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 چکيده
ساختار مدیریت شهری در ایران به منظور گذر از نظام متمرکز و حرکت به سمت نظام غیر متمرکز 

و بیرون رفت از چالش های رخ داده، الجرم باید ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی  مدیریت توسعه 

پذیرا باشد. این امر یک انتخاب شهری در رابطه با سیما و منظر شهری را به عنوان یک راه حل اساسی 

نیست بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر جهت ارتقا کیفیت منظر شهری تلقی میگردد. چراکه در شرایط 

فعلی این ساختار علیرغم سعی و تالش فراوان در ایجاد ارتباط و تعامل میان سه عامل اصلی شکل 

الت رو به تزاید اجتماعی، اقتصادی، گیری شهر، انسان، فضا و محیط عاجز از پاسخگویی و حل مشک

کالبدی و زیست محیطی شهرها به ویژه در شهرهای بزرگ کشور بوده و شیوه های کنونی برنامه 

ریزی و مدیریت توسعه شهری در زمینه سیما و منظر نه تنها در مواجه با این معضالت، ضعف و 

دن آن به خصوص از طریق ایجاد تمرکز ناکارآمد جلوه می نماید بلکه موجب تشدید اوضاع بحرانی نمو

 .و دفع نظام مشارکتی می باشد

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظام مدیریت شهری در ایران و خارج از ایران)تحلیل چند شهر از 

جهان( با بهره گیری از قوانین مورد عمل با استناد به رویکرد دولت می باشد و در ادامه با توجه به 

عات پیرامون مدیریت منظر شهری، افق آتی مدیریت شهری با رویکرد سلسله مباحث و موضو

 ساماندهی منظر از دید توسعه پایدارتحلیل و ارزیابی گردد.

روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی با بررسی نظام مدیریت منظر شهری از نقطه نظر مفهومی 

ایران و جهان  و نیز بررسی اجمالی  در ایران و جهان و نیز بررسی مفهوم شهرداری و وظایف آنها در

قوانین مدیریت منظر شهری در ایران و چند شهر جهان و در نهایت ارائه الگوهایی در رابطه با مدیریت 

 نظام منظر شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه گیری پژوهش حاضر نمایانگر این موضوع است که تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به 

نظام مدیریت غیر شهری متمرکز شهری متمرکز در راستای ارتقا سطح سیما و منظر شهری، سوی 

 . الجرم بایستی براساس رویکرد توسعه پایدار شهری میباشد

 متمرکز غیر مشارکتی، نظام دفع شهری، پایدار توسعه منظر، مدیریت :يديکل واژگان
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 3 فسقندیس فرحنازخادم،   2 للکلو قهري سارا  ، 1 سودامحمدي دلبند

 .تبریز آزاد دانشگاه شهری، طراحی دکترای دانشجوی 1
 .تبریز آزاد دانشگاه شهری، طراحی دکترای دانشجوی 2
 . تبریز آزاد دانشگاه شهری، طراحی دکترای دانشجوی 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 سودا محمدي دلبند
 

 

 

 جهان و رانیا در يشهر منظر تیریمد  انداز چشم یبررس

 داریپا توسعه بر ديتاک با
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 مقدمه
بدون توجه در شرایط کنونی که شهرها بـا رشـد شـتابان و خلـق مسـتمر مسـائل جدیـد  در رابطه با سیما و منظر مدیریت امور شهری، آنهم

 ای بسیار دشوار است که پایانی برآن متصور نمیتوان شد . اداره کنندگان شـهر آنچنـان دسـت بـه می باشند ، وظیفه مواجـهبه ساختار فضایی، 

های  زیرساختها ، کمبود سرانه مچون آلودگی زیست محیطی، بدمسکنی ، ترافیـک شـهری ، امنیـت شـهری ، اشـباعگریبان حل مشکالت حادی ه

منظر شهری از نقطه نظر بصری را ای  جویی برای حل ریشه خدماتی ، سیل عظیم جمعیت و .... می باشند که کمتر فرصت و یا حتـی تـوان چـاره

مدیریت شهری در چنین حالتی الجرم  از اینرو میتـوان گفـترا مد نظر قرار میدهند.  م اندازی مطلوب را مسائل و حرکت به سوی چش دارند و

حیات شهر در افق بـــلند مدت ، تنها به آب و جاروی شهر بسنده نموده  هدف و اساس اقدامات خود را آن چنان محدود مینماید که بدون دغدغه به

 . است

دولت در  در توسـعه ملـی ، شـاهد نـاتوانی از جنبه سیما و منظر یت روزافزون و تأثیرات شگرف تحوالت شـهریهمزمان با افزایش درك اهم

شهرهای بزرگ هستیم . این امر در مقایسه  تمامی سطوح در اداره امور شهرها و پاسـخگویی بـه نیازهـای فزاینـده و متنـوع شـهروندان خصوصـاً در

 .ملموستر می باشدهای گذشته بسیار  با دهه

وضوح توسعه هر کشوری در تمامی ابعاد با نحوه اداره شهرهای آن همبستگی عمیقی دارد . بنابراین شـیوة  این در حالی است که بطـور

مل نماید که ای ع بگونه در نحوه اداره شهرها الزم است که مبتنی بر نگرش نوینی از حاکمیت و حکمرانی شـهری باشـد تـا در اداره شـهر جدیـدی

آنان را داشته باشد . نباید این موضوع فراموش گردد  نه تنها دولت بلکه مشارکت مردمی را نیز به یاری طلبیده و زمینـه و تـوان جـذب همکـاری

ظـام و سیسـتم حکـومتی شهر و نحوه مدیریت و راهبرد توسعه آن کامالً تحـت تـأثیر ن که هرگونه تصمیم گیری ، سیاستگذاری و برنامهریزی در اداره

 .ایدئولوژی ، تفکرات و نگرش حاکمان آن میباشد حـاکم بـر کشـور و بـالطبع

ها و ارتقاء رفاه شهروندان در ابعـاد مختلـف اجتماعی ، اقتصادی ، و...  در تب و تاب جهانی شدن و رقابت شدید شهرها در جذب سرمایه

دوقطبی شدن جامعه ، نزول شرایط زیست محیطی و... نیز  طر ، از دسـت رفـتن هویـت محلـی ،پیامدهای زیانباری همچون کاهش حس تعلـق خـا

ای  الجرم برای مواجـه شـدن بـا ایـن تبعـات چاره که از همه مهمتر کاهش توجه به سیما و منظر شهرها از نظر مدیریت شهری است بروز مینماید

رشد شهرها جایگزین نمود . در چنین حالتی  اصولی توسعه شهرها را بجای خـوشبـاوری و رهاسـازینیست جزء اینکه هدایت و راهبری خردمندانه و 

و زیبانگر جانبه  ای همه بلکه فراتر از این موضوع ، راهبری شهر به سوی توسعه مدیریت شهری دیگر صرفاً مدیریت مشکالت شهر را بر عهـده نـدارد

مدیریت شهری و بررسی ابعاد ای گذرا بر سیتمهای حکومت شـهری و ه سعی گردیده است تا ابتدا با اشارهدر این مقال و پایدار را بر عهده دارد

ی مدیریت قوانین حاکم بر منظر شهری و مقایسه نظام مدیریت شهری و منظر شهری در ایران وجهان اقدام به ارائه مختصری از مدیریت منظر شهر

 از نقطه نظر پایداری پرداخته است.

 

 ورت و اهداف تحقيقضر
ضرورت انجام پژوهش حاضربرای پی بردن و بررسی ابعاد مدیریت قوانین حاکم بر منظر شهری و مقایسه نظام مدیریت شهری و منظر شهری 

 در ایران وجهان اقدام به ارائه مختصری از مدیریت منظر شهری از نقطه نظر پایداری پرداخته است.

با هدف تحلیل نظام مدیریت شهری در ایران و خارج از ایران)تحلیل چند شهر از جهان( با بهره گیری از حاضر  در این راستا هدف پژوهش 

ی قوانین مورد عمل با استناد به رویکرد دولت می باشد و در ادامه با توجه به سلسله مباحث و موضوعات پیرامون مدیریت منظر شهری، افق آت

 از دید توسعه پایدارتحلیل و ارزیابی گردد. مدیریت شهری با رویکرد ساماندهی منظر

 

  يشهر تیریمد مفهوم

 رانیا در يشهر تیریمد ساختار و مفهوم

 تیریمد تیموفق عدم ای و تیموفق زانیم, شد خواهد منجر یریگ میتصم نظام کی به مجموع در که است ندیفرا کی رانیا در  یشهر تیریمد

 ینوع توان یم را تیریمد نوع نیا ینگاه از. است نظر مورد جامعه یاقتصاد و یاجتماع و یحقوق ساختار و تیمشروع و قدرت به یبستگ یشهر

: 1387،یفیلط.)شد خواهد رانیا رینظ ییها دولت بار شدن سبک باعث که دانست مردم یریپذ مشارکت جلب یبرا خودگردان و یمحل حکومت

14)]1[ 

 است گرانید لهیوس به کارها انجام هنر شامل تیریمد. است الزم شهر و مدیریت واژه دو ترکیب به توجه, یشهر تیریمد مفهوم شناخت یبرا

 .دانست شده فیتعر اهداف به یابیدست یبرا سازمان یاعضا کنترل و تیهدا, یسامانده, یزیر برنامه ندیفرا را آن توان یم و
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 طیمح بیترک و ساز و ساخت از یسبک به اشاره دیگر سوی از و یزندگ ینوع به اشاره ییسو از. دارد یغامض و دهیچیپ اریبس یمفهوم شهر اما

 چگالی و عمومی خودگردانی, غالب اشتغال, جمعیتی های آستانه,  شهر از شده ارائه فیتعار در. است یعیطب یها طیمح با ساخت انسان یها

: 1387عه،یش.)است آمده وجود به سکونتی نوع این از متفاوت تعاریف, یاجتماع و ییایجغراف مالحظات بنابر البته. خورد می چشم به جمعیتی

29)]2[ 

 و کالبدی, اقتصادی, یاجتماع نظر از چه شهر با مرتبط ابعاد یتمام کنترل تا یزیر برنامه ندیفرا استقرار دهنده نشان شهر و تیریمد ترکیب

 . است شده تقسیم مختلفی نهادهای و ها سازمان میان گستردگی به توجه با که ای وظیفه. است محیطی

. است مدنی جامعه نهادهای و شهروندان, شهر شورای,شهرداری شامل است یافته تقلیل شهری امور اداره به که شهری مدیریت ایران کشور در

 .است شهرها اداره در دخیل نهادهای از بزرگتری گستره از نشان مفهوم این حقیقت اما

 نشان است شده انتخاب یرضوان یدیسع و انیکاظم دکتر یها یشهردار به یریجد فیوظا یواگذار یسنج امکان کتاب از که ریز شکل

 .اثرگذاراند رانیا در یشهر تیریمد ندیفرا بر که است مختلف طهیح کنشگران دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ]3[(32: 1391،یرضوان و انيکاظم: منبع)

 

 جهان در يشهر تیریمد ساختار و مفهوم

 توسط هماهنگ طور به که است اقداماتی و  ها ریزی برنامه ، ها سیاستگذاری سلسله یک شامل. نیست شهرداری شامل فقط شهری مدیریت

 شهرنشینی از ناشی مشکالت بتواند تا گیرد می صورت شهرداری رهبریت با  مردم و خصوصی بخش ، قضائی و قانونگذاری نهادهای ، دولت ، شهرداری

 .برساند آنها شده ترسیم انداز چشم به را شهرها و داده کاهش را

 تیریمد یالگو اصول نیترمهم یشهر تیریمد یهابرنامه یارتقا و نظارت ،یشهر تیریمد یهابرنامه یاجرا ،یزیربرنامه تیریمد عامل سه

 سریم یانسان منابع رفاه و شرفتیپ جهت در شهرها ممارست و تالش گرو در یشهر تیریمد یهابرنامه توسعه. است ییاروپا یکشورها در شهرها

 .شود یم

 ،یاجتماع عدالت و یتساو حفظ ،یاقتصاد یوربهره ،یدولت یهامشارکت جذب شامل اقدامات، نیا ،یشهر تیریمد ییایآس کارشناسان نظر از

 .بود خواهد ریپذامکان منابع، عادالنه عیتوز و نهیبه استفاده هیسا در که است یطیمحستیز طیشرا بهبود و فقر کاهش

 اول، مرحله در که یطور به شده یانیبن راتییتغ یسر کی دستخوش تاکنون، یالدیم 198۶ سال آغاز از مرحله سه یط یشهر تیریمد

 امور ،یاراض تیریمد موضوع چهار در یکاربرد قاتیتحق یبررو هابرنامه نیا. است گرفته شکل 1991 تا 198۶ یهاسال در یشهر تیریمد برنامه

 یجهان سطح در یشهر تیریمد یکاربرد یابزارها و یعمل یراهبردها توسعه هدف با یشهر ستیز طیمح و هارساختیز ،یشهر تیریمد و یمال

 ]4[(231: 1391،ینجات.)بود شده متمرکز
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 و یامنطقه صورت به ابتدا دات،یتول سطح و ییکارآ یارتقا جهت در ابزارها و راهبردها نیا از استفاده یچگونگ خصوص در مرحله نیا اهداف

 .است بوده جهان یکشورها تمام به آن بسط سپس

 یامشاوره یهاشیهما و هاکارگاه سیتاس و منطقه کارشناسان اتیه لیتشک لیقب از داتیتول و ییکارآ سطح به یاساس زمیمکان دوم، مرحله در

 نیا ساختار که یصورت به شدهیم معطوف کشور، کل به کاربرد یابزارها و هایمش خط نیا یمعرف منظور به که پرداختهیم یکشور سطح در

 .است بوده منطقه ادارات به هاتیفعال نیا انجام تیمسوول یواگذار و ییتمرکززدا ها،برنامه

 یشهر معضالت ساختن مرتفع جهت در اعتبار نیتام مراکز و هابانک دولت، ییکارآ میتحک و جادیا منظور به یشهر تیریمد ،یبعد درمرحله

 مستمند قشر یزندگ طیشرا که یدولت اقدامات و هاتیفعال بر شیپ از شیب سوم مرحله ادامه در (2۰۰1-2۰۰4) آخر مرحله در و است افتهی اختصاص

 ]5[(23: 1389،یدیسع. )بود شده متمرکز ساخت،یم متاثر را یشهر جامعه درآمد کم و

 حل و یدولت یهامشارکت جذب ،یشهر ستیز طیمح تیریمد شهرها، در فقر سطح کاهش مانند خاص ییهانهیزم به هابرنامه نیا اکنون هم

 .است شدن اجرا حال در ایآس در شهر 21 در هابرنامه نیا اکنون هم که یطور به پردازدیم یشهر جامعه در ادیاعت و دزیا معضل

 

  يشهردار ستميس

 رانیا در يشهردار ستميس

 و یآورجمع شهر، نگاهداشتن زهیپاک سازمان، نیا فهیوظ. شودیم اداره شهردار نظر ریز که است یمحل ییاجرا نهاد کی رانیا در یشهردار

 یروهاین بر یفرمانده و شهر در نظم یبرقرار نیهمچن و شهروندان از یشهر عوارض افتیدر ،یشهر ساز و ساخت یمجوزها صدور ،یشهر زباله حمل

 .است یردولتیغ و یعموم نهاد کی یشهردار. دارد عهده بر را یرانندگ و ییراهنما

 نه رانیا در یشهر تیریمد عملکرد یبرا قدرت میرژ.باشد شهروندان درازمدت منافع کننده نیتأم نتوانسته رانیا در یشهر تیریمد نظام

 یفراموش به مردم حقوق و کرده ستد و داد گریکدی با یشهر مسلک تاجر رانیمد شودیم موجب که باشد؛یم یسوداگر قدرت بلکه قانون قدرت

 ]6[(23: 1395،یآخوند.)هستند فروش و دیخر قابل ضوابط و مقررات آن در که دارد وجود هیپا تجارت یشهردار رانیا در. بسپارند

 فروش محل از عمدتاً حاضر حال در رانیا در کالنشهرها(25همان،.)استشده فاجعه به لیتبد رانیا در یشهر تیریمد که معتقدند یبرخ

 بدنه دهدینم واجازه برده نیب از را شهرها رازهیش روند نیا. شوندیم اداره شوند حفاظت دیبا که ییهاتیظرف و یطیمحستیز یهاتیظرف و ارزشها

 تیسرا کوچک یشهرها یحت و کشور یکالنشهرها کل به و شروع تهران از نبوده تهران شهر مختص نیا. کند دایپ شکل شهرها در یتخصص

 ]7[(58: 1392از،ین یاحمد.)استنموده

 نیا اساساً. اندبوده تیمسئول یدارا متخصص ریغ افراد آن در همواره که استبوده نیا یشهردار یتخصص یهاحوزه در تیریمد یهایژگیو از

 .ستین دادن ادامه قابل و نبوده مصحلت صورت نیا به شهر تیریمد بدانند که اندنداشته یکاف دانش ای اندنبوده متوجه افراد

 ، تشکیالت قانون و آن بعدی اصـالحات و1334 مصـوب شـهرداریها قـانون به توجه با ایران در شهرداری سیستم اداره برای انتخاب روش

 شهردار ـ شهر شورای سیستم " اول نوع از آن بعدی اصالحات و1375 مصـوب شـهرداران انتخـاب و کشـور اسـالمی شوراهای انتخابات و وظایف

 .باشد می "
 

 جهان در يشهردار ستميس

 : از عبارتند که است شده شناخته شهرداری نظام سه جهان سطح در
 

 : شهردار ـ شهر شوراي سيستم

 شهر شورای تحـت عنوان خـود از نماینـدگی بـه را عـدهای شهر مردم سیستم این در.  گردید ابداع بیستم قرن اوائل در سیستم این

 وی به را شهر امور اداره و نموده انتصاب و شـهردار انتخاب عنـوان بـه را متخصصـی و شرایط واجد فرد مردم منتخب شورای سپس و برمیگزینند

 عه،یش. ) میآورد بعمل نظارت ابالغی و تصویبی های برنامه با مطابق امور پیشرفت و شـهرداری عملکـرد و فعالیتهـا نحـوه بـر و مینمایـد واگـذار

1387 :548)]2_2[ 

 

 : شهر شوراي ـ شهردار سيستم
 منتخب شهردار سیستم در این و برمـیگزیننـد جداگانـه بصورت انتخاباتی روند یک در را شهر شورای و شهردار ، شهر مردم روش این در

 ]2_3[(549: 1387 عه،یش. )دارد عهده بر را شهر شورای ریاست مردم
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 : مطلق شورایی سيستم

 یکدیگر با حال عین در بوده و عهدهدار را شهرداری در امور از بخشی مسئولیت مردم منتخب شهر شورای اعضاء از یک هر سیستم این در

 اجرایی ضمانت از باشد آراء اکثریت حائز که تصمیمجمعی و مـینماینـد تصـمیمگیـری امـور کلیـه بـاره در جلسات این در و داشته مشورتی جلسه

 در موارد از بعضی در و میشود انتخاب شورا جلسههای کردن اداره برای ارشد رئیس بعنوان شـورا اعضـاء از یکـی سیسـتم ایـن در.  برخورداراست

 ]2_4[(549: 1387 عه،یش.) مینماید وظیفه انجام " سمت دو هر در " شهر انجمن رئـیس و شهردار نقش

 

 يشهر يباسازیز و منظر تیریمد

 (منظر و مايس با مرتبط حیلوا و نيقوان)رانیا در منظر تیریمد ستميس

 و هاابانیخ از یشهر یفضاها یختگیر درهم ،یبصر اغتشاشات از مکلفند کشور، در یشهر توسعه یمجر و یمحل نهاد عنوان به هایشهردار 

 ریتداب ،یشهر سبز یفضا نیتام تا گرفته یشهر یهاساختمان ینما از شهر، میحر تا گرفته شهر محدوده از شهرها، یورود یمباد تا گرفته، هاکوچه

 یریجلوگ و یشهر معابر در واقع شکسته یوارهاید و بناها از خطر رفع تا یعیطب یایبال و مخاطرات از یریجلوگ از ریتداب نیا ند،ینما اتخاذ یخاص

 .شودیم شامل را یشهر یعموم معابر به مشرف یهاوانیا و هابالکن در یش نوع هر گذاشتن از

 یاساخته مهین و متروکه یهاساختمان دارد، یندیناخوشا و نامطلوب اثر یشهر یمایس و برنما که شهرها در موجود یاساس مشکالت از یکی

 و ساخت بر تیریمد و تمام مهین یهاساختمان کردن رها از یریجلوگ منظور به. کندیم یینما خود شهرها در یاساس معضل کی عنوان به که است

 ساختمان به اقدام شهر یاصل معابر و هادانیم در که یکسان زین و کاره مهین یبناها ماندن معطل و یمل منابع اتالف از یریجلوگ و یشهر یسازها

 میجرا مشمول نصورتیا ریغ در د،ینما بنا اتمام به اقدام یساختمان پروانه در شده دیق یزمانبند براساس مکلفند یاراض و امالك مالکان کنند،یم

 .(1335مصوب ها،یشهردار قانون.)شد خواند یشهر عمران و ینوساز قانون( 29)ماده( 2)تبصره موضوع

 گردد دیق است یضرور ساختمان افتنی انیپا یبرا که یمدت حداکثر دیبا شود،یم صادر هایشهردار طرف از که یساختمان یهاپروانه در

 در و برسانند اتمام به را خود ساختمان ها،پروانه در مقرر مدت ظرف دیبا کنندیم ساختمان به اقدام شهر یاصل معابر و هادانیم در که یکسانو

 از و افتهی شیافزا برابر دو به قانون نیا در مقرر عوارض بگذارند ناتمام هم باز شده دیق پروانه در بنا اتمام یبرا که یمدت از بعد سال دو تا که یصورت

 4 به تا افتی خواهد شیافزا قبل سال دو مأخذ برابر دو به عوارض بگذرد که یسال دو هر یبرا بماند، یباق ناتمام همچنان ساختماناگر زین بعد به آن

 .(1387 افزوده، ارزش بر اتیمال قانون.) گرددبالغ سال در درصد

 در واقع خطرناك و شکسته یوارهاید و بناها زشیر خطر از یریجلوگ ،یسوز آتش و لیس خطر از شهر حفظ یبرا الزم ریتداب اتخاذ یطرف از

 اغتشاشات شهرها یاساس معضالت از یکی امروزه بعالوه. است شده فیتعر هایشهردار فیوظا از است شهر ییبایز مخل که ،یخصوص و یعموم اماکن

 هایشهردار فیوظا طهیح در آنها از یریجلوگ که است، یعموم معابر بر مشرف یهاوانیا و هابالکن در اءیاش اقسام و انواع گذاشتن از یناش یبصر

 .(1387همان،.)است

 در واقع خطرناك و شکسته یوارهاید و بناها از خطر رفع نیهمچن و قیحر و لیس خطر از شهر حفظ یبرا الزم اقدام و موثر ریتداب اتخاذ

 گذاشتن از یریجلوگ و معابر در واقع یهاچاله و هاچاه پوشاندن و پرکردن و یخصوص و یعموم یهاداالن و یعموم اماکن و هاکوچه و یعموم معابر

 و هاناودان از یریجلوگ و است نیعابر یبرا خطر موجب آنها افتادن که یعموم معابر به مجاور و مشرف یهاوانیا و هابالکن در ایاش نوع هر

 ]7[(197: 9213،احمدی نیاز.)باشد شهرها نیساکن خسارت و زحمت باعث که هاساختمان یهادودکش

 به خود یفن مامور نظر کسب از پس یشهردار فوق ماده در مندرج یهامزاحمت رفع و رهیغ و بناها از خطر رفع به مربوط موارد هیکل در

 اجرا موقع به نیمع مهلت در یشهردار دستور اگر و دینمایم صادر یمتناسب دارمهلت ابالغ منصوب، ادوات صاحبان ای اماکن صاحبان ای نیمالک

 خسارت پانزده یصد اضافه به را مصروف نهیهز و نمود خواهد مزاحمت ای خطر رفع به اقدام خود نیمامور مراقبت با راسا یشهردار نشود، گذاشته

 ها،رستوران کافه ها،خانهقهوه ن،یدکاک ها،مهمانخانه ها،نماها،گرمابهیس مانند یعموم اماکن هیکل شامل فوق مقررات. کرد خواهد افتیدر طرف از

 .(1347مصوب ،یشهر عمران و ینوساز قانون.) باشدیم زین است یعموم مراجعه آمد و رفت محل که آن امثال و پاساژها

 ساخت در تیفیک با و مناسب ابزار و مصالح از استفاده است، رگذاریتاث اریبس یشهر یمایس بهبود و شهر یباسازیز در که یلیمسا از گرید یکی

 گرفته یشهر معابر یگذار نام به مربوط یها لوحه از شود،یم برده نام آنها از یشهر مبلمان و زاتیتجه عنوان به که ابزار نیا است، یشهر یفضاها

 هایشهردار فیوظا جمله از مناسب مبلمان به یشهر یفضاها زیتجه و اعالنات الصاق یتابلوها نصب و هاکوچه و هاابانیخ نیطرف یگذار جدول تا

 در مناسب یطراح ضمن نینو یهایفنآور و نیمتخصص دانش از یریگبهره با منظور نیا یبرا هایشهردار دارد ضرورت لذا است، شده فیتعر

 .نشوند اغتشاش و ینابسامان دستخوش یشهر یفضاها ،یبصر نظر از تا ند،ینما اقدام آنها نصب یبرا مناسب ضوابط وضع و نصب یابی مکان خصوص

 امثال و آسفالت سنگ، از نیطرف یهاجدول و انهار و یعموم یها کوچه و معابر یروهاادهیپ و روهاسواره کردن آسفالت و هاابانیخ ساختن

 . محل هر یشهردار نهیهز به آن
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 کردن محو و برداشتن و اعالنات الصاق یتابلو نصب و اماکن یگذار شماره و آنها نام لوحه نصب و معابر یگذار نام یبرا یخاص مقررات وضع

 ]8[(93: 1387دزاده،یجمش.)باشند موثر شهر ییبایز و نظافت حفظ در که یاقدامات گونه هر و مجاز ریغ یهامحل از هایآگه

 یهاساختمان ینماها و یشهر یمایس بر که است یغاتیتبل یهایآگه انواع الصاق و نصب ران،یا یشهرها در موجود یبصر اغتشاشات از یکی

 را ییهامحل مکلفند آنها الصاق و نصب از یریجلوگ فهیوظ بر عالوه که هستند هایشهردار امر نیا یمتول نهاد و کندیم جادیا بایناز یاچهره یشهر

 .ندینما استفاده خود یهایآگه نصب یبرا هامحل نیا از شهروندان تا ندینما مشخص شهر مختلف نقاط در

 که ییهامحل در مگر است، ممنوع باشد شهر انجمن مقررات مخالف که شهر یوارهاید یرو بر یانوشته هر الصاق ای یمطلب نوع هر نوشتن

 است ممنوع زین آن یرو نوشتن و کرد اکتفا یآگه الصاق و نصب به دیبا فقط هامحل نیا در و کندیم نیمع اعالنات الصاق و نصب یبرا یشهردار

 ]8 -_1[(124: 1387زاده، دیجمش.) شد خواهد محکوم مهیجر الیر هزار کی تا پانصد پرداخت به نیمالک خسارت هیتاد بر عالوه متخلف

 گرفته قرار دانیم ای و کوچه ای ابانیخ در که شهر محدوده در واقع تمام مهین ای و محل وضع با مناسب ریغ و مخروبه یبناها ای نیزم به نسبت

 ماه دو ظرف اما کند، اخطار مالک به تواندیم شهر انجمن بیتصو با یشهردار باشد یشهرساز نیمواز ای شهر ییبایز و یزگیپاک و یپاک با یمناف و

 نیتام منظور به تواندیم یشهردار کرد، امتناع ای و مسامحه مالک اگر. کند اقدام شهر انجمن نقشه با منطبق آن، مرمت ای و وارید ای نرده جادیا به

 ده یصد اضافه به را آن نهیهز و معمول بداند الزم که را یاقدام گونه هر یشهرساز و یزگیپاک و ییبایز نهیزم در انجمن مصوب طرح یاجرا و نظر

 .(1347،یشهر عمران و ینوساز قانون)… دینما افتیدر موقوفه یمتصد ای و یمتول ای مالک از

 برده نام آن از فرسوده بافت عنوان به که افتدیم اتفاق شهر از یبخش در کشور یشهر یفضاها در یبصر اغتشاشات از یاعمده بخش امروزه

 بر در را رانیا یشهر یفضاها اعظم بخش که است یشهر تیریمد یاساس دغدغه و کشور یشهرها یاساس معضالت از یکی فضاها نیا. شودیم

 یبرا هم یقانون گاهیجا و هستند هایشهردار یشهر توسعه یهابرنامه یاجرا یمتول گرچه شد، انیب نیشیپ سطور در که یطورهمان است، گرفته

 آور الزام هایشهردار توسط آنها یاجرا که -یشهر توسعه یهاطرح زیگر مرکز ،یاتوسعه یراهبردها لیدل به یول باشد،یم متصور یمحل نهاد نیا

 هایشهردار عهده بر یشهر ینوساز فهیوظ یشهر عمران و ینوساز قانون( 1)ماده در الوصف مع است، افزون روز فرسوده یهابافت گسترش -است

 فضاها نیا ینوساز یبهساز یبرا یتخصص نهاد سیتاس به مکلف یشهردار قانون( 111) ماده مفاد چارچوب در نهاد نیا( 1347همان،.)و بوده

 .(1335ها، یشهردار قانون.)باشدیم

 و یمیقد محالت و یاراض و مستغالت و هاخانه خود، هیسرما با یموسسات سیتاس قیطر از توانندیم هایشهردار شهرها، ینوساز منظور به

 یاجرا به اقدام راسا که نیا ای و بفروشند یشهردار مصوب هاطرح طبق ساختمان دیتجد یبرا اقتضا صورت در و ندینما یداریخر … را شهر کهنه

 .(1347،ینوساز قانون.)…ندیبنما یساختمان یهاطرح

 از هم سبز یفضا رینظ است درك قابل انسان حواس توسط که چه آن و متحرك خواه و ثابت خواه ،یعیطب عناصر مصنوع، عناصر بر عالوه

 بیتخر ای درختان قطع که یطور به شود،یم ادی آنها از یشهر یمایس یبصر عناصر عنوان به و داشته نقش شهرها ییبایز در که هستند یعناصر

 هایشهردار. داشت خواهد نامطلوب اثر یشهر یمایس بر ،یطیمح ستیز جنبه بر عالوه و شده یشهر منظر خوردن برهم باعث یشهر سبز یفضا

 یریجلوگ بر عالوه حیصح تیریمد با و بوده یشهر سبز یفضا از ینگهدار و حفظ و نظارت یمتول یشهر توسعه یاجرا مسئول نهاد تنها عنوان به

 سبز یفضا گسترش و حفظ فهیوظ که یطور به. شوند زین یشهر یمایس بهبود باعث توانندیم سبز یفضا و درختان کاشت قالب در یمنظر بد از

.) باشدیم هایشهردار عهده بر« 1387 سال هیاصالح و 1359مصوب شهرها در سبز یفضا گسترش و حفظ یقانون حهیال» چارچوب در آن بر نظارت و

 .(1387 ،مصوب شهرها در سبز یفضا گسترش و حفظ یقانون حهیال اصالح قانون

 معابر، در قیطر هر به آن نابودکردن ای و درخت نوع هر قطع درختان، هیرویب قطع از یریجلوگ و سبز یفضا گسترش و حفظ منظور به

 شهرها میحر و محدوده در شوند شناخته باغ شهر، یاسالم یشورا صیتشخ به که ییهامحل زین و باغات ها،بوستان ها،پارك ها،راهبزرگ ن،یادیم

 .(1387مصوب همان،..)… است ممنوع مربوطه ضوابط تیرعا و یشهردار اجازه بدون

 

 (منظر و مايس با مرتبط حیلوا و نيقوان) جهان در منظر تیریمد ستميس

 نمونه آوردن به قسمت نیا در یشهر منظر یسامانده یبرا جهان گوناگون یشهرها در متعدد نیقوان و ضوابط وجود لیدل به قسمت نیا در

 .شودیم اشاره نهیزم نیا در ییها

 یستیبایم شهر یاصل ینما کباری سال ده هر ، نمود بیتصو خود یجمهور استیر زمان در دوگل مارشال که یقانون طبق س،یپار شهر در

 زین سال هیبق در و شودیم شستشو یشهردار بودجه با شهر چهره و ساختمانها ینما مهم، و یاصل معابر در که لهینوسیبد. شود یبازساز و ینوساز

 .نگهدارند زیتم را خود ساختمان ینما هستند موظف مردم

 یشهردار اجازه بدون تواندینم چکسیه شهر نیا در. باشد داشته وجود سیپار در یشهر ساز و ساخت نیقوان نیتر رانهیگ سخت دیشا

 .دهد انجام ساختمان ینما در یرییتغ نیکوچکتر
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 یشهردار البته. نمود مواظبت آن از دقت با یستیبایم و است یمعمار و هنر از یا نهیگنج سیپار شهر، یشورا یاعضا و یشهردار نظر از

 .گزاردیم احترام شهروندان به و دینمایم استفاده امکانات یتمام از مردم به کمک یبرا

 :مثال بطور. دارد وجود شهر نیا یشهردار مجموعه رفتار و ضوابط و نیقوان در یاریبس جالب نکات

 انجام یبرا را یقانون مراحل چگونه که کنندیم ییراهنما را آنها مردم درخواست و ازین صورت در یشهردار نیمتخصص و یکارشناس گروه •

 .دهند انجام ساختمان ینما و بنا ینوساز و ساز و ساخت یکارها

 ینما شما یبرا درخواست، صورت در کنندفیم کار یدولت یساختمانها از یکی در و هستند یشهردار به وابسته که یدولت یمعمار گروه •

 .دهندیم انجام را یگرید یطراح نوع هر ای و ساختمان

 کیستماتیس بصورت کار کامل مراحل از تا ندینما دییتا و یبررس د،یبازد را شما یها نقشه و طرحها هیکل یستیبایم متخصص گروه نیهم •

 نما، طرح فاضالب، برق، آب، سازه، یها نقشه تمام یستیبایم ساختمان کی مثال، بعنوان. ندینما امضا را مربوطه یها مجوز و کنند حاصل نانیاطم

 ...باشد داشته را مجاور یساختمانها با ارتباط یچگونگ و

 دیتوانینم شما و شده توجه اریبس ساختمانها سقف ای پنجم ینما طرح به یمعمار ساز و ساخت در رایز است، معروف بامها شهر به سیپار •

 ]9[( Allan,129:2۰۰9.) دیکن مشاهده آسمان خط با آن ارتباط و ییباال یانتها نظر از ناقص ساختمان

 

 شهر نیا در یرونیب سقف و ساختمان یباال قسمت یطراح اندازه چه تا که کرد دیخواه تعجب د،یکن دقت سیپار ریتصاو به دقت یکم با اگر

 .است آورده بوجود را یجالب و ژهیو منظر چه تفکر، وهیش نیا تیرعا و دارد تیاهم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .آورده بوجود ییبایز اريبس منظر بام، پشت سبز يفضا با همراه رسديم شهر آسمان به کننده تمام بعنوان که ساختمان يباال اتصال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است آورده بوجود را شاد و ندیخوشا منظره رنگ، قرمز يگلها و سبز و ديسف يرنگها بيترک با هتل کی ساختمان ينما
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 و ، محله نیبهتر مسابقه شهرها نیا در هنوز مثال بطور. کندیم فرق سیپار با نیقوان...  و ونیل س،ین بوردو، مانند فرانسه گرید یشهرها در

 یهاییبایز و بپردازد ستیتور جذب به باشد قادر سیپار کنار در بایز و کپارچهی یشهر و شود ریفراگ یفرهنگساز تا شودیم برگزار شهروندان نیبهتر

 :فرانسه و سیپار رینظ ییشهرها نهیبه تیریمد یبرا منظر و مایس حیلوا و نیقوان از یا نمونه.دهد نشان را خود

 .است متفاوت آنها ییبایز و ساختمان ینما یزیتم یبرا هایشهردار یقیتشو یراهکارها

 .شودیم شامل را گرید زیجوا نطوریهم و %5۰ تا %1۰ از یشهردار عوارض و اتیمال یبخشودگ معموال

 .کاهدیم یشهردار ساالنه عوارض و اتیمال از نما زیتم ینگهدار زین آلمان یشهرها مانند اروپا گرید یشهرها در

 2۰۰2:23۶.) هستند تالش و رقابت در یزیتم و ییبایز یبرا همگان و شده یعموم فرهنگ به لیتبد موضوع نیا جیبتدر قتیحق در

,Arendt, Hannah)]10[ 

 هویتی،) چهارگانه ابعاد با آنها میان رابطه ادامه در که هستند اصولی دارای کدام هر یشهر تیریمد ستمیس در شهری منظر و پایداری

 .میگیرد قرار بررسی مورد پایداری و شهری منظر( محیطی زیست و زیباشناختی عملکردی،
 

 يشهر منظر و  شناسی زیبایی بعد در پایداري معيارهاي

 فضاهای طراحی و شهری منظر با ارتباط در شهری مدیریت سیاستهای مجموعه بودن مکمل وسیله به زیباشناسی بعد در پایداری به رسیدن

 ]11[( ICMA,137:2۰1۰. )دانست زیر شرح به توان می را مدیریتی لحاظ از بعد این در پایداری به رسیدن سیاستهای.  است پذیر امکان شهری

 مالکین به باید اما میشود، تکیه هم از عملکردها جدایی بر مرسوم، بندی منطقه در: آن استفاده نوع نه ساختمان نوع براساس بندی منطقه

 بر در زمانها همه در ساکنین نیازهای برای را شهری منظر و کاربریها پویای تغییر اجازه دیدگاه این.  کنند مشخص را کاربری نوع تا شود داده اجازه

 .میگیرد

 بناهایی مناسب مقیاس اهمیت و آن در موجود بناهای و خیابان ارتباط به توجه:  منطقه در خیابان نوع با ساختمان مقیاس بین هماهنگی 

 .میسازد دلنشین را خیابان فضای میگردد اجراء و طراحی خیابان در که

 و میباشد محله شخصیت حفظ برای ابزاری نظارت، هیأت عملکرد: استاندردها رعایت از اطمینان برای طراحی بر نظارت هیأت کارگیری به 

. نشود بصری اغتشاشات دچار محله منظر تا باشد، محله موجود سازی ساختمان سبک و نوع از مناسب انعکاس و مکمل جدید های توسعه اینکه

 میتواند که است مواردی محله مقیاس در گذار تأثیر عوامل سایر با همراه بناها مقیاس همچنین و ها خیابان شهری منظر به مربوط گیری تصمیم

 .گیرد قرار بررسی مورد هیأت این توسط

 :دانست زیر شرح به میتوان را شهری فضاهای طراحی سطح در زیباشناسی بعد در پایداری به رسیدن سیاستهای 

  فضایی وحدت

 محله فضای دهنده تشکیل عناصر که صورتی به است، واحد کل صورت به فضا متنوع و متعدد عناصر از ای مجموعه تجربه و ادراك منظور

 و هماهنگی از برآمده شناسی زیبایی موارد و متنوع ترکیب از ناشی متفاوت های ویژگی باید محله معماری و شوند منتهی ای یگانه کلیت به باید

 .برساند وحدت به معنادار کلیتی در را تضادها
 

 بيرونی جداره پيوستگی

 ایجاد و محصوریت اصل تحقق به که فضاست، حدود تعریف در ها شیوه ترین درك قابل و متداولترین از یکی ها بدنه یکپارچگی و اتصال

 و دارد آن بصری مطلوبیتهای و محیط منظر بهبود در مهمی نقش شهری شده شناخته ضوابط قالب در ها بدنه اتصال. مینماید کمک فضایی وحدت

 Asami 2۰۰7:15۶( )؛1385نوسازی، سازمان) باشند برخوردار پیوستگی از حرکتی سکانسهای باید منظور بدین. شود منجر فضائی غنای به میتواند

,and Gao)]12[ 

 

  ساختمانی سبکهاي سازگاري

 کارکردی و بصری پایدار ارزشهای سمت به را محله آنها در مشترك های مشخصه و معنادار روابطی ایجاد با میتوان متفاوت هایساختمان در

 ]1_12[( Asami and Gao ,159:2۰۰7. )بخشند خاص تشخص محله یک سیمای به بتوان تا داد سوق
 

 ساختمانها وسيله به گرفته شکل آسمان خط زیبایی
 باشد،. ..( و عطف نقاط وجود و ریتمها انواع نظیر) مهمتر اهدافی به نیل جهت در و آگاهانه که صورتی در مگر ها لبه در آسمان خط نظمی بی 

 خاصی شده اندیشیده انتظام از که صورتی در نیز ها آن صفحه عمق و ها بدنه. زند می دامن آن از ملهم ادراکی های حس و فضایی اغتشاش به
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 ارتباط و کلیت درك و زند می لطمه فضایی وحدت به نسبت همان به باشد بیشتر چه هر ها آن پراکنش نظمی بی و نوسان دامنه و نکند پیروی

 ]2_12[( Asami and Gao ,159:2۰۰7( )1385 نوسازی، سازمان)مینماید مخدوش پیش از بیش را آن مختلف عناصر معنایی – کارکردی

 

  مصالح و رنگ

 بصری اغتشاش. است تأمل قابل بسیار فضایی های مطلوبیت از مراتبی به دستیابی و ادراك در نقششان و آنها روانی تاثیرات و رنگها خواص

 کنترل رو این از. نیست کالبدی عناصر مشابه تأثیر از کمتر مواردی در محیط، فضایی وحدت بر شان منفی تأثیر و رنگها انتظام ریختگی بهم از ناشی

 فضایی های مطلوبیت و محیط کیفیت ارتقاء در شده مطرح موارد سایر کنار در تواند می شهری فضاهای در شان بکارگیری نحوه و آن کاربرد دامنه

 ]3_12[( Asami and Gao,15۶:2۰۰7) باشد داشته بسزایی تأثیر
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 گيري و ارائه پيشنهاداتنتيجه
قانون  137قانون برنامه سوم و ماده  13۶آنچه که در قالب مصوبات دولت پیرامون اعمال مدیریت واحد شهری از طریق عملیاتی نمودن ماده 

شهری میباشد اما الزمه وقوع و از قوه به فعل درآمدن این آرمان و آرزو برنامه چهارم در باال بدان اشاره گردید در واقع افق آتی مدیریت یکپارچه 

 فراهم سازی بسترهای مورد نیاز می باشد. در شرایط کنونی شهرداریها بعنوان رکن اصلی مدیریت شهری در ایران مشروط به تحقق یکسری عوامل

ز اهمیت اینست که هیچ یکی از قوانین مدیریت شهری ایران به صورت صرف اما نکته حائ گذارآماده پذیرش این تصدیها می باشند. و عناصر تاثیر

از یک سو  میگیرند ودر دو بعد منظر شهری و پایداری مورد مطالعه قرار نگاهی به سیما و منظر شهری ندارد و امروزه شهرها بر اساس نگاهی جدید 

دارای مفاهیم شهری مسائل زیست محیطی است و از سوی دیگر پایداری ای همچون عملکرد، هویت، زیبایی و  منظر شهری دارای اهداف عمده

مطرح است . با توجه به اینکه تصمیم  در شهرها مدیریت شهری، سازمان متولی این قوانین و...خاصی است که در آن مباحث نوینی همچون بحث 

تهران سالهای گذشته از سوی سازمان  کالنشهرها نظیر ای برخیبراساس هیچکدام از این رویکردها انجام نمی گیرد و فقط بر شهرهاگیری برای 

 شهرها در مقیاس خردطرح های منظر شهری تهیه گردیده است . الزم است تا در نگاهی که سازمانهای ذی ربط در ارتباط با  شهرداری، نوسازی و....

دارای اشکاالت  کهمعماری و شهرسازی  با تا تصمیمگیریها مرتبط  مدنظر باشدشهرها  دارند استفاده از آموزه های نوین منظر شهری و پایداری 

بوده مقرراتی خاص به صورت دستورالعملهایی وجود دارد که الزم االجراء  شهرهابر موارد فوق در بسیاری از کشورها در طراحی  الوهع .کمتری باشد

ایران صرفاً برای تک بناها مقررات وجود دارد. اما نیاز است مقرراتی همچون . این در حالی است که در و نگاهی صرف به سیما و منظر شهری دارد.

نیز  سیما و منظر به صورت حرفه ای و علمیدر شهرها برای  جامع مقررات ملی که در حال حاضر برای ساختمان ها و تک بناها وجود دارد، مقررات

براساس استانداردهای الزم مرتبط با منظر شهری و پایداری  ر سطح خرد و کالنشهرها دتدوین گردد . این امر موجب میگردد هرگونه طراحی در 

. در پژوهش حاضر ضمن مقایسه ارکان مدیریت شهری و ضوابط حاکم برآن ها در ایران و جهان به ارائه ارکان منظر پایداری پرداخته شده باشد

 وص کالنشهرها در وضعیت نابسامانی قرار دارند.است.که در نتیجه میتوان گفت که در اغلب این ارکان ایران به خص
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