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  مهدی کاظمی بيدهندی        

  
  

                      مقدمه      

خش بهای نارسائيدرمورد ، وضع موجوددر ،ها دراين سايت مطرح شدههمانگونه که بار     

 نحوه مواجه شدن با بالخرهو شهری زمينه شهرسازی، برنامه ريزیهمچنين درشهری کشور،

 ،ی ارذگعالقه مندانی که سياست. نداريمقرارچندان مناسبی  وضعيتدر ،هدايت توسعه شهری

  قابلبرايشان  روشنیب انچه، مينماينداين زمينه را پيگيری رايج شده در هایتصميمات وبرداشت

سو ازيک اکثرا" اين زمينههای رايج دربرداشت .استتوهم وضدونقيض گوئی  اغلب، هبودمشاهده 

   کشور ه جانبه وضع موجود بخش شهریپژوهشهای همبرفاقد پشتوانه نظری مبتنی وی اکليشه 

مشکالت معطوف بوده رهظا بهبيشتر، به اين بخشرويکردها  ازسوی ديگروبهمين دليل ند.شاميب

دی وعدم گسترش حال عمگسترش ويا -نوان فوقعمربوط به موضوع  بهوضعيت فقط اين  است .

 دروضع موجودشهری بخش  مشکالتاکثرمورد بلکه در ؛محدود نميشود - هاکالن شهر ويا افقی

 ،ه مصوبات پی درپیها وبالخراريذا ، سياست گهبهمين صورت است !؟ تحليل کم وبيش وضع، 

يا اينکه توجه .  ندارند را اين زمينهالت پيش رودرمشک امدنبوجودتوجه چندانی به علل واقعی 

حله مر تا معموال" که یهائرويکرد.ميباشد ماریآ ،یمبرداشتهای کَ  حدودر کلی، محدودشان بسيار

بجای طرح وسيع ومداوم مسائل  .د نرووضع موجود پيش نميخصلت يابی پديده های تاثيرگذاردر

 ارگاناين يا ان » دستوری«ردن مصوبات بغايت برای افکارعمومی مرتبا"درحال به اجرا دراو



ومطالبات  بصورت خواسته هاميتواند وميبايدانچه ازيک سو ، درهراموری دراين زمينه .بوده اند

علت عدم ه ازسوی ديگرب ييابند.، درعمل جای چندانی برای مطرح شدن نم مردم مطرح باشد

بودن برداشتهای رايج شده درسطح  وکليشه ای طرح همه جانبه مسائل مربوطه درافکارعمومی

با انچه ميتواند بصورت مطالبات وخواسته معقول  ، جامعه ، اکثريت مردم هم اشنائی چندانی

نتيجه ابل طرح ميباشد اين استکه : ايا واصوليشان مطرح باشد، را ندارند . اکنون پرسشی که ق

 درنهايت تشديد مشکالت  ، جزتشديد مشکالت مردم دراين زمينه ودرواقعکاری چنين روال

   اجرائی بعنوان متولی ومسئول امورميتواند حاصل ديگری داشته باشد!؟  دستگاه

 جهت تجديدشايد : دستگاه اجرائی کشور،  به اين مهم نيزبايد اذعان نمود که، اما باهمه اينها      

 ی اخيررويکرددرسالها، اريهای جاری خود دراينده ذنظرهای اساسی دربرنامه ريزی وسياست گ

که  ی اميدوارکننده ای. رويکردها وبرداشت های مثبتء نسبتا"جديدی راهم مطرح نموده است

  ازانجمله برخی ازاين رويکردها :اشاره داشت .  بعنوان مثال ميتوان به برخی ازانها

  ه بالخر دستگاه اجرائی پس ازانتقادهائی که دررابطه با سياست گذاريهايش مطرح شدند ،  --   

يکی ازعلتهای عمده مشکل افرينی مسکن مهر، احداث  :پذيرفته  بفرض بعنوان نمونه ای مثبت

چند نام انها (درواقع درمکانها ئی که هرخارج ازکالنشهرها ونسبتا" دورازان های مسکونی واحد

اند!؟ ) بوده است. واقعيتی که همچنين نادرستی » شهر«شهررا يدک ميکشند اما درواقع فاقد 

روی دست ماندن کم وبيش ، که موجب عدم استقبال و  حداث شهرهای جديد دورازکالنشهرهاا

  انها شده است را ، نيزبرمال مينمايد . 

اصلی  ه مهم ديگری که ميتوان مطرح نمود: فرضا"پذيرش تدريجی اين مهم که راهکارنمون --     

، توجه به وجه اجتماعی ان -کشوربويژه دروضع موجود  - ومحوری فائق امدن بربحران مسکن

 .ين کننده درتعديل بحران مسکن استبعنوان عامل بسيارتعي»مسکن اجتماعی«بکارگيری بفرض

اما  ،ميباشدگام بسيارمثبت ومهمی  ،مطرح شده ازسوی دستگاه اجرائی ،هرچند اين برداشت اما

مسکن «شدنطرح م نوزبا وجوده 95اين اواخرپائيز: دراين زمينه حتی تا بايد اضافه نمود که



درمقابل ابهامات وتناقض گوئيهائی که درباره  صحيح وقابل تقدير، ، هدفگيریبعنوان» اجتماعی

  !بعيد بنظرميرسد ان برای سرانجام نتيجه داری: بايد گفت ،مسکن اجتماعی مطرح شده چگونگی

مشکل  ءنقش اما درمقابل برخی نکات مثبت فوق ، دستگاه اجرائی ودست اندرکاران هنوز،      

اريها ، طرحها وبرنامه ريزيهای شهری جاری درکشوررا ذافرين ومزيد برعلت بودن سياست گ

باروندهای جاری درحال » تقابل«  ودر»دستوری«که ، عمدتا"مبتنی برجلوگيری ومحدويت های

 ای گزاريهياست، يااينکه هنوزبه مشکل افرينی سنان که بايد مورد توجه قرارندادهنچآ، هستنداجرا

ها شکال درطرحها وبرنامه ريزيکه : اِ ؟ هنوزاين برداشت معروف رايج استجاری، باورندارد !

!؟ درجائی خواندم که مسئول اموری گفته بود : بلکه مشکل عدم اجرای صحيح انهاست !نيست 

  ست .واقعيت کامال"عکس آن که ،درصورتي "  ها بايد فراگير شوداما در حوزه اجرا، آموزش .در حوزه سياستگذاری غنی هستيم"

  تا اذعانخود است بيشتربنوعی تعريف ازواقع در ! ,, در حوزه سياستگذاری غنی هستيم ,,: چنين فرمايشی

يکی ازعمده ترين  : ، درشرايط کنونی بعنوان مثالهنوزنپذيرفته ايم که بفرضيعنی  واقعيت.

اريهای ذسياست گ حال افزايش است،اشدتی بی بدليل درامروزه ب عوامل تشديد حاشيه نشينی که

  های توام با توهمات بسيار، بويژه درکالن شهرهاست .   يتشهری، محدو

ئله ديگری که که عالوه برمطرح بودن لزوم وياعدم لزوم  گسترش افقی وياعمودی شهرمس     

 ته پيش گفمسائل با ميرسد بنظر، انهم بصورتی که بعضا"حال مطرح شدن است همزمان با ان در

 «پديده ، يکی گرفته ميشود -لزوم وياعدم لزوم وحتی ممنوعيت گسترش افقی وياعمودی شهر -

     .کالنشهرهاست در »پراکنده بافت شهریوگسترش افقی ناپيوسته 

گسترش افقی تفاوت های ساختاری  مراقب بود، ازيک سوهرچيزقبل از بايد دراين زمينه     

درجريان باانچه دراين زمينه درکشورهای پيرامونی ه يافته جهان توسعدر ناپيوسته بافت شهری

با موضوع ضرورت ويا عم ضرورت توسعه افقی اين پديده يگرازسوی د .دورنماندنظراز است ،

   يکی گرفته نشود .ما ، هائی نظيرکشورکشور وضعيت شهریدر، وياعمودی شهر



 ضروری چنين گسترشیشورما کدر: اگر، اين استکه ه همواره مطرح ميگرددرسشی کپ        

    ؟افقی باشد ويا عمودیايا بايد چنين گسترشی   -البته بيشتردرکالنشهرها - باشد

 ,, تحت عنوان :، جلوگيری ازگسترش عمودی شهر فرضها شنيده ايم که ببار دراين سالها     

سياست  همان ،ديگر. اما چند صباحی رفتميگکارقراردستوردر ,, سازی ممنوعيت بلند مرتبه

حالی استکه نه همه اينها در !؟نمودندتصويب ميتوصيه و ، راگسترش افقی جلوگيری ازگزاران 

مورد کل بخش قابل دفاع درمشخص و ک سياست ويا راهبردبري مبتنی، اين ونه ان جلوگيری 

    .بوده است  ،اين مرحله خاص توسعه کشوردر انهم ،شهری 

 واهم نمود،سعی خدراين زمينه ،  ه به بضاعت نظری محدودالبته باتوجاکنون دراين نوشته ،    

کمک به شناسائی جهت درحد توان وششی دستکم بصورت ک ،رات اين مقوالجوانب مختلف 

   مطرح نمايم . ، پديده اينبيشتر

  

  یو پراکنده بافت شهرگسترش افقی ناپيوسته        

پراکنش بافت شهری وعناوين مختلف گسترش افقی ناپيوسته بافت شهری که بعضا" انرا        

لبته ا -شهرها بويژه کالنشهرهای جهان اغلب  ، مسئله ايست که امروزه ، اندناميده ديگری نيز

   با ان مواجه اند .  – کشورهای مختلفان درشرايط  باتوجه به علل متفاوت

    .  شده استزاغا 60دهه اوائل ازدتا" عماين پديده  رفتهپيشکشورهای سرمايه داری در      

تا کشورهای پيشرفته اغازدردر ،شهرها، به صورت امروزی ان ناپيوستههرچند گسترش افقی 

به سبب اينکه انرا موجب تشديد اخيرسالهای اما بتدريج در . گرفتاستقبال قرارمورد  ، اندازه ای

در رفته  رفته ،ميدانند  موجودزيرساختهای بيشترتوسعه نيازبه همچنين زيست و تخريب محيط

    . ميشودمشکل افرين مطرح پرهزينه و نامطلوب ، ای بعنوان پديدهافکارعمومی 

    urban sprawl گسترش افقی ناپيوسته بافت شهری ازسالها ی نود به بعد بحثها وپژوهشهای 

را  ، ، بويژه امريکای شمالی درجوامع پيشرفتهکاران مطالعات شهری دست اندر ميانبسياری 



ها بمراتب جمعيت شهر رشد درصد : د کهاين پژوهشها نشان ميدهنازجمله  .است شده موجب

 انرا مورد استفاده قرار گسترش افقی ناپيوسته بافت شهریسطحی است که  افزايشصد درازکمتر

 ب غيرتخري ، غيراقتصادی، انرا ه مخالفان گسترش اين ساخت وسازهامسئله ايک . داده است

امريکای بفرض در ينه های بيشتربرای جامعه ميدانند.موجب هزنين وهمچ محيط زيست مسئوالنه

 استفاده قرارسته بافت شهری مورد توسط گسترش افقی نا پيو فزايش سطحی کها درصد ،شمالی

اينکه  . ياهای مذکوربوده استشهر ابردرصد افزايش رشد جمعيتبروميانگين د، بطورگرفته 

 طی بيست شهر نجلس جمعيتآس لُ هرشکالنهه نود دريان دپاهه هفتاد ميالدی تا دازاغاز:  فرضا"

افقی  گسترشافزايش ، حالی استکه اين در .است ايش داشتهصد افزدر 45"حدود کال ، سال

کشورهای سايردرالبته  . استبوده درصد  300دراين شهر همين مدتدر ناپيوسته بافت شهری

     .ميباشدوبيش بهمين صورت  کم وضعيتنيز يافته توسعه

درسالهای و بقيه کشورهای اين منطقه،  اروپای شمالی درکشورهای المان، اطريش، سوئيسدر  

 ويا درکشورهای جنوب اروپا نظيرشهری ناپيوسته  گسترش بافت Zersiedelung از انتقاداخير

حال مطرح کم وبيش در  désordonnéUrban  expansionبا پديده مذکور    مخالفت فرانسه

      شدن است .

  که بزرگترشکل گرفتنسبتا" درشهرهای شیيگرا دهه شصت وهفتادهاازسالهای دراين کشور   

کافی مالی امکانات که از -تر بطورکلی متمول – متوسططبقه خانواده های برخی از ان اساسبر

کم  مکانهایروستا وياسکونت دری ودورشدن ازهياهوی شهرسايش بيشترآای بودند، برخورداربر

شهری   بافت گسترشايشی چنين گردراثرعمدتا" ،بدينصورت .گزيدندبرک به شهررانزدي جمعيت

ا مقايسه شهرهای کشورهای ب البتهسرمايه داری شکل گرفت . کشورهای پيشرفتهدر ناپيوسته

 حتی با، چون امريکای شمالی وکانادا  باسايرکشورها اروپائی بويژه کشورهای اروپای شمالی

    .ساختاری مختلفی راميتوان مشاهده نمود تفاوتهای ر اين زمينه ،د ،کشورهای جنوبی اروپا 



 وفشرده(ُکمَپکت) متراکمازقديم دارای بافت فيزيکی نسبتا"شهرها معموال" درکشورهای اروپائی   

  مورد استفاده ،محدوده شهرخارج ازاراضی . بصورتيکه محدوده کامال" مشخص بوده اند وبا

تشکيل  جنگلها ويا سايرعوارض طبيعی از يااينکهاست ؛  –ئی تاروسفعاليت های   -کشاورزی 

 ،بنابراينچندانی نداشته است. وجود عمال بافت شهری پديده ای بنام پراکنشدراين شهرها  .ميشود

انرا شهرتر اليه های توانمندکه بيشتری است گرايش، شهراطراف ی ها روستاگرايش سکونت در

 رايج توليدی ويا خدماتیامکانات سکونتی، ن بيرون ازشهرنه ازچون سابق براي .بوجود اورده اند

 درنتيجه اين پديدهوجود داشته است . هائی ه اينکه گرايشی برای چنين کاربريبرخوردار بوده ، ون

 اقشار وهفتاد ،شصت رونق اقتصادی دهه پس از کهبوجود امد شهرهائی بيشتردر بعدها بتدريج ،

مقايسه دربفرض بيشتردرشمال اروپا  .شدندوردارخبر بهتریلی امکانات ماطبقه متوسط ان از

مختلف ديگری هم تحقق يافته ، مثال" گرايش برخی اين پديده دراين کشورها بصور. باجنوب ان

 خارج ازشهرزمين ارزان تردر وکه به عرصه وسيع تر تجاری -خدماتی فعاليت های صنعتی و

جديد را ، بدون وجود محدوديت های ت های ضروری انها ، زيرساخدر ندبتواننيازداشتند . تا 

شورهای اروپائی البته بايد به اين مهم توجه داشت که حتی درميان ک .ايندداخل شهراحداث نم

برخی ازمکانهای حول شهر، برخالف کشورهای شمال کشورهائی که کمترتوسعه يافته هستند، 

  ده است . اروپا ، تبديل به محل سکونت کم درامدهای جامعه شهرش

 -بفرض کشورهای شمال اروپا  –اين جوامع بيشترعللی که دراکنون ازيک سوبرای شناسائی    

 ی ازجلوگيرکه جهت داليلی همچنين ازسوی ديگر شدشهری  گسترش افقی نا پيوسته بافتباعث 

اشيم ويژگيهای اين پديده داشته بتوجه بيشتری به سايرم است الز؛ افزايش بيشتران عنوان ميگردد

وضع موجود بخش فرضا"ايطی که باشراين جوامع موجود شهری  مقايسه وضع هنگام، تا بتوان .

 های ساختاری انهاتفاوت ،است ان روبرو با ماکشورحال توسعه ازان جمله ، کشورهای در شهری

    داد . همه جانبه ترمورد شناسائی قراررا 



وحتی درکالنشهرهای امريکال شمالی   شمال اروپاصنعتی پيشرفته ، بفرض دردرکشورهای    

عمدتا" شکل گيری تقاضائی است که عمدتا"مبتنی برشهری بافت هرچند گسترش افقی ناپيوسته 

مسکونی ايکه متقاضيان شهری خواهان  سازی ويا واحدبصورت ويالکاربری مسکونی  جهت

 ی ودع عمدتا" عملکرعلل متنوتوليدی ، خدماتی هم –کاربريها ساير، بوده است . انند ابتياع 

مورد بحث بعلل مختلف اقتصادی ی شهری ها داشته است . اما دربسياری ازوضعيتاقتصادی 

 برای تقاضای مذکورفراهمتسهيالتی نيزحتی ه ک،  ، وجود ذينفع هائی دراين رابطهاجتماعی 

رمهمی که بسيا اتنک . اندنا پيوسته موثربوده شهری ت های فاين با گيری نيزدرشکل ،نموده اند

 مانندحال توسعه در جوامعشهری با وضعيت بخش شهری  هایچنين وضعيت مقايسههمواره در

    ميتوان مطرح نمود :را عوامل موثرمذکوربرخی از .د نمورد توجه باشدقيقا" بايد ماجامعه 

 .دامن زده اند اختمانی که به گسترش پديده مذکورها وسوداگران سگذشته ازذينفع بودن شرکت    

 -  اروپائی کشورهایدر –دراين کشورها  فرضا"بعنوان مثال ، متفاوت با کشورما ، ازانجا ئی که

 ازچنين اختياری بر است ، ارگان وياسازمانی که مسئول برنامه ريزی وهدايت تحوالت شهری

 های جمعيتیريراستقراسا ک وياچشهرهای کو، روستائی نقاط برای همه  ، خوردارنيست که

طبيعی  ! تعيين تکليف نمايدراسا"  انها ،ساکنين بدون توجه به خواست  ،شهر ودهمحدخارج از

مشارکت همه  ازانجائی کهدراين جوامع  . دناستکه برنامه ريزی ها بصورت ديگری انجام شو

ياست گذاری درزمينه مورد بحث سدستکم در –و تصميمات مربوط به ان اری ذگسياستدرمردم 

 سطوح ميان مقامات محلی ومسئولين درقالب همکاری الزاما"ها يگير تصميم .تضمين شده است -

چند کوچک خارج جوامع حال هرمطالبات  ،ميگردد. بنابراينمشارکت جوامع ذينفع اتخاذ  باترباال

     .خواهد بود  تعيين کنندهچگونگی برنامه ريزی ها بسياردرمحدوده شهرنيزاز

شيوه های  ، بافتهای ناپيوسته ، مخالفينی ازامروزه حتی برخموجب شده ، (مسئله ايکه  

گسترش بافتهای وبازدارنده درجلوگيری ازصميم گيريهارا بعنوان عامل منفی دموکراتيک درت

    ناپيوسته شهری بدانند !)   



های محدوده ج ازرخا، ويابخشهای روستاهاعمده ايکه مسئولين امور سته هایاخوبهرحال ،        

اين روستا فعاليت ی استکه وضعيتمتاثرازمعموال"،  جاریشرايط در يند ،مطالبه می نماشهری 

 کننده توليدکه  یمداومدم صرفه ع فرضا": .استبا ان مواجه  - بيشتردامداری کشاورزی و -ها

 صرفه درعدم  هرچند اين. هستندان روبروا ب - ويادامداریکشاورزی  - یروستائ فراورده های

يارپيشرفته سوئيس بسدرکشور: بعنوان مثال  . گيهای خودرا دارندکشورهای مختلف پيشگفنه ويژ

های ، زيرساخت مرتع، امکانات : زمين  گونه همه کشاورزانتوليدی های يتفعالبااينکه برای ، 

ارتباط  های توليدی ،انواع تعاوني ،توليدی -، مدرن ترين امکانات فنیافی ، انواع ارتباطات ک

کم بهره های بسيارواماعطای خدمات بانکی بصورت وسيع ارائه  ، مصرفسازمان يافته با بازار

کشاورزی ، های فعاليتبرای سازه های الزم  ساختجهت  صد درسال )يک در(اغلب کمتراز

 . امافراهم استکشاورزان اين نقاط   محل سکونتويا نوسازی احداث همچنين ،  بويژه دامداری

 -کشورها ساير مقايسه بادرمذکور یشده فراورده ها بهای تمامال بودن ابعلت ب، اينها همه با

به بدون ارائه انواع يارانه ها  -فراورده های کشاورزی وارداتی  بابازاردر ناتوانی رقابت

 ؟!خواهد شد غيرممکن  ادامه فعاليت شان مخارج توليد)صد کشاورزان (گاه تا بيش پنجاه در

 خود م بيشتری برای توسعه فعاليتطالب وابفرض ، اينکه چنين شرايطی روستائی بيش ازدر

 دراضافی  مسکونی واحدوکسب مجوزاحداث يکی دان اهخوامروزه  -درحد امکان - يشترب، باشد

 های نزديک روستات درنوپی سکدر که تا بااجاره ويا فروش ان به متقاضيانی ! خود است ملک

 بنابراين بداليلی نظير .ن نمايدرا تضمي روستاماندگاری وادامه فعاليت خود در، ه شهرهستنندب

ساخت جلوگيری از سانیآبه  ،هم قادرنيستند،  فضائی -، برنامه ريزان شهریگرديد مطرح  انچه

ا مکانهای خارج شهربروستا ها وچون اهالی  .د نماين مطرحناپيوسته بافت شهری را وسازهای

  ان مخالفت خواهند نمود ! 

  نواحی اطراف روستاها ويادرسکونت حال هرچند محدود وجود تقاضای اثردر ، بدين ترتيب    

 بخشدار، دهدار بادرمقايسه ، های کوچک اطراف شهرکهکوياشهراين روستاهائولين امورمسشهر



 برخور ازاختيارات بمراتب بيشتری مادرحال توسعه ای چون کشورکشوردر ،وياشورای روستا

بخش  يا های روستا ومينزتی وکشوری بخشی ازرگانهای ايالگی با انباهماهالبته بتدريج ؛ دارند 

 فرضا"،نظرمورد هایزمينکاربردراتی درچنين تغييدراثرند. چرخه ساخت وسازنموداردرا وخود

مراتع  يا و ورزیاهای کشزمينبا ،باجنگل  ميان محدوده ساخته شده روستا درفواصلبتدريج 

داده  تی وخدماتی اختصاص صنع ،مسکونیواحدهای  ی احداثبرا معينبا ضوابط  زمين هائی

 محدوده شهرخارج از خدماتی ،ويا فعاليت صنعتی خواهان سکونت متقاضيان، درنتيجه  . ندشد

 ، پرداختهخود ويا فعاليت صنعتی ، خدماتی واحد مسکونی  بتدريج باخريد قطعه زمينی به احداث

  نمودند . يا اينکه واحدهای مسکونی احداث شده به شرح فوق را برای سکونت اجاره

    

  در روستائی درکشورسوئيس . –حد فاصل ميان جنگل وزمينهای کشاورزی ، ه روستا ياحداث واحد های مسکونی جديد  در حاش 

  

ند ، بتدريج ه ابودارذگتاثيرورکبرای پاسخ گوئی به گرايش مذکه ع هائی فمقابل ذينکنون در ا    

 گسترش چنينمخالفين  است .ی ريگشکل حالدر ان گسترشبا ادامه  تعمومی مخالفافکار در



که : . نخست ايننکته مهم تکيه دارندچند روی  -محدود هرچند هایساخت وساز البته -پراکنشی 

 اقتصادی شهرازنظر اطرافروستاها وبخشهای درهای مذکوروگسترش بافتاقدام به ساخت وساز

وحتی  ت های بيشترزيرساخرای ميبايست بجامعه  کهن مخارجی چو .دان به صرفه نيستچن

 بيشتر بمراتب ؛ميشودهزينه  ،است نياز ان ازنظرحجم ساخت وسازی که برای، واحدها تجهيز

 های ساختچون اوال" کليه زير. خواهد بوددرشهر -بلند مرتبه سازی  -مخارج گسترش عمودی از

وری زهای ضروساحجم ساخت ثانيا" ؛م وبيش موجوداست کبلند مرتبه سازی درشهرالزم برای 

حجم مراتب کمترازب، متقاضياناز ، بفرض برای سکونت تعداد معينیبرای بلند مرتبه سازی

    . استمتقاضيان از ، برای سکونت همان تعدادبافتهای ناپيوستهدرضروری ساخت وساز

نزديک نمودن محل تالش در،  مطرح ميگرددامروزه  ديگری کهمهم بسيار هدفعالوه بران    

 است . ه چنين بوددرگذشته نيز چون . است سکونتمحل با  - دنقراردارها هردرشکه عمدتا" -کار

نسبت  نوستالژی ،سکونت با با مطلوب دانستن نزديکی محل کار، ازيک سوبسياری درنتيجه ، 

 دفاع ازاين واقعيت که نزديکی هروازسوی ديگر .را نشان ميدهندوجود داشته  گذشتهبه انچه در

 های متنوع بيشتری داشته برای کل جامعه شهرمزيتميتواند محل کارمحل سکونت با بيشترزمان 

خواهان جلوگيری ازادامه گسترش بافتهای شهری ناپيوسته ميشوند . مخالفين . درنتيجه ،  باشد

حجم ترافيک روزانه دراين روی کاستن محسوس از ازهمه مهمتر گسترش اين ساخت وسازها ،

  ،که نهايتا" کل جامعه بايد انرا تامين نمايدضروری ديگروئی ازهزيينه های غيرزمينه وصرفه ج

   .تاکيد مينمايند 

درشرايط کنونی اگرباکمی توجه وپيگيری مطالباتی که درسطح افکارعمومی ، بفرض اکثر   

 در ، بحث ها ومناظره هائی که سبزها، کشورهای اروپا ئی وهمچنين ، احزاب سياسی بويژه 

مخالفت انها با پديده ميتوان ؛ توجه نمائيم  ،ميشود انجاماين زمينه درارتباط جمعی رسانه های 

.  ارتباط دانست در درابعاد مختلف زندگی شهری شکالتبوجود امدن م تبعلرا  پراکنش شهری

  :   له مازانج



  ترافيک حجم شی ازافزايشاالت نمشکال -الف         

، باتوجه به افتهای نا پيوسته شهری معتقدند منتقدان گسترش بهمانگونه که مطرح گرديد ،         

 در : ميتوان گفت )اوقات فراغت ( سکونت ، کار ، گذراندن وقت ازاد:  سه عملکرد عمده زندگی

کونت معموال" نزديک به محل کاروس . واقع بوديک مکان عملکرد مذکوردرهرسه  اکثرا"گذشته 

با افزايش امکانات  سيع نيمه دوم سده گذشتهوتوسعه اقتصادی و اما باتحوالت .داشتندقراريکديگر

ها گسترش کان جابجائيمازانجمله ا . اد، گرايشهای جديدی درزندگی مردم بوجود امدزيوتسهيالت 

شده ، درنتيجه شرايط برای خواسته ها با گذشته اوقات فراغت شان بيشتر مقايسهمردم در .يافت 

 محل سکونت وگذراندن اوقات فراقت دوراز : يشهائی چونفزونی يافت. گرا ،وگرايشهای جديد

محيط از رخارجسکونت دهمچنين گرايش . حتی درکشورهای ديگربطورمحسوسی افزايش يافت

 در، . بدين ترتيب ای يافت گسترده افزايشبا طبيعت نيزنزديکی بيشتر ، ارامفضاهای شهری در

تعطيالت واوقات  ميتوان  که مکانی، سکونت ومقايسه باگذشته دربسياری مواقع ميان محل کار

اين تحوالت، بعنوان  نتيجهدر .امدبوجودفاصله های زيادی ، جدائی وانجا گذرا ندفراغت را در

وضعيت باجمعيتی کمترازهشت ميليون نفر ، چون سوئيسداری پيشرفته  سرمايهمثال درکشور

 ،  ندمشغولکاران بدرکه مکانی از جمردم خاردرصد از 90امروزه  :که بگونه ای تغيير نمود 

يک وسيله نقليه يا قريب به دوميليون نفرروزانه  ن تعدادايدرصد از 55 سکونت داشته باشند . 

دن به محل کارشان ازوسايط رسيبرای ميليون نفر 1،1دهند. حدود ارميده قراستفاراموردموتوری 

  600 اد يا قريب بهاين تعددرصد از 29مينمايند. همچنين ، اتوبوس ويا ترن استفاده همگانینقليه 

در صد از  16 .  کننده  فاصله ميان محل کاروسکونتشان را طی هزار نفر پياده ويابا دوچرخ

اليکه برای حدقيقه زمان نيازداشته ، در 30 هب 2013ی پيمودن اين فاصله درسال اين تعداد برا

  مرکز امار کشور سوئيس   bfsمنبع. بوددقيقه وقت الزم  23نزديک به  2000سال پيمودن همين فاصله در

ری ود، فرضا"بوضوع مشخص ميشود که  ،حال هرچند بسيارمختصربا اين توضيحات           

جابجائی ها وصرف هزينه های مکان سکونت تا چه حد باعت تشديد مشکل ترافيک ، کارازمحل 



، جديدهيالت ن هزينه های زيرساختها وتستامي یبرا ، مالی زيادوهمچنين اتالف وقت وباربسيار

  ميگردد .  وعالوه بران افزودن برمشکالت شهری ،

  اجتماعی اقتصادی  مشکالت   -ب       

مخالفين گسترش بافتهای شهری ناپيوسته درکشورهای پيشرفته در زمينه اقتصادی اجتماعی      

 ، بيشترروی عدم صرفه گسترش بيشتربافت های مسکونی پراکنده در مقابل بافت های متراکم

     ها ازيکسو ، وهزينه زياد ايجاد تسهيالت جهت دسترسی بلند مرتبه سازی دردرون شهربصورت 

برای جوامع های اقتصادی اجتماعی اين پديده روشن استکه : زيان . البتهتاکيد دارندهای ضروری 

الم جهت پرهيزاز اطاله ک به جزئيات انازپرداختن بيشترانچه است . ازاين بسيار وسيع ترشهری 

  ايم .مهمين مختصر اکتفا مينبه ذکرو خودداری

های مختلف فرصت درگردهمائی ها ويا را گسترش ناپيوسته بافت شهری مطالباتشانمخالفين امروزه        

خاصه اروپای  -های اروپائی کشور . ازانجمله درميکنند مطرح خواسته عمومی بصورت  سياسی -اجتماعی 

  : پيامها وهشدارهای زير ات اجتماعی نظيرباخواسته ها ومطالب –شمالی 

حداث اسکونتی همگانی م، مجموعه های ف کنيدقگسترش نا پيوسته بافت شهری را متو" 

  مواجه ميشويم  ."نمائيد

Zersiedelung  stoppen - gemeinsam Wohnräume schaffen   

          

  محيط زيست مشکالت  - پ        

ن : گسترش بافتهای شهری افکارعمومی با پديده هائی چومهمترين علت مخالفت يکی از 

اسيت حس. استسی بران افزوده شده ومحسسالهای اخيربطورمخالفتی که در ، ناپيوسته

جوامع اروپائی با مسئله تخريب مداوم محيط زيست است . عمومی بويژه درجامعه وافکار

 محيط طبيعی و، ای سبزيب فضاين زمينه تاکيد مخالفين بيشتربه افزايش مداوم تخردر

های مختلف باهشدارهائی مکانامروزه در. استختلف ماص ان به ساخت وسازهای اختص



برای اگاه   کوشش وسيعهدف عمده انها  هشدارهائی که.مواجه ميشويم وير زيرانظير تص

  .    استنسبت به ميزان تخريب محيط زيست وفضای سبز نمودن وجلب نظرافکارعمومی

ی است که  روی ميزان عرصه ويافضای سبزاران حفظ محيط زيست بيش ازهرچيزطرفد         

      ين مخالفين برممنوعيت استفاده ا، تاکيد دارند . دراثرچنين ساخت وسازهائی تخريب ميشوند

  

      ساخته ميشود .   سطحی  چنيندرکشورسوئيس  درهر سه ساعت     هشدارهای طرفداران محيط زيست :

  

 
News 

  جلوگيری ازگسترش بافتهای نا پيوسته  همراهی مينمايند . کمپاين  تشکر از عالقه مندانی که مارا در   13.09.16
  

موفق به ممنوعيت کامل . وهنگامی که عليرقم کوشش بسيارازفضای سبزبيشتراصرارميورزند   

جموعه های اپارتمانی به جای ، مکم امترساخت وسازشوند . دستکم وسازهای مذکورنمي ساخت

اين زمين را پيشنهاد مينمايند . در قطعهواحدی درهر تکمنازل تفکيک اراضی واحداث ويال ويا 



 ی ،تک واحدبناهای  بجایممنوع شده ودرزمينهای مذکور مينکيک زفت زمينه معتقدند اگر

ازها اختصاص داده به اين ساخت وس وحداقلیتازمين کمتر،  ه شودمجموعه های اپارتمانی ساخت

ميتوان به ميزان قابل مالحظه ای ازتخريب فضای  شود .

  سبزموجود جلوگيری نمود .

  مين های تفکيک شده ميتوان بميزان قابلتک واحدی در زبجای  ،اپارتمانیبااحداث مجموعه های مسکونی     

 مالحظه ای ازتخريب  فضای سبز کاست . 

   . So wird beispielsweise das verdichtete Bauen gegenwärtig als Massnahme 
Landverschleiss propagiert.     

 Interview in der er ETH Lausanne fest (vgl. , Professor für Stadtsoziologie und Mobilitätsanalyse an dVincent Kaufmann
 ):gegenNZZ 

دوم سده گذشته ،  رخالف نيمهامروزه ب، با مشاهده چنين وضعی طبيعی استکه ، بدين ترتيب       

 چون جوانب  .شودنسبت به دهه های گذشته کمترها درتصميم گيريبرنامه ريزان فضائی تاثيرشان 

زيهای شهری برنامه ريدر وجلوگيری ازانرابافتهای ناپيوسته گسترش نظير یمنفی تحوالت شهر

 تمرکز بجای  درنقاط ديگر دهراکناستقرارپاغاز توصيه نکرده اند ، وحتی طرفداروسرزمينی در

تصميمات جمعی تا اندازه زيادی  امروزه :باعث شده . اين مسئله درون شهرها بوده اند  دربيشتر

تجديد عيت کنونی اغلب خواهان، . تا جائيکه منتقدين دروضجای توصيه های کارشناسی را بگيرد

    گردند . –شهری ، منطقه ای وسرزمينی  -جاری برنامه ريزی های فضائینظراساسی در

کشورهای دستکم دردراينده،  با توجه به سيرتحوالت سالهای اخيردراين زمينه ، ميتوان گفت :  

. داشته باشدطرفداران بيشتری های بزرگ درشهربتدريج سکونت وهرچند بکندی اروپای شمالی،

  بلند مرتبه سازی البته  درپی، بيشترامروزه شهرهای مذکور، بنظرميرسد درنتيجه چنين گرايشی

 کاستيها وبتوان،  تا . هستند نوين مدرنيزه کردن وارائه طراحی شهریو سازیهمراه با نو

 دراکثر حال هرچند( الودگی هوامانند:  ، شهرنسبت داده ميشوددرسکونت  که به ،وارضیع

را به حداقل ومشابه انها لودگی صوتی  آهمچنين )ميباشد زياد  چندان شهرهای اين کشورها نه

فرهنگی  - اجتماعی همگانی خدماتی ، تفريحی ويا عملکردهامرکزايجاد  جمله : برسانند . از



در فضاهای  محالت وحتی به نسبت زيادی درافزون فضای سبزباافزايش روزجديد ، همراه 

البته با بکارگيری   -معماری سبز –ويا بازسازی  ثاحدا درحالجديدا" مشترک مجموعه های

بودن ازساخت وسازهای يکنواخت حذروبر ای متنوع جديدباساختاره معماری وطراحی شهری

سوخت بسيارکمی ه ايکه بنقليه  وسايطاز ستفادها و فاقد فضاهای جنبی انتگره شده ،متعارف 

که اين يکی به سرعت درحال توسعه هيبريدی ويا تماما" الکتريکی خودروهای  ،داشته باشند نياز

هوا وبويژه الودگی صوتی ان به حداقل رسيده  طراحی فضاهای جديد بصورتيکه الودگیاست . 

  باشد .

امروزه هرزمان  که قبال" مطرح گرديد  اين استکه : تریوبازهم نکته پراهميت واساسی       

تخريب محيط  بعنوان عامل -بافت های ناپيوسته شهری -بيشترافکارعمومی به اين ساخت وسازها

طرفدارحفاظت ازمحيط زيست هستند ، بيش احزاب سياسی ايکه  خرازيست مينگرد. اين او

 هشدارنسبت به تخريب محيط زيست ودرمورد اين بحث، مرتبا" درحال ، حزب سبزها ، ازهمه 

      ناپيوسته ميباشند .   مخالف گسترش بافتهای شهری 

درروستاهای اطراف وشکل  اکنون با توجه به شرايطی که زمينه رابرای ساخت وسازها               

 شهروسيستم  گيری بافت شهری ناپيوسته ، فراهم مياورد ؛ ميبايد تفاوت ميان ويژگيهای شبکه 

شهرهای سيستم  و با شبکه -ت فضائی انهاادرواقع تفاوت ميان امکان –های پيشرفته کشورهای 

درنظرداشت . سيستم وشبکه شهرهای ايران را  وسيستم ه ، فرضا" شبکهکشورهای درحال توسع

پای شمالی امروزه بصورتی هستند که ميتوان کشورهای اروفته بفرض کشورهای پيشرهای  شهر

استقرارجمعيتی  نسبی ازثبيتسده گذشته غازازا،بخش شهری انها  یشبکه شهرهاسيستم وگفت : 

درپی ان طی مدتی بيش يک قرن باتوسعه تدريجی ارتباط است . ملی برخورداربوده قلمرودر

رت يگانه (انتگره ای) درامده اند. بهمين ايندو بصون سيستم شهرها درون شبکه وهمچني متقابل

 ويااغلب جوامع درحال توسعه بخش شهری کشورماکنونی  باشبکه شهرهای متفاوتسبب 

 اشعه ای بصورت ،با ارتباط متقابل همه جانبه فضائی ساختارشان ازشکلبندی ويا هيئت فضائی 



فت همهء گبقسمی که ميتوان  . شده اندداررخورسلسله مراتبی بو همچنين ) (راديوسنتريک

تگره) شده با نه و(اميگيرد ، بصورت مکانهای يگانبردرراکه شبکه شهرها انها  مکانهائی

که هنگاميکه  . بهمين علت چنين مکانهائیدارند ميباشند  ان قرارمجاورت شهرهائی که در

وبا فاصله ما خارج رکشوردکه برخالف مکانهائی  ، دارندقراران بفاصله ازخارج شهردر

بنوعی وبا شبکه شهرها    ارتباطهای متقابل درابعاد مختلف رفته اند ، درعمل فاقدگقرار ازشهر

 نيافته  راکثريت قريب به اتفاق جوامع توسعهويا دما چون درکشور  بيابان نيستند!رهاشده در

  بصورت  اغلب ای رهويا شکل بندی فضائی شان زنجيحال توسعه شبکه شهرها ، ساختارويادر

تحقق توسعه يا اينکه به بيانی ديگرپيش از است .ستقيم شهرها باکالنشهر اصلی کشورارتباط م

وبرقراری  تيو)انتگر ايفای نقش يگانه کننده ( بهقادر، ، سيستم وشبکه شهرهای کشورکافی 

 شهریوسيستم بخش  باشبکه ،هاومکانهای مربوطه شان راستقراارتباطهای متقابل  همه 

  نميباشند .کشور
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