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ایران ریزي شهري، دانشگاه تبریز، تبریز،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه  
  

   چکیده
جهـت   هاي شهري (جـامع و تفصـیلی)  گیرد که نتیجۀ آن پیداش طرحبه بعد، شدت می 40شهرنشینی در ایران از دهۀ 

اند  از بعد اجتماعی، ها به دلیل نگرش صرفاً کالبدي که به شهرها داشتههاي شهري است. این طرحانتظام بخشیدن به توسعه
اند براي توسعۀ موزون و متناسـب شـهرها   هاي بسیاري همراه بوده و در مجموع نتواستهنارسایی اقتصادي، فنی و سازمانی با

اند به اهداف خود دست پذیري، در مقابل پویایی شهر نتوانستهمؤثر باشند و غالباً نیز، به دلیل بلند مدت بودن و فاقد انعطاف
شهري است کـه در اواخـر قـرن بیسـتم در کشـورهاي اروپـایی و       یابند. ضرورت این امر، استفاده از الگوهاي نوین توسعۀ 

روح مدرنیته را به دهند و شهرهاي بیهاي موجود موفقیت بیشتري را نشان میآمریکایی به کار گرفته شده و نسبت به طرح
زندگی در این  دهند که مقیاس انسانی دارد و سرزندگی واي با ساختارهاي سنتی پیشین خود سوق میهاي محلهسمت زندگی

گرایی و منعطـف  رو باید الگوهاي نوین، که بیشتر بر پایۀ توجه به اصول و معیارهاي انسان زند. از اینگونه شهرها موج می
           هاي کوچک (محلی) با بـازة زمـانی کـم تأکیـد     بودن استوار است، به عنوان طرح آلترناتیو استفاده گردد که بیشتر بر مقیاس

. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل طرح توسعۀ شهرك خاوران با استفاده از مبانی نظري الگوهاي نوین توسعۀ شهري کنندمی
ریزي شده و ... است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردي و به لحـاظ  ، رشد هوشمند، واحدهاي برنامهTND، TODاز قبیل 

هـاي تـازه   د مطالعۀ این تحقیق، شهرك خاوران یکی از شهركتحلیلی است. محدودة مور -ماهیت و روش تحقیق، توصیفی
افـزار  طراحی شدة شهر تبریز است. براي گردآوري اطالعات از دو روش اسنادي و میدانی اسـتفاده شـده؛ همچنـین از نـرم    

ArcGIS گزارش کار  هاي ترسیم شدة محدوده وهاي صورت گرفته، براساس نقشهاست. تحلیلها استفاده شدهبراي تهیۀ نقشه
دهد با وجود توسعه و گسترش ادبیات نظري الگوهاي نوین برنامهطرح بازنگري شهرك خاوران است. نتایج تحقیق نشان می
هاي شهري کشور به طور عام و شهرك خاوران تبریز بـه صـورت   ریزي شهري در کشور، این اصول و مبانی کمتر در طرح

  خاص مد نظر قرار گرفته است.
  

  .ریزي، شهرك خاوران، تبریزطرح توسعۀ شهري، الگوهاي نوین، برنامهکلیدي: هاي واژه
                                                             

                         20/10/1395پذیرش نهایی:                         5/7/1395دریافت مقاله:                       43- 61صفحات:  -١
  jafari@yahoo.comfiruz_                       مسئول:                    ةنشانی پست الکترونیک نویسند -٢



44        9شمارة   مطالعات نواحی شهريۀ نشری  

  مقدمه
 دورة در شهري بیشتر ايجامعه به عشایري -روستایی ايجامعه از ایران تبدیل

. رودمی شمار به کشور ساختار و بنیان در بزرگی تحول یک سده، از کمتر زمانی
   کشور بزرگ شهرهاي پذیريجمعیت به جهتو با شهرنشینی و دارد ادامه که تحولی

: 1395، به نقل از ایمانی جاجرمی، 114: 1393 توسلی،( است رشد در حال چنانهم
 جمعیت )،1395 سال سرشماري( ایران آمار هاي مرکزبر اساس آخرین داده .)82

درصد از کل جمعیت) است که تقریباً در  75میلیون نفر (حدود  59 ایران در  شهري
بیستم، تنها  سدة ابتداي در که است در حالی این کنند.می زندگی شهر ار و سیصدهز
-می زندگی اندکی شهرهاي میلیون نفري کشور، در 10درصد از جمعیت حدود  25

پایتخت،  در جمعیت شدید تمرکز و گسترده شهرنشینی). 1363یر، باري(کردند 
 از پیامدها این و دارد کشور یاسیس پیامدهایی براي ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و

 نیازمند شهري مطالعات حوزة در ویژه به بررسی و مطالعه به که است مهمی مسائل
  ).80: 1395(ایمانی جاجرمی،  است

   . دارند نیاز ریزيبرنامه و گذاريسیاست به طبیعی، هايپدیده بر خالف شهرها
 و عمومی ونقل حمل مسکن، به نیاز مانند شهري مسائل که داشت انتظار تواننمی

نیازمند حجم  شهري، زندگی محیط. بگذارند بهبود به خود رو به خود ایمنی تأمین
 از یکی. است انتظام و اي، هماهنگیتوسعه هاياندیشی، مداخلهعظیمی از سیاست

 در که است آن توسعۀ آیندة ریزيبرنامه و بینیشهر، پیش تنظیم براي مفید هايفعالیت
شود             می انجام شهري توسعۀ هايو طرح ریزيبرنامه گذاري،سیاست بقال

  .)80: 1395(ایمانی جاجرمی، 
 کنترل براي ریزانبرنامه که هستند ابزارهایی شهري، تفصیلی و جامع هايطرح
 قانونی پشتوانۀ وجود اینکه با هاطرح این. نمایندمی استفاده آنها از شهر در تغییرات

 بیشتر و نمایندنمی) هاشهرداري( خود مجریان عموماً ایجاد التزام قانونی براي ند،دار
 است زیادي هايسال اینکه وجود با اساس، این بر. االجرا الزم تا هستند الرعایه الزم

 بسیاري در هاطرح این کارایی شود؛ متأسفانهمی استفاده هاطرح این از ما کشور در که
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 هايبازنگري طرح ضرورت بنابراین، است؛ بوده قبول قابل حد از رتپایین موارد از
  مسـتقیم ترجمـۀ ،»جامـع طـرح« واژة. نمایدمی الزم زمان این گذشته در

»Comprehensive Plan «اصطالح  این در و است»Plan«  شده ترجمه  »طـرح« بـه 
 شاید که ترجمه در شـتباها این. شود گرفته کار به باید »برنامه« واژة و نیست درست که
 از را آنها به پرداختن باشد، گرفته صورت ها »طرح« این مفهوم آمیزاشتباه درك سبب به

است  شهرها کالبدي جنبۀ فقط منظـور که شده تصور زیرا است؛ برده بیراهه به آغاز
  .)31: 1388(شکوهی بیدهندي و خلیجی، 

 تمحال ممقاو  هجایگا ،نیایرا نکه زيشهرسا بر رنمد زيشهرساغلبۀ  ورود و با
 با يشهر تأسیس زهتا تمحال که ستا هسیدر جایی به ،معاصردر دوران  يشهر

 تسلطو  يمعنو بر ديما ملاعو غلبۀ ،سنتی تمحال ماهیتو  پیشینه به بیتوجهی
 حدوا یک حددر  تنهاو  ندادهکر اپید معنابیو  غریب  کامالً مفهومی ن،نساا بر ماشین
  ).2: 1392(لطیفی، میشوند  گرفته رکا به يشهر تتقسیما

هاي توسعۀ شهري براي موزون رشد و تحول سریع شهرها که باعث رواج طرح
ها، وجود نارساییشروع شد و با  1340هاي شهري شد، در ایران از دهۀ ساختن توسعه

ي شهري ریزچنان در ایران ادامه دارند. در حالی که الگوهاي نوین برنامهها هماین طرح
خصوص در کشورهاي پیشرفتۀ دنیا هاست در دنیا بههاي توسعۀ شهري سالدر طرح

ها در ایران هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. الگوهاي مدنظر قرار گرفته، این طرح
، شهرگرایی نوین و 1TOD ،2TNDنوین منبعث از اصول توسعۀ پایدار، رشد هوشمند، 

اي و توجه به مقیاس انسانی و رشد فشرده و  محله ... هستند که بیشتر بر مقیاس
مداري و توجه به فضاهاي افزایش روابط اجتماعی محالت سنتی گذشته با پیاده

عمومی، حفظ سرزندگی و ... تأکید دارند. در این مقاله، با استفاده از اصول مذکور، 
لیۀ توسعه قرار شهرك خاوران تبریز به عنوان یک شهرك تازه تأسیس، که در مراحل او

دارد، مورد بررسی قرار گرفته است تا در صورت امکان از این مبانی براي اصالح 
  هاي مربوط به توسعۀ شهرك خاوران استفاده گردد.نارسایی

                                                             
1 - Transit Oriented Development 
2 - Traditonal Neibourhood development 
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  شناسیها و روشداده
تحلیلی است. این  -این مقاله به لحاظ ماهیت کاربردي و از نظر روش، توصیفی

ریزي   صول و معیارهاي مربوط به الگوهاي نوین برنامهپژوهش به دنبال شناسایی ا
شهري و تحلیل وضعیت شهرك خاوران به لحاظ برخورداري از این اصول و معیارها 

اي، همچنین است. روش و ابزار گردآوري اطالعات مبتنی بر استفاده از اسناد کتابخانه
  گزارش طرح بازنگري شهرك خاوران و نقشۀ ترسیم شدة آن است.

  8شهر تبریز، بخش جنوبی منطقۀ  9شهرك خاوران در محدودة شهرداري منطقۀ 
واقع گردیده است. از شمال به جادة باسمنج، از شمال غربی به آزاد راه شهید کسایی، 

زنجان و از شرق به جادة زرنق محدود       -از جنوب و جنوب غربی به آزاد راه تبریز
  هکتار است. 6/806معادل گردد. این محدوده داراي وسعتی می

  
  نقشۀ محدودة مورد مطالعه -1شکل 

اساس تقسیمات شهري پیشنهادي در طرح تفصیلی، اراضی شهرك خاوران با  بر
است. بر اساس  ریزي شدهنفر برنامه 152500هکتار براي اسکان  6/806وسعتی معادل 

خاوران به چهار  سازي، اراضیهاي فیزیکی صورت گرفته در طرح آمادهریزيبرنامه
ناحیه و ده محله تقسیم گردیده است. حدود نواحی چهارگانه با ملحوظ نمودن مسیر 

به  2تعیین گردیده است. مرز نواحی با امتداد شریانی درجه  2هاي شریانی درجه شبکه
پذیر و ناحیۀ واقع اند. از چهار ناحیۀ تعیین شده، سه ناحیه جمعیتیکدیگر اتصال یافته
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اي و شهري ب اتوبان (آزاد راه تبریزـ زنجان) به عنوان پهنۀ خدمات منطقهدر جنو
هاي طبیعی و کالبدي هر  گانه با ملحوظ نمودن ویژگیتعیین گردیده است. نواحی سه

  اند.محله تقسیم شده 5تا  2کدام به 

  سازي اراضی خاورانمشخصات تقسیمات شهري طرح آماده -1جدول 
التتعداد مح شمارة نواحی  مساحت نواحی (هکتار) 

1 2 8339/164  
2 5 4659/231  
3 3 9344/269  
4  - 3808/140  

6151/806 10 جمع  
  )جلد دوم -سازي اراضی فتح آباد: مهندسین مشاور عرصه، طرح آمادهمأخذ(

شهر تبریز  5پذیري شهرك خاوران بر اساس مصوبۀ کمیسیون ماده ظرفیت جمعیت
نفر،  152500پذیر نفر در هکتار و ظرفیت جمعیت 189ص با احتساب تراکم ناخال

  است.تعیین شده
  پذیري نواحی کوي خاورانظرفیت جمعیت -2جدول 

  پذیري (نفر)جمعیت  وسعت (هکتار)  شمارة نواحی
1  8339/164  44500  
2  4659/231  56000  
3  9344/269  52000  
4  3808/140   -  

  152500  6151/806  جمع
  )جلد دوم -سازي اراضی فتح آبادمشاور عرصه، طرح آماده: مهندسین مأخذ(

یابی به توسعۀ پایدار و ریزان شهري، یکی از راهبردهاي دستاز دیدگاه برنامه
ها از طریق زیست شهري، متعادل کردن توزیع فضایی کاربري ارتقاي کیفیت محیط

هاي علمی توسعۀ پایدار است. در اواخر قرن بیستم، با الهام از بنیان» شکل پایدار شهر«
براي پایدار » رشد هوشمند«و » ریزي شهري نوینبرنامه«به رویکردهاي جدیدي با نام 

ریزي شهري ). برنامه2: 1390(ضرابی و صابري،  کردن فرم فضایی شهرها توجه شد
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ساخت ارتباط برقرار و محیط انسان منظور پایداري محیطی، بین محیط طبیعینوین، به
هاي شهرنشینی کشورهاي   ). در حال حاضر سیاست11: 2002(لکسیکن، کند می

پیشرفته از الگوي رشد افقی به سمت الگوي رشد هوشمند تغییر کرده است و در آن 
گیرد که در نهایت این توسعه از درون در مقابل توسعه به بیرون مورد توجه قرار می

 ).61: 1387زاده، نما و عباس(ره تواند به ایدة شهر فشرده منجر شودالگو می

تواند به صورت اختالف بین شهر فشرده و شهر پراکنده در یک مقیاس بزرگ می
دو موضوع مورد بحث خالصه شود: کدام یک از الگوهاي توسعه، کارایی انرژي 

هاي توسعۀ پایدار بیشتر مهم است؟ زیرا نماید؟ و کدام یک از جنبهبیشتري ارائه می
وه بر بحث انرژي، بر شرایط اجتماعی، مسائل اقتصادي، کیفیت الگوي ساخت عال

هاي مهم ها از بخشگذارد و همۀ این جنبهمحیطی و اکولوژیکی درون شهرها تأثیر می
توانند به صورت معیارهایی براي بحث در مورد فرم مفهوم توسعۀ پایدار هستند و می

  ).2149: 2005ورلند، پایدار شهري مورد استفاده قرار گیرند (هولدن و ن
اختالف نظر بین طرفداران دو الگوي مذکور، منجر به توسعۀ تعداد زیادي از           

هاي شهر فشرده و پراکنده کنند بهترین جنبهاست که تالش میهاي حد وسط شدهنظریه
کند از معایب هر کدام جلوگیري نماید که، همزمان تالش می چنانرا ترکیب نماید؛ هم

)، 2000؛ تامسون فاوست، 1999نیومن و کن ورثی،  (3ظریاتی از قبیل روستا شهرن
)، توسعۀ                  2000(هاسیک،  5، ماتریس شهر پایدار4ریزي شهري نوینبرنامه

   ) و تمرکز 1999(استول،  7)، رشد هوشمند2001(بورنت و کران، 6گرا حمل و نقل
کنند کارایی ). همۀ این نظریات تالش می2004، ؛ هولدن1996(برهنی، 8متمرکزغیر

                                                             
3 - Urban Village 
4 - New Urbanism 
5 - The Sustainable urban matrix 
6 - Transit-Oriented Development 
7 - Smart Growth 
8 - Decentralised concentration 
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دست آمده از شهر تر بهانرژي منتج از الگوي شهر فشرده را با کیفیت زندگی وسیع
  ).2149(همان:  پراکنده تلفیق نمایند

  شود.می به صورت اختصار به برخی از اصول این الگوهاي نوین اشاره ادامهدر 
هاي نو طراحی شهر الگو به عنوان یکی از انگارهاین  :)TODگرا (توسعۀ حمل و نقل

گرا به طور است. مفهوم توسعۀ حمل و نقل عمومیارائه شده» 9پیتر کالتورپ«وسیلۀ به
هاي ساده عبارت است از: تعدیل افزایش تراکم مسکونی همراه با تکمیل کاربري

اي مختلط در هها و خدمات و تمرکز در توسعۀ کاربريعمومی، مشاغل، خرده فروشی
هاي اي. اخیرا الگوهاي مشابهی با نامنقاط اصلی در امتداد سیستم حمل و نقل منطقه

مختلف به وجود آمده است؛ مانند پدسترین پاکت، توسعۀ واحد همسایگی سنتی و 
غیره. اگرچه این الگوها در ساختار مختلف هستند؛ ولی از مفاهیم و چشم اندازهاي 

د و هدف اصلی طراحی آنها تأکید بر اتحاد و یکپارچگی در انمشترکی تشکیل یافته
انداز منطقه به مشخص کردن حدود و  عبور و مرور منطقۀ اصلی است. این چشم

). این 1-5: 2001کند (واتسون و همکاران، شهري نیز کمک مینواحی فضاهاي کالن
با این تفاوت که ها دارد؛ الگو تشابه و سازگاري زیادي با الگوي توسعۀ سنتی محله

شود و ساختار مناطق مسکونی بر اساس ها در نظر گرفته میتراکم بیشتري براي کاربري
 گیرد. مراتب سیستم حمل و نقل عمومی شکل میسلسله 

هاي متنوع در کنار یکدیگر قرار گرفته و کاربري مسکونی نیز طبق این الگو، کاربري
شود؛ در نتیجه، تراکم ساختمانی میاي و نزدیک به هم تعریف به صورت خوشه
شود که از نظر دسترسی و کیفیت محیط زیست سودمند است                           بیشتري ایجاد می

  ).44: 1389(یگانه کیا و همکاران، 
ها و واحدهاي روش جدیدي از طراحی محله ):PUD( 10ریزي شدهواحد برنامه

کنند و واند براي مردمی که در آنجا زندگی میتمسکونی است که محیط بهتري را می
نمایند، ایجاد نماید. در این رویکرد هیأت کسانی که در ساخت و توسعه فعالیت می

                                                             
9 - Peter Calthorpe 
10 - Planned Unit Development 



50        9شمارة   مطالعات نواحی شهريۀ نشری  

ها و تواند برخی از الزامات فنی؛ نظیر مقررات حیاطریزي شهري مربوطه میبرنامه
حدهاي مسکونی محدودیت ارتفاع را به حالت تعلیق در آورده تا امکان ساخته شدن وا

گیري براي اي فراهم گردد و در نهایت، فضاي باز چشماي و مجموعهبه صورت خوشه
تواند ریزي شهري میاستفادة جمعی باقی بماند؛ به عالوه، هیأت حاکمه یا هیأت برنامه

به اعطاي اجازة سطح زیر بناي بیشتر به سازنده در مقابل طراحی خوب سایت و فراهم 
  ).168: 1995ز همگانی اقدام نماید (دي چیرا و همکاران، ساختن فضاي با

منظور ایجاد کنترل                 ریزي شده، الگویی است که بهمجموعه واحدهاي برنامه
ریزي مسکن در دهۀ شصت میالدي در آمریکا متداول شد. هدف این الگو دست  برنامه

در نظر گرفتن فضاي سبز عمومی  یافتن به ترکیب هندسی هماهنگ در اطراف خیابان و 
ها معموالً تر بود. این مجموعههاي مسکونی متراکمبیشتر در قبال طراحی مجموعه

مالکیت خصوصی و مدیریت مشترك دارند و ضوابط قانونی سیماي کالبدي و نحوة 
ها و بقیۀ فضاهاي باز مشترك را نگهداري واحدهاي مسکونی، فضاهاي سبز، خیابان

به نقل از عینی  1996؛ کریستو فوردیس، 1974؛ بارنت، 1992(مودون،  ندکنمعین می
  ).44:  1386فر، 

یابی به طراحی ، به دنبال دستریزي شدههاي محلی واحدهاي برنامهبیشتر قانون
هاي ناشی از مقیاس در توسعۀ مناطق خاص درون جوییپذیري بیشتر و صرفهانعطاف

اهداف و مقاصد خاصی را که در طرح جامع  PUDانین، جامعه هستند. باالتر از همۀ قو
هایی را گیري نموده است. به طور کلی، این قوانین پروژهشهرداري وجود دارد، هدف

اي واحد و یکپارچه  توسعه میکه یک قطعه از زمین را به عنوان یک واحد، به شیوه
پذیرترین تکنیکنعطافدر بین اریزي شده، نماید. واحدهاي برنامهبینی میدهد، پیش
شود؛ وسیلۀ قوانین محلی تهیه میبندي قرار دارند؛ براي اینکه مقررات آنها بههاي منطقه

بندي، توانایی ترویج و ایجاد قطعات متحدالشکل و هاي منطقههمچنین، استاندارد
تی تواند در برگیرندة قطعامی ریزي شدهیکسان را دارند. قوانین محلی واحدهاي برنامه

یابی به انعطافاین واحدها معموالً فرصتی براي دست هاي مختلف باشد.با اندازه
هاي زمین  و همچنین محافظت از پذیري در طراحی معماري، ترکیب سازگار کاربري
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یابی بندي قدیمی قطعات دستهاي تاریخی و طبیعی مهم را که در منطقهآثار و ویژگی
اید. در جهت شرح اهداف اصولی این واحدها، مینمبه آنها مشکل است، فراهم می

توان به ایجاد الگوهاي مختلف کاربردي زمین و اجازة افزایش تراکم در ساخت توسعه
اي شکل ها و همچنین ایجاد انگیزه و امتیاز براي کسانی که سعی در توسعۀ خوشه

  ).7-11: 2005داشته باشند، اشاره نمود (وینر و چارمن، 
صورت                       به اینکه جاي به طراحی حین در مجموعه از بخش هر روش، این در

از                        ترکیبی که واحد یک صورت به گردد، باید تفکیک مجزا زمین قطعه تعدادي 
ریزي شده، نه تنها        شود. واحدهاي برنامه گرفته نظر در است مسکونی واحدهاي

گذارد؛ بلکه اگر  شتري را در انتخاب نوع خانه و محل آن در اختیار میپذیري بیانعطاف
تر نیز هستند. این تر طراحی شوند، اقتصاديهاي باریکبا خواص آپارتمانی و خیابان

شود، خود یک طرح کامل است؛ الگوي رشد سلولی که در آن هر بخشی که طراحی می
نتیجه                کنند؛ در عمل ا دقت بیشتريهایشان بشود که سازندگان در تصمیمموجب می
در                          معمولی هايخانه به نسبت را تريجذاب هايمجموعه شده، ریزيبرنامه واحدهاي

افزایش                 شده، ریزيبرنامه واحدهاي هايترکیب مزیت دیگر دهند.می ارائه شهري حومۀ
و                      مختلف واحدهاي مسکونی هايگونه با همسایگی هايهمجموع پذیريانعطاف
  ).28: 1995است (شوئنوئر،  کم درآمد ساکنان اسکان

یابی به دهی به رشد شهرها و دستمنظور نظمواژة رشد هوشمند به :رشد هوشمند
وهاي هاي توسعۀ الگاهداف پایداري ظاهر شد. این واژه به صورت وسیعی با ویژگی

شود. رشد هاي منفی توسعۀ پراکنده را شامل نمیشده و ویژگی متمرکز سازگار
ریزي شهري و حمل و نقل است که رشد را در مرکز هوشمند، یک تئوري  برنامه

شهرها براي جلوگیري از پراکندگی شهري، متمرکز نموده و از فشردگی، حمل و نقل 
اي، خه، شامل بودن مدارس محلهعمومی، پیاده محوري، کاربري دوستدار دوچر

نماید. هاي مسکن دفاع میها با طیف گزینههاي مجهز و توسعۀ ترکیبی کاربريخیابان
ریزي شهري نئوسنتی متصل هاي بلند شهرگرایی نوین و برنامهرشد هوشمند با آرمان

  ).40: 2010است (بهاتا، 
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  )40: 2010(بهاتا،  مدل مفهومی ساده از رشد هوشمند -2شکل 

افزون شهرها، و ظهور تبعات رشد پراکنده به صورت مشکالت  گسترش افقی روز
متعدد، باعث شد تا دانشمندان، محققان و مسئوالن شهري در پی الگویی متناسب و 

رشد هوشمند براي   1997بر همین اساس در سال ، .پایدارتر براي رشد شهرها باشند
افقی شهرها در آمریکا به کار گرفته شد. انجمن  پاسخ گویی به مشکالت زیاد گسترش

   ت:ف را از رشد هوشمند بیان کرده اسریزي آمریکا این تعریبرنامه

ریزي، طراحی، توسعه و نوسازي جوامع براي ترقی دادن حس مکانی، حفظ برنامه«
ها و مزایاي توسعه. رشد هوشمند منابع طبیعی و فرهنگی و توزیع عادالنۀ هزینه

هاي کوتاه مدت و بلند مدت افزایش داده و کیفیت چگی اکولوژیکی را در دورهیکپار
هاي حمل و نقل، اشتغال و مسکن به روش معتبر زندگی را از طریق توسعۀ دامنۀ گزینه

رشد هوشمند به اصول توسعه  ).46: 1387زاده، (رهنما و عباس» دهدمالی افزایش می
کند که نتیجۀ آن، کارایی بیشتر الگوهاي کاربري زمین و ریزي اشاره میو عملیات برنامه

حمل و نقل است. این الگو جایگزینی براي رشد پراکندة شهري است و بر دسترسی 
هاي عمومی (خانه، کار، مدارس، امکانات) تأکید پیاده و کاهش فاصله بین فعالیت

و حمل و نقل عمومی حمایت میروي، دوچرخه سواري هاي پیادهنموده و از گزینه
  نماید.
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توان به تأکید بر کاربري ترکیبی، افزایش تراکم شهري گانۀ این الگو میاز اصول ده
هاي قابل دسترس پیاده و اجراي   هاي فشرده، ایجاد همسایگیو طراحی ساختمان

  هاي مختلف حمل و نقل اشاره کرد.شیوه
هري نوین، یک جنبش طراحی شهري است که از ریزي شبرنامه :ریزي شهري نوینبرنامه
هاي توسعۀ امالك و ظهور یافته است. اهداف آن اصالح بیشتر جنبه 1980دهۀ 

 ها است.هاي فرسوده تا فضاهاي خالی حومهریزي شهري از بافتمستغالت و برنامه
 ریزي شهري نوین به این شرح است:اصول عمدة برنامه

روي از دقیقه پیاده 10یدن به خدمات شهري در مدت روي داشتن: رسقابلیت پیاده -
ها ها به خیابانروي (ساختماندار پیادههاي دوستخانه و کار، طراحی خیابان

هاي خالی از ماشین در راههاي با سرعت کمتر و...) و پیادهتر، خیاباننزدیک
  هاي ویژه.موقعیت

روي را آسان را پراکنده و پیادهها که ترافیک اتصال: اتصال تنگاتنگ شبکه خیابان -
ها، شبکۀ عابر پیاده با کیفیت باال ها، بلوارها و کوچهمراتبی از خیابانسازد، سلسلهمی

  نماید.آن را لذت بخش میو قلمرو عمومی که 
ها، ادارات، ها، سرگرمیها، رستورانکاربري ترکیبی و تنوع: ترکیبی از مغازه -

ها و ها، بلوكل، استفادة ترکیبی و مختلط در درون محلهها و منازل در محآپارتمان
  ها و تنوع افراد از نظر سنی، سطح درآمد، فرهنگ و نژاد.ساختمان

  مسکن مختلط: طیف وسیعی از انواع، اندازه و قیمت در مجاورت هم. -
کیفیت معماري و طراحی شهري: تأکید بر زیبایی، زیباشناسی، راحتی انسان و ایجاد  -

  ی. حس مکان
اي شهري محسوس، مرکزیت فضاي عمومی، اهمیت ساختار سنتی محله: مرکز و لبه -

داشتن قلمرو عمومی: فضاي باز عمومی طراحی شده به عنوان هنر مدنی و داشتن 
روي، تراکم بیشتر در مرکز و دقیقه پیاده 10ها در مدت ها و تراکمطیفی از استفاده

  کاهش تراکم به سمت بیرون.
ها و خدمات شهري به خاطر ها، مساکن، فروشگاهراکم: بیشتر ساختمانافزایش ت -

روي نزدیک هم هستند. اصول طراحی شهرگرایی نوین در طیف       سهولت پیاده
  شود. ها از شهرهاي کوچک تا شهرهاي بزرگ اعمال میاي از تراکمگسترده
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روي را به عنوان یادهحمل و نقل سبز: طراحی پیاده محور که استفاده از دوچرخه و پ -

  حمل و نقل روزانه تشویق نماید.
پایداري: حداقل تأثیرات محیطی توسعه و فرایند آن، کارایی انرژي، حداقل استفاده  -

  روي بیشتر و رانندگی کمتر.هاي فسیلی، تولیدات محلی بیشتر، پیادهاز سوخت
بخش روح لهامکیفیت زندگی: افزایش کیفیت زندگی و خلق فضاهایی که تعالی و ا -

  .است انسانی

  اي پیشنهادي در نیمۀ دوم قرن بیستم میالديتحلیل الگوهاي محله -3جدول 
  نتایج  هاي پیشنهاديحلراه  معیارهاي مورد نظر  مسئلۀ موجود  نام الگو

هاي                مجموعه
ریزي شده برنامه
)PUD(  

پراکندگی  -
  کالبدي

  امنی در شهرهانا -
 کیفیت نازل -

  محیط
استفادة  -

  نامطلوب از زمین
نزول ساختار  -

  اجتماع محلی

فضاي سبز عمومی  -
بیشتر در قبال مسکن 

  ترمتراکم
  رفاه عمومی -
اهمیت زندگی در  -

  اجتماع محلی
اهمیت به کیفیت  -

  فضاي کالبدي

هاي استفاده از کنترل -
  ریزيبرنامه

طراحی واحد و  -
  هماهنگ

خصوصی و  مالکیت -
یت مشترك مدیر

  مجموعه
دسترسی آسان به  -

  امکانات محلی مشترك

ایجاد جوامع بسته و  -
تفکیک طبقات 

  اجتماعی
  خصوصی سازي -
  هاي عمومیعرصه -
محیط بسته و از نظر  -

کالبدي  -اجتماعی
  منزوي

محله با محوریت حمل 
  )TODو نقل عمومی (

پراکندگی  -
  شهرها

وابستگی به  -
وسیلۀ نقلیۀ 

  شخصی
  عۀ نامتوازنتوس -
  زشتی شهرها -

  رفاه عمومی -
  برابري اجتماعی -
پیاده محوري با اتکا بر  -

  حمل و نقل عمومی
اهمیت به زندگی در  -

  اجتماع محلی
هماهنگی با راهبردهاي  -

  ايمنطقه

  کارکرد ترکیبی -
  افزایش نسبی تراکم -
  الگوي ترکیبی مسکن -
رعایت پیوندهاي   -

  ايمنطقه
ب مراتسلسله -

  دسترسی
  پیاده محوري -

هاي تطبیق ایده -
  گذشته با شرایط امروز

موفقیت در بازار  -
  مسکن

  

  رشد هوشمند
  

پراکندگی  -
  شهري

وابستگی به  -
  ماشین

  متوازنتوسعۀ نا -

  رفاه نسبی -
  برابري اجتماعی -
  توجه به اجتماع محلی -
  توجه به بافت موجود -
 –حفظ هویت فرهنگی -

  تاریخی
  به طبیعتتوجه  -

  افزایش نسبی تراکم -
- استفاده از ساختمان -

  هاي موجود
مرمت و نوسازي  -

  هاي موجودساختمان

- حفظ بناها و بافت -

  هاي با ارزش موجود
نوسازي یکپارچه بر  -

  اساس برنامه مصوب

  )47-48: 1386؛ به نقل از عینی فر، 32-33: 2006: گرنت، مأخذ(
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دهد این الگوها براي اي و مقایسۀ آنها نشان میلهنگاهی به الگوهاي پیشنهادي مح
هاي کم تراکم شهري به وجود آمده و در اینکه الگوي رشد پراکندة حل مشکالت حومه

اي شده، اشتراك نظر زمین، موجب بروز مشکالت زیست محیطی و اجتماعی عدیده
ز آنها وجود  دارد، هایی که در مبانی طراحی هر کدام اوجود تفاوت دارند. این الگوها با

هاي مسکن، هاي ترکیبی، ترکیب گونههاي پیشنهادي، از قبیل کاربريحلعمدتاً در راه
هاي حمل و نقل شهري و ... اشتراك فرم فشرده، محیط زندگی پیاده محور، گزینه

  دارند.

  بحث

پذیري نهایی خاوران هکتار است. جمعیت 6/806سطح کل محدودة خاوران معادل 
ها نفر تعیین گردیده است. سرانۀ کل کاربري 152500اس طرح یکپارچه معادل بر اس

نفر در  800و  189مربع است. تراکم ناخالص و خالص خاوران به ترتیب متر 1/55
هاي شبکۀ معابر، مسکونی و حرایم به ترتیب با است. کاربريهکتار محاسبه شده

هاي آموزش ها و کاربريکاربري درصد بیشترین میزان 2/18و  8/20، 3/25اختصاص 
درصد  26/1و  1/0آوري، حمل و نقل و تأسیسات شهري با اختصاص تحقیقات فن

   اند.ها را به خود اختصاص دادهکمترین میزان کاربري
هاي ساخته شدة شهرك بررسی و تحلیل نقشۀ شهرك خاوران و همچنین بخش

ر اساس مقیاس ماشینی طراحی  دهد، نقشۀ کاربري اراضی شهرك خاوران بنشان می
ها به  است که شبکۀ معابر طراحی شده در نقشه، مؤید این امر است و پیاده راهشده

و اندکی در   2صورت محدود در قسمت شمال، شمال شرقی و شرق شهرك (ناحیۀ 
ریزي شهري که بر  است که این امر با الگوهاي نوین برنامه) در نظر گرفته شده3ناحیۀ 
مداري و توجه به مقیاس انسانی استوار است، در تضاد بوده و مسیر  پیاده  محور

  است.دوچرخه نیز اصالً در طرح مورد نظر در نظر گرفته نشده
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  کاربري اراضی پیشنهادي مصوب نهایی خاوران -4جدول 

  سرانه (مترمربع)  درصد  مساحت(مترمربع)  کاربري  ردیف
  11  8/20  1680689  مسکونی  1
  2  7/3  299203  جاريت  2
  1/2  3/2  321142  آموزش عمومی  3
  06/0  10/0  183680  ورياآموزش تحقیقات و فن  4
  3/0  6/0  47950  انتظامی -اداري  5
  6/0  1/1  89932  درمانی  6
  3/0  6/0  51016  مذهبی-فرهنگی  7
  3/1  5/2  200986  ورزشی  8
  3/5  1/10  813895  فضاي سبز  9
  9/0  6/1  130300  تأسیسات  10
  2  4/0  33759  پارکینگ  11
  4/0  8/0  63630  توریستی-تفریحی  12
  5/9  18  1448590  حریم  13
  20/2  2/4  335656  باغات  14
 3/0 5/0 38869  بارمیوه و تره  15

  3/0  5/0  40426  پیاده راه  16
  6/2  1/3  249175  روستا  17
  4/13  3/25  2037279  شبکۀ معابر  18
  1/55  100  806615  جمع  19

  )جلد دوم - فتح آباد یاراض يمشاور، طرح آماده ساز نیمهندس ۀ: عرصمأخذ(
  

  
  نقشۀ کاربري اراضی شهرك خاوران تبریز -3شکل 
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ها وجود دارد؛ اما مراکز تجاري بزرگ مقیاس، توریستی، اختالط نسبی در کاربري
 هايبندي طرحورزشی، پارکینگ، اداري انتظامی، دهکدة سالمت بر اساس منطق منطقه

یابی جامع شهري، در قسمت جنوبی شهرك و جداگانه به صورت منطقۀ خدماتی مکان
تهران از شهرك خاوران و مناطق مسکونی جدا               –وسیلۀ آزاد راه تبریزشده و به

نفر در هکتار است. تراکم  189است. تراکم ناخالص در نظر گرفته شده در طرح شده
دهندة تراکم نفر در هکتار در نظر گرفته شده که نشان 800ناخالص محدودة مورد نظر 

مسکونی جمعیتی مناسب است که با تراکم تعیین شده در الگوهاي نوین توسعۀ شهري 
  خوانی دارد.هم

ها بر اساس مقیاس حمل و نقل ماشینی  طراحی گردیده مراتب دسترسیسلسله
مدار و مسیرهاي دوچرخه نیز و نقل عمومی، پیادهاست؛ در حالی که باید سطوح حمل 

ریزي شهري نوین بر استفادة ترکیبی از وسایل حمل و نقل . اصول برنامهگردیدیتعبیه م
- متکی است؛ در حالی که در محدودة مورد نظر از اصول شهرسازي مدرن تبعیت شده

ها بوده که این موضوع آسایش، راهاست. دسترسی به امکانات محلی اکثراً بدون پیاده
  اندازد.یمنی و رفاه ساکنین را براي دسترسی پیاده به خدمات محلی به خطر میا

پذیر جمعیت 4ناحیه بوده که ناحیۀ  4با توجه به اینکه محدودة مورد نظر شامل 
اي است، سه ناحیۀ دیگر نیز با اصول نیست؛ بلکه تنها شامل خدمات شهري و منطقه

TND هایی که کارکرد جود مرکز محله با کاربري(ساختار سنتی محالت) که بر مبناي و
عمومی داشته و سبب تقویت روابط اجتماعی و دیدارهاي رو در روي مردم شود، 

برد. در حالی مغایر است که این نیز به نوبۀ خود، مفهوم مرکز و لبۀ محله را از بین می
هاي کاربرياي در نظر بگیرند که شامل توانستند به گونهکه این چهار ناحیه را می

هاي پیاده در مراکز محالت باشند و به موازات دور شدن خدماتی و عمومی با دسترسی
  هاي اصلی منتهی شوند.و در نهایت به شریان ها کاسته شدهاز مراکز، این کاربري
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  ریزي شهري و طرح توسعۀ شهر خاوران تبریزمقایسۀ الگوهاي نوین برنامه -5جدول 

  طرح توسعۀ شهرك خاوران  ریزي شهريبرنامه الگوهاي نوین  عنوان

 هاي فشردهتراکم باالتر، فعالیت تراکم
هاي دیگر به صورت خیلی تراکم مسکونی باال است؛ اما فعالیت

 است.فشرده طراحی نشده

الگوي 
 رشد

 و اراضی بایر ۀدرونی و توسع ۀتوسع
 )Brownfield( متروکه

ست و اراضی اتوسعه در اراضی بایر صورت گرفته شده
 آباد حفاظت شده هستند.کشاورزي و اراضی روستاي فتح

ترکیب 
 هاکاربري

 کاربري ترکیبی

اي حاکم است؛ هر چند در هاي محلهاختالط نسبی در کاربري
مقیاس شهرك کاربري خدماتی از مناطق مسکونی جدا طراحی 

  است.شده

 مقیاس
ها و ها، بلوكمقیاس انسانی، ساختمان

 تر، توجه به جزئیاتکوچک هايجاده
هاي صورت گرفته بر اساس مقیاس ماشینی  است و طراحی

 ها بسیار عریض هستند.جاده

طیف وسیعی از انواع مساکن (تک   مسکن
  خانواري، چند خانواري و آپارتمانی و ...)

قطعات مسکونی به صورت آپارتمانی چند خانواري طراحی 
  است.شده

خدمات 
 عمومی

تر، دسترسی شده، کوچکمحلی، پخش 
 مناسب ةپیاد

عدم تر، پخش شده، کوچکدر مقیاس واحدهاي همسایگی 
اي و هاي خدمات عمومی محلهبه کاربري مناسب ةدسترسی پیاد

 شهري

 و نقلحمل

 ها،الگوي حمل و نقل چندگانه که پیاده
دوچرخه سواري و حمل و نقل عمومی را 

 کندپشتیبانی می

ر اساس وسایل نقلیۀ شخصی استوار است و نقل بالگوي حمل 
است. و مسیرهاي پیاده به صورت محدود در نظر گرفته شده

 است.هیچ مسیري براي دوچرخه سواري طراحی نشده

 ارتباطات
هاي ارتباطی باالتر، مسیرهاي پیادهجاده

 ترروي، سفرهاي مستقیم

هاي ارتباطی (اصلی و فرعی) و ارتباطات بر اساس جاده
 اي شخصی استوار است.سفره

طراحی 
 خیابان

طراحی خیابان براي جمع کردن تنوعی از 
 ها و آرام کردن ترافیکفعالیت

 ها براي دسترسی سریع است.طراحی خیابان

- فرایند

 ریزيبرنامه

ریزي و هماهنگی بین اختیارات برنامه
 گذارانقانونی و سرمایه

ات قانونی و هماهنگی بین اختیارناقص و عدم  ریزيبرنامه
و توسعۀ پراکنده و جسته و گریخته شهرك  گذارانسرمایه

-خاوران بعد از گذشت چند سال که هنوز به مرحلۀ جمعیت

 پذیري  نرسیده است.

فضاي 
 عمومی

انداز کید بر قلمروهاي عمومی (چشمأت
 هايپاركروي، پیاده خیابان، نواحی 

 )عمومی، تسهیالت عمومی

ه جز کمبود نواحی                   وجود فضاهاي عمومی (ب
 روي، دوچرخه سواري)پیاده

  

  گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت که در ریزي شهري نوین میبا توجه به اصول و معیارهاي برنامه

هاي توسعۀ شهري جدید است، تا طرح توسعۀ شهري شهرك خاوران که از طرح
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است. تأکید بر افزایش تراکم خالص حدودي از اصول و معیارهاي مذکور، استفاده شده 
را  3و تا حدودي در ناحیۀ  2جمعیتی و وجود فضاهاي عمومی و مسیر پیاده در ناحیۀ 

ها به توان از نکات مثبت طرح شهرك مذکور ذکر نمود. هر چند بیشتر طراحیمی
  اند.تبعیت از اصول شهرسازي مدرن طراحی شده

، بلکه بر اساس مقیاس ماشینی صورت گرفته  ها نه بر مقیاس انسانیدر واقع طراحی
هایی   هاي صورت گرفته، بازنگريریزيها و برنامهاست. بدیهی است باید در طراحی

ریزي شهري کشورهاي مختلف صورت پذیرد تا از الگوهایی نوینی که در برنامه
هاي شود، با لحاظ کردن ویژگیخصوص کشورهاي پیشرفتۀ دنیا استفاده میبه
ریزي شهري  ملی و محلی کشور استفاده گردد. این امر عالوه بر افزایش حس نامهبر

تعلق مکانی ساکنین،  افزایش مقبولیت اجتماعی، سرزندگی و ... موجب استفادة بهینه 
از زمین و در نهایت  خلق محالت و مناطق شهري خالق، پر جنب جوش و سرزنده 

  خواهد شد.
  گردد:پیشنهادهاي ذیل ارائه میبر اساس نتایج به دست آمده، 

تعبیۀ مسیر پیاده و مسیر دوچرخه و وسایل حمل و نقل هوشمند در تمامی محالت  -
 شهرك خاوران.

هاي جانبی مورد نیاز محالت شهري تعبیۀ مراکز فضاي باز عمومی همراه با کاربري -
در مرکز محالت براي دسترسی آسان ساکنین و افزایش روابط اجتماعی ساختار 

 محالت سنتی.

  استفاده از الگوهاي متنوع مسکونی جهت اسکان اقشار مختلف. -
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