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فهرست

سخن سردبیر
     بــا عــرض ســام و آرزوی توفیــق و ســربلندی خدمــت تمــام دوســتان. اولیــن شــماره 
ــه مجموعــه تحقیقــات  ــا هــدف ارائ »فصلنامــه علمــی- دانشــجویی ایران شناســی« ب
ــود،  ــر می  ش ــی منتش ــوم جغرافیای ــف عل ــای مختل ــی در حوزه  ه ــای علم و فعالیت  ه
ــا  ــم ت ــا برآنی ــد، م ــن باش ــی محققی ــث تخصص ــه مباح ــرای ارائ ــبی ب ــط مناس ــا محی ت
ــی و  ــاالت علم ــت مق ــجویان و دریاف ــن و دانش ــیل  های محققی ــتفاده از پتانس ــا اس ب
نظــرات ایــن بــزرگان، امــکان فضایــی مناســب و بــا کیفیــت را بــرای انتشــار فصلنامــه 

فراهــم آوریــم.

     از تمامــی اعضــای تاشــگر هیئــت تحریریــه و همــکاران محتــرم در حــوزه معاونــت 
فرهنگــی کــه مــا را در تهیــه ایــن شــماره مجلــه یــاری نمودنــد، قدردانــی کــرده و بــرای 
همــه آنــان از خداونــد متعــال، ســامتی و توفیــق روز افــزون در عرصــه علــم و دانــش 
آرزو می  کنــم و از کلیــه دانشــجویان گرامــی، خواننــدگان و صاحــب نظــران اندیشــمند 
ــاری  ــیر ی ــه مس ــا را در ادام ــش م ــفقانه خوی ــای مش ــا راهنمایی  ه ــود ب ــا می  ش تقاض

نماینــد.
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فصلنامه علمی- دانشجويی ايران شناسی

غار آبی تاریخی َسهوالن
     غــار ســهوالن بــه عنــوان یــک غــار 
غارهــای  مهمتریــن  از  خشــکی،  آبــی- 
ــه شــمار  ــران ب ــرب کشــور ای موجــود در غ
مــی رود. ســهوالن بــه زبــان کــردی بــه 
ــی  ــردم محل ــت. م ــدان« اس ــی »یخبن معن
ــر  ــه کبوت ــی الن ــر«، یعن ــه کوت ــار را »کون غ
نامگــذاری  ایــن  دلیــل  نیــز می نامنــد. 
وجــود تعــداد زیــادی النــه کبوتــر درون 

ــت.  ــار اس غ

موقعیت
     ســهوالن در محــدوده شهرســتان مهاباد 
 36 جغرافیایــی  عــرض  مختصــات  بــا 
درجــه و 39 دقیقــه و طــول جغرافیایــی 
45 درجــه و 56 دقیقــه در جنــوب اســتان 
کیلومتــری   41 در  و  غربــی  آذربایجــان 
جنــوب شــرقی شــهر مهابــاد، بــر ســر 
ــوکان  ــه ب ــاد را ب ــه مهاب ــان« ک ــاده بره »ج
نزدیکــی روســتای  و در  وصــل می کنــد 
ســهوالن، در دامنــه رشــته کوهــی بــه نــام 

ــت. ــده اس ــع ش ــر« واق »کوت

یکــی  تاریخــی ســهوالن  آبــی  غــار       
غارهــای  کم  نظیرتریــن  و  مهمتریــن  از 

شــگفت  انگیزترین  از  و  کشــور  طبیعــی 
اســتان  زیبــای  طبیعــت  جلوه  هــای 
مــی  رود.  شــمار  بــه  غربــی  آذربایجــان 
غــار ســهوالن پــس از »غــار علی  صــدر« 
ــران  ــزرگ ای ــی ب ــار آب ــن غ ــدان دومی هم
زمیــن اســت کــه تاکنــون شــناخته شــده 

اســت.

هکتــار  دو  تــا  غــار  کل  مســاحت       
ــف  ــمت کش ــه قس ــود ک ــی می ش پیش  بین
شــده آن در بخــش آبــی 250 متــر و در 
بخــش خشــکی 200 متــر طــول دارد و 
بلندتریــن نقطــه آن از ســطح آب  هــای آزاد 

2199 متــر اســت.

ویژگی های طبیعی غار 
آهکــی  غــار ســنگ  های       محتویــات 
ــش  ــا نق ــد ب ــای بلن ــت و دارای ایوان ه اس
تندیس هــای  ســحرآمیز،  نگارهــای  و 
ــوران،  ــه اشــکال گیاهــان و جان طبیعــی ب
اســتاگتیت های  و  اســتاگمیت ها 
ظریــف و داالن هــای تنــگ و باریــک اســت 
ــده  ــل دی ــش را در مقاب ــت آفرین ــه عظم ک
هــر بیننــده ای بــه نمایــش می گــذارد. 
در  آب  ســطح  از  غــار  ســقف  ارتفــاع 

ــر  ــت و حداکث ــر اس ــر 50 مت ــه آخ حوضچ
عمــق آن نیــز 52 تــا 55 متــر بــرآورد شــده 
اســت. رطوبــت داخــل ایــن غــار آبــی %75 
ــرون  ــای درون و بی ــاف دم ــد و اخت درص
غــار، بیــن 5 الــی 10 درجــه ســانتی  گراد 

می  باشــد. 

ــی  ــای طبیع ــا جلوه ه ــی ب ــار آب ــن غ      ای
در  فــرد،  بــه  منحصــر  قندیل هــای  و 
ــرار دارد.  ــر ق ــای کوت ــته کوه ه ــه رش دامن
ــه  ــادر دارای 2  دهان ــا و ن ــده زیب ــن پدی ای
اســت کــه ارتفــاع دهانــه اصلــی آن حــدود 
1765 متــر و بــه نــام )کونــه کوتــر( بــه 
بــه عمــق 30 متــر راه دارد.  دریچــه  ای 
دهانــه دوم کــه در فاصلــه نــه چنــدان دور 
از دهانــه اصلــی واقــع شــده در حــدود 
1795 متــر ارتفــاع داشــته و بــه نــام )کونــه 
مــاالن( بــه صــورت یــک چــاه طبیعــی 
تــا ســاحل ایــن دریاچــه، 50 متــر ارتفــاع 
ــار از  ــن غ ــل ای ــوط ورودی مدخ دارد. مح
ــی  ــه زمین ــورت  قطع ــه ص ــاده ب ــطح ج س
ــن  ــیده از چم ــکل پوش ــی ش ــوار و نعل هم
ــز در دل  ــه نی ــن درختچ ــه چندی ــت ک اس
ــت. ــرون زده اس ــار از آن بی ــای غ صخره  ه

۱
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مطالعات انجام شده در غار 

بــرای  پیــش  ســال   100 غــار  ایــن       
ــوی  ــرگان فرانس ــط ژاک دم ــار توس ــن ب اولی
)1875- 1924.م( فارغ  التحصیــل مدرســه 
ــود  ــن صع ــار اولی ــه افتخ ــس، ک ــدن پاری مع
ســال  در  دماونــد  قلــه  بــه  زمســتان  گونه 
1268 خورشــیدی را بــه نــام خــود ثبــت 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد کاوش و بررس ــود، م نم
و اولیــن نقشــه علمــی ایــن غــار هــم توســط 

ــد. ــیم ش ــه و ترس ــرد تهی ــن ف همی

     پــس از آن، در ســال های جنــگ جهانــی 
ــد  ــی و بع ــت انگلیس ــک هیئ ــط ی دوم توس
دانشــگاه  غارنــوردان  توســط  نیــز  آن  از 
آکســفورد در ســال 1352 مجــددًا مــورد 
مطالعــه و بررســی قــرار گرفــت و در مهرمــاه 
1377 ایــن غــار توســط غارشناســان ایرانــی 
شناســایی و در ســال 1379، بــر اســاس 
حفاظــت  عالــی  شــورای   169 مصوبــه 
قــرار  حفاظــت  تحــت  زیســت،  محیــط 
فرهنگــی  میــراث  کارشناســان  گرفــت. 
ســفالی  الیه  هــای  اســتناد  بــه  معتقدنــد 
ــزرگ و  ــاالر ب کــه از منطقــه داالن اصلــی و ت
ــده،  ــت آم ــاالن بدس ــه م ــز ورودی کون دهلی
ایــن غــار از هزاره  هــای اّول و دّوم قبــل از 
میــاد تــا دوره پارتــی و اســامی و حتــی 
زمان  هایــی از قــرون وســطی مــورد ســکونت 

انســان ها قــرار گرفتــه اســت. 

     موجــودات زنــده ایــن غــار، کبوترچاهــی 

و خفــاش می باشــند کــه قســمت هایی از 
غــار را بــه عنــوان آشــیانه انتخــاب کرده انــد. 
بــه دلیــل تاریــک بــودن و نبــود نــور، جلبکی 
ــه  ــن غــار رشــد نکــرده و ب در آب دریاچــه ای
هیــچ  میکروســکوپی،  جانــداران  از  غیــر 

ــد. ــت نمی کن ــری زیس ــود دیگ موج

ــفاف و زالل  ــیار ش ــار، بس ــه غ      آب دریاچ
ــودن،  ــک ب ــم تاری ــق آن علیرغ ــت و عم اس
تــا چنــد متــری قابــل رؤیــت اســت. درجــه 
حــرارت در فصــل تابســتان و زمســتان بیــن 
تــا 13 درجــه ســانتیگراد در نوســان   10
ــن  ــز بی ــار نی ــر غ ــم ب ــت حاک ــوده و رطوب ب
ــر  ــت کــه در اث ــر اس ــا 80 درصــد متغی 70 ت
ــا  ــا ب ــنگ ها و صخره ه ــاال روی س ــت ب رطوب
ــده  ــیده ش ــوه ای پوش ــبز و قه ــای س خزه ه
ــه  ــا ب ــاالی ایوان ه ــرات آب از ب ــی قط و گاه

روی ســطح آب می چکــد. 

ورودی  محــل  از  دریاچــه  نخســتین        
حــدود 200 متــر وســعت دارد کــه تقریبــًا در 
45 متــری عمــق زمیــن قــرار گرفتــه و دارای 
آبــی زالل و صــاف اســت. داالن بــاالی ســر 
ایــن دریاچــه افــزون بــر 50 متــر ارتفــاع دارد 
و در انتهــای آن دو داالن باریــک بــه عــرض 
دو متــر دیــده می شــود کــه بــه دریاچه  هــا و 

ــوند.  ــاز می ش ــدی ب ــای بع داالن  ه

جاذبه ها و امکانات 

مدیریت غار

     بعــد از اینکــه غار ســهوالن به شــهرداری 
مهابــاد ســپرده شــد، شــهرداری بــرای 
روســتا  محلــی  مــردم  از  غــار  مدیریــت 
ــی  ــر مدیریت ــال حاض ــه و در ح ــره گرفت به
غــار  بــر  نظــر شــهرداری  زیــر  محلــی، 

ــت.  ــم اس ــهوالن حاک س

ــژه  ــات وی ــاماندهی امکان ــا س ــروزه ب      ام
توســط شــهرداری و احــداث ســوئیت های 
ــی از  ــه یک ــهوالن ب ــتای س ــی، روس اقامت
تبدیــل  اســتان  قطب هــای گردشــگری 
ــی  ــگر داخل ــزاران گردش ــه ه ــده و روزان ش
و خارجــی از ایــن غــار تاریخــی بازدیــد 

می کننــد.                 پویــا شــیخ چوپانــی
     اولیــن چیــزی کــه گردشــگران قبــل از 
ــوند،  ــه  رو می ش ــا آن روب ــتا ب ــه روس ورود ب

پارکینــگ اختصاصــی، بازارچــه محصوالت 
ــرای  ــی ب ــتایی و آالچیق های ــی و روس بوم
می باشــد.  بازدیدکننــدگان  اســتراحت 
غــار  ورودی  تــا  کــه  بازارچــه  از  بعــد 
راه  پیــاده حــدود 10 دقیقــه  به صــورت 
وجــود  کالســکه هایی  و  اســب  اســت، 
دارد کــه مــردم را جابجــا می کننــد و تــا 
حــدود زیــادی مــورد توجــه گردشــگران 
ــوئیت هایی  ــن س ــرد؛ همچنی ــرار می گی ق
ــد  ــرای بازدی ــنتی ب ــت س ــا باف ــتا ب در روس
کنندگانــی کــه قصــد اقامــت در روســتا 
و لــذت بــردن از آب  وهــوای کوهســتانی 
ــرای  ــده و پذی ــاخته ش ــد س ــتا را دارن روس

گردشــگران هســتند.

۲



محمدجواد عباسی

ــن  ــای ای ــن پیامده ــی، همچنی ــانی و محیط ــط انس ــن رواب      تبیی
تحقیقــات  در  متفاوتــی  بــه شــیوه های  زمــان  گــذر  در  روابــط 
اندیشــه  ورزان و نظریه  پــردازان علــوم جغرافیایــی کشــور بازتــاب 
داشــته اســت؛ آنگونــه کــه پــس از پشــت ســر گذاشــتن رویکردهای 
ناحیه گرایــی  و  اکولوژیکــی  رهیافت هــای  قبیــل  از  مطالعاتــی 
بســان دیــدگاه هارتشــورن  )1939( بــا قلمــداد جغرافیــا بــه عنــوان 
علــم کورلــوژی، بــا رویکــرد مطالعــه شــباهت ها و تفاوت هــای 
ــوان  ــه عن ــا ب ــداد جغرافی ــا قلم ــاور )1925(، ب ــی و کارل س مکان
علــم مورفولــوژی چشــم  انداز فرهنگــی در جغرافیــا از دهــه 1950 
شــاخص ترین  از  فضایــی  کمــی-  انقــاب  بعــد،  بــه  میــادی 
رهیافت هایــی بــود کــه بــه تبعیــت از کــورت شــفر بــا نگرشــی 
ــود و  ــان خ ــای زم ــائل و چالش ه ــه مس ــه 1960 ب ــی در ده فضای
ــد.  ــذار ش ــیک اثرگ ــوم کاس ــه مفه ــادی ب ــد اقتص ــتای رش در راس
مطابــق همیــن دیــدگاه، عبــاس ســعیدی، اســتاد دانشــگاه شــهید 
بهشــتی تهــران )1391( جغرافیــا را »علــم مطالعــه و شــناخت 
ســاختاری- کارکــردی نظام هــای فضایــی بــرای برنامه ریــزی و 
توســعه جوامــع« می دانــد؛ لیکــن در مســیر ایــن روش بــا ســیطرۀ 
ــای  ــه ویژگی ه ــی رخ داد و ب ــی، غفلت ــی و اثبات  گرای ــق تجرب منط
ــای  ــی و فراینده ــط طبیع ــرایط محی ــه ای، ش ــرد ناحی منحصربه  ف
اجتماعــی- فرهنگــی، بــه ویــژه نقــش قــدرت و حاکمیــت سیاســی 

ــد  ــب ش ــأله موج ــن مس ــد و ای ــه ش ــر توج ــی کمت ــاد سیاس و اقتص
کــه مطالعــۀ اثــر تصمیمــات حاکمیــت و قــدرت سیاســی در فضــا، 
اثرگــذاری آن رویکردهــای اثبات  گرایانــه را بــه چالــش بکشــد. 
مارکسیســتی  اندیشــه های  ورود  بــا  و  میــادی   1970 دهــه  از 
ــن  ــم دروی ــاروی و خان ــد ه ــای دیوی ــان دیدگاه ه ــا، بس ــه جغرافی ب
مســی و نیــز بــروز آشــفتگی های فرهنگــی- اجتماعــی ناشــی 
ــز از  ــی نی ــان ایران ــدادی از جغرافیدان ــرمایه داری، تع ــف س از توق
ــردان  ــک روی  گ ــات اکولوژی ــی و مطالع ــای کم ــر روش ه ــز ب تمرک
ــر  ــن ه ــر گرفت ــرای در نظ ــدی ب ــای جدی ــور پارادایم ه ــده و ظه ش
چــه بیشــتر نقــش قــدرت سیاســی و اقتصــاد سیاســی در کشــور 
بدین ســان،  گرفــت.  قــرار  توجــه  مــورد  جغرافیدانــان  توســط 
فضــای مطالعــات جغرافیایــی  کشــور، اینگونــه در دو دهــه پایانــی 
ــه  ــي در رابط ــرش و رهیافت های ــر در نگ ــاهد تغیی ــتم ش ــرن بیس ق
بــا نظریــات و معیارهــای مفهومــی توســعه شــد. از آن زمــان تــا بــه 
امــروز، جریــان فکــری اصلــی در حــوزه جغرافیــای نویــن در کشــور 
)کــه بــه جــرأت می تــوان اذعــان نمــود(، بــا »رویکــردی اجتماعــی« 
و بــا تأکیــد بــر »عدالــت اجتماعــی« متبلــور اســت و ایــن رهیافــت، 
تــاش دارد بــا دیــدگاه سیســتمی و عاملیــت اصــل مفهــوم »فضــا 
بــه مثابــه یــک تولیــد اجتماعــی«، »توســعه  ای متــوازن، یکپارچــه و 

ــازد. ــم س ــورمان فراه ــدار« را در کش پای

سیر تحوالت اندیشه ای در علوم جغرافیایی ایران
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ــد در  ــای جدی ــه حوزه ه ــاره ب ــته ای، اش ــان رش ــش می      دان
دانــش دارد کــه بیــش از یــک زمینــه دانشــی را مــورد مطالعــه 
قــرار می دهــد. روش برخــورد میان رشــته ای فرصــت عبــور 
از مرزهــای ســنتی رشــته های گوناگــون دانــش را فراهــم 
ــا  ــان دو ی ــته ای، متخصص ــوزه میان رش ــک ح ــازد. در ی می س
چنــد رشــته و دارای تخصــص علمــی در ارتبــاط بــا شــناخت، 
ــواًل  ــئله معم ــا مس ــوع ی ــده، موض ــک پدی ــل ی ــا تحلی ــل ی ح
پیچیــده و واقعــی بــا یکدیگــر تعامــل و همــکاری علمــی 
ــی  ــته ای زمان ــی میان رش ــت علم ــن، فعالی ــد؛ بنابرای می کنن
معنــا پیــدا می کنــد کــه شــناخت و فهــم علمــی و دقیــق 
پدیــده یــا مســئله ای پیچیــده یــا ناشــناخته، کــه از ظرفیــت و 
دانــش یــک رشــته یــا تخصــص خــارج اســت، هــدف باشــد. در 
مطالعــات علمــی نــگاه بــه آینــده و چشــم  انداز دیگــر نــه یــک 

ــود. ــزام خواهــد ب ــار و ال انتخــاب، کــه یــک اجب

سلســله  طــی  نشــریه  ایــن  راســتا،  همیــن  در  لــذا       
در  مطالعــات  ایــن  از  برخــی  معرفــی  بــه  یادداشــت  هایی 
ــان  ــای می ــن دانش  ه ــی از ای ــردازد. یک ــا می  پ ــوزه جغرافی ح
رشــته  ای »ژئوپلتیــک شــهری« اســت کــه در ادامــه بــه شــرح 

می  پردازیــم: آن  مختصــر 

ــن  ــر و فراخ  تری ــتاوردهای بش ــن دس ــی از مهمتری ــهر یک      ش
ــی،  ــن جهان ــم نوی ــت. در نظ ــگ اس ــوی فرهن ــه س ــره ب پنج
اهمیــت شــهرها نســبت بــه دولت  هــای جهانــی بیشــتر شــده 
اســت و نظریــه مــردم- شــهرها درمواجهــه بــا نظریــه دولــت- 
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 ملــت مطــرح اســت. در ایــن میان، شــکل    گیری و گســترش 
ــد »ژئوپلیتیــک شــهری« نشــانگر  گرایــش موضوعــی جدی
افزایــش نقش  آفرینــی و بازیگــری شــهرها در فضاهــای 
جغرافیایــی در ســطح ملــی و فراملــی اســت. اگــر چــه ایــن 
ــر  ــا تغیی ــته، ام ــود داش ــز وج ــته نی ــی از گذش نقش  آفرین
ــی،  ــران فرامل ــدرت و ورود بازیگ ــوم ق ــت و مفه در ماهی
زمینــه افزایــش حضــور شــهرها بــه ایــن عرصــه را فراهــم 
آورده و بازیگــری خاصــی بــه آنهــا داده کــه متفــاوت از 
ــکل  گیری  ــتر ش ــا بس ــه تنه ــهرها ن ــت. ش ــته اس گذش
نهادهــای سیاســی- مدنــی و بخــش جدایی  ناپذیــر 
اقتصــادی  و توســعه اجتماعــی-  نوســازی  فرآینــد 
هســتند، بلکــه کانــون اصلــی رویدادهــا، کنــش و 
واکنش  هــا و انــواع مناســبات و روابــط اقتصــادی، 
نیــز  کالبــدی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  سیاســی، 

می  باشــند.

ــرف  ــدرن، مع ــده م ــک پدی ــوان ی ــه عن ــهر ب      ش
توســعه  رونــد  در  ملت  هــا  نقــش  و  جایــگاه 
ــن  ــه همی ــت. ب ــور اس ــبات مذک ــات و مناس تعام
ــد  ــای جدی ــن الگوه ــرح ای ــا ط ــروزه ب ــل، ام دلی
ســازماندهی  بــرای  کارســاز  راهبردهــای  و 
فضــای شــهری و افزایــش نقــش سیاســی و 
ــات  ــون مطالع ــه کان ــهرها ب ــان، ش استراتژیکش
در جغرافیــای سیاســی و ژئوپلیتیــک تبدیــل 
شــده  اند. در ژئوپلیتیــك، شــهر بــه عنــوان یــك 
کانــون قــدرت بــا قابلیــت اثرگــذاري گســترده 
ــه  ــورد توج ــرزمیني م ــف س ــطوح مختل در س
از  بیــش  سیاســی،  جغرافیدانــان  و  اســت 
هــر چیــز بــا تأکیــد بــر عناصــر محــوری ســه 
گانــه فضــا، سیاســت و قــدرت، بــر مباحــث 
حکومــت  شــهروندان،  شــهری،  فضــای 
محلــی، اقتصــاد شــهری و کانشــهرها/ 
بــا  یافته  انــد.  تمرکــز  جهانشــهرها 
ــران  ــه مطالــب ذکــر شــده، مدی اســتناد ب
ــران  ــي از بازیگ ــوان بخش ــه عن ــهري ب ش
یــا  و  آشــنایي  بــدون  سیاســي شــهر، 
ــي و  ــاي سیاس ــه جغرافی ــي ب ــه کاف توج
ــد  ــهر نمي  توانن ــي ش ــل ژئوپلیتیک عوام
موجبــات توســعه و اداره مطلــوب شــهر 

را فراهــم نماینــد.

یادداشت های مطالعات میان رشته ای

ژئوپلتیک شهری
مریم رحمانی
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برنامه ریزی 
و 

برنامه ریزی شهری

ــت و  ــخ های درس ــیع از پاس ــه ای وس ــا دامن ــی، ب ــؤالی کل      س
مرتبــط، بــرای پاســخ بهتــر و جامــع، بایــد عبــارت »برنامه  ریــزی 
شــهری« را تجزیــه کــرد. ایــن عبــارت از دو بخــش »برنامه ریــزی« 
ــارت،  ــدی عب ــن بخش  بن ــا ای ــت. ب ــده اس ــکیل ش ــهر« تش و »ش
قســمت ســخت ماجــرا تــازه شــروع شــده اســت. هــر دو عبــارت، 
خــود مفهومــی پیچیــده دارنــد و هیــچ تعریــف جامع و یکدســتی 
کــه مــد نظــر تمــام صاحبنظــران باشــد، از آن  هــا وجــود نــدارد. 
بــا ایــن وجــود برنامه ریــزی شــهری مفهومــی پیچیــده و انتزاعــی 
اســت و نبایــد در مواجهــه بــا ســؤال »برنامه ریــزی شــهری 

چیســت؟« انتظــار پاســخ کوتــاه و صریــح داشــت.

از  تعریــف جامعــی  اساســًا  اشــاره شــد،  کــه       همانطــور 
ــود  ــد وج ــش بده ــای آن را پوش ــه جنبه ه ــه هم ــزی ک برنامه ری
ــوم  ــمت مفه ــه س ــود ب ــان خ ــول زم ــارت، در ط ــن عب ــدارد. ای ن
شــدن حرکــت کــرده اســت؛ بدیــن معنــی کــه یــک شــخص در 
ناخــودآگاه خــود، واژه برنامه ریــزی را تعریــف »برنامه ریــزی« 
ــر کنیــم.  ــا یــک مثــال می  توانیــم قضیــه را ملموس ت ــد. ب می دان
از چنــد شــخص )عابــر رهگــذر( پرســیدیم رنــگ قرمــز چــه رنگی 

ــم: ــت کردی ــر را دریاف ــخ های زی ــواب، پاس ــت و در ج اس

ــای  ــل دونه  ه ــزه!«، »مث ــه، قرم ــرخ دیگ ــون!«، »س ــگ خ      »رن
ــار!«، »پیرهــن پرســپولیس رو دیــدی، همــون رنگــی«، »ایــن  ان

ســؤال یعنــی چــی؟! قرمــز قرمــزه دیگــه!«.

ــؤالی  ــب از س ــود. تعج ــهود ب ــخ ها مش ــن پاس ــب در لح      تعج
کــه انتظــارش را نداشــتند چــرا کــه در خیــال آن هــا، ایــن یــک 
ســؤال بدیهــی اســت. ورای لحــن، از پاســخ  ها چــه می  شــود 
ــود واژه  ــز از خ ــگ قرم ــف رن ــرای تعری ــرًا ب ــرد؟ اکث ــت ک برداش
قرمــز اســتفاده کردنــد و یــا بــا مثال  هایــی خواســتند آن را 
بیــان کننــد. همــه این  هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه قرمــز یــک 
واژه نیســت، یــک مفهــوم اســت. بــه برنامه ریــزی برگردیــم، 
برنامه ریــزی در طــول زمــان بــه ســمت مفهــوم »شــدن« گام 
برداشــته اســت. در ایــن میــان ســعی شــده اســت تعاریفــی برای 
آن بــه صــورت علمــی بیــان شــود. برنامه ریــزی، فراینــدی بــرای 
ــه  ــر برنام ــا، ه ــه فعالیت ه ــته ب ــت. بس ــداف اس ــه اه ــیدن ب رس
می توانــد کــه بلندمــدت، میان مــدت یــا کوتاه مــدت باشــد. 
ــیم  ــزی تقس ــش. برنامه  ری ــیدن از پی ــی اندیش ــزی یعن برنامه ری
ــا  ــف ب ــای مختل ــه بخش  ه ــدف ب ــه ه ــیدن ب ــیر رس ــردن مس ک

می  باشــد. اولویت  بنــدی  رعایــت 

     تــا اینجــا بــه پیچیدگــی مفهــوم برنامه ریــزی پــی بردیــم. بــرای 
درک برنامه ریــزی شــهری بایــد بــه ســراغ قســمت دوم عبــارت، 
ــده  ــمت پیچی ــد قس ــر می کنی ــر فک ــم. اگ ــز بروی ــهر نی ــی ش یعن
مفهــوم برنامه ریــزی شــهری را پشــت ســر گذاشــته اید صبــر 

کنیــد و ادامــه مطلــب را دنبــال کنیــد.
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     دقیقــًا یــادم نمی آیــد کجــا بــه ایــن جمله برخــورد کــردم و آن را 
خوانــدم ولــی بــا تمــام وجــود بــا آن موافقــم. شــهر پیچیده تریــن 
و  یکجانشــینی  در  انســانیت  اساســًا  اســت.  بشــر  اختــراع 
ــهر در  ــارت ش ــن عب ــد. در ای ــدا می  کن ــا پی ــهر معن ــدن در ش تم
ــه از  ــی ک ــج فعل ــات رای ــاف ادبی ــت. برخ ــتا نیس ــا روس ــل ب تقاب
روســتا در مقابــل شــهر نــام می برنــد، در ایــن عبــارت صرفــًا 
شــهر در تقابــل بــا کوچ  نشــینی بیــان می شــود. بســیاری از 
دانشــمندان و صاحبنظــران کنونــی شهرســازی و جغرافیــای 
شــهری، بــه طــورکل شــهر باســتانی را فاقــد شــاخصه های 
اصلــی شهرنشــینی می داننــد و از آن هــا بــه عنــوان روســتاها یــا 
اجتماعــات بــزرگ یــاد می کننــد. در ایــن تفکــر شــهر در تقابــل 

ــرد. ــرار می گی ــتا ق ــا روس ب

چهارچــوب  و  معیــار  هیــچ  مــکان  یــک  خوانــدن  شــهر       
ــار  ــاکنان را معی ــی س ــیوه زندگ ــا ش ــدارد. بعضی ه ــخصی ن مش
ــی  ــار سیاس ــی معی ــت و گاه ــا جمعی ــد، بعضی ه ــرار می دهن ق
ــخصه  ــه ش ــت. ب ــر اس ــکان مؤث ــک م ــدن ی ــهر خوان ــز در ش نی
روســتاهایی را دیــده ام کــه شــیوه زندگــی ساکنانشــان هیــچ 
ــده  ام  ــهرهایی را دی ــدارد و ش ــان ن ــهر نزدیکش ــا کانش ــی ب تفاوت
کــه جمعیت شــان از روســتا کمتــر اســت؛ بنابرایــن شــهر را 
متــرادف یکجانشــینی می دانــم و متضــاد کوچ نشــینی نــه در 

ــتا.  ــا روس ــل ب تقاب

ــت  ــاک را جمعی ــی م ــازمان های بین  الملل ــال س ــر ح ــه ه      ب
قــرار داده انــد و بــر اســاس همیــن مــاک هــم ســنگاپور کشــوری 

اســت بــا صددرصــد جمعیــت شهرنشــین!

یــک فراینــد   ،Urban planning یــا  برنامه ریــزی شــهری       
و  توســعه  ماننــد  مســائلی  بــه  کــه  اســت  سیاســی  و  فنــی 
ــری زمیــن و محیــط ســاخته شــده، شــامل هــوا،  طراحــی کارب
از داخــل مناطــق شــهری عبــور  کــه  زیرســاخت هایی  و  آب 
می کنــد، ماننــد حمل  ونقــل، ارتباطــات و شــبکه های توزیــع 
ــق  ــی مناط ــان فیزیک ــا چیدم ــهری ب ــزی ش ــردازد. برنامه ری می پ
ســاخته شــده توســط انســان ســر و کار دارد. اصلی تریــن هــدف 
ــر  ــامل در نظ ــه ش ــت ک ــی اس ــاه عموم ــهری رف ــزی ش برنامه ری
از  گرفتــن بهــره وری، آب و فاضــاب، محافظــت و اســتفاده 
محیــط زیســت و همچنیــن فعالیت هــای اجتماعــی و سیاســی 

می شــود.

     تعاریفــی از قبیــل تعریــف بــاال بســیار زیــاد وجــود دارد و اکثــر 
ــود  ــن وج ــا ای ــد. ب ــان کرده  ان ــود را بی ــرات خ ــران، نظ صاحبنظ
ــری زمیــن فصــل مشــترک تمامــی تعاریــف اســت و هــدف  کارب
ــن  ــر رفت ــاکنان و باالت ــاه س ــز، رف ــهری نی ــزی ش ــی برنامه ری نهای
ــه  ــا جزئیــات بخواهیــم ب ــان می  باشــد. اگــر ب کیفیــت زندگــی آن
تعریــف برنامه  ریــزی شــهری بپردازیــم بایــد هــر شــهر را از شــهر 
دیگــر و هــر جنبــه شــهر را از جنبــه دیگــر مجــزا در نظــر بگیریــم.

منبع: پارسی شهر، علی گودرزی

     حــال کــه هــم برنامه ریــزی را بحــث کردیــم هــم شــهر را، 
برگردیــم بــر ســر بحــث اول: برنامه ریــزی شــهری چیســت؟
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آشنایی با نواحی جمعیتی ایران
     چگونگــي توزیــع مکانــي جمعیــت کــه در نتیجــۀ تحــرکات 
ــاختار  ــم س ــث مه ــد، از مباح ــود مي آی ــه وج ــان ب ــي انس مکان
نفــوس  عمومــي  سرشــماري  اولیــن  مي باشــد.  جمعیــت 
معــادل  را  کشــور  جمعیــت   ،1335 ســال  در  مســکن  و 
سرشــماري هاي  اســت.  کــرده  بــرآورد  نفــر   18954704
 ،1375  ،1365  ،1355  ،1345 ســال هاي  در  بعــدي 
ــا  ــاس آن  ه ــر اس ــه ب ــه ک ــام گرفت 1385، 1390و 1395 انج
ترتیــب، 25788722، 33708744،  بــه  جمعیــت کشــور 
 ،75149669  ،70495872  ،60055000  ،49445000
79926270 نفــر بــوده اســت. ایــن تعــداد جمعیــت را بــراي 
جغرافیایــي  نواحــي  قالــب  در  مي تــوان  دقیق تــر  بررســي 
تقســیم بندي و پراکندگــي آن  هــا را بررســي کــرد )قدیــری 

 .)49  :1392 همــکاران،  و  معصــوم 

ــدران و گلســتان می  باشــد. ایــن ناحیــه 3.7 درصــد مســاحت کل کشــور و  9.6       ایــن ناحیــه شــامل ســه اســتان گیــان، مازن
ــا 4.1  درصــد جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بیشــترین جمعیــت ایــن ناحیــه مربــوط بــه اســتان مازنــدران ب
درصــد جمعیــت کل و کمتریــن نیــز مربــوط بــه اســتان گلســتان بــا 2.3 درصــد جمعیــت کل کشــور می  باشــد. بررســی  ها نشــان 
می  دهــد، بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی مناســب از قبیــل وجــود آب  وهــوای مناســب و شــرایط مناســب بــرای انجــام فعالیت  هــای 
ــا 2.6  ــر ب ــه براب ــن ناحی ــه مســاحت در ای ــه طــوری کــه نســبت جمعیــت ب ــی می  باشــد، ب کشــاورزی، دارای تراکــم جمعیــت باالی

می  باشــد.

توزیــع  ایــران  کــه جمعیــت  مي دهــد  نشــان       شــواهد 
طبیعــي،  متنــوع  عوامــل  از  ناشــي  کــه  دارد  نامتعادلــی 
اقتصــادي، اجتماعــي، تاریخــي و سیاســي اســت. یکــی 
از مباحــث مهــم ســاختار جمعیــت، توزیــع مکانــی آن  هــا 
می  باشــد. در بحــث توزیــع مکانــی چگونگــی تراکــم جمعیــت 
و  تقســیمات کشــوری  نواحــی جغرافیایــی،  در ســرزمین، 
ــله مراتب   ــینی، سلس ــینی روستانش ــبت شهرنش ــرات نس تغیی
شــهری و شــبکۀ شــهری و چگونگــی توزیــع جمعیت روســتایی 
و عشــایری مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه می شــود )مهاجرانــی، 
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     در ایــن بخــش بــه تفکیــک نواحــی جمعیتــی ایــران، 
قــرار می گیــرد. بررســی  مــورد  توزیــع جمعیــت  وضعیــت 

ناحیه شمال

     ایــن ناحیــه شــامل چهــار اســتان آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، اردبیــل و زنجــان می  باشــد. ایــن ناحیــه 7.5 درصــد 
مســاحت کل کشــور و 11.9 درصــد جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اســتان آذربایجــان شــرقی بــا 4.9 درصــد 
ــن  ــور کم  جمعیت  تری ــت کل کش ــد جمعی ــا 1.3 درص ــان ب ــتان زنج ــه و اس ــن ناحی ــتان ای ــن اس ــور پرجمعیت  تری ــت کل کش جمعی
ــا 1.6  ــر ب ــه براب ــن ناحی ــاحت در ای ــه مس ــت ب ــبت جمعی ــد، نس ــان می ده ــی ها نش ــی  رود. بررس ــمار م ــه ش ــه ب ــن ناحی ــتان ای اس

می  باشــد کــه نشــان دهنــده برتــری تعــداد جمعیــت بــر مســاحت ایــن ناحیــه دارد.

ناحیه شمال غربی
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ــد  ــی، 23.2 درص ــرز جنوب ــای الب ــه کوهپایهه ــد. ناحی ــرز می  باش ــم و الب ــن، ق ــران، قزوی ــتان  های ته ــامل اس ــه ش ــن ناحی      ای
ــران  ــی ای ــه جمعیت ــن ناحی ــوان پرتراکم  تری ــه عن ــه ب ــن ناحی ــود. ای ــامل می  ش ــران را ش ــاحت کل ای ــد مس ــت و 2.8 درص جمعی
شــناخته می  شــود. عوامــل سیاســی و اقتصــادی مهم  تریــن علــت بــاال بــودن تراکــم جمعیــت در ایــن ناحیــه جمعیتــی می  باشــد. 
اســتان تهــران بــا دارا بــودن 16.6 درصــد جمعیــت بیشــترین درصــد جمعیــت کشــور ایــران و ایــن ناحیــه را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. همچنیــن اســتان قــم و قزویــن هــر یــک بــا دارا بــودن 1.6 درصــد جمعیــت کشــور کم  جمعیت  تریــن اســتان های ایــن 

ــند. ــه می  باش ناحی

ناحیه کوهپایه های البرز جنوبی

     ایــن ناحیــه شــامل اســتان  های مرکــزی، ســمنان، اصفهــان، یــزد و کرمــان می  باشــد. ناحیــه دشــت  های مرکــزی جنوبــی 14.5 
ــت،  ــد جمعی ــودن 6.4 درص ــا دارا ب ــان ب ــتان اصفه ــود. اس ــامل می  ش ــران را ش ــاحت کل ای ــد مس ــت و 33.4 درص ــد جمعی درص
بیشــترین درصــد جمعیــت ایــن ناحیــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ همچنیــن اســتان ســمنان تنهــا بــا دارا بــودن 0.9 درصــد 

ــد. ــه می  باش ــن ناحی ــتان ای ــن اس ــور کم  جمعیت  تری ــت کش جمعی

۸
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ــه       ایــن ناحیــه شــامل اســتان  های همــدان، کردســتان، کرمانشــاه، لرســتان، ایــام، فــارس، چهارومحــال بختیــاری و کهکیلوی
و بویراحمــد می  باشــد. ناحیــه زاگــرس 17.7 درصــد جمعیــت و 16.9 درصــد مســاحت ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
پرجمعیت  تریــن اســتان ایــن ناحیــه اســتان فــارس بــا 6.1 درصــد و کم  جمعیت  تریــن هــم اســتان ایــام بــا 0.7 درصــد جمعیــت 

ــد. ــور می باش کل کش

ناحیه زاگرس

ــه 9.6 درصــد جمعیــت و 9.6  ــن ناحی ــوار ســاحلی شــامل ســه اســتان خوزســتان، بوشــهر و هرمــزگان می  باشــد. ای ــه ن      ناحی
ــا 5.9  درصــد جمعیــت کل کشــور پرجمعیت  تریــن اســتان  ــران را تشــکیل می  دهــد. اســتان خوزســتان ب درصــد مســاحت کل ای
ایــن ناحیــه و اســتان بوشــهر بــا 1.5 درصــد جمعیــت کم جمعیت    تریــن اســتان ایــن ناحیــه بــه شــمار مــی رود. ایــن ناحیــه از نظــر 

رابطــه بیــن میــزان مســاحت و تعــداد جمعیــت متعادل  تریــن ناحیــه جمعیتــی در ایــران بــه شــمار مــی رود.

ناحیه نوار ساحلی جنوب

     ناحیــه شــرق و جنــوب شــرق شــامل دو اســتان سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبــی می  باشــد. ایــن ناحیــه 4.4 درصــد 
ــور  ــت کل کش ــد جمعی ــا 1 درص ــی ب ــان جنوب ــتان خراس ــد. اس ــکیل می  ده ــران را تش ــاحت کل ای ــد مس ــت و 17.1 درص جمعی
بیشــترین درصــد مســاحت ایــن ناحیــه و کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ناحیــه شــرق و جنــوب شــرق کــم تراکم  تریــن 

ــد. ــور می  باش ــی کش ــه جمعیت ناحی

ناحیه شرق و جنوب شرق
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ــت  ــد جمعی ــه 9.1 درص ــن ناحی ــد. ای ــمالی می  باش ــان ش ــوی و خراس ــان رض ــتان خراس ــامل دو اس ــرقی ش ــمال ش ــه ش      ناحی
ــران،  ــتان ته ــد از اس ــور بع ــت کل کش ــد جمعی ــا 8.1 درص ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــد. اس ــران می  باش ــاحت کل ای ــد مس و 9 درص

ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــه و کش ــن ناحی ــتان ای ــن اس پرجمعیت  تری

ناحیه شمال شرقی

ــران نشــان می دهــد ناحیــه کوهپایه هــای  ــه توزیــع جمعیــت در نواحــی مختلــف جغرافیایــی ای ــوط ب      در ادامــه جمع  بنــدی مرب
البــرز جنوبــی بــا 23.2 درصــد بیشــترین درصــد جمعیــت و ناحیــه شــرق و جنــوب شــرق بــا 4.4 درصــد جمعیــت، دارای کمتریــن 
درصــد جمعیــت و ناحیــه دشــت  های مرکــزی بــا 33.4 درصــد مســاحت، بیشــترین درصــد مســاحت و ناحیــه کوهپایه هــای البــرز 
ــن  ــد. همچنی ــاص داده  ان ــود اختص ــه خ ــور ب ــی کش ــی جمعیت ــن نواح ــاحت را بی ــن مس ــاحت کمتری ــد مس ــا 2.8 درص ــی ب جنوب
ــرق و  ــه ش ــه ناحی ــوط ب ــن مرب ــی و کمتری ــرز جنوب ــای الب ــه کوهپایه  ه ــه ناحی ــوط ب ــاحت، مرب ــه مس ــت ب ــبت جمعی ــترین نس بیش

ــد. ــرق می باش ــوب ش جن

۱۰مهدی چراغی
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مقررات برنامه ریزی شهری و شهرسازی مرتبط با شهرداری ها

خــاص  مشــکات  و  مســائل  و  شهرنشــینی  گســترش       
زندگــی شــهری، بیــش از پیــش ضــرورت توجــه همه  جانبــه 
ــاکنان  ــی س ــازی زندگ ــرای بهینه س ــودمند ب ــای س ــه راهبرده ب
شــهرها را الزم ســاخته اســت؛ در ایــن میــان عوامــل تأثیرگــذار 
در شــهرها ماننــد محیط  زیســت شــهری، حمل  ونقــل شــهری، 
ایمنــی شــهری و برنامه ریــزی شــهری یــک عامــل بســیار مهــم 
کــه تأثیــر فزاینــده و تعییــن کننــده ای بــر دیگــر عوامــل ســازنده 
ــت  ــر فعالی ــت. ه ــهری اس ــت ش ــهری دارد، مدیری ــی ش زندگ
ــه کــه اهــداف  ــدون وجــود مدیریــت ســازمان یافت اجتماعــی ب
ــه آن هــا را مشــخص کنــد و فعالیت هــا را  و ابزارهــای رســیدن ب
ــد.  ــی می گرای ــه بی  نظم ــم می پاشــد و ب هماهنــگ ســازد، از ه
جلوه هــای  متنوع تریــن  و  پیچیده تریــن  کــه  نیــز  شــهرها 
زندگــی اجتماعــی را در خــود دارنــد، بــدون وجــود نظــام 
مدیریــت شــهری کــه ضمــن انجــام برنامه ریزی  هــای الزم بــرای 
ــا مســائل و مشــکات  ــه مقابلــه ب رشــد و توســعه آینــده شــهر ب

ــد. ــامان میگردن ــردازد، بی س ــا بپ ــی آنه کنون

ــازمان از  ــن س ــه باالتری ــت، ب ــد مدیری ــای جدی ــه ه      در نظری
نظــر کیفیــت »ســازمان متعالــی« میگوینــد. یــک ســازمان 
ــی و  ــت ذات ــه ماهی ــا ب ــام اعض ــه تم ــت ک ــی اس ــی متعال زمان
درونــی روابــط خــود اهمیــت دهنــد؛ بدیــن معنــا کــه هــر 
فــردی بــرای کارایــی بیشــتر از هیــچ کوششــی دریــغ نــورزد، بــر 
خــاف یــک روابــط متقابــل خشــک و رســمی کــه در آن طرفیــن 
ــد،  ــان میدهن ــدی نش ــع عاقه  من ــیم مناف ــی تقس ــه چگونگ ب
اعضــای یــک ســازمان متعالــی و برتــر بیشــتر مایلنــد کــه بدانند 
چگونــه هــر یــک از آنــان میتواننــد نفــع بیشــتری بــه ســازمان 
ارائــه دهنــد. افــزون بــر ایــن، تمامــی اعضــای ســازمان بــه ایــن 
موضــوع عاقه منــد هســتند کــه چگونــه می تواننــد بــرای 

ــند. ــر باش ــز مثمرثم ــازمان نی ــارج از س ــراد خ اف

ــی  ــگاه متعال ــه جای ــد ب ــز می بای ــهری نی ــت ش ــام مدیری      نظ
خــود بــرای خدمات  رســانی بهتــر بــه منظــور رضایت منــدی 
ــد. مهم تریــن راه  هــر چــه بیشــتر شــهروندان کشــور دســت یاب
ــهری،  ــت ش ــام مدیری ــرای نظ ــدف ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
دســت یابی بــه جریــان دانــش و اطاعــات بهتــر در جهــت اخــذ 
ــرا  ــری و اج ــا در تصمیم  گی ــش خطاه ــب و کاه ــم مناس تصمی
می باشــد. داشــتن دانــش و اطاعــات از عدم  قطعیــت در رونــد 
تصمیم گیری هــا می کاهــد و مهم تریــن ابــزار دســت یابی بــه 
ــک  ــا الکترونی ــتاری ی ــون نوش ــروز، مت ــان ام ــات در جه اطاع
می باشــد، کــه اگــر حاصــل تلفیــق علــم و عمــل باشــند، 
تأثیرگــذاری آن بــه مراتــب بــر مخاطبیــن بیشــتر خواهــد بــود. 

     اصول شهرسازی و معماری 

ــازی  ــای شهرس ــده در طرح ه ــن ش ــای تعیی ــت کاربری ه      رعای
طرح هــای  مقــررات  و  ضوابــط  رعایــت  هــادی،  و  جامــع 
ــزی شــهری و شهرســازی، رعایــت میــزان ســطح اشــغال  برنامه ری
مجــاز، رعایــت در تعــداد طبقــات مجــاز، رعایــت حداکثــر ارتفــاع 
تعییــن  عقب  نشــینی های  میــزان  رعایــت  ســاختمان،  مجــاز 
ــوار،  ــر همج ــی در معاب ــش آمدگ ــاز پی ــزان مج ــت می ــده، رعای ش
ــر  ــف معب ــه ک ــبت ب ــی نس ــاز پیش  آمدگ ــاع مج ــزان ارتف ــت می رعای
ــه  ــت کلی ــدی، رعای ــررات گذربن ــط و مق ــت ضواب ــوار، رعای همج
حرایــم قانونــی فاقــد دکل هــای بــرق و ... )شــهرداری شــیراز، 

تعــارف و مفاهیــم شهرســازی، 1384(.

     اعیان در ممیزی

ــات و  ــتحدثات و تأسیس ــا مس ــا ی ــا بن ــاختمان ی ــت س ــه مالکی      ب
اشــجار و کشــف و زرع و امثالهــم اطــاق می شــود. بدیهــی اســت 
مالکیــت عرصــه در ایــن حالــت متعلــق بــه شــخص دیگــری غیــر 
ــاک،  ــزی ام ــف اوراق ممی ــود )تعاری ــد ب ــان خواه ــک اعی از مال

ــور، 1396(. ــاک وزارت کش ــزی ام ــب ممی ترتی

     افراز

     در اصطــاح قضایــی و ثبتــی عبــارت اســت از جــدا کــردن 
ــول  ــال غیرمنق ــیم م ــا تقس ــرکا و ی ــا ش ــریک و ی ــاع ش ــهم مش س
مشــاع بیــن شــرکا بــه نســبت ســهم آنــان )بنــد »ج« مــاده »الــف« 
باغ  هــا،  و  اراضــی  کاربــری  حفــظ  قانــون  اجرایــی  آیین  نامــه 

 )1386/5/21 مصــوب 

     بافت شهری 

ــهری  ــر ش ــی عناص ــدی اراض ــهری، قطعه  بن ــت ش ــراد از باف      م
ــده( در  ــاخته ش ــاز و س ــای ب ــی )فضاه ــر و خال ــب پ ــوه ترکی و نح
قطعــات مختلــف بــا یکدیگــر و یــا گــذر اصلــی )مســیر دسترســی 

اســت( )فصلنامــه شــهرداری  ها شــماره 22(. 

     پوسته طرح 

     حــد نهایــی بــر گــذر و یــا کاربری  هایــی کــه در تعییــن بــرو 
ــم  ــف و مفاهی ــرد )شــهرداری شــیراز، تعاری ــرار می  گی ــا ق کــف مبن

شهرســازی(.

     پیلوت

ــه  ــه ب ــف ک ــه همک ــمتی از طبق ــا قس ــام ی ــت از تم ــارت اس      عب
صــورت فضــای سرپوشــیده و بــاز در زیــر یــا قســمتی از کــف طبقــه  ۱۱
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اول قــرار می گیــرد. حداکثــر ســطح پیلــوت معــادل ســطح آن 
قســمت از کــف اول اســت کــه ســقف پیلــوت محســوب می شــود.

     تجهیزات شهری

ــتگاه های  ــط، ایس ــن ضواب ــهری در ای ــزات ش ــور از تجهی      منظ
عمومــی،  تلفن هــای  اتومبیــل،  پارکینگ هــای  اتوبــوس، 
ــهرداری  ــررات ش ــط مق ــد )ضواب ــت و ... می  باش ــای پس صندوق ه
و معمــاری بــرای افــراد معلــول جســمی- حرکتــی، وزارت مســکن 

و شهرســازی(. 

     تراکم جمعیت

     تعــداد نفراتــی کــه در یــک واحــد )هکتــار( در یــک منطقــه 
می کننــد. زندگــی 

     تراکم خالص جمعیتی 

     عبــارت اســت از نســبت جمعیــت ســاکن در هــر محــدوده، بــه 
ســطح اختصــاص یافتــه جهــت کاربــری مســکونی در آن محــدوده 

بــه ازای واحــد ســطح. 

     تراکم خاص مسکونی 

     تعــداد جمعیــت یــک منطقــه تقســیم بــر مســاحت اراضــی 
مســکونی. 

     تراکم خیلی زیاد

     نواحــی مســکونی آپارتمانــی بیــش از چهــار طبقــه و بلنــد مرتبــه 

ــم  ــار دارای تراک ــر در هکت ــا 600 نف ــن 300 ت ــت بی ــا جمعی ب
ــود. ــوب می ش ــاد محس ــی زی خیل

     حداکثر سطح اشغال

     سطح اشغال شده توسط ساختمان در طبقه همکف. 

     حریم امالک

ــر و  ــات و نه ــک و قن ــراف مل ــی اط ــداری از اراض ــم مق      حری
ــرورت دارد. ــاع از آن ض ــال انتف ــرای کم ــه ب ــت ک ــال آن اس امث

     حریم شهر

      عبــارت اســت از قســمتی از اراضــی بافاصلــه پیرامــون 
آن  در  شــهرداری  کنتــرل  و  نظــارت  کــه  شــهر،  محــدوده 
ــوط  ــش مرب ــوری و بخ ــیمات کش ــرز تقس ــرورت دارد و از م ض
تجــاوز ننمایــد )قانــون تعاریــف محــدوده و حریــم شــهر و روســتا 

و شــهرک(. 

     خط ساختمان

     عبــارت اســت از خــط فرضــی بــه فاصله مشــخص از بــر زمین 
و بــه مــوازات خیابــان دســترس، کــه تعییــن کننــده محدودیــت 
ــا  ــا ی ــک بن ــات ی ــی از طبق ــا بخش ــام ی ــرای تم ــاز ب ساخت  وس

ــد. ــاختمان می  باش س

واژه شناسی مفهوم روستا
سوسن محمدی

ــرزمین  ــت، س ــتاک« اس ــتا »روس ــه در اوس ــتا« ک      واژه »روس
ــادی  ــد ده و آب ــا چن ــزرگ ب ــرزمینی ب ــه، س ــه گون ــا دارد و ب معن
ــتاک-  ــه »رس ــم، ک ــوی« ه ــان »پهل ــتا در زب ــت. روس ــده اس آم

رســتاغ« اســت، معنــی گســترده تري از ده داشــته اســت.

     روســتا واحــدی بزرگتــر از ده اســت. هــر روســتا مجموعــه ای از 
چنــد ده، بــه گونــه پیوســته یــا پراکنــده را نیــز در بــر می گیــرد. 
بــر اســاس پژوهش هــای جهانــی، تعریــف روســتا در کشــورهای 

ــد. ــی می باش ــون دارای تفاوت های گوناگ

     در آمریــکا بیشــتر بــر مفهــوم مناطــق روســتایی تأکیــد 
می شــود کــه بیانگــر نواحــی دارای چگالــی و متراکــم جمعیتــی 
کــم اســت. در برخــی کشــورهای دیگــر، روســتا بــر اســاس 

مــاک  نمونــه  بــرای  می شــود.  تعریــف  جمعیــت  میــزان 
ــزار  ــک 5 ه ــر، در بلژی ــزار نف ــه 2 ه ــتا در فرانس ــت روس جمعی
نفــر، در هلنــد 20 هــزار نفــر و در ژاپــن 30 هــزار نفــر در نظــر 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

     هــر روســتا در نظام هــای شــهری، بــه واحدهــای اقتصــادی و 
اجتماعــی مبتنــی بــر کشــتزارها، باغ  هــا، دامــداری، مالکیــت 
توانمندی  هــای  از  برخــورداری  کشــاورزی،  زمین  هــای  بــر 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــاورزی، دام ــای کش ــدی در فرآورده ه تولی
و نیــز از پایگاه هــای مهــم پاسداشــت و تــداوم ســنت های 
فرهنگــی، به شــمار مــی رود کــه درآمدشــان از راه کســب و کار 
کشــاورزی همچــون زراعــت، باغــداری، دامــداری، صنایــع 
دســتی، پــرورش ماهــی، پرنــدگان و زنبــور عســل و ... تأمیــن 

می گــردد.

تعریف روستا
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     در مــورد روســتا و ِده تعاریــف متعــدد و زیــادي بیــان شــده. 
ده یــا روســتا کــه در کتاب هــاي نشــر قدیــم بــه صــورت 
 )Deh( »ــوي »ده ــان پهل ــود. در زب ــده مي ش ــم دی ــه« ه »دی
در پارســی باســتان )Dahya( بــه معنــی ســرزمین و در اوســتا 

ــه شــکل »دخیــو« )Daxya( آمــده  اســت. ب

تعریف ده

     واژه دهکــده از دو بخــش تشــکیل شــده اســت »ده« و 
ــده«. »ک

     واژه »ده« کــه آشــکار شــد، هــر آینــه واژه »کــده« پســوندی 
اســت کــه در پایــان بخشــی از واژه  هــا معنــای جــا و مــکان را 
می دهــد، ماننــد: دهکــده، آتشــکده، میکــده، بتکــده و ... .

     واژه »کــده«. »خانــه« هــم معنــی می دهــد؛ خانــه ای 
ــه«  ــه »خان ــه بگون ــی ک ــم. جاهای ــی می کنی ــه در آن زندگ ک
و »اتــاق« و »مغــازه« اســت، ماننــد: میخانــه، آشــپزخانه، 

گلخانــه، کتابخانــه و ... .

     و در پایان اینکه به ده کوچک »دهکده« می گویند.

تعریف دهکده

تعریف دهات
     واژه »دهــات« پارســی و عربــی اســت کــه از دو بخــش 

ســاخته شــده اســت و جمــع »ده« می باشــند.

     چنانچــه مــا بــه یــک روســتا، دهــات بگوییــم ســخن اشــتباه 
ــع  ــات جم ــد ده ــا گفته  ان ــا ب ــه م ــرا ک ــت؛ چ ــتی اس و نادرس

بســتیم و در مجمــوع چنــد روســتا را گفتیــم. 

تعریف قریه

     واژه »قریــه« عربــی اســت. »ال« را از »القریــه« برداشــتند و 
بدین گونــه »قریــه« نوشــتند و گفتنــد )هــر جایــی کــه خانــه و 
ســکونت مــردم و دارای بناهــای بهــم پیوســته باشــد »القریــه« 

گویند(.

واحــد  یــک  زمــان،  قدیمي تریــن  از  »ده«  ایــران،  در      
اجتماعــي، تشــکیاتي و جایــي بــوده کــه در آن گروه هایــي 
از مــردم روســتایي بــراي همــکاري در زمینه هــاي اقتصــادي، 
اجتماعــي، فرهنگــي و سیاســي گــرد هــم تجمــع یافته انــد. 
ده اســاس زندگــي اجتماعــي ایــران را تشــکیل مي دهــد 
و اهمیــت آن بــه اعتبــار اینکــه یــك واحــد تشــکیاتي در 
زندگــي روســتایي اســت، در سراســر قــرون وســطا و از آن 

ــوده  اســت. ــرار ب ــه امــروز برق ــا ب پــس ت

از  »محــدوده ای  از  اســت  عبــارت  »ِده«  عــرف  در       
ــب  ــي مرک ــي کوچک ــد اجتماع ــه واح ــي ک ــای جغرافیای فض
از تعــدادي خانــواده، کــه نســبت بــه هــم داراي نوعــي 
ــتند،  ــترك هس ــق مش ــف و عائ ــتگي، عواط ــاس دلبس احس
در آن تجمــع مي یابنــد و بیشــتر فعالیت هایــي کــه بــراي 
تأمیــن نیازمندي هــاي زندگــي خــود انجــام مي دهنــد، از 
طریــق اســتفاده و بهره گیــري از زمیــن و در درون محیــط 

۱۳
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ــن واحــد اجتماعــي کــه  ــرد«. ای  مسکوني شــان صــورت مي گی
ــد، در عــرف  ــه کار کشــاورزي اشــتغال دارن اکثریــت افــراد آن ب

ــود. ــده مي ش ــل »ِده« نامی مح

جامعه  شــناس   )Placide Ramboud( رامبــد  پاســید     
ویــژه اي اســت  فرانســوی می گویــد: »ده واحــد اجتماعــي 
ــه  ــا ب ــن فض ــت و ای ــل اس ــاط متقاب ــا، در ارتب ــک فض ــا ی ــه ب ک
ــك عنصــر ضــروري در نظــام اجتماعــي »ده«، نقــش  ــوان ی عن
دارد. بــه ایــن ترتیــب »ده« داراي ُبعــد اجتماعــي مي  باشــد 
کــه مي توانــد یکــي از عوامــل اساســي تشــکیل دهنــده آن 
ــاي  ــل گروه ه ــاي متقاب ــول کنش ه ــمار رود. »ده« محص ــه ش ب
ــي  ــه اي محل ــاي »ده« رابط ــان اعض ــت. می ــا اس ــاني و فض انس
ــت و  ــي اس ــل تاریخ ــاي متقاب ــه کنش ه ــه نتیج ــود دارد ک وج
همیــن موضــوع موجــب پیــدا شــدن حافظــه جمعــي و محلــي 
مي  شــود و نتیجتــًا نوعــي وجــدان یــا شــعور جمعــي بــه وجــود 

ــي آورد. م

تعریف »روستا« در قانون ایران

ــون  ــتقل در قان ــکونتگاه مس ــک س ــوان ی ــه عن ــتا« ب       »روس
تعریــف شــده کــه اگــر جمعیــت آن از یــك نصــاب معینــي 
ــد.  ــاء ده ــهر ارتق ــه ش ــد آن را ب ــت مي توان ــود، دول ــر ش افزون ت
اغلــب  و  اســت  بــوده  روســتاها  پایــه ســکونتگاه هاي  پــس 
شــهرهاي امــروز در ســطح اســتان و کشــور تــا چنــد ســال قبــل 
ــذب  ــا ج ــه اي ب ــوالت منطق ــر تح ــه در اث ــد ک ــتایي بوده ان روس
ــه شــهر شــده اند. جمعیــت و تغییــر ســاختار فضایــي تبدیــل ب

ــه  ــا ب ــز از شــهر می داننــد، ی       روســتا را از چنــد جهــت متمای
ــود را  ــاي خ ــا و ویژگي ه ــي کارکرده ــتا برخ ــر روس ــي اگ عبارت
ــد،  ــدا کن ــا را پی ــا و کارکرده ــي ویژگي ه ــد و برخ ــت بده از دس
نامیــد.  اطــاق  شــهر  را  ســکونتگاهي  نقطــه  آن  مي تــوان 
ایــن ویژگــي عــاوه بــر ابعــاد جمعیتــي، ابعــاد اقتصــادي 
ویژگي هــاي  از  یکــي  نیــز شــامل مي  شــود.  را  اجتماعــي  و 
ــًا  ــد، خصوص ــر تولی ــي ب ــاد مبتن ــتا، اقتص ــك روس ــخص ی مش
مبتنــي بــر کشــاورزي اســت. بــر اســاس همیــن نــوع اقتصــاد، 
شــیوه معیشــت مــردم شــکل مي گیــرد و تخصص هــاي الزم 
در روســتا تعریــف مي شــود و افــراد ســامان زندگــي روزانــه 
خــود را بــا ایــن نــوع اقتصــاد منطبــق مي کننــد. در کشــاورزي 
ویژگــي تولیــد هــر محصــول و شــرایط محیطــي مختلــف، 
ــه  ــه وجــود مــي آورد. ب روش هــاي گوناگونــي را بــراي زیســتن ب
زبــان ســاده تر، اقتصــاد روســتایي، شــیوه زندگــي کــردن را بــه 
ــد و  ــیوه هاي تولی ــن ش ــاس همی ــر اس ــوزد و ب ــتایي مي آم روس
توزیــع کار بیــن روســتائیان، روابــط اجتماعــي شــکل مي گیــرد 
کــه معمــواًل ایــن روابــط بــا شــیوه هاي تولیــد و روش هــاي 

ــت. ــق اس ــت منطب معیش

ــي از  ــاي مختلف ــران، مدل ه ــتاهای ای ــخ، روس ــول تاری      در ط
زندگانــي مــردم را در شــرایط مختلــف آب  وهوایــي در ارتفاعــات 
مختلــف توپوگرافیــک بــه خــود دیــده اســت. کشــاورزان و 
زارعیــن غــات، باغــداران، دامــداران و ... هــر کــدام شــیوه اي 
ــط کار  ــك رواب ــد، ی ــیوه از تولی ــر ش ــد و ه ــد را برگزیده ان از تولی
تعریــف کــرده و روابــط کار هــم باعــث ایجــاد روابــط اجتماعــي 
مخصــوص بــه خــود شــده اســت )دفتــر امــور روســتایی و 

ــوراها(. ش

اشکال اصلی روستاها

ــف(  ــد: ال ــی دارن ــکل اصل ــتایی دو ش ــکونتگاه های روس      س
ســکونتگاه  های  ب(  کانونــی،  یــا  مجتمــع  ســکونتگاه  های 

ــده. ــا پراکن ــرق ی متف

طبقه  بندی روستاها براساس شکل استقرار و تیپ آن ها

ــی و  ــاختارهای اجتماع ــر از س ــتر متاث ــتاها بیش ــپ روس      تی
اقتصــادی روســتاها مي  باشــد )مهــدوی، 1393(.

   1. روستاهای متمرکز یا گردآمده،
   2. روستاهای پراکنده،
   3. روستاهای بینابین.

الگوهای سکونتگاه مجتمع
ــا دو ردیــف مــوازی از خانه  هــا       روســتاهای خطــی: از یــک ی

تشــکیل شــده اســت.

     روســتاهای کانونــی یــا میدانگاهــی: در مرکــز آن هــا میــدان 
ــا مــکان عمومــی واقــع شــده اســت و خانه هــا در اطــراف آن  ی

ــاخته می شــود. ــکال مختلــف س ــا اش ب

     روســتاهای مســطح یــا صفحــه ای: دارای کالبــدی نامنظــم و 
صفحــه ای اســت و بــه روســتاهای »تلــی« شــهرت یافتــه اســت. 

)ســعیدی،  1377(.

روستاها از نظر توپوگرافی
تقســیم  بــه چهــار دســته  ارتفــاع  نظــر عامــل  از  روســتاها 

: ند می شــو
1. روستاهای جلگه  ای،
2. روستاهای پایکوهی،

3. روستاهای میانکوهی،
۱۴محمدرضا نعمتی4. روستاهای کوهستانی.
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