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1. مقدمه
جدید  سیستم  به  که  است  نامی  محلی   توسعه  چهارچوب1      
برنامه های توسعه در انگلستان اطالق می شود که در دستورالعمل 
جدید برنامه ریزی انگلستان معرفی شده است. این چهارچوب به طور 

تدریجی جایگزین برنامه یکپارچه توسعه شهر شده است.
از  تغییر بیش  انگلستان در مقابل  برنامه ریزی در     سیستم قبلی 
حد انعطاف ناپذیر و دشوار بود. بهبود این وضعیت با جایگزین کردن 
برنامه های قدیمی با مجموعه جدیدی از اسناد )اسناد توسعه محلی( 
می توانند  که  گرفت  صورت  محلی  توسعه  چهارچوب  عنوان  تحت 

متناسب با نیازهای مختلف منطقه به راحتی به روزرسانی شوند.
    چهارچوب توسعه محلی می تواند سیاست های طراحی در مقیاس- 
و خدمات  زمین  کاربری  انواع  به  نسبت  را  های مختلف جغرافیایی 
تنظیم نماید. سیاست های طراحی فضا در چهارچوب توسعه محلی، 
نظام برنامه ریزی را به ارائه مکان هایی با کیفیت باال قادر می سازد. 
فرایند توسعه شهری وابسته به طراحی شهری است که نشان دهندۀ 

احساس مکان، عملکرد و ارتباط این اماکن با یکدیگر می باشد.
   طراحی یک موضوع ذهنی نیست و تصمیم گیری در مورد آن 
باید در چهارچوب سیاست های روشن صورت پذیرد. سیاست، نوعي 
روش طراحي غیر مستقیم و با واسطه است که شامل برنامه هاي 
گوناگون بوده و نیز چهارچوبي اولیه براي عمل و اقدام که پاسخگوي 
از دیگر  انعطاف پذیري  قابلیت  اقتصادي است.  نیازهاي اجتماعي- 
مانند  ها  سیاست  است.  شهري  طراحي  محصول  این  ویژگی های 
اهداف کالن و خرد، کلي نیستند؛ اما راهبردهایي اجرایي هستند. 
براي افزایش استانداردهاي طراحي، داشتن سیاست هاي موثر قابل 

اجرا و ضروري است )وحیدیان صادق، 112:1388 (.
   در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان، به صورت فزاینده ای 
مطالعات،  است.  شده  شناخته  رسمیت  به  طراحی  کیفیت  اهمیت 
نشان دهنده ی چهار نقش کلیدی برای سیاست های طراحی شهری 

در درون برنامه های توسعه می  باشند2:
    - بیان دیدگاه راهبردی فضایی برای محدوده؛

    - تعیین استانداردها و کیفیت توسعه مورد نیاز دولت و اطمینان 
از حصول کیفیت در تمامی اهداف و سیاست های برنامه ریزی؛

    - به عنوان پایه ای برای توسعه تر موضوع، منطقه و محل خاص 
مانند راهنمای چهارچوب توسعه، برنامه های جامع و دستورالعمل های 

طراحی؛
    - برای حفظ و کنترل کیفیت طراحی شهری.

     در سال 2004، سیستم برنامه ریزی  انگلستان بیانیه ای را منتشر 
کرد که در آن به ضرورت سیاست های طراحی شهری می پردازد. این 

بیانیه می گوید:

با  مطابق  باید سیاست های طراحی  محلی،  توسعه  اسناد  تهیه  »در 
مقررات در نظر گرفته شوند. سیاست برنامه ریزی روشن می سازد که 
طراحی خوب، از جمله در نظر گرفتن مسائل دسترسی، برای رسیدن 
به توسعه پایدار حیاتی است و از آن جدا نمی باشد. طراحی شهری 
اقتصادی  و  اجتماعی  فیزیکی،  بافت  توسعه  به  درستی  به  مناسب، 
ایمن،  کاربران، فضاهای شهری  برای همه  و  پاسخ می دهد  محلی 
تمیز، جذاب و قابل دسترس را فراهم می آورد. در نتیجه اسناد توسعه 
محلی باید مجموعه ای از راهبردهای طراحی و اهداف دسترسی را 

برای تا مین مکان های امن تر شامل شوند.«
   این پژوهش، درصدد ارائه مباحثي در خصوص اهمیت سیاست های 
طراحي شهري در فرایند توسعه شهری می باشد. در ادامه پنج راهکار 
پیشنهادی  فرایند  در  شهری  طراحی  نمودن  دخیل  برای  اساسی 
توسعه شهری در سطوح محلی )چهارچوب توسعه محلی( عنوان شده 
است و در نهایت با تعیین جایگاه طراحي شهري در چهارچوب توسعه 
اجتماعات محلی، سیاست های طراحي که در فرایند برنامه ریزی باید 

مورد توجه قرار بگیرند، به ترتیب ارایه مي شوند.
و  شاخص ها  پایه  بر  ذکرشده  شهری  طراحی  سیاست های       
معیارهای ارتقای کیفیت محیطی ارائه شده اند. همچنین با استفاده 
با  متناسب  که  محور  طراحی  ریزی  برنامه  خاص  راهکارهاي  از 
شاخص ها و معیارهای ذکرشده می باشند، به ارایه توصیه ها و تدوین 
سیاست های طراحي در زمینه کاربست آن ها در فرایند توسعه شهری 

در سطوح محلی پرداخته می شود.
در  ریزان  برنامه  برای  است  فرصتی  محور،  طراحی  ریزی  برنامه     
راستای ارائه مکان هایی با کیفیت باال که مورد انتظار مردم می باشد. 
چهارچوب توسعه محلی ابزار جدید برنامه ریزی برای توسعه با کیفیت 

باال می باشد.

2. تحول از برنامه ریزی کاربری زمین به برنامه ریزی 
طراحی محور

نسبتا  توسعه  روند  تنظیم  در  اگرچه  زمین  کاربری  برنامه ریزی     
موفق عمل کرد اما در ارتباط با ایجاد تعادل بین این روند و کیفیت 
از  ناشی  که  هایی  آسیب  بروز  همچنین  شد.  مشکل  دچار  محیط 
تصمیم گیری های خطی بوده اند به بررسی مجدد سیستم و تاکید بر 

برنامه ریزی جامع پیشگیرانه و اهمیت طراحی خوب منجر شد.
پژوهش حاضر در یک رویکرد کامال متفاوت به برنامه ریزی )برنامه ریزی 
طراحی محور(، به ارائه کیفیت بهتر توسعه می پردازد. البته این مطلب 
به این معنی نیست که سیستم قدیمی برنامه ریزی قادر به ارائه توسعه 
با کیفیت خوب نمی باشد، اما برنامه ریزی طراحی محور چهارچوبی 
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توسعه  فرایند چهارچوب  در  محور  کاربست سیاست های طراحی 

اجتماعات محلی

3. راهکارهای کاربست سیاست های طراحی شهری 

    با در نظر گرفتن معیارهای بدست آمده در راستای طراحی پیاده 
امنیت،  با  مرتبط  شاخصهای  و  اجتماعی  تعامالت  بر  تاکید  با  راه 
معیارهای طراحی پیاده راه امن در جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی 

مطابق جدول شماره 2 حاصل می گردند:

ارائه  ریزی«  برنامه  معمول  به »روش  »بهترین عمل«  تبدیل  برای 
می دهد.

   برنامه ریزی طراحی محور فراتر از برنامه ریزی سنتی کاربری  زمین 
است. این برنامه ریزی به گرد آوری و یکپارچه سازی سیاست های 
توسعه و کاربری زمین با سایر سیاست ها و برنامه هایی که مکان و 
نحوه عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد، می پردازد )2000:43, 

.(DETR & CABE
   چهارچوب توسعه اجتماعات محلی با اهدافی چون ارتباط دوباره 
برنامه ریزی با نتایج فیزیکی، دستیابی به تغییرات واقعی در زمین 
به  عوامل  این  می شود.  تدوین  محلی  انداز  وجود چشم  اهمیت  و 
می باشند(2002:15,  ارتباط  در  شهری  طراحی  با  عمیقی  طور 

.(Carmona;et.all

   در سال های اخیر تمایل به طراحی صرفا به عنوان یک نگرانی 
بصری )شکل و سبک( دیده شده است. این امر خود موجب شده 
است تا ابعاد مهم اجتماعی یا زیست محیطی طراحی، به عنوان مثال 
پتانسیل های عرصه عمومی، کیفیت باالی محیط، کیفیت زندگی و 

اصول توسعه پایدار، در نظر گرفته نشود.
انعکاس  برای  اساسی  راهکار  پنج  شده،  گفته  مطالب  بر  بنا    
سیاست های طراحی شهری در اسناد چهارچوب توسعه اجتماعات 

محلی بیان می شود:
اسناد  مراتب  سلسله  در  طراحی  موضوعات  دادن  اثر  ترتیب   .1   
راهبرد  در  آن  از  فراتر  و حتی  اجتماعات محلی  توسعه  چهارچوب 

اجتماعات محلی؛
   2. توجه به طراحی شهری به عنوان بستری که سایر موضوعات و 

سیاست ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛
   3. تنظیم سیاست های طراحی شهری بر پایه درک عمیق از بافت 

محلی و فرایند طراحی شهری؛
   4. اطمینان از این که طراحی شهری فراتر از مقیاس سایت های 
کوچک و مجزا می تواند به ایجاد اهداف چهارچوب توسعه محلی در 

سطوح مختلف فضایی کمک نماید؛
   5. توجه به عوامل اجتماعی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ابعاد 

بصری و عملکردی در تهیه سیاست های طراحی شهری.

طراحی  سیاست های  انعکاس  برای  اساسی  راهکار  پنج  ادامه  در 
شهری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

3-1. ترتیب اثر دادن موضوعات طراحی در سلسله مراتب 
در  آن  از  فراتر  حتی  و  محلی  توسعه  چهارچوب  اسناد 

راهبرد اجتماعات محلی:

   راهبرد اجتماعات محلی در مرکز سیاست گذاری محلی قرار دارد. 
با  طراحی  محیطی،  زیست  گسترده  اهداف  شامل  باید  راهبرد  این 
مسکن،  تامین  برنامه ریزی،  سازی  پیاده  با  مرتبط  اهداف  کیفیت، 
توسعه اقتصادی، مدیریت شهری و زیست محیطی باشد. چهارچوب 
و  شده  بنا  محلی  اجتماعات  راهبرد  مبنای  بر  باید  محلی  توسعه 
اهداف آن را منتقل نماید. برنامه ریزان باید ارتباط بین سیاست های 
طراحی چهارچوب توسعه محلی و آرمان های جامعه را به رسمیت 
شهری  طراحی   قواعد  رعایت  به  تعهد  مستلزم  امر  این  بشناسند. 
برای  که  می باشد.  شهرداری  و  شهر  شورای  محلی،  مقامات  توسط 
رسیدن به این هدف، کیفیت محیطی در سراسر فعالیت ها باید دخیل 

.)DETR & CABE ,2000:87(شود

به عنوان بستری که سایر  به طراحی شهری  3-2. توجه 
موضوعات و سیاست ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد:

    اهداف طراحی برای طیف وسیعی از سیاست های کاربری زمین 
و خدمات، از مسکن تا اوقات فراغت، حمل و نقل تا بهداشت به کار 
می رود. این مسئله منجر به پرسش در مورد چگونگی واکنش نسبت 
به موضوع طراحی شده، که آیا باید آن را یک مسئله مستقل دانست 
و یا مرتبط با سیاست های دیگر؟ برای پاسخ به این پرسش، ترکیبی 
از هردو رویکرد می تواند بهترین پاسخ باشد. اهداف طراحی شهری 
می تواند با سیاست های عمومی موجود در فصول طراحی شهری 
راهبرد محوری یا سند اختصاص داده شده به موضوع طراحی همراه 
شوند. به عنوان مثال، سیاست های مسکن ارزان قیمت اگر بر اساس 
سیاست های طراحی برپاشده باشند، می تواند موجب ارتقا کیفیت 
برنامه ریزی  برای هر دو روش  تواند  رویکرد می  این  زندگی شوند. 
سنتی )برنامه ریزی کاربری اراضی( و برنامه ریزی جدید )برنامه ریزی 
طراحی محور( اعمال شود. مسائل با موضوعات متنوعی از مدیریت 
های  زیرساخت  ترافیک،  سازی  آرام  پارکینگ،  تامین  باز،  فضا 
اجتماعی، ارائه آموزش، تامین سالمت، حمل و نقل و سفر، بازیافت 
می توانند  همگی  عمومی،  های  عرصه  مدیریت  و  پاک سازی  زباله، 
پیامدهای طراحی داشته باشند. الزم به یادآوری است، طراحی خوب 
مسئولیت همه می باشد نه فقط کسانی که اسناد چهارچوب توسعه 

.(Urban Task Force,48:1999)محلی را آماده می نمایند
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3-3. تنظیم سیاست طراحی بر پایه درک عمیق از بافت 
محلی و فرایند طراحی شهری:

    طراحی شهری یک فرآیند خالق است که نیاز به درک درستی 
از بافت محلی، دیدگاه ها و آرمان های عمومی برنامه های پیشنهادی 
»طراحی  و  سیاست«  »نگارش  بخش  دو  هر  فرایندی  چنین  دارد. 
توسعه پیشنهادی« را در بر می گیرد. مقامات محلی باید سیاست های 
نیاز- و  خصوصیات  از  عمیق  شناخت  اساس  بر  را  شهری  طراحی 

بدین معنی است که سیاست ها  امر  این  ارائه دهند.  های محدوده 
ارائه شده توسط  باید نشان دهنده ی هویت، تنگناها و فرصت های 
و  ملی  تکرار سیاست های  به  نباید  و  باشند  پوشش  تحت  محدوده 
در  شده  ارائه  های  سیاست  بپردازند.  دیگر  مناطق  سیاست های  یا 
چهارچوب توسعه محلی باید یک فرایند طراحی قوی را ترویج نماید 

 .(Carmona;et.all,26:2002)

از مقیاس  فراتر  این که طراحی شهری  از  اطمینان   .4-3
اهداف  ایجاد  به  می تواند  مجزا  و  کوچک  سایت های 
مختلف  سطوح  در  محلی  اجتماعات  توسعه  چهارچوب 

فضایی کمک نماید:

3-5. توجه به عوامل اجتماعی و توسعه پایدار با در نظر 
سیاست های  تهیه  در  عملکردی  و  بصری  ابعاد  گرفتن 

طراحی شهری:

   برنامه ریزی طراحی محور، فرایند برنامه ریزی را به صورت طیف 
وسیعی از ابزارهای سیاستی که از مقیاس راهبردی تا مقیاس محلی 
تأثیرگذارند، تعریف می نماید. در این نوع از برنامه ریزی، دیدگاه سنتی 
طراحی، مبتنی بر یک سایت مورد قبول نمی باشد و برنامه ریزان 
باید نقش طراحی را در »شکل دادن به فرم کلی شهری« و »الگوی 
در  طراحی  دهند.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  خیلی  شهری«  توسعه 
مقیاس بزرگ می تواند مجموعه ای از الگوهای توسعه آینده شهری، 
نماید.  تعیین  را  عمده  زیرساخت های  در  گذاری  سرمایه  موقعیت 
موضوعاتی چون چگونگی ارتباط بین محالت، نقش اصلی هر یک از 
محالت، الگوهای رشد و تغییرات اجتماعی- اقتصادی، در ارتباط با 
 DETR &,56:2000)طراحی در مقیاس بزرگ تر مطرح می باشند
CABE). چهارچوب توسعه محلی از طریق نقشه پیشنهادات و یا 
نمودار ها می تواند مسائلی از جمله توسعه زیرساخت ها، فضاهای باز 
و الگوهای حفاظت را نشان دهد. طراحی در سطوح بزرگ تر فضایی، 
به سیاست های خاص در برنامه های اجرایی محدوده و اسناد مکمل 

برنامه ریزی محلی مرتبط می باشد.  

    امروزه شناخت روبه رشدی در ارتباط با دانش طراحی شهری 

وجود دارد، مبنی بر این که طراحی شهری باید موضوعاتی از قبیل 
چگونگی کارکرد محله ها یا چگونگی تاثیر محیط های اجتماعی بر 
زندگی ساکنان را مورد بررسی قرار دهد. رفاه اجتماعی مثال خوبی 
از این عملکرد می باشد. مکان هایی با کیفیت باال به خوبی می توانند 
با  سالم  زندگی  شیوه  محلی،  دوام  با  اقتصاد  کار،  تامین  طریق  از 
پیاده روی، دوچرخه سواری، تحصیل و اوقات فراغت به پیشگیری از 
ناهنجاری های اجتماعی کمک نمایند.  همچنین کیفیت دسترسی، 
از عوامل حیاتی برای دستیابی به عدالت اجتماعی می باشد که باید 
از طریق سیاست های طراحی شهری تامین شود. این امر چالش های 
پیش روی چهارچوب توسعه اجتماعات محلی را افزایش می دهد تا 
از طریق تامین ابعاد اجتماعی و زیست محیطی در کنار نگرانی های 
بصری و عملکردی، هم افزایی بین طراحی مطلوب و توسعه پایدار 
 Urban Task,132 نمایند(1999:  تامین  توسعه،  فرایند  در  را 

.(Force
   طراحی مناسب  مکان، عملکردی با دوام و قابل دفاع را برای مردم 
به ارمغان می آورد که منعکس کننده هویت و تفاوت های محلی می 
باشد. این امر اهداف اجتماعی، اقتصادی و پایداری زیست محیطی 
را حمایت می کند. بیشتر مالحظات طراحی مانند جهت گیری و 
شکل ساختمان، مالحظات پایداری را مد نظر قرار می دهند. عوامل 
دیگر مانند سرزندگی، ایمنی، جنبه های کارکردی قلمرو عمومی، 
تراکم، کاربری مختلط و الگوهای حرکت نیز حاصل توجه به موضوع 
Carmona;et.,31: 2002)پایداری در طراحی شهری می باشند

.(all

چهارچوب  فرایند  در  شهری  طراحی  سیاست های   .4
توسعه محلی

در  موجود  اسناد  از  وسیعی  طیف  شهری  طراحی  سیاست های     
چهارچوب توسعه محلی از جمله سند راهبرد محوری، سند تخصیص 
زمین، برنامه اجرایی محدوده و اسناد مکمل برنامه ریزی را شامل 
اسناد  دقیق  ساختار   .(DETR & CABE, 67:2000)شوند می 
چهارچوب توسعه محلی و موقعیت سیاست های طراحی درون آن ها، 
با توجه به شرایط محلی تعیین می شود، بنابراین از ارائه مدل مشخص 
در این بخش خودداری می شود. اما اسناد چهارچوب توسعه محلی 
وقتی از راهبرد محوری به سمت اسناد مکمل برنامه ریزی حرکت 
می کنند، محتوای دقیق تر و خاص تری را در بخش سیاست های 
طراحی شهری طلب می نمایند. در ادامه به تشریح جایگاه طراحی 
شهری در هر یک از اسناد پیشنهادی چهارچوب توسعه اجتماعات 

محلی پرداخته شده است.
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• سند راهبرد محوری3 

انداز محل )که در راهبرد  اولیه از چشم     راهبرد محوری تفسیر 
اجتماعات محلی دیده شده است( را فراهم می نماید و یک ارزیابی  
گسترده از مناطق ارائه می دهد. مبانی سیاست های طراحی شهری 
در سند راهبرد محوری شکل می گیرد، به عنوان مثال سیاست هایی 
ارزیابی  برای  زمینه  از  روشن  درک  مطلوب،  طراحی  فرایند  چون 
پیشنهادات و سهم طراحی شهری اصولی، برای دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار از آن جمله می باشند. راهبرد محوری تکرار راهبردهای 
راهبرد  از  باید  محلی  مسئوالن  از  یک  هر  عوض  در  نیست.  ملی 
سطوح  در  خود  طراحی  اولویت های  شناسایی  منظور  به  محوری 
محلی استفاده کنند، و اولویت های شناسایی شده را در اسناد دیگر 
مدنظر قرار دهند. راهبرد محوری ممکن است برنامه ریزی کاربری  
زمین را در برگیرد اما فراتر از آن عمل می نماید. نقشه پیشنهادی و 
نمودار اصلی می تواند سیاست های محوری و برنامه های پیشنهادی 
از  اطمینان  با  باید  شهری  طراحی  سیاست های  نماید.  ارائه  را 
اولویت بندی شوند  تامین کیفیت توسعه در سراسر سطوح محلی 

.(Carmona;et.all,35:2002)

• برنامه تخصیص سایت و برنامه عملیاتی محدوده

   تمرکز سیاست های طراحی شهری در »برنامه تخصیص سایت« 
و »برنامه عملیاتی محدوده« بر مناطقی است که احتمال تغییر در 
آن ها زیاد است. از آن جمله می توان به مناطق با هویت ویژه و یا 
مربوطه  طراحی  سیاست های  کرد.  اشاره  بازسازی  نیازمند  مناطق 
برای مناطق باید بر اساس اصول اساسی مبتنی بر راهبرد محوری 

تهیه شوند.
برای  باید قوانین طراحی گسترده ای را  برنامه تخصیص سایت     
زمین اختصاص داده شده، مدنظر قرار دهد، در حالی که برنامه  های 
عملیاتی محدوده، باید از توزیع محلی قوانین استفاده کند و طرح و 
مفاهیم طراحی خود را شناسایی و ترکیب نماید. برنامه های اجرایی 
محدوده فرصت ارائه چشم انداز دو یا ترجیحا سه بعدی برای منطقه 
را فراهم می نماید. بیشتر الزامات طراحی به طور معمول در اسناد 
در  می شوند. سیاست های طراحی شهری  یافت  برنامه ریزی  مکمل 
این نوع از اسناد تنها از راهبرد محوری منعکس نمی شوند. آن ها از 
پیشنهادات و زمینه های تحت بررسی نیز نشات می گیرند(2004 

.(Byers,83:

• سایر اسناد برنامه توسعه

   راهبرد محوری باید شامل سیاست های عمومی طراحی باشد. به 
طور مشابه، سیاست های خاص منطقه در برنامه تخصیص سایت و 

برنامه اجرایی محدوده آورده شود. مجموعه محدودی از سیاست های 
عمومی کنترل توسعه، به عنوان بخشی از راهبرد محوری یا به عنوان 
یک سند جداگانه برنامه توسعه آورده می شوند. این سیاست ها بر 
اساس موضوعاتی از جمله حفاظت از امنیت، سکونت و یا دسترسی 

و نه کاربری زمین چیده شده اند.
   توسعه با کیفیت باال و طراحی مطلوب از جمله مباحث بسیاری 
قالب  در  موضوعاتی  عنوان  به  توانند  می  بنابراین  می باشند،  مهم 
حق  مربوطه  کارهای  و  ساز  و  طراحی  اهداف  از  جامع  ای  بیانیه 
خود را ادا نمایند. سیاست های مربوطه می تواند شامل معیارهایی 
پیشگیری  فراگیر،  دسترسی  پایدار،  ساز  و  ساخت  و  طراحی  برای 
قبیل  از  با مسائل تخصصی تر  ارتباط  اهدافی در  یا  و  از وقوع جرم 

ساختمان های بلند و یا توسعه واحدهای همسایگی باشند.
    جمع  آوری کلیه سیاست های طراحی شهری در ارتباط با کاربری 
تواند  می  محلی  طراحی  سند  یک  در  آن  به  مرتبط  غیر  و  زمین 
برنامه ریزی  امر  در  بهتر  همکاری  سیاست ها،  کمتر  تکرار  موجبات 
شهری و کاربری زمین، اجرای ساده تر و با کیفیت باالتر توسعه را 
توان سیاست های عمومی طراحی  به عنوان مثال، می  آورد  فراهم 
شهری در دسترسی فراگیر و یا تمایز های محلی را به سیاست های 
فرایندی در فضا های باز، بزرگراه ها و مدیریت عرصه های عمومی 

مرتبط کرد.
ارزش  بر  محلی  طراحی  سند  که  شود  حاصل  اطمینان  باید    
چهارچوب توسعه اجتماعات محلی می افزاید و از کارآمد بودن آن 
جلوگیری نمی نماید. همچنین باید در سلسله مراتب اسناد توسعه 
سیاست های  دهد.  اختصاص  خود  به  را  مشخص  جایگاهی  محلی 
عمومی کنترل توسعه نیز باید در برنامه توسعه محلی و در نتیجه در 
اسناد توسعه محلی آورده شوند. متناوبا، ارتباط بین کاربری زمین 
شکل  محوری  راهبرد  در  تواند  می  طراحی  فضایی  سیاست های  و 
گیرند و در بخش طراحی محلی جای داده شوند. بهترین روش در 
این زمینه به شرایط محلی و اهداف محلی بستگی دارد)141:2004 

.(Walters & Brown,

• اسناد مکمل برنامه ریزی4 

مسائل   از  وسیعی  طیف  است  ممکن  برنامه ریزی  مکمل  اسناد     
موضوعی و یا موضعی را در بر گیرند که به گسترش سیاست ها و یا 
ارائه جزییات دقیق تری از سیاست های موجود در هر یک از اسناد  
برنامه توسعه می پردازند. اسناد مکمل برنامه ریزی ممکن است به 
صورت هایی از راهنما های طراحی شهری، دستورالعمل های طراحی، 
محور  موضوع  اسناد  یا  و  جامع  برنامه  منطقه،  توسعه  دادخواست 
شکل یابند. اسناد مکمل برنامه ریزی مانند راهنما های طراحی برای 

موضوعات خاص مانند طراحی جلو خان مغازه ها تهیه می شوند. 
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اهداف طراحی شهری برای مناطق خاص و سایت های بزرگ جزئیات 
بنابراین  توسعه طلب می کنند،  برنامه  اسناد  به  نسبت  را  بیشتری 
برنامه های جامع طراحی شهری، دادخواست های طراحی، چهارچوب 
طراحی و یا کدهای طراحی شهری که در قالب اسناد مکمل برنامه-

محوری  راهبرد  اساس سیاست های  بر  باید  گیرند،  می  ریزی جای 
برنامه توسعه شکل گرفته و اهداف آن ها را منتقل نمایند  و اسناد 

.(Byers, 104 :2004)

• بیانیه مشارکت اجتماعی5

اگرچه وجود اسنادی مانند بیانیه مشارکت اجتماعی از جمله مسائل 

می تواند  طراحی شهری،  ابزار  اما  باشد  نمی  طراحی شهری  حیاتی 
تاثیر عمیقی بر درک جامعه از طرح داشته باشد. عکس ها، برنامه ها، 
نقشه ها، مدل ها، نمودارها و حتی ماکت که نشان دهنده ایده طراحی 
می باشند می توانند در تجسم مسائل به مردم کمک نمایند در حالی 
که سیاست ها و برنامه ها قادر به این امر نمی باشند. طراحی شهری 
می تواند به عنوان وسیله ای برای آشتی برقرار کردن بین سیاست های 
فضایی و منافع سهامداران عمل نماید و کیفیت طراحی را تضمین 

.(Walters & Brown, 141: 2004)کند
اسناد  از  یک  هر  در  طراحی شهری  جایگاه  که  است  ذکر  به  الزم 
چهارچوب توسعه اجتماعات محلی در نمودار زیر نمایش داده شده 

است.

نمودار1. جایگاه سیاست های طراحی شهری در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی

5. راهنمای سیاست های طراحی شهری مورد نیاز در 
فرایند توسعه پیشنهادی

    سیاست های طراحی شهری ارائه شده در این بخش، می توانند به 
عنوان راهنما مد نظر قرار گیرد. گروه بندی سیاست های ارائه شده بر 
مبنای موضوعاتی است که در اسناد چهارچوب توسعه محلی مطرح 
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می باشند.

      سیاست ها و متون حمایتی طراحی شهری در ارتباط با 
فرایند طراحی شهری:

   • باید درک درستی از بافت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست 
محیطی و قانونی برای توسعه فراهم آورند؛

   • باید چگونگی بهره گیری مسئولین محلی از دستورالعمل های      
انواع دیگر اسناد تفصیلی هدایت  طراحی، درخواست های توسعه و 

کننده طراحی را توضیح دهند؛
   • باید استفاده از نیروی متخصص را ترویج نماید؛

   • باید اطالعات مورد نیاز طراحی در امر توسعه از ذی نفعان و ذی 
نفوذان کسب شود )به عنوان مثال اظهارات طراحی و دسترسی(؛ 

فرایندهای  از  اطالع  برای  را  طراحی  از  قبل  فرآیندهای  باید   •   
طراحی به کار گیرند.

و  ها  هویت  با  ارتباط  در  شهری  طراحی  های  سیاست    
تمایزهای محلی:

• ارتقاء ویژگی های منحصر به فرد محدوده را ارتقا بخشد؛
• شناسایی نقاط قوت مکان هایی که به لحاظ هویتی از کیفیت 

پایین و یا متوسط برخوردار می باشند؛
به توجه خاص دارند مانند  نیاز  نواحی که  برای  ارائه شاخص   •

نواحی حفاظت شده؛
• آگاهی از دیدگاه های راهبردی و محلی.

سیاست های طراحی شهری مربوط به بعد ریخت شناسی:

• رعایت تناسبات با توجه به مقیاس توسعه؛
• ارائه معیارهایی برای توده ها مانند عرض، ارتفاع، حجم و نسبت 

فضای ساخته شده به فضای باز؛ 
• فراهم آوردن اطالعاتی در ارتباط با تابش نور، سایه اندازی و 

تغییرات آب و هوایی در محدوده توسعه ی مورد نظر؛
• بهینه سازی انرژی و منابع دیگر و افزایش کارایی از طریق شکل 

ساختمان، نحوه جهت گیری، مصالح به کار رفته و...

   سیاست های طراحی شهری در ارتباط با عرصه عمومی و فضای 
باز:

• تعریف فضاهای عمومی خوانا، راحت، محرک و امن؛
• ایجاد بدنه های متناسب با فضاهای عمومی و ایجاد فضاهای 

خالقانه؛
و  هویت  گیری  شکل  در  شهروندان  ذهنی  تصویر  به  توجه   •

کیفیت فضاهای عمومی؛
• رعایت اصول طراحی مبتنی بر کاهش جرم و جنایت از جمله 

فضای قابل دفاع، نظارت طبیعی، دید، روشنایی و اقدامات امنیتی 
دیگر؛

    • رسمیت شناختن اهمیت پارکینگ و نفوذپذیری؛
  • به رسمیت شناختن تاثیر کیفیت فضاهای شهری در شکل گیری 

جوامع موفق، محبوب، ماندگار و پایدار؛
    • حمایت از اتخاذ راهبردهای ارتقا کیفیت فضاهای شهری؛

   • چگونگی استفاده از فضاهای شهری برای پیاده سازی راهبرد 
فضاهای باز و ایجاد فضاهای با کیفیت مطلوب.

سیاست های طراحی شهری در ارتباط با کاربری:

           سیاست های طراحی شهری در ارتباط با حرکت و دسترسی:

ایجاد  برای  محله  یک  سراسر  در  مختلط  کاربری  از  حمایت   •
مکان های ماندگار و سرزنده؛

انواع  برنامه های مختلف و ادغام  • تشویق اختالط فعالیت ها و 
مشاغل؛

• اطمینان از تامین فضاهای شهری مجهز و مناسب برای اوقات 
فراغت؛

• توجه به سازگاری کاربری ها در چیدمان فضایی آن ها.

• ایجاد فرصت رفت و آمد؛
• اطمینان از ایمنی حرکت در فضا برای همه شهروندان از جمله 

افراد معلول و مسن؛
• در دسترس بودن فضا برای تمامی شهروندان؛

• ترویج پیاده روی و دوچرخه سواری با تامین فضا، شبکه ارتباطی 
و امکانات کافی؛

• طراحی شبکه ارتباطی با اولویت به حرکت عابر پیاده؛
• ایجاد ارتباط کارکردی میان بخش های مختلف؛ 

• توجه به مسئله دسترسی و طراحی شبکه ارتباطی از ابتدای 
روند طراحی؛

• توجه به افراد با نیازها و ویژگی های خاص حرکتی.

انداز  با چشم  ارتباط  در  های طراحی شهری  سیاست     
بصری و تنوع زیستی:

   • اطمینان از حفظ ویژگی ها و کیفیت چشم انداز بصری ارائه 
شده در سند راهبرد محوری در توسعه مکان های خاص موجود در 

محدوده؛  
های  سیاست  راستای  در  نظر  مورد  بصری  انداز  چشم  ارائه   •    

پایداری سیستم عملکرد طبیعی و همچنین منابع بصری؛
    • اطمینان از حفظ ویژگی های طبیعی و تنوع زیستی با حداقل 

آسیب به فرآیندهای طبیعی.
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سیاست های طراحی شهری در ارتباط با فرایند معماری:

• حمایت از ارائه فرایندهای معماری با کیفیت باال، بدون محدود 
کردن بی جهت سبک های معماری؛

کیفیت  ارتقا  در  بنا  معماری  کیفیت  شناختن  رسمیت  به   •
محیطی؛

• توجه به کیفیت معماری بنا و تاثیر آن بر شکل گیری فرایند 
ذهنی شهروندان؛

• توجه به اصول اساسی معماری مانند فلسفه طراحی، ساختار 
معماری، مواد، تناسبات، نظم بصری، عملکرد و جزئیات.

سیاست های طراحی شهر در حفاظت از میراث تاریخی:

• یکپارچه سازی سیاست های طراحی شهری و معماری؛
و  بهبود هویت  یا  توسعه، حفظ  امر  به عامل زمینه در  توجه   •

ظاهر محیط های با ارزش تاریخی؛
• تشخیص اهمیت کاربری زمین در حفظ هویت مناطق حفاظت 

شده و یا سایر میراث تاریخی؛
• مدیریت کارامد در محیط های تاریخی با توجه به برنامه های 

اجرایی محدوده؛ 
• مدنظر قرار دادن کاربری هایی بهینه و قابل دوام برای میراث 

تاریخی مطابق با هویت تاریخی محدوده ها؛
• تاکید مداخالت طراحی در توجه به ویژگی های میراث تاریخی 

و عدم آسیب پذیری آن ها؛
• تأکید بر اهمیت تهیه لیستی از میراث تاریخی با ارزش موجود 

در محدوده.

6. نتیجه گیری

    طراحی شهری خوب یک حقیقت انتزاعی نیست، در واقع شرایطی 
است که از طریق آن می توان مکان هایی با کیفیت و کارکرد مطلوب 
خلق نمود. و سیستم برنامه ریزی نقش کلیدی در دست یابی به این 

هدف دارد.
     سیستم برنامه ریزی همواره در رابطه با ترکیب صحیح کاربری هایی 
چون مسکن، تجاری، صنعت در محل های صحیحشان درگیر است. 
اما ایجاد مکان های موفق عالوه بر موارد فوق به فرم و شکل فیزیکی 
توسعه نیز مربوط است. بنابراین طراحی شهری از بزرگ ترین مقیاس 
تا کوچک ترین مقیاس، از مرکز تاریخی شهرها تا توسعه های جدید 

در حومه مرتبط است.
زندگی در شهرها  به محیط  دادن  فرایند شکل     طراحی شهری 
و  سهامداران  مداران،  سیاست  فرایند  این  می باشد.  روستاها  و 
متخصصان مختلفی را شامل می شود. یک نتیجه موفق به کارکرد 

موثر این گروه ها با یکدیگر بستگی دارد.
    هر روز تصمیمات بی شماری اخذ می شوند که می توانند بخشی 
از شهر یا روستا را سرزنده لذت بخش نمایند یا بالعکس موجبات 
ناامنی و عدم کیفیت را در آن بخش از شهر فراهم می کند. در واقع 
این تصمیمات قادرند شخصیت متمایز مکان را ارتقا دهند یا تضعیف 

نمایند.
بزرگ می تواند در طی  تا  از مقیاس کوچک  ای  توسعه  نوع     هر 
ایجاد  نظر  مورد  مکان  شرایط  در  منفی  و  مثبت  تاثیرات  سال ها 
نماید. بنابراین با توجه به موضوع کیفیت در طراحی شهری، سیستم 
ایجاد  روند  این  در  مناسبی  تفاوت های  که  است  قادر  برنامه ریزی 

نماید.
به  منظور دستیابی  به  است  قدرتمندی  ابزاری  مناسب     طراحی 
کیفیت باالتر زندگی شهری، پویایی اقتصادی و استفاده صحیح تر از 

منابع و این امر، کلید طالیی مکان سازی می باشد.
در سال های  بصری  نگرانی  عنوان یک  به  به طراحی صرفا  تمایل 
اخیر مشاهده شده است. این امر خود موجب شده است تا ابعاد مهم 
اجتماعی یا زیست محیطی طراحی، به عنوان مثال پتانسیل عرصه 
عمومی با کیفیت باالی محیط به منظور کمک به بهداشت عمومی، 

کیفیت زندگی و دستور کار توسعه پایدار، در نظر گرفته نشود.

که  را  طراحی  برای  اساسی  عامل  پنج  باال  موارد  جمیع      
باید در اسناد چهارچوب توسعه محلی منعکس شوند نشان 

می دهد:

    - ترتیب اثر دادن موضوعات طراحی در طول سلسله مراتب اسناد 
اجتماعات  راهبرد  در  آن  از  فراتر  و حتی  توسعه محلی  چهارچوب 

محلی؛
    - برخورد با موضوع طراحی به عنوان موضوعی که سایر موضوعات 

و سیاست ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛
بافت محلی و  از  بر پایه درک عمیق     - تنظیم سیاست طراحی 

فرایند طراحی؛
     - شناخت این مطلب که طراحی شهری فراتر از مقیاس سایت های 
کوچک و مجزا می تواند به ایجاد اهداف چهارچوب توسعه محلی در 

سطوح مختلف فضایی کمک نماید؛
   - اطمینان از توجه به عوامل اجتماعی و توسعه پایدار هم اندازه 

نگرانی های بصری و عملکردی در تهیه سیاست های طراحی.
ارائه  برای  چهارچوبی  گرفتن  شکل  موجبات  نهایت  در  که    
سیاست های الزم در ابعادی چون متون حمایتی در فرایند طراحی 
و مقیاس شهر، عرصه  تفاوت های محلی، شکل  و  شهری، هویت ها 
عمومی و فضای باز، کاربری مختلط، رفت و آمد و دسترسی، چشم 
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انداز و تنوع زیستی، معماری، محیط زیست تاریخی شده است.
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