فاهي در سطح كالن و منطقه اي ر-ايجاد مراكز بهداشتي -
 ايجاد مراكز فرهنگي در مقياس منطقه شهري -
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 ايجاد مراكز ورزشي، شهربازي و مراكز تفريحات سالم و استاديوم هاي ورزشي  -
 ايجاد مراكز نمايشگاهي -
 ايجاد پارك هاي موضوعي و پارك هاي وحش -

  
  فرم شهري

:  نيازهاي حال و آينـده قـرار گيـرد         مطالعه در تاريخ شهرسازي مي تواند پايه الهامي براي        
اگر بتوانيم ارزش هاي زيبائي شناختي شهرهاي قديمي را در ارتباط با هنجارهاي تركيب              
شهري زمانه به درستي درك نمائيم ارزش هاي مثبت و منفي كه گاه در شرايط و اوضـاع          

ود را حفـظ    و احوال بسيار متفاوت روزگار ما نيز به همان اندازه زمـان گذشـته اعتبـار خـ                 
  .كرده اند

قديمي ترين اثر تاريخي و نمونه تفكـر طراحـي شـهري دوران باسـتان در اسـتان فـارس                    
.  كيلومتري شمال شرقي شهر شيراز قرار گرفتـه اسـت          50تختجمشيد است كه در فاصله      

در گذشته اين اثر بيشتر از ديدگاه تاريخي و قدمت آن مورد توجه بوده است، تا از ديدگاه    
  .شهرسازي و كيفيت طراحي شهريفلسفه 

تخت جمشيد را مي توان نمونه عيني تشخص ملي و در عين حال نمونه وابستگي به 
جهان مادي دانست كه بر صفه اي وسيع در دامنه هـاي كـوه و رو بـه اراضـي حاصـلخيز                      

فلسفه وجودي تخت جمشيد نقطـه مقابـل فلـسفه شهرسـازي            . زراعي قد برافراشته است   
النهرين است به اين مفهوم كه اگر در معماري بين النهرين و مصر باسـتان               مصر و يا بين     

شهرها براي مردگان ساخته مي شد، توجه به دنياي وجود و زندگان اسـاس ايجـاد تخـت             
در طراحي اين مجموعه، طبيعت سخت كوه با ايجـاد صـفحه هـايي تحـت        . جمشيد است 

 صفحه ها را بهم مرتبط مي سـازد و          كنترل در آمده و پلكان هاي عريض و كم ارتفاع اين          
  .فضاهاي بين بناها حياط هايي وسيع قرار داشته كه با گل و گياه تزئين مي شده است

در پي گيري سنت شهرسازي محل و منطقـه، بـه آثـار و شـواهدي از تـداوم تـاريخ                     
معماري و شهرسازي در شهر شيراز از سده اول هجري قمري برمي خوريم، اوج اين تداوم               

در دوران زنديه به تبع مركزيـت سياسـي         . اريخي، شهرسازي دوران كريم خان زند است      ت
كشور بازارها، ارك و مقر حكومتي، مساجد زيبا، كتابخانـه هـا و باغـات بـر اسـاس تفكـر                     

  .اسالمي در شيراز بنا مي شود
  . مشخصه شهرسازي نزديك به دوران بعد از زنديه منطقه فارس باغات معروف شيراز است

 كيلـومتر اسـت     5/3زمين انتخاب شده جهت ايجاد صدرا جلگه اي با عرض متوسط            
 غربي و در بين دو رشته ارتفاعات محدوده قرار گرفتـه اسـت، دامنـه                -كه در طول شرقي   

 درصد تابش خورشيد را در كل سـاعات روز          20هاي ارتفاعات شمالي شهر با شيب حدود        
. ود را روي پالتفرم هايي طلب مي نمـود        احساس مي كند و توسعه هاي شهري مناسب خ        

لذا در دامنه هاي شمالي زمين، واحدهاي مسكوني بلند مرتبه با ديد وسيع به طبيعـت و                 
اراضي واقع در حوزه مياني شهر جديد داراي شيب        . نقاط دوردست شهر توصيه شده است     

در ايـن   درصد از شمال به جنوب بوده و نسبتاً همـوار اسـت، توسـعه شـهري             5در حدود   
قسمت از شهر سيماي متفاوتي را ايجاب مي كرد و در ايـن محـالت تلفيـق سـنت هـاي                     
محل براي راهيابي به رابطه اي معقول بين محل كار و زندگي با معيارهاي جديد زنـدگي                 

  .شهري الزامي مي نمود
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فرم شهري شهر جديد صدرا متأثر از هم پوشاني شكل زمين از جهات مختلـف، فرضـيات          
ع سفرهاي شهري نتيجه مطالعات مهندس مشاور ترافيك و حمل و نقل شهري بـوده          توزي

آلترناتيو انتخابي يك سيستم خطي . است كه منجر به ارائه آلترناتيوهاي توسعه شده است
 هزار نفر بـوده كـه توسـط فـضاهاي           25با ايجاد نواحي شهري هر يك با جمعيت تقريبي          

در ايـن آلترنـاتيو     .  از همديگر جـدا مـي شـوند         جنوبي -سبز شهري، خط القرهاي شمالي    
مسير ويژه اتوبوس به صورت يك كريدور خدماتي مراكز محالت و نواحي با كاربري هـاي                

 راهنمايي، مراكز بهداشتي و مراكز خريـد ناحيـه اي را بـه هـم                -خدماتي مانند دبيرستان  
ستگاه هاي اتوبوس در اين نوع توسعه خطي مسيرهاي پياده منتهي به اي. مرتبط مي سازد

  . متر از واحدهاي مسكوني قرار دارد250-300در فاصله 
  

  مسكن و محالت مسكوني
 شـيراز مـورد   -در مراحل اوليه توسعه شهر جديد صدرا الگوي سكونت گزيني شـهر مـادر            

 200لذا بيشترين واحدهاي مسكوني در طرح آماده سازي فـاز اول بـه مـساحت            . نظر بود 
ت واحدهاي مسكوني تك واحدي و به نسبت كمتر سـاختمان هـاي             هكتار عمدتاٌ به صور   

 طبقه در طول مسير ويـژه اتوبـوس و واحـدهاي مـسكوني بلنـد               6چند خانواري تا ارتفاع     
مرتبه در موقعيت هاي مطلوب و نقاط ارتفاعي جهت ايجاد شاخص هاي شهري مورد نظر               

ز در شهر جديـد صـدرا   ورود شركت هاي تعاوني مسكن به عرصه ساخت و سا       . قرار گرفت 
كه عموماً به صورت بلوك هاي مسكوني متوسط ارتفاع بود هر چند رونق نسبي به ساخت 
و ساز را در صدرا موجب شد ولي سيماي شهري به تبع محدوديت هاي منابع سرمايه اي                 
شركت هاي تعاوني و عدم كنترل توسعه هاي شهري به عالوه دخل و تـصرف در طـرح و                   

در . ها و نيز نوع توسعه هاي مسكوني دستخوش آشفتگي نـسبي گرديـد            موقعيت كاربري   
جهت ايجاد تعادل اجتماعي و گرايش طبقات اجتماعي مرفه در شهر صدرا قطعات اراضي              
. بزرگتر جهت احداث خانه هاي وياليي در باالترين نقطه ارتفاعات شهر در نظر گرفته شد              

با شـهر شـيراز، پـيش بينـي هـاي           موقعيت مناسب و دسترسي مطلوب شهر جديد صدرا         
مهندس مشاور در ايجاد خانه هـاي ويالئـي در قطعـات بـزرگ را در جهـت ايجـاد تنـوع                      

 اراضي دامنـه هـاي      1370طبقات اجتماعي در شهر به يقين مبدل كرد و در اواسط دهه             
شمالي ارتفاعات باجگاه بين تنگ جالب تا تنگ دو كوهـك بـدون مطالعـه كـافي توسـط          

 و استفاده نامناسب و غيرعلمي "باغشهر" عمران شهر جديد صدرا زير نام        مديريت شركت 
 متـر مربـع بـا طراحـي شـطرنجي و            2000 تا   1000از نام نظريه هوارد به قطعات اراضي        

.بدون انعطاف تفكيك و به نام باغشهرهاي صدرا معروف گرديد  
  
  

  :مراكز خدماتي
ا مجموعه هـاي چنـد خـانوار كـه          اجراي مجموعه هاي مسكوني در شكل تك واحدي و ي         

عمدتاً توسط شركت تعاوني به اجرا درآمـد بـا سـرعتي بيـشتر از مراكـز تجـاري و سـاير                      
خدمات رفاهي به پيش رفت ولي وسوسه زمين ارزان آبـادگران را بـا وعـده ايجـاد مراكـز                 

هر چنـد كـه بـسياري از آبـادگران در           . رفاهي و خدماتي به شهر جديد صدرا سرازير كرد        
راي طرح هاي خـود ناكـام مانـده انـد ولـي طـرح هـاي ايجـاد دانـشگاه آزاد صـدرا و                         اج

بيمارستان پيوند اعضاء از جمله طرح هائي است كه با موفقيت به اجرا در آمده و در شكل 
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دهي و ايجاد جاذبه صدرا نقش داشته اند ولي بسياري از طرح ها در زمينه ايجـاد مراكـز                   
  . اجرا در نيامده استتفريحي، توريستي و خدمات به

  
  اشتغال و كارگاه هاي صنعتي

 همزمان بـا مكـان يـابي        "دو كوهك "ورودي شهر جديد صدرا از محور سپيدان و نزديك          
 هر چند منطقه صـنعتي     -شهر جديد كارخانه هاي توليد لوازم بهداشتي استقرار يافته بود         

ولي همزمان بـا    .  بود صدرا در مطالعات طرح جامع در اراضي ملوس جان پيش بيني شده           
شروع اقدامات عمراني فعاليت هاي كشاورزي تجت عنوان فالحت در فراغت دراين اراضي             

لذا منطقه صنعتي و كارگاهي به      . شروع و عمالً ايجاد منطقه صنعتي را غير ممكن ساخت         
 250اراضي ورودي صدرا از تنگ دوكوهك انتقال و طرح آماده سازي اراضـي بـه وسـعت                  

  .حي گرديدهكتار طرا
  

  گردشگري و فضاهاي باز شهري
 متر 500شهر جديد صدرا حريم گاز به عرض ) جامع(در زمان تهيه طرح توسعه و عمران      

اين فضاي بـاز خطـي پتانـسيل فـوق          . و حفاظت گرديد  . و در طول شهر خطي الزامي بود      
و با افزايش   العاده اي جهت ايجاد يك كريدور فضاي سبز را داشت كه با تغيير كالس لوله                

 اسـتفاده از ايـن زمـين امكـان پـذير             ايمنـي،  ضريب ايمني آن و در نتيجه كاهش حـريم        
طراحي كريدور سبز خطي حريم گاز صدرا بـا هـدف ايجـاد فـضاي بـاز شـهري و                    . گرديد

گردشگري با طراحي جامع انواع پارك هاي موضوعي، باغـات، مراكـز تفريحـي در سـطح                 
ي، نمايشگاه هاي صنعتي و كشاورزي به عالوه ايجاد         منطقه شهري، كشاورزي داخل شهر    

.  اداري و مسكوني بلند مرتبه را در نقاط خاص فراهم ساخت-مجتمع هاي مختلط تجاري
مناسب ديگر جهت ايجاد سايت تفريحي و گردشگري در اراضي موسوم به تنـگ              موقعيت  

قره پيري در جنـوب شـرقي و در محـدوده اراضـي شـهر جديـد صـدرا بـوده اسـت كـه                         
پيشنهادات اوليه در شكل اسكيس هاي مقدماتي جهت ايجاد كريدور اكولوژيك كه شـهر              

هندس مشاور پيشنهاد شـده     جديد صدرا را به كمربندي اكبرآباد متصل مي كند توسط م          
در مجموعه مورد نظر ايجاد درياچه تفريحي، هتـل هـاي لـوكس، ويالهـا و مراكـز                   . است

ه مسكن در شكل خانه هاي ويالئي و باغ ويال با استفاده از انرژي هـاي نـو                  وتجاري به عال  
  . كه تاكنون اقدامي در اين مورد به عمل نيامده استمورد نظر بوده است
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   مجري طرح شهر جديد سيراف -شركت عمران شهر جديد عاليشهر: كارفرما
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  1386: سال طراحي طرح تفصيلي

   نفر120’000: جمعيت هدف
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   هكتار800 اراضي قابل توسعه - هكتار1970 سطح طراحي
  

   و ضرورت هامقدمه
 حوزه مشترك ايران و قطر، اسـتخراج، تـصفيه و           -با كشف ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس        

 تـأمين مـواد     - صادرات ميعانات گازي   -بهره برداري از اين ميدان گازي با اهداف تأمين گاز مورد نياز كشور            
د محصوالت پتروشيمي و تبديل گـاز   اوليه صنايع وابسته به نفت و پتروشيمي به منظور تكميل زنجيره تولي           

 15به مشتقات ارزشمند مورد توجه قرار گرفته و محدوده اي از اراضي ساحلي خليج فارس با وسعتي برابـر       
هزار هكتار از محدوده روستاي پرك تا عسلويه و خليج ناي بند كه به عنوان منطقه ويژه اقتصادي انتخـاب                    

  .شده است
ال در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي پـيش بينـي شـهري جديـد     با فراهم شدن زمينه هاي اشتغ  

لذا مطالعات مكان يـابي و طراحـي      . هت اسكان كاركنان در دوره ساخت و بهره برداري را ضروري مي نمود            
شهر جديد به دليل نزديكي با بندر تجـاري و           و   جامع به عهده مهندسين مشاور شهر و برنامه واگذار گرديد         

  . نام شهر جديد سيراف ناميده شده استقديمي سيراف به
  

  موقعيت طرح در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي
در استان هاي ساحلي خليج فارس، عامل اصلي توپوگرافيك رشته كوه هاي زاگـرس   
است كه در جهات شمال غربي، جنوب شرقي به صورت ديواره اي فالت داخلي ايران را از                 

موقعيت انتخاب شده جهت ايجاد شهر جديد سيراف        . دآب هاي خليج فارس جدا مي ساز      
در منتها اليه بخش جنوب منطقه ويژه اقتـصادي پـارس جنـوبي و در دامنـه هـاي كـوه                     

  . و در شمال راه ارتباطي استان هاي بوشهر و هرمزگان قرار داردشيرينو
ه موقعيت انتخاب شده از سه گزينه پيشنهادي بوده كه داراي ديد و منظر گسترده ب              

، فرودگاه جديد منطقه و نيز خليج ناي بنـد بـا جنگـل               زمين   نخلستان هاي پائين دست   
، تفـاوت ميـان      كشور است  مي باشد كه از مناطق حفاظت شده محيط زيست         رومانگهاي  

شهرهاي جديد با اراضي انتخاب شده جهـت احـداث شـهر جديـد سـيراف                ساير  موقعيت  
ي در مـسير حـوزه آب هـاي سـطحي           وجود مالكيت خـصوصي اراضـي، قرارگيـري اراضـ         

باالدست از ارتفاعات، و تأسيسات ايجاد شده در ميانه اراضي به عنوان ذخيره گاه آب هاي           
سطحي ارتفاعات باالدست جهت تغذيه مصنوعي اراضي پائين دست منطقه است به عالوه             

ير دود چالش هاي بيشتري را نسبت به ساح موضعي به صورت تپه هاي با ارتفاع م      ضعوار
ال مالكيـت هـاي خـصوصي در اراضـي از           مثـ بـراي   . شهرهاي جديـد فـراهم آورده اسـت       

موضوعاتي است كه زمينه مـشاركت و همكـاري بخـش خـصوصي را بـا شـركت عمـران                    
  .شهرهاي جديد به وجود مي آورد

 ، اتخـاذ مطالعات مورفولوژي زمين و نقشه تراكم آبراهـه هـا   : در يك جمع بندي كلي    
 مخـاطرات آب هـاي سـطحي باالدسـت، ارزش هـاي             كـاهش  جهت   راه حل هاي منطقي   

 واكولوژيكي و زيست محيطي محل، مالكيت اراضي، عوامل منظر و محـيط شـهر جديـد                 
و ارزيابي كيفيت هاي بصري و زيبايي شناختي محيط و نهايتاً تحليل و ارزش آن پيرامون 

و ان اكولوژيـك محـيط       شهر جديد سيراف و در مجموع ارزيابي تو        پيرامونيگذاري مناظر   
بر همكنش اين عوامل، مسائلي بودكه در طرح شهر جديد سيراف با دقـت نظـر بيـشتري               

 مبـاني و  به اين مسائل بايد تنظيم      . نسبت به طرح ها قبلي فرصت انجام آن ها فراهم آمد          
راهبردهاي طراحي اقليمي در مناطق گرم و مرطوب را اضافه كرد كه اساس شكل گيـري                

  . شهر را در رابطه متقابل با ساير مسائل زيست محيطي فراهم مي نمودجهات معابر
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  چشم اندازهاي توسعه
 واحد پااليشگاه گاز بـه عـالوه واحـدهاي          28 ساله احداث    20در يك دوره بلندمدت     

پتروشيمي و صنايع وابسته در منطقه ويژه پارس جنوبي مورد نظر است و بر اساس برنامه            
ايـن شـاغالن بـه    . اغل در واحدهاي مربوطه اشتغال خواهند داشت نفر ش  1165 هارائه شد 

ا تبعـي يـ    شغل   1-5/1 به ازاي هر شغل پايه       معموالًعنوان مشاغل پايه منظور مي شود و        
بنـابراين در   . غير پايه در منطقه ايجاد خواهدگرديد كه شامل مشاغل خدماتي خواهد بود           

 شـغل در منطقـه وجـود خواهـد          27960افق نهائي طرح و در دوره بهره برداري حـداقل           
 شـهر    در  هزار نفـر   112 نفر متوسط اعضاي خانوار جمعيت       4داشت كه با در نظر گرفتن       

در بررسـي هـاي انجـام شـده در خـصوص سـاختار              .  اسكان خواهـد يافـت     جديد سيراف 
اجتماعي و شغلي ساكنان آينده شهر جديد در مقاطع مختلف زمـاني مطالعـات تفـصيلي                

شاور به عمل آمـده اسـت نتيجـه آنكـه اگـر بـر مبنـاي سياسـت هـاي                     توسط مهندس م  
مسئوالن، زمينه توسعه بخش هاي ديگر غير از صنايع گاز و پتروشيمي فـراهم گـردد در                 
يك دوره زماني كوتاه سيراف بر مبناي پايه هاي اقتصادي متنوع به شهري همچون سـاير        

وسعه و در چشم انداز توسعه نهائي       لذا در برنامه ريزي ت    . شهرهاي ديگر تبديل خواهد شد    
  .كاربري هاي پيش بيني شده در طرح جامع جوابگوي جمعيت ساكن شهر خواهد بود

  
  فرم شهري

محدوديت هاي اعمال شده از زمان تهيه طرح جامع تا طرح تفصيلي با كاهش حدود 
 - هكتار زمـين جهـت نيروگـاه بـرق         200 هكتار زمين از محدوده طرح شامل حدود         500
 هكتار سدهاي ذخيره آب و نيز توسعه روستاهاي همجوار اندازه و شكل شـهر و نيـز             100

 اين محدوديت هـا،     علي رغم تراكم هاي پيش بيني شده اوليه تحت تأثير قرار گرفت ولي            
تهديدها را به فرصت تبديل شد، بدين ترتيب كه سدهاي آبخيزداري بـا در نظـر گـرفتن                  

دشگري با لحاظ كردن موقعيت هائي جهت كمپينگ و         حرائم مربوطه به عنوان منطقه گر     
فضاهاي باز شهري و توسعه روستاها به عنوان محالتي از شـهر بعـالوه بخـشي از اراضـي                   
حاشيه نيروگاه برق  با اكولوژي ظريف خود با ارتفاعات جبله در شمال شهر و سد ذخيـره              

در شكل اوليه شهر بـر      بنابراين  . آب در شرق آن به عنوان ذخيره گردشگاهي حفظ گرديد         
 كيلـومتر طراحـي   1 × 1اساس طرح جامع كه به صورت شبكه شطرنجي با ابعاد تقريبـي           

  .شده بود تغييري حاصل نشد ولي تراكم هاي مسكوني به نسبت افزايش يافت
  
  
  

  ترافيك و حمل و نقل
طقه همزمان با انجام مطالعات طرح تفصيلي شهر جديد سيراف عمليات اجرائي بزرگراه من           

ويژه پارس جنوبي با استان هرمزگان در دست اجرا بوده و جهت تأمين دسترسي به شهر                
جديد از طريق تبادل هاي ترافيكي در دو نقطه مناسب نسبت بـه شـرايط توپـوگرافي بـا                   

به اين ترتيب شهر جديد موقعيـت       . مهندسان مشاور فراديد هماهنگي به عمل آمده است       
و با وجود دو مسير يكـي در شـمال و   . قه اي خواهد داشت   مناسبي به شبكه راه هاي منط     

ديگري در جنوب اراضي ساختار دياگراماتيك شهر جديد سيراف به صورت يك لوپ بسته   
تعريف گرديده است كه خدمات و تـسهيالت عمـومي شـهري در طـول مـسير لـوپ كـه                     
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رهاي اتوبوس و حمل و نقل عمومي شهر را نيـز در خـود جـاي مـي دهـد و پايانـه مـسي                       
اتوبوس در مركز شهر متمركز بوده و امكان استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي بـراي                 

  .كليه ساكنين شهر فراهم شده است
  
  

  مسكن و خدمات شهري
در دوره اول شكل گيري شهر جديد سيراف ساكنان شهر، بيشتر افراد مجرد بـوده و                

ا پايـان افـق طـرح ابعـاد خانوارهـا           به تدريج ابعاد خانوارها تا پايان دوره اول گسترش و تـ           
  .بيشتر خواهد شد

بر اين مبنا برنامه مسكن جهت گروه هاي تشكيل دهنـده شـهر در مقـاطع مختلـف            
 هكتاري در حوزه مياني آمـاده       460فاز اول آماده سازي     . توسعه در نظر گرفته شده است     

 شهري مـورد    ناحيه.  هكتار مورد نظر است كه شامل دو محله است         40سازي به مساحت    
نظر در پايان دوره ساخت مي تواند به عنوان يك هسته شهري مستقل بـا كليـه امكانـات               

  .عملكرد شهري مناسبي داشته باشد
اساس اين هسته شهري بر بلوك هاي شهري قابل تعريفي است كه طراحي و اجراي               
 مجموعه هاي مسكوني را با سيستم هاي سـاختماني پيـشرفته و بـه صـورت صـنعتي در                  

اين ناحيه شهري تركيبي از واحـدهاي مـسكوني         . مدت زمان قابل قبول متصور مي سازد      
مستقل جهت مديران ارشد بلـوك هـاي مـسكوني چنـد خـانواري در سـه طبقـه جهـت                     
كاركنان مياني و با تعداد افراد خانوار بيشتر و بلوك هاي مسكوني مرتفع جهت كاركنـان                

  .ته شده استمجرد صنايع گاز و پتروشيمي در نظر گرف
اين هسته شهري بر دو محور پياده شمالي جنوبي و شرقي غربي با امكانات تفريحي               

  .ورزشي، فضاي باز و سبز به عالوه خدمات تجاري فرهنگي و اجتماعي خواهد بود
در مراحل توسعه بعدي و در نواحي شهري همجوار ناحيـه مركـزي، مجموعـه هـاي                 

ل خيابان و محور گردشگري شهر مورد نظر قـرار           مسكوني در طو   - اداري -مختلط تجاري 
مجموعه هاي سكونتي شهر با توجه به توپوگرافي زمين در جهت ايجاد            . گرفته شده است  

منظر از واحدهاي مسكوني بلند مرتبه به نخلستان ها و خليج نـاي بنـد در دوردسـت بـه      
  .صورت هرمي از پائين دست اراضي تا اراضي باالدست ادامه مي يابد

  
  
  
  
  
  
  
  

  فضاي سبز و باز شهري
  

موقعيت زمين شهر جديد سيراف ،وجود عوارض طبيعي قابل بهره برداري بعنـوان فـضاي      
 بهره برداري از حوضچه هاي ذخيره آب جهـت تغذيـه مـصنوعي              باز شهري زميني سواره   
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اراضي پايين دست شهر با لحاظ كردن حريم مناسب با هدف بهره برداري بعنوان منطقـه                
.  اي را در محدوده شهر ايجاد نموده اسـت           ي ، فضاهاي باز و تفريحي قابل مالحظه       تفريح

در عين حال وجود تپه جبله و بستر فصلي آبهاي سطحي از ارتفاعات ، اكوسيستم ظريف                
و حفاظف پذيري را با بيشه زارهاي طبيعي در شمال شرقي اراضي بوجـود آورده كـه بـه                   

مجموعـه ايـن    . بـرق و توسـعه شـهري ايجـاد ميكنـد            عنوان فيلتر حفاظتي بين نيروگاه      
فضاهاي باز بعالوه فضاهاي سبز در نظام سلسله مراتبي ناحيه اي و محله اي و شهر جديد 

  .سيراف را از نظر فضاي سبز غني كرده است 
  
  

  چه نتايجي از طراحي سه شهر جديد در طول سه دهه مي توان گرفت
  

  شكل و اندازه شهرهاي جديد 
ر جمعيت موجود نوشهرهاي ايران كه اصوالً در يك برنامه ريـزي صـحيح مـي                از آما 

و . بايد تابع مستقيم ساخت و ساز مسكن و خدمات باشد اطالعات دقيقي در دست نيست              
به جز چند شهر جديد كه در فاصله كم و در مواردي به صـورت جـزء تفكيـك ناپـذير از                      

ريـزي  هاي برنامهند به جمعيت هدف در دوره   اآيند عموماً نتوانسته  شهر مادر به حساب مي    
اين شهرها عموماً از كيفيـت      . پيش بيني شده بر اساس طرح جامع و تفصيلي دست يابند          

كارفرمايان شهرهاي جديد   . اند و در جستجوي هويت شهري اند      و كميت خدمات بي بهره    
اران بخش خصوصي   عموماً عمليات اجرايي را راساً و و به صورت اماني و گاه توسط پيمانك             

و صرفاً با اتكا به منابع مالي حاصل از فروش اراضي به انجام رسـانده انـد و ارزان فروشـي                     
زمين نتوانسته است هزينه هاي اجراي صحيح و كامـل طـرح و تـأمين زيرسـاخت هـا را                    

بايد احساس بي نيازي مجريـان شـهر هـاي جديـد را از              به اين موضوع مي   . پاسخگو باشد 
ادي با بخش خصوصي و نيز خدمات مهندسان مشاور تهيه كننده طرح هاي             مشاوره اقتص 

 تفصيلي و طرح هاي آماده سازي در نظارت بر حسن انجـام طـرح هـا و بـالطبع                    –جامع  
 جهت انطباق انجام زمان طرح ها با برنامه زمـاني پـيش    (monitoring)پايش طرح ها 

د شـهرهاي طراحـي شـده بـراي          لـذا وضـعيت فيزيكـي موجـو        . بيني شده را اضافه نمود    
  . مهندس مشاور تهيه كننده طرح از نظر حرفه اي ارضاء كننده نبوده است 

 داراي  1390 نفـر در سـال       100’000شهر جديـدعالي شـهر بـا جمعيـت هـدف            
 نفر  100’000 و شهر جديد صدار با جمعيت هدف         88 نفر در سال     8000جمعيت ساكن   

  . هستند1388در سال  نفر 20’000 جمعيتي برابر 85در سال 
جمعيت هدف براي نوشهرهاي ايران، بدون در نظر گرفتن توان هاي اجرايي و نيز              
مديريت اجرا به عالوه عـدم وجـود آمـار صـحيح متقاضـيان نيازمنـد مـسكن بـه عـالوه                       

هاي چندگانه در نحوه توسعه و عمران شهرهاي جديد، اين شهر هـا             تصميمات    مديريت    
 شهرهاي جديد عالي شـهر بـه تناسـب جمعيـت          . تگي نموده است  را مستعد از هم گسيخ    

 هزار نفركمتر ازشهر جديد صدرا پراكندگي شهري را تجربه كـرده اسـت زيـرا                100 هدف
كه در شهر جديد صدرا نحوه توسعه پيشنهاد مهندس مشاور از ناحيـه  مركـزي شـهر در                   

ايط بـازار زمـين و مـسكن     به كلي ناديده گرفته شده است و اكنون بنا به شـر            اجرا فرآيند
 كيلـومتري از هـم      15موضوع خدمات رساني به توسعه هاي از هـم گـسيخته در فاصـله               

نوشهر مورد نياز براي بنـدر بوشـهر در گزارشـات اوليـه             . هزينه هاي سنگيني را نياز دارد     
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 كـه   شـد  هزار نفر را توصيه      25مهندس مشاور به وزارت مسكن سكونت گاهي با جمعيت          
ت مسكن بلندنظرانه تر از اهداف مهندس مشاور جلوه كرده و مبناي طرح قرار              اهداف وزار 

بنابر اين به نظر مي رسد تصميم اوليه براي اندازه و جمعيت هدف و حتي الگـوي                 . گرفت
 بـوده    الزم فراگير اوليه براي شهرهاي جديد ايران همچون ساير كشورهاي توسـعه يافتـه            

دود اين سكونت گاه ها در نهايت مـي توانـست در            بديهي است اندازه و جمعيت مح     . است
  :مورد زير مؤثر باشد

  دقت نظر در طراحي شهر هاي جديد -1
اعمال ضوابط و مقررات دقيق تر در مورد واگـذاري زمـين بـه متقاضـيان واقعـاً          -2

اي كه از نظر سرمايه و توان مالي قدرت انجام طرح هـا  نيازمند و آبادگران حرفه  
 . و متناسب با جذب جمعيت به شهرها داشته باشندرا در زمان تعيين شده

امكان كنترل و اجراي صحيح طرح ها با امكانات مالي كمتر و توسط گروه هاي                -3
 اجرايي با صالحيت بيشتر

سهولت تهيه طرح هاي مكمـل طـرح هـاي جـامع و تفـصيلي و پـرداختن بـه                     -4
 جزئيات طراحي شهري و تهيه طرح هـاي اجرايـي جهـت فـضاها و بدنـه هـاي        

 شهري 
  

به نظر مي رسد سياست هاي اخير وزارت مسكن و شهرسازي در ايجـاد شـهرك                
با توجه به تجريبات قبلي از دو شهر عالي شـهر  . هاي با جمعيت كمتر مؤيد اين نظر باشد    

 هكتـار در  460و صدرا با موافقت كارفرما برنامه كار شهر جديد سيراف بر اسـاس اجـراي            
كـه در صـورت     .  هزار نفر در نظر گرفته اسـت       50 جمعيت   مرحله اول توسعه براي اسكان    

اي از توسـعه بـه صـورت يـك مجموعـه            پيگيري الگوي مراحل اجرايي شهر در هر مرحله       
  .شهري عمل نمايد

  
  ترافيك و حمل و نقل درون شهري

 هزار نفر شـروع     25شهر جديد عالي شهر اصوالً يك طرح آماده سازي با جمعيت            
لـذا  .  هزار نفر مورد توجه قـرار گرفـت        100وسعه آن، تا جمعيت     گرديد و بعدها ضرورت ت    

تعريف كامالً دقيقي از مطالعات ترافيك و حمل و نقل شهري و تعيين نـوع حمـل و نقـل            
شهري هر سهم هريك از انواع وسايل حمل و نقل چون اتومبيل، حمـل و نقـل عمـومي ،       

ح بر يك شبكه شطرنجي به ابعاد      با اينحال اساس طر   . دوچرخه و پياده به عمل نيامده بود      
 كيلومتر قابل انعطاف و مناسب جهت مسيرهاي حمل و نقـل عمـومي شـهري و در                1× 1

عين حال اتومبيل سواري شخصي بود كه با تمهيدات مناسبي از نظر طراحي محالت و با                
كاهش سرعت وسايل نقليه شخصي جهت پياده روي و استفاده از دوچرخه را امكان پذير               

  .ايدمي نم
مراحل طراحي شهر جديد صدرا همزمـان بـا مطالعـات ترافيـك و حمـل و نقـل                   

 اتوبوس در شـكل لـوپ كليـه         –شهري انجام گرديد و ساختار شبكه حمل و نقل عمومي           
اين لوپ كريدوري خدماتي است كه مراكز فعاليـت         . مراكز نواحي شهر را پوشش مي دارد      

 تفريحي ورزشي در طول     – ، مراكز تجاري     اي چون مراكز آموزشي تا حد دبيرستان      ناحيه
آن قرار دارند و مسيرهاي پياده و نيز دوچرخه به موازات مسير ويژه اتوبوس، به اين مراكز                 

متأسفانه در جريان اجراي طرح پروفيل هاي عرضي كريدور خدماتي مسير           . شودختم مي 
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ن اطراف ناديـده    ويژه اتوبوس تغيير شكل داده و محدوديت هاي دسترسي به قطعات زمي           
 شايان ذكر است كه اساس طرح ريزي منطقه شهري كه هدايت توسـعه     .گرفته شده است  

هاي پراكنده در محور سپيدان بوده در جريان اجراي شهر جديد صدرا ناديده گرفته شده               
  . و موقعيت ممتاز شهر جديد صدرا  را به عنوان قطب رشد با ابهام مواجه ساخته است 

ي شهر جديد سيراف موضوع ترافيك و حمل و نقل بسيار جـدي             در مراحل طراح  
گرفته شد و بنا به درخواست شركت عمران شهر هاي جديد مسير اتوبوس به صورتي كـه          
كليه مراكز خدماتي را پوشش دهد مورد نظر قرار گرفت و نهايتاً بـه صـورت دو لـوپ بـه                     

 طرح جامع شهر جديـد  در.  كه در محل مركز شهر بهم مي رسند، طراحي گرديد          8شكل  
 خط اتوبوسراني در داخل شهر و يك خط اتوبوسـراني مركـز شـهر را بـا مراكـز                    7سيراف  

در عين حال كه آزادي انتخـاب وسـيله نقليـه           . فعاليت اقتصادي و صنعتي پيوند مي دهد      
براي همگان فراهم بوده و مسير دوچرخه در طول لوله گاز كه در محـور شـهر قـرار دارد                    

 انتظـار   .اده از دوچرخه و پياده را جهت دسترسي به محالت تـأمين مـي كنـد               امكان استف 
آنست كه در تجربه سوم اهداف مهندس مشاور از شـبكه راههـاي حمـل و نقـل عمـومي                    

  . صورت واقعيت بخود بگيرد 
  

 مسكن و خدمات شهري
شهرهاي جديد مي توانست فرصت بسيار مناسـبي در شـروع و پـيش بـرد تفكـر          

 معاونـت مـسكن وزارت       در حـوزه   1370اين فكر در دهـه      . اختمان باشد صنعتي سازي س  
مسكن و شهرسازي به وجود آمد ولي متأسفانه بداليلي كـه مهمتـر از همـه ضـعف بـازار                    

 ساختمان و عدم سرمايه گـذاري و نيـز نبـود مـشوق هـا و حمايـت هـاي                      سازي صنعتي
  . شديسازندگان بود پي گير

ي سازي شكل توسعه هاي شهري بـود كـه بـه            از موانع مهم در عدم تحقق صنعت      
 مالكيت بر قطعه زمين اغلب محالت مسكوني به صورت قطعات    درتبع خواست متقاضيان    

بنابراين تـصور مـي رفـت كـه صـنعتي سـازي در ايـن                . زمين تك واحدي تفكيك گرديد    
 -شهردر اولين تجربه مهندسين مشاور شهر و برنامه در عالي         . قطعات قابل اجرا نخواهد بود    

 بوشهر طراحي مجموعه هاي مسكوني كم ارتفاع بر اساس واحدهاي مسكوني بومي محـل              
 هـدف   بـا ، ا تركيب بندي و سـازمان فـضائي مناسـب   ب  Patio House) –خانه ايراني (

ايجاد جريان و كوران هوا در واحدهاي مسكوني و محالت طراحي و نمونه هاي آن به اجرا              
ه هاي بعدي اين تفكر به كنار گذاشته شـد و همـان شـيوه               درآمد ولي متأسفانه در توسع    

به عالوه تركيب و سازمان فضائي شهر كه .  ادامه يافتCul-de-sacكوچه هاي بن بست 
در . مرتبه در حـوزه ميـاني بـود ناديـده گرفتـه شـد              بر اساس تمركز ساختمان هاي بلند     

اف برنامـه ريـزي جهـت    جريان توسعه شهر جديد صدرا نيز اتفاق مـشابهي رخ داد و اهـد       
تمركز فعاليت ها در طول كريدور خدماتي شامل مـسير ويـژه اتوبـوس بـه عـالوه مـسير                    

در عـين  .  ولي ايده خانه ايراني مورد پذيرش قرار گرفت شدناديده گرفته پياده  و  دوچرخه  
حال تركيب بندي محله نمونه بر اساس ايجاد شاخص هـاي شـهري در ورود بـه شـهر از                    

يكـي از خـط     ( مجتمع هاي بلندمرتبه كه به كريدور سـبز شـمالي جنـوبي              تنگ جالب با  
مشروف بوده و با بلوك هاي ساختماني خطـي بـا هـدف             ) القعرهاي موجود حفاظت شده   

طرح و اجراي پيش ساختگي به اجرا در نيامده و طراحي مجموعه از اهداف اوليـه بـسيار                  
ي تعاوني مسكن بـر فـضاي عمـران         در مراحل بعدي توسعه نيز غلبه شركت ها       . دور افتاد 
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  در اجراي مجتمع هاي سـاختماني آنچـه        تعجيلشهر جديد صدرا با سرمايه هاي اندك و         
 مـي رسـد     در مجموع به نظر    ابهام مواجه ساخت   كه از يك شهر جديد تصور مي رفت با           را

در هيچ يك از شهرهاي جديد عاليشهر و صدرا هدف اسكان شاغالن در بخـش صـنعت و                  
  .ت در برنامه هاي زمان بندي پيش بيني شده تحقق نيافته استيا خدما

در تجربه سوم و طراحي شهر جديد سيراف موضوعات و مسائل مختلفي از شروع              
مطالعات طرح جامع و طرح هاي تفصيلي و آماده سازي مطرح گرديد كـه اجـراي موفـق                  

  .طرح را نويد بخش جلوه مي دهد
ويـژه اقتـصادي    ت امور مـسكن منطقـه       وجود صنعت پشتيبان و آمادگي مديري      -

  جهت هدايت مسكن مورد نياز به شهر جديد سيراف پارس جنوبي
هماهنگي مهندسان مشاور تهيه كننده طـرح بـا مهندسـان مـشاور همكـار در                 -

 و موقعيت هاي دسترسي به شهر جديد، مسير خط لوله گاز بين المللـي               تعيين
 سـدهاي آبخيـزداري بـه عنـوان     نسبت به توسعه هاي شهري و استفاده مؤثر از 

 منطقه تفريحي در حوزه مياني شهر
 بنـدرعباس، اصـالح و      –وجود زيرساخت هاي شهري، فرودگاه، بزرگراه عسلويه         -

 بندرعباس، امكانات دسترسي به آب و برق و گـاز در            -بهبود راه موجود عسلويه   
 منطقه

  سيرافوجود جو همكاري و مشاركت شوراهاي روستاهاي همجوار شهر جديد -
وجود زمينه هاي سرمايه گذاري در زمينه ساخت مسكن و خدمات بـا فنـاوري                -

 .شد هاي صنعتي و بروز 
 

نهـا صـورت     ، شهرهاي جديد ايران با سرمايه گذاريهاي عظيمي كه در آ           به صورت خالصه  
گرفته درس هاي ارزشمندي جهت آينده داشـته و ابزارهـاي مناسـبي در توسـعه فـضاي                  

شهر هاي جديد چه در طراحي و چه در اجرا درس هايي دارنـد از               . شند  كالبد ملي مي با   
شهرهاي جديد بستر مناسبي براي مطالعـه در بـسياري       . آنچه بايد كرد و آنچه نبايد كرد        

... از زمينه هاي مسائل شهري همچون شكل و ساختار شهري و ترافيك و حمل ونقـل  و                   
   .مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي قرار بگيرد  ،كه بايد مورد توجه انديشمندان مي باشند 
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