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 شهري هاي طرحضرورت تهیه 

 

 شهری در سازوکار نظام شهرنشینی چیست؟ های طرحنقش 
 ؽْز تَجِ ؽَز: "زّی ؽکل"ٍ  "گیزی ؽکل"تزای پاعد تِ ایي عؤال تایس تِ زٍ اصغالح 

ػَاهل گًَاگَى ٍ  تأثیزکِ یک ؽْز تِ صَرت ارگاًیک ٍ ذَز تِ ذَز تحت  زّس هیؽْز ٌّگاهی رخ  "گیزی ؽکل"
چِ هغتمین     ایي ػَاهل  تأثیزگذارًس ٍ تزآیٌس  هی اثز یکسیگز تزًاآگاّاًِ ٍ تسریجی تِ ٍجَز آیس. زر ایي سهیٌِ، ػَاهلی  ػوَهاً

آٍرز. ایي ػَاهل ػثارتٌس اس: ػَاهل جغزافیایی، اللیوی، التصازی،  هی ؽکل ؽْز ٍ عاذتار آى را پسیس    ٍ چِ غیزهغتمین 
 عیاعی، ًظاهی، هذّثی، اجتواػی، فزٌّگی ٍ تکٌَلَصی ٍ...

ای اس پیؼ اًسیؾیسُ ؽسُ ٍ آگاّاًِ،  گیزز کِ ؽْز اس عزیك عزح ٍ تزًاهِ هی ؽْز ًیش ٍلتی صَرت "زّی ؽکل"
 ل هؤثز ؽکل گیزز.تزاعاط ػَاه

تَاى ؽْزّا را تِ  ًوی اهزٍسُ تا پیچیسى ؽسى هغائل ؽْزی، افشایؼ فشایٌسُ جوؼیت، تٌَع ٍ کثزت ًیاسّا ٍ احتیاجات،
ؽاى ازاهِ زٌّس. اس ایي رٍ،  حال ذَز رّا کزز تا ذَزؽاى اس عزیك تزآیٌس ػَاهل یاز ؽسُ زر تاال ؽکل گیزًس ٍ تِ حیات

 .ؽًَس هی ؽْزّا تزاعاط ًظن ٍ تزًاهِ اس پیؼ اًسیؾیسُ ؽسُ هحغَب زّی ؽکلاتشار  تزیي تٌیازی "ؽْزی ّای عزح"
تزای ایجاز تؼازل جاهغ، اس ًیاس هحغَط تِ یک عاسٍکار  ّای عزحؽْزی هرصَصاً  ّای عزحضزٍرت تْیِ ٍ اجزای 

 .ؽَز هی زر اهَر ٍ ضزٍرت اًضثاط فضایی ٍ کالثسی ؽْزّا ًاؽی
سیغتی تِ زلیل  ّای هجتوغّای تغتِ ٍ ًیوِ تغتِ فضایی ٍ کالثسی زر  زیگز، اس آًجا کِ عی عسُ اذیز، ًظامتِ ػثارت 

 الؼازُ فَقٍ هثازالت ٍ ًمل ٍ اًتماالت، عزػتی  اًس ؽسُپیچیسُ صٌؼتی ٍ ارتثاعی، ؽکغتِ  ّای آٍری فيتَعؼِ زاًؼ ٍ 
. تا زر اًس ؽسُ تز ضزٍریٍ  تز هتٌَع، تز گغتززُؽسُ اعت، ًیاسّا ٍ احتیاجات سًسگی ؽْزی ًیش  رٍسافشٍىاًس ٍ جوؼیت  گزفتِ

گَیٌس رّا عاذتي ؽْزّا تِ حال ذَز، ًِ هوکي اعت ٍ ًِ هؼمَل. سیزا حاکویت  هی ًظز زاؽتي چٌیي ؽزایغی اعت کِ
)کِ اس اغتؾاػ  صازی ٍ اجتواػی فزاٍاًی راالت ّای آعیةزر ؽْزّای تشرگ،  ٍیضُ تِهغلك،  ٍ ذَزاًگیرتگیگیزی  ؽکل

 .کٌس هی ( تِ جاهؼِ تحویلؽًَس هی کالثسی ٍ فضایی ؽْز ًاؽی
جاهغ  ّای عزح فؼلی تْیِ ٍ ًظارتعاسٍکار ریشی ؽْزی زر ایزاى تِ  اکٌَى، اگزچِ کارؽٌاعاى ٍ هٌتمساى ًظام تزًاهِ

)ّواًٌس عزح جاهغ ٍ  جاًثِ ّوِاس پیؼ اًسیؾیسُ ؽسُ ٍ  عزحیٍجَز  تز ضزٍرت، لکي ّوگی زارًسؽْزی اًتمازات تغیاری 
 زارًس. تأکیس ؽْزّا زّی ؽکلتزای  تفصیلی(

ػَاهل  تأثیزهحلی هؼواری ٍ ؽْزعاسی )تحت  –ایي ًظام ػزفی ٍ فزٌّگ تَهی ( ؽْزی ّای عزحزرگذؽتِ )زر ذالء 
زاز، ٍلی اهزٍس تا گغتزػ ؽْزّا ٍ پیچیسُ ؽسى ًیاسّا ٍ  هی هَسٍى ٍ ارگاًیک ؽکل صَرت تِهرتلف( تَز کِ ؽْزّا را 

 . اًس ؽسُ لتثسی ًاپذیز اجتٌابؽْزی تِ یک ضزٍرت  ّای عزحؽزایظ، تْیِ 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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السم  ًوَزًس کِ تأکیسؽْزی اس ّواى اتتسا ایي ضزٍرت را حظ کززًس ٍ  ّای عزحتْیِ  گذاراى عیاعتزر ایي راعتا 
تِ هٌظَر حل هغائل ٍضغ هَجَز ٍ ، آیٌسُ ّای تیٌی پیؼٍضغ هَجَز ٍ  جاًثِ ّوٍِ ؽٌاذت پظ اس تزرعی  ؽْز ّززر  اعت

کالثسی ٍ  ٍ ؽزایظ ٍ الشاهات ّا فؼالیت عاهاًسّیتَسیغ ٍ ، ترصیصضَاتظ ٍ هؼیارّای تزعزف کززى ًیاسّای آتی؛ 
 .تؼییي ؽَز ذسهاتی ؽْز

اعت. زر ی ًاؽی ؽسُ سیغت هحیظی التصازی، اجتواػی ٍ ّا ضزٍرت اسؽْزی  ّای عزحکلی، ضزٍرت تْیِ  عَر تِ
ی اجتواػی ّا ضزٍرتٍ زر ، "کارایی هغلَب ذسهات"ٍ  "تْیٌِ اس سهیي ٍری تْزُ"ی التصازی هفاّیوی چَى ّا ضزٍرت

جلَگیزی اس تؼسی ٍ تؼزض افزاز تِ "ٍ  "حفظ هٌافغ ػوَهی"، "ذسهات زر تَسیغتؼازل "، "ػسالت"ًیش هفاّیوی چَى 
تَاى تِ ضزٍرت حفظ ٍ پایساری هٌاتغ  هی ی آىسیغت هحیظ هٌؾأ، ٍ اس "ٍ فضاّای ػوَهی ٍ ذصَصی زیگزاىّا ِ ػزص

 ارسؽوٌس عثیؼی ٍ لشٍم عاسگاری ؽْز تا ؽزایظ عثیؼی اؽارُ ًوَز.
تیوفربٍجمعًنیلیم61ديرٌ،حديدهیدرا،دَدمیوشان13۳5تاسال1335ازسالرانیاتیتعداديحجمجمعراتییتغیطالعٍم

تارانیاتیشدٌاست.رشدجمعافسيدٌکشًرتیوفربٍجمعًنیلیمکیازشیمتًسطساالوٍبطًربٍسال60ٍديرٌهیاضافٍشدٌاست.درا

4کیوسدیبٍرشدبارٌیکب1355ٍ-65یکٍدردٍَیطًربٍیافتٍافسایشیکاَىدٌيپسازاوقالباسالمیريودیاسالمشريعاوقالب

تأثیرياردکشًرشدود،اگریاریبسهیمُاجر1355-65بًدٌاست.البتٍدردٍَسابقٍبیرانیایتیتحًالتجمعخیکٍدرتاردٌیدرصدرس

ازرقمرشدساالوٍیيريدپىاَىدگانافغاوخصًصبٍيیعراقهیمربًطبٍمعايد ساالوٍیعیرشدطبسانیدرصدکسرشًدم4بٍکشًررا

.دَدمیراوشانتیجمعیرشدباالسانیکٍمرسدیدرصدم2/3حديدیبٍرقمتیجمع
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