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مراکز شهری فارغ از نقش و عملکردی که دارند؛ همواره پذیرای جمعیتی بیش از ساکنین خود هستند که در طول شبانهروز
برای تأمین خدمات مورد نیاز خود به آن محدوده مراجعه میکنند .اين مسئله در مراكز شهري -كه نقشي فراشهري نيز
مييابند -واجد اهميتي بيشتر است و شهرها و كانونهاي زيارتي از مصاديق مهم اين گونه مراكز به شمار ميآيند .یکی
از مراکز اصلی در شهرهای زیارتی ایران محدودههای پیرامون حرمهای مطهر هستند که عالوه بر جمعیت ساکن خود
(مجاورین) ،حجم قابل توجهی جمعیت زائر غیرساکن را نیز به محدودهی مرکزی جذب میکند .این جمعیت دارای نیازهایی
است که میبایست در محدودهی مرکزی تأمین گردد تا نقش و عملکرد فضایی و فعالیتی محدوده در سطح قابل قبولی
قرار گیرد .به همین دلیل برنامهریزی شهری وظیفه دارد تا نوع و میزان خدمات مورد نیاز برای گروههای جمعیتی را در این
محدودهها پیشبینی و تأمین نماید .برای دستیابی به این هدف استفاده از روشها و تکنیکهای برنامهریزی خدمات شهری
ضروری است .اما عليرغم آنكه روشهاي متنوع و كارآمدي براي تخمين و برنامهريزي خدمات جمعيت ساكن شهر تدوين
شده و مورد استفاده قرار ميگيرد؛ اما فقدان روشهاي مدون براي محاسبهی خدمات و لحاظ نمودن نيازهاي جمعيت سيال
و غيرساکن از معضالت اصلي در برنامهريزي كاربري زمين و خدمات در هستهی زيارتي شهرهاي مذهبي به شمار ميآيد.
اين مقاله ،با تکيه بر تجربيات مؤلفان در زمينهی برنامهريزي خدمات مورد نياز زائرين در هستههاي زيارتي شهرهاي مشهد
و قم و با توجه به ابهامات و سؤاالت موجود در اين زمينه ،مباني و روشهايي را براي برنامهريزي نيازهاي اين گروه از
جمعيت را -بهگونهاي که قابل استفاده براي برنامهريزي توسعهی فضاهاي مذهبي و همچنين قابل استفاده در طرحهاي
کالن و موضعي توسعه شهري اين گونه شهرها باشد -ارائه نموده است .برای این منظور ،دو روش برنامهریزی خدماتی که
بر مبنای تقسیمات کالبدی عملکردی برای محدوده و نهایت ًا محاسبهی سطوح زیربنای فعالیتهای مورد نیاز ،و روش دیگر
با بهرهگیری از ادبیات رایج شهرسازی کشور و بر مبنای برآورد جمعیت سیال در محدوده و همسنگسازی نیازهای آنها و
نهایت ًا محاسبه نیازها بر اساس سرانهی مترمربع زمین صورت گرفته است .استفاده از هر یک از این روشها دارای ملزومات
و شرایطی است که پس از شناخت هر محدوده و تعیین نیازهای مدیریتی آن تبیین میگردد .هر یک از این دو روش دارای
امکانات و محدودیتهایی است که در این پژوهش به آن پرداخته میشود.
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 .1مقدمه و طرح مسأله

 .2ضرورت مسأله

در سالهاي اخير افزايش جمعيت از يک طرف و افزايش
نرخ سفرهاي زيارتي از طرف ديگر سبب شده است تا
جمعيت زائر روزبهروز در مراکز زيارتي از جمله شهرهاي
مشهد ،قم و شيراز و ساير شهرهاي مذهبي که ملجأ ائمه
و امامزادگان شريف ميباشند؛ افزايش يابد .از طرفي هسته
و مراکز زيارتي اين شهرها و ساير اراضي پيرامون اماکن
زيارتي به دليل افزايش تقاضاي زمين در اين محدودهها در
حال تثبيت وضعيت کالبدي خود ميباشند .در اين شرايط
عدم توجه به نيازهاي جمعيت سيال در اين محدودهها -که
به نوعي مخاطبان و بهرهبرداران اصلي اين مجموعهها نيز
ميباشند -موجب شده تا عدم تعادل فضايي و عملکردي اين
محدودهها و حوزههاي اطراف آنها روند رو به تزايدي بيابد.
در اين ميان يکي از خألهاي اصلي نبود روشهاي مدون
براي محاسبه و لحاظ نمودن جمعيت سيال و غيرساکن
در برنامهریزی اين محدودهها ميباشد .عليرغم وجود
روشهاي متنوع و كارآمدي براي تخمين و برنامهريزي
خدمات جمعيت ساكن شهر و محالت ،اما نبود روشهاي
مدون براي محاسبهی خدمات و نيازهاي جمعيت سيال و
غيرساکن از مشکالت برنامهريزي كاربري زمين و خدمات
در هستهی زيارتي شهرهاي مذهبي محسوب میشود .در
صورت تدوین روش برنامهریزی برای در نظر گرفتن و
برآورد نیازهای زائرین میتوان امیدوار بود تا بخشی از
خألهای موجود در قالب برنامههای توسعه حرمهای مطهر
و یا طرحهای موضعی و موضوعی پیرامون آنها برطرف
گردد .اين پژوهش ،با تکيه بر تجربيات مؤلفان در زمينهی
برنامهريزي خدمات مورد نياز زائرين در هستههاي زيارتي
شهرهاي مشهد و قم اقدام به ارائهی مباني و روشهاي
محاسبه خدمات براي اين گروه از جمعيت نموده است.
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امروزه يکي از انواع گردشگري ،گردشگري مذهبي و
زيارتي ميباشد .همچنين زيارت ائمه و اهل بيت مطهر
ايشان يکي از رسومات مذهبي ميباشد که ساالنه عدهی
زيادي از مردم کشور از نقاط مختلف بدين منظور در
حرمهاي اهل بيت حضور مييابند اگرچه در سفرهاي
زيارتي آسودگي و رفاه از اولويت برخوردار نميباشد و در
روايات حتي تحمل رنج و سختي سفر بر اجر زيارت و سفر
زائران ميافزايد؛ اما اين موضوع رافع مسئوليتهاي مديران
اين مجموعهها و مديران شهري براي تأمين خدمات و
زيرساختهاي مورد نياز زائرين نميباشد .اين موضوع نيز
روشن است كه آسودگي و آرامش ناشي از تأمين مناسب
نيازهاي زائرين ،بر تمركز و غناي امر زيارت ميافزايد.
در برنامهريزي توسعهی شهري رايج در کشور از قبيل
طرحهاي جامع و تفصيلي ،معمو ًال مطالعات جداگانهاي
که پاسخگوي نيازهاي اين گروه از جمعيت باشد؛ معمو ًال
يا صورت نميگيرد و يا به حد کفايت -که پاسخگوي
ريزفعاليتها و خدمات مورد نياز واقعي زائرين باشد-
صورت نميگيرد .اين محدودهها ،عالوه بر اینکه بخشي
از جمعيت شهر را ،كه «مجاورين» ناميده ميشوند؛ در خود
جاي داده و بايستي خدمات مورد تقاضاي آنان را عرضه
نمايند؛ شاهد حضور جمعيت كثير «زائرين» نیز هستند
كه نوع خدمات مورد تقاضايشان و شيوهی بهرهمندي از
اين خدمات ،از الگويي كام ً
ال متفاوت با جمعيت «مجاور»
پيروي مينمايد .از طرفي هم برنامهريزي و سرفصلهاي
مطالعاتي رايج در طرحهاي جامع و تفصيلي شهري -که
سند توسعه شهري و کاربري زمين در هر شهر محسوب
ميشود -پاسخگوي این نيازها نبوده و اين موضوع سبب
ميشود تا عم ً
ال پهنههاي فعاليتي و کاربري زمين پيرامون
فضاهاي عبادي-زيارتي يا بدون توجه و يا با توجهي ناقص
به نيازهاي زائرين تعيين گردد .همچنين گرايشهاي بازار
زمين (گرايشهاي اقتصادي زمين) در تعيين فعاليتهاي
پيراموني اين فضاها سبب ميشود تا خدمات يا پهنههاي
کلي تعيين شده به سمت خدمات انتفاعي گرايش پيدا
کند .همچنين در طرحهاي رايج شهري معمو ًال سرانهها

و خدمات شهري براي جمعيت ساکن شهر پيشبيني و
جانمايي ميشود و روشهاي مدوني براي لحاظ کردن
جمعيت سيال و زائر در سرانههاي خدمات شهري مورد
استفاده قرار نميگيرد.
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 .3اهميت برنامهریزی کاربری زمین در تأمین
خدمات شهری
 .3-1مفاهيم پايه
الف) نظام كاربري زمين

از موقعیتهای مکانی مختلفی است که مردم در آن انواع
فعالیتهای خود را سامان میدهند .به اینترتیب ،مطالعات
کاربری زمین شهری عبارتست از« :ساماندهی مکانی و
فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس نیازها و
خواستهای مردم شهر» (زياري )23 ،1388
ب) فعاليت
فعالیت در لغت به معنی عمل كردن به کاري است .در
روند برنامهریزی کاربری زمین الزم است که فعالیتهای
روزمره و رفتارهاي استفادهکنندگان از زمین و انتخاب
فضا از طرف آنها جهت فعالیتهایشان شناسایی شده و
سیستم فعالیتهای آینده با توجه به وضع موجود پیشبینی
گردد .در واقع برنامهریزی زمین شهری در امور کاربری
زمین با دو وظیفهی اصلی روبرو است:
 .1بررسی و تفسیر سیستمهای فعالیت موجود
 .2پیشبینی سیستمهای فعالیتی آینده بر اساس اطالعات
وضع موجود و پيشبيني روندها (چاپلین 1و کایسر،1979 2
)194
 .3-2معيارهاي كاربري زمين شهري

براي تعيين بهينهی كاربريهاي شهري ،معيارهايي مورد
نياز است تا كاربري زمين به صورت مناسب صورت گرفته
و مشخصات و ويژگيهاي محلي و نيازهاي بهرهبرداران و
نوع استفاده از خدمات مؤسسات و نهادهاي مستقر در شهر
مورد سنجش و تصميمگيري قرار گيرد .در ادبيات كاربري
زمين شهري معيارهاي متفاوتي معرفي شده كه اهم آنها
عبارتند از:
 oپایداری :پایداری در کاربری زمین به معنای این
است که از امکانات و توان بالقوه هرقطعه از زمین چنان
بهرهگیری شود که این توان ضمن اینکه کاهش نیافته
و از بین نرود؛ به طور مداوم بر ظرفیت و ایستایی آن
افزوده گردد .در غیر اين صورت استفادهی غیرمنطقی و
سودجویانه از زمین موجب نابودی و تباهی زمین میشود.
 oکارایی :کارایی از نظر هر یک از استفادهکنندگان از
اراضی معنی بیشترین سود حاصله را دارد .الگوي قيمت
زمين شهري عامل اصلي و از معيارهاي اساسي تعيين مكان
كاربري زمين است .كاربريهاي مختلف از لحاظ اقتصادي
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کاربری زمین که از آن با عنوانهای دیگری ،همچون
کاربرد زمین ،کاربری اراضی ،کاربرد اراضی ،نحوهی
استفاده از زمین یا نحوهی استفاده از اراضی یاد میشود؛
دارای تعاریف مختلفی است .کاربری زمین به طور
کلی عبارت است از الگوی توزیع فضایی -جغرافیایی
عملکردهای مختلف شهر برحسب نواحی مسکونی،
صنعتی ،تجاری و فضاهای اختصاص یافته برای موارد
استفاده اداری ،مؤسسات و نهادهای اجتماعی و گذران
اوقات فراغت .در اين راستا ،برنامهریزی کاربری زمین ،به
چگونگی استفاده ،توزیع و حفاظت اراضی ،اطالق میشود.
ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری
براساس خواستها و نیازهای جامعهی شهری ،هستهی
اصلی برنامهریزی شهری است که انواع استفاده از زمین را
طبقهبندی و مکانیابی میکند (سعیدی و دیگران ،1387
 .)136به سخن دیگر ،کاربری زمین بدان معنی است که
از هر واحد زمین در سطح شهر به چه صورتی استفاده
میشود و چه فعالیتهایی در ترکیب با هم در قطعات
مختلف زمین استقرار مییابند .نكتهی مهم و كليدي در
ارتباط با برنامهريزي كاربري زمين آن است که پيشبيني
ميزان ،وسعت و سرانههای هر يك از انواع خدمات شهری
اعم از تجاري ،ورزشي ،درمانی ،آموزشی و مانند آن ،بايستي
بهنسبت وسعت حوزههای شهری و کل شهر و در ارتباط
مستقيم با جمعيت مخاطب و ميزان و نحوه بهرهبرداري
كاربران از اين خدمات انجام پذيرد .از کل مساحت ،نسبت
هر یک از این کاربریها چه مقدار است و ارتباط آنها با
یکدیگر چیست؟ عالوهبر این ،نسبت هر يك از كاربريها،
چگونگي ارتباط آنها با يكديگر ،شناخت این ارتباطات،
قطعهبندیها ،مساحتها و موقعیتها در برنامهریزی
شهری مورد نیاز است .مطالعه کاربری زمین به برنامهریزان
کمک میکند تا با توجه به وجود محدودیتها ،میزان رفاه
اجتماعی را گسترش دهند .عناصر کاربری زمین ،متشکل
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 .4بررسي روشهاي تأمين خدمات شهري در
طرحهاي توسعه شهري ايران

برنامههاي رايج توسعه شهري در ايران عمدت ًا مبتني بر
طرحهاي جامع و تفصيلي شهري ميباشد و خدمات شهري
نيز در قالب اين طرحها سنجيده ميشوند .از بررسي تجارب
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و سرمايهگذاري بستر استقرار و شرايط بهرهبرداري متفاوتي
را ايجاد مينمايند كه در نهايت تنوع و توزیع مناسب و
کامل کاربریهای شهری باعث افزایش قدرت انتخاب و
استفاده از فضاها و کاربریهای شهری شده و به تبع آن
مطلوبیت زندگی در شهر افزایش مییابد.
 oعدالت :ایجاد برابری و تعادل بین گروههای مختلف
درآمدی و برخورداری از زمین ،مسکن و خدمات شهری
یکی از اهداف برنامهریزی کاربری شهری است .معمو ًال
در استقرار فعالیتهای مختلف مورد نظر جامعهی شهری،
گروهی از تسهیالت و امکانات مورد نیاز وجود دارد که
تأمين آنها منفعت اقتصادی چندانی حاصل نمينمايد و با
حداقل بازدهی آنها در کوتاهمدت ظاهر نمیشود .مراکز
آموزشی ،فضاهاي سبز ،تسهیالت بهداشتی و درمانی،
فضاهای باز شهری و ...در زمرهی اين فعاليتها هستند.
در این حالت دخالت برنامهريزان و مديران شهري در
تهیهی طرحهای مناسب برای استقرار کاربریهاي الزم
و مکانگزینی فعالیتهای گوناگون تولیدی ،خدماتی و...
ضروری است .چرا که بدون انجام این روند ،تنها کسانی
که از توان مالی و اقتصادی باالیی برخوردارند قادر خواهند
بود تا نیازهای فردی و اجتماعی خود را رفع کنند و سایرین
یا به این گونه خدمات دسترسی ندارند و یا باید با طی
مسافتهای طوالنی و هزینههای سرسامآور به این گونه
خدمات دسترسی پیدا کنند.
 oرفاه عمومی :عوامل تعیینکننده رفاه عمومی عبارتند
از تندرستی ،ایمنی ،آسایش ،دسترسی آسان ساکنان به
خدمات و امکانات شهری .این موارد با هدف دلپذیر نمودن
محیط کار و زندگی و اوقات فراغت و رفع مخاطرات طبیعی
و محیط مصنوع با مکانگزیني مناسب فعالیتهاي مختلف
امکان پذیر است( .ر.ك .سعيدنيا 1383؛ مهدي زاده 1379؛
و شكويي )1385

مطالعاتي که در مقياس ملي و بينالمللي در مورد شهرسازي
کشورهاي در حال توسعه انجام شده چنين بر ميآيد که
تجارب برنامهريزي شهري در چارچوب طرحهاي جامع و
تفصيلي بسيار نااميدکننده بوده است (مسعود .)32 ،1386
يکي از داليل اصلي اين عدم كارآيي فارغ از نوع نگرش
برنامهريزي آنها را ميتوان نقص در شيوههاي مطالعاتي و
سنجش نيازها در آنها دانست .به طوري که بدشاه معتقد
است :روشهاي قديمي برنامهريزي شهري در چارچوب
طرحهاي جامع و تفصيلي به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي
اساسي اين کشورها نيست (بادشاه .)63 ،1996 3یکی از
این روشهای رایج برنامهریزی بر اساس سرانهی زمین
است .سرانهی زمین ،عبارت از مقدار مقدار زمینی است
که بطور متوسط از هر یک از کاربریهای شهر به هر از
جمعیت آن میرسد .تعیین سرانهی زمین برای آیندهی
شهر ،بایستی بر اساس بسیاری از خصوصیات شهر و
جمعیت شهر بنیان گیرد و به مرحلهی پیشنهاد برسد (شیعه
 .)160 ،1385از آنجا که شرایط زندگی شهری در مناطق
مختلف کشور با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارد؛ معیارها و
اندازهی سرانههای شهری در یک شهر از ایران نمیتواند
قابلیت اجرایی برای شهرهای دیگر را داشته باشد؛ چه
برسد به اینکه بخواهیم استانداردهای یک کشور خارجی
را برای شهرهای خودمان پیشنهاد دهیم (همان.)172 ،
هر چند در فرايند تهيهی طرحهاي جامع شهري ايران،
تالشهايي براي تعيين منطقي اين سرانهها صورت گرفته؛
اما اين تالشها عمدت ًا فاقد مباني نظري و متکي بر متون
غربي و يا بر اساس ساليق و تجارب حرفهاي تهيهکنندگان
آنها و غالب ًا نظري بوده است (عزيزي .)25 ،1392
در حال حاضر برنامهريزي براي تأمين خدمات شهري در
طرحهاي توسعهی شهري کشور به طور معمول بر اساس
ميزان جمعيت آينده شهر و محاسبهی سرانهی خدمات به
نسبت جمعيت براي هر يک از کاربريها تعيين ميگردد.
شورايعالي شهرسازي و معماري کشور نيز به عنوان
باالترين مرجع شهرسازي کشور دستورالعملي را تحت
عنوان «تدقيق تعاريف و مفاهيم کاربري هاي شهري و
تعيين سرانهی آنها» در سال  1389تهيه نموده که سرانهها
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و ميزان خدمات شهري را بر اساس نقش و جمعيت شهرها
در بازههايي ارائه نموده است که در بررسي و تصويب
نهايي طرحهاي شهري مدنظر و مالک عمل قرار ميگيرد.
 .5بررسي شيوههاي تأمين خدمات شهري در ساير
کشورها

نمونههاي ديگر شهرهاي معتبر جهان نيز توجه به نيازهاي
واقعي و الگوهاي رفتاري بهرهبرداران ،اصليترين معيار
تعيين نوع و سرانهی انواع كاربريهاي شهري به شمار
ميرود .به طور کلی بررسیها نشان میدهد که سرانه به
عنوان یکی از ابزارهای تعیین میزان خدمات هرچند به
صورت محدود کم و بیش مورد استفاده قرار میگیرد؛ ولی
میزان آن در کشورهای مختلف بر حسب شرایط متفاوت
است و سرانه دارای استانداری تعریف شده و واحد نمیباشد.

 .6بررسي ويژگيهاي جمعيت ساکن و سيال در
خصلتهاي برنامهريزي خدمات

برنامهريزي خدمات شهري بر مبناي سرانهی زمين به طور
معمول براي جمعيت ساکن صورت ميپذيرد و جمعيت
غيرساکن و يا سيال اگرچه بر نوع و ميزان کاربريها به
طور غيرمستقيم و از طريق هدايت جريان تقاضا در بازار،
تأثيرگذار است؛ ولي در ادبيات و روشهای برنامهريزي
شهري به طور مستقيم مورد سنجش و محاسبه قرار
نميگيرد .به لحاظ خصلتهای برنامهریزی نیز این دو
نوع جمعیت دارای تفاوتهایی میباشند که برنامهریزی
خدمات آنها را متمایز میسازد .وجوه این تمایزها در جدول
 1نشان داده شده است.

جدول  .1مقایسه خصلتهای جمعیت ساکن و سیال در برنامهریزی خدمات

نوع جمعیت

ویژگی

جمعیت ساکن

طیف وسیع و
نوع خدمات مورد متنوعی از خدمات
مورد استفاده قرار
استفاده
میگیرد.
معمو ًال به صورت
میزان استفاده از
پراکنده و در طول
خدمات
هفته ،ماه و سال

جمعیت غیرساکن
(سیال)
نوع خاصی از
خدمات مورد
استفاده قرار
میگیرد.
معمو ًال به صورت
متمرکز ساعتی،
روزانه و فصلی

 .7تبيين روش برنامهريزي براي جمعيت سيال

خدمات در مقیاس شهری -که گاه مقیاس فراشهری
را نیز در بر میگیرند -با توجه به عملکردهای پایهای
و غیرپایهای شهر در مرکز اصلی و بخشهایی که بر

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

کاربري زمين در ديدگاههاي اوليه خود در يک قرن پيش
به عنوان يک مفهوم ايستا ،محصولي قطعي و نهايي تصور
ميشـد .اما در ديدگاههاي نوين ،کاربري زمين به عنوان
يک مفهوم پويا به معني ارتباط مستمر بين انسان و زمين
و چگونگي استفاده انسان از اين ارتباط است .نظم دادن
به سيستم پيچيده شهر ،از طريق تهيهی طرحهاي کاربري
زمين صورت ميگيرد (عزیزی  .)26 ،1392لذا؛ با توجه
به اينکه يکي از خروجيهاي اصلي طرحهاي توسعهی
شهري نقشهاي کاربري زمين است؛ لذا تعيين شيوههاي
تعيين کاربري زمين و ميزان سطوح آن در اين طرحها از
اهميت برخوردار است.
در بسياري از کشورها نيز همواره تالش ميشود تا سطوح
مورد نياز براي زمين شهري بر اساس نيازها و امکانات
موجود تامين شود .بررسي سطوح کاربري و سرانهی زمين
شهري در  51شهر دنيا که عمدت ًا از ميان پايتختها و
شهرهاي بزرگ انتخاب شدهاند؛ نشان ميدهد که شهرهاي
آسيايي به طور ميانگين از سرانهی زمين کمتري در مقايسه
با ساير شهرهاي جهان برخوردارند .نتايج مقايسهاي اين
موضوع نشان ميدهد که سطح مناسب از مصرف زمين بر
اساس عواملي همچون شرايط اقتصاد محلي و ترجيحات
مصرفکنندگان تعيين ميگردد و نه نرمها و استانداردهاي
برنامهريزي (آالین برتاد .)4 ،2007 4عالوه بر اين ،شرايطي
همچون تمرکز جمعيت و تراکم ساختماني را نيز ميتوان از
ساير عوامل مؤثر در اين خصوص برشمرد.
بر اساس بررسي صورت گرفته در شهر تيانجين چين
سرانهی زمين شهري بر اساس جمعيت شهر در سال افق،
سطح مورد نياز براي زندگي هر فرد و نرخ سطوح طبقات
در سال افق به طور دقيق براي کاربري مسکوني تعيين و
سپس بر اساس نسبتهاي کاربريهاي خدماتي با کاربري
مسکوني ،کل سطح مورد نياز محاسبه ميشود (همان) .در
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 .7-1روش اول :روش برآورد سطوح زيربناي
كاربريها براساس سطوح عملكرد

در برنامهريزي شهري ،معمو ًال براي توزيع كاربري زمين از
تقسيمات كالبدي شهري مانند منطقه ،ناحيه ،محله ،واحد
همسايگي و كوي استفاده ميشود .هر تقسيم كالبدي
در مقياسي كه قرار دارد حدود جغرافيايي مشخصي را
بيان مينمايد .بكارگيري چنين مقياسهايي عم ً
ال به
سلسلهمراتب فضاها براي رفع نيازها در تقسيمبندي
كالبدي هر بافت شهري منجر خواهد شد .بدین سان برای
توزیع مناسب خدمات در سطح شهر و دسترسی بهینهی
شهروندان الزم است تقسیمات کالبدی شهر صورت پذیرد
(حبیبی و مسائلی .)1378
در اين روش ،براي برآورد سطوح مورد نياز خدمات بر
اساس سطح عملكرد ،در گام اول محدودهی مورد مطالعه
به بخشهاي مختلف كالبدي تقسيم مي شود .در مرحلهی
بعد ،نوع كاربريهاي خدماتي مورد نياز و قابل استقرار در
محدودهی توسعه تعيين ميشود .سپس ،حداقل سطح مورد
نياز هر واحد كاربري بر اساس خصلت هاي معماري فضا
بررسي و تعيين ميشود .در ادامه سطح عملكرد هر كاربري
بر اساس تقسيمات کالبدي محدوده تعيين گرديده است.
سپس تعداد مورد نياز از هر واحد كاربري در كل محدودهی
برنامهريزي برآورد و در نهايت با توجه به حداقل سطح
هر واحد ،ميزان سطوح مورد نياز به تفكيك فعاليتها و
ريزفعاليتها مشخص ميشود .تصوير زير فرآيند برآورد
سطوح مورد نياز بر اساس سطح عملكرد كاربريها را
نمايش ميدهد.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

اساس الگوی طراحی تعیین میشوند محاسبه و جایگزین
میشوند (روشه  .)120 ،1977در شهرهای زیارتی مورد
مطالعه نیز ضرورت دارد تا برای بهبود عملکرد مراکز
مذهبی بخشی از خدمات ضروری زائرین در همان مرکز
شهر محاسبه و جانمایی شوند .از طرفی نیز میدانیم که
برآورد نیازمندیهای آیندهی شهر بستگی به پیشبینی
صحیح جمعیت دارد (شیعه  .)155 ،1385ولی از طرفی
در برنامهريزيهاي معمول شهري با توجه به اينکه سطوح
خدماتي معمو ًال بر اساس جمعيت ساکن محاسبه ميشود؛
لذا برنامهریزی در محدودههایی که با جمعیت سیال مواجه
میباشد با استفاده از روشهای معمول برنامهریزی شهری
قابل انجام نمیباشد .بر اساس تجربهی برنامهریزی در دو
محدودهی مرکزی شهر مشهد و قم که پیرامون حرمهای
مطهر رضوی(ع) و حضرت معصومه(س) صورت پذیرفته
است؛ مبانی فکری و عملی دو روش زیر پایهگذاری و
تبیین گردید .روش اول بر پایهی خدمات مورد نیاز و
تقسیمات کالبدی-فضایی ،سطوح زیربنای مورد نیاز را به
دست میدهد .ولی از آنجاييكه محدوده طرح ،به عنوان
محدوده پيرامون حرم مطهر ،محدوده اي بسيار خاص
است و از تراكم جمعيتي بالفعل و بالقوهی بسيار بااليي
برخوردار ميباشد؛ به نظر ميرسد به كارگيري روش توزيع
خدمات بر اساس آستانههاي عملكردي خدمات ،به تنهايي،
نتواند الگوي بهينه و بالقوه از توزيع خدمات به دست دهد.
زيرا با فرض اين كه آستانههاي عملكرد هر كاربري رعايت
شود؛ چون جمعيت بسيار زيادي در اين محدوده حضور
خواهند داشت (جمعيت ساكن ،جمعيت زائرين ،جمعيت
شاغلين ،و وجود انبوه جمعيت در روزهاي خاص)؛ لذا تنها
بر اساس روش تعيين آستانههاي عملكردي نميتوان بين
جمعيت استفادهكننده و خدمات تناسب برقرار كرد و در
ادامه ضرورت استفاده از روش دوم بر پایه جمعیت محدوده
احساس گردید .الزم به ذکر است که در تعیین نوع خدمات
مورد نیاز که در هر دوروش به طور یکسان مورد استفاده
قرار گرفته است ،مبنای تعیین ،نوع رفتارها و نیازهای
زائرین بوده است .زیرا تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی
در برنامهریزیهای شهری آنچنان گسترده است که هیچ

یک از عناصر مختلف شهری را نمیتوان بدون تأثیر چنین
عواملی دانست (شیعه .)192 ،1385
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 .7-2روش دوم :برآورد سطوح مورد نياز خدمات
براساس آستانههاي گروههاي جمعيتي مختلف

 .8تبيين نتايج کاربرد روشهای پيشنهادي در هسته
مركزي شهر قم
شهر قم مدتها پيش از ظهور اسالم و در زمان ساسانی
وجود داشته و از شهرهاى آباد ايران بوده است (مهندسین
مشاور امکو  .)1388اغلب مورخين قم نوشتهاند قم با ورود
اشعري دگرگون شده و مركز علما و محدثان و راويان و فقها
گرديد (عالمه مجلسي بیتا) .در اواخر قرن دوم هجرى،
حضرت فاطمه معصومه(س) خواهر حضرت امام رضا(ع)
كه به قصد ديدار برادر خود به خراسان مىرفت ،در شهر قم
بيمار شد و در همين شهر رحلت فرمود و در قبرستان قم به
خاك سپرده شد .از آن زمان به بعد مردم به تدريج مساكن
خود را به قبرستان نزديك كردند تا به مدفن حضرت فاطمه
معصومه(س) نزديك باشند و از زيارت قبر وى بهرهمند
شوند (مهندسین مشاور امکو  .)1388پس از دفن حضرت
معصومه(س) موسى بن خزرج سایبانی از بوریا بر فراز قبر
شریفش قرار داد تا اینکه حضرت زینب فرزند امام جواد(ع)
به سال  ٢٥٦هجرى قمرى اولین گنبد را بر فراز قبر شریف
عمهی بزرگوارش بنا کرد .پس از آن در طول سالیان دراز
تا امروز مرقد مطهر ایشان همواره مورد توجه و احترام

در اين روش ابتدا همانند روش قبل ،فعاليتهاي مورد نياز بر
اساس مطالعات میدانی و نیازسنجی زائرین معين شده است.
سپس در گام بعدي گروههاي جمعيت استفادهكننده از فضا
و خصلتهاي حضور آنها در فضا به منظور ميزان استفاده از
خدمات مشخص شدهاند .در ادامه ،ميزان تمايل زائرين در
محدوده به استفاده از هر يك از خدمات ،به صورت كسري
از كل متوسط جمعيت آنها در مقايسه با ساكنين سنجيده
شده است .در واقع هدف ،همسنگ كردن ميزان خدمات
مورد نياز زائرين به ازاي يك نفر ساكن است تا بر اساس
آن بتوان سطوح خدماتي را بر پايهی يك ميزان جمعيت به
دست آورد .در مرحلهی بعد ،ريزفعاليتهاي پيشبيني شده
با كاربريهاي ارائه شده در مصوبهی شورايعالي معماري
و شهرسازي معادلسازي ميشود و سرانههاي پیشنهادی بر
اساس همسنگسازي جمعيت غيرساكن با جمعيت ساكن و
بر اساس افق جمعيت زائر پيشبيني شده براي محدودهی
سطح مورد نياز براي فعاليتها محاسبه ميگردد .اين فرآيند
در تصویر  2تشريح شده است.
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تصوير  .1فرآيند برآورد سطوح مورد نياز بر اساس سطح عملكرد كاربريها
(روش اول)

تصوير  .2فرآيند برآورد سطوح كاربري مورد نياز براساس روش آستانههاي
جمعيتي (روش دوم)
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شیعیان و ارادتمندان بوده و بارها تجدید بنا شده و توسعه
و تکمیل یافته است (فقيهی  .)1385وجود مرقد مطهر
حضرت معصومه(س) در شهر قم موجب حضور گسترده و
پیوستهی زائرین مشتاق آن حضرت(س) شده و مرکزیت
قم بهعنوان ناشر فرهنگ اسالم شیعه در کنار سایر عوامل
جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،موجب گسترش
روزافزون این شهر در جهات مختلف ،به ویژه در محدودهی
مرکزی شهر گردیده است .ولی علیرغم تمام تالشهای
صورت گرفته تاکنون ،سرعت رشد شهر بسیار بیشتر از
روند رشد امکانات زیربنایی و فضاهای ایجاد شده به منظور
پاسخگویی به نیازهای زائرین بوده و همین امر موجب
عدم توازن ،باالخص در مرکز شهر و اطراف حرم مطهر
حضرت معصومه(س) -که محل تجمع زائرین ،حوزههای
علمیه ،بیوت علمای عظام و بازار و نهایت ًا بهعنوان نقطهی
کانونی فعالیتهای شهر میباشد -گردیده است (مهندسین
مشاور فجر توسعه  .)1392پیشبینی میشود با استفاده
از روشهای برنامهریزی ارائه شده ،نیازهای بخشی از
جمعیت مؤثر محدوده که همان زائرین میباشند به نحو
شایستهای پیشبینی و تأمین گردد.
 .8-1برآورد سطوح زيربناي كاربريها براساس سطح
عملكرد (روش اول)
بر اساس اهداف برنامهريزي طرح ،تقسيمبندي كالبدي
بر اساس جهتهاي اصلي ورودي حرم صورت خواهد
پذيرفت و محدودهی مورد بررسي به دو پهنه و سه
بخش تقسيمبندي شده است .اين بخشها شامل بخش

غربي (صحن جواداالئمه و رودخانه) ،شمالي (ميدان
امام خميني) و شرقي (سمت بلوار پيامبر اعظم(ص))
ميباشند .تصاوير  3و  4پهنهبندي و ناحيهبندي ذكر
شده را نشان ميدهد.
عملكرد ،دامنه و آستانهی خدماتدهي يك كاربري بر
اساس فاصله سنجيده ميشود .در تعيين ميزان سطح
عملكرد اين كاربريها ،از تقسيمات كالبدي و سطوح
عملكرد كاربريها -كه در طرح جامع تهران نيز به كار
رفتهاند -بهره گرفته شده است .با تعيين سطح عملكرد
يك كاربري و با توجه به تقسيمات كالبدي ارائه شده،
ميتوان سطوح و تعداد مورد نياز از هر كاربري در محدوده
را برآورد نمود.
بر اساس بررسیها و مطالعات اسنادی و میدانی صورت
در محدودهیپیرامون حرم مطهر و هستهی مرکزی شهر
قم نیازهای زائرین به هشت گروه فعالیت اصلی شامل
درمانی ،فرهنگی ،ورزشی ،خدمات بهداشتی ،خدمات
پذیرایی و جهانگردی ،اداری ،خدمات مالی و خدمات
ارتباطی دستهبندی شدهاند (مهندسین مشاور فجر توسعه
 .)1394هر یک از این فعالیتها نیز بر حسب نیاز به
ریزفعالیتهایی تقسیم شدهاند که در جدول  2نشان داده
شده است.
جدول  ،2برآورد سطوح مورد نياز خدمات براساس
روش سطح عملكرد كاربريها را نشان ميدهد .اين
جدول دربردارندهی نوع فعاليتهاي مورد نياز در فضاي
توسعهی حرم و محدودهی پيرامون شامل فعاليتهاي
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تصوير  .3پهنهبندي كالبدي محدوده براي برنامهريزي عملكردي

تصوير  .4ناحيهبندي كالبدي محدوده براي برنامهريزي عملكردي
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درماني ،فرهنگي ،ورزشي ،مذهبي ،بهداشتي ،پذيرايي
و جهانگردي ،اداري ،خدمات مالي و خدمات ارتباطي
ميباشد .اين گروههاي فعاليتي خود به ريزفعاليتهاي
مرتبط تقسيم شدهاند .عنصر ديگر جدول ،حداقل سطح هر
واحد كاربري است كه براساس معيارهاي معماري ،شرايط
خاص محدوده و نظرات كارشناسي تعيين گرديده است .در
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ستونهاي بعدي جدول ،سطح عملكرد هر كاربري و تعداد
مورد نياز از هر كاربري براساس سطح عملكرد آن كاربري،
تعيين شده است .در نهايت با توجه به تعداد مورد نياز هر
كاربري و حداقل سطح مورد نياز ،كل سطح مورد نياز از هر
گروه فعاليتي و همچنين ريزفعاليتها ،مشخص شده است.

جدول  .2برآورد سطوح مورد نياز خدمات براساس روش سطح عملكرد كاربريها

نوع فعاليت
مورد نياز

حداقل
سطح هر
واحد

ريزفعاليت
واحد تزريقات و پانسمان

مجتمع خدمات پزشكي مانند دندانپزشكي ،چشمپزشكي،
ارتوپدي و...
پايگاه اورژانس و فوريتهاي پزشكي

درماني

درمانگاه و مراكز بهداشت و درمان
مراكز تنظيم خانواده و مشاوره
مراكز انتقال خون

مراكز مشاوره بهزيستي

جمع كل درماني

نمايشگاهها و كارگاههاي آموزش هنري مانند هنرهاي
تجسمي و سنتي ،هنرهاي نمايشي ،معرقكاري و...
نمايشگاه و آموزش قرآن

فرهنگي

120

عملكرد

تعداد
مورد نياز
براساس
عملكرد
3

1,000

ناحيه
ناحيه

6

200

ناحيه

3

400
150
200
150

ناحيه
ناحيه
ناحيه
ناحيه

450
600
450

2,000
800

پهنه

2

1,600

ناحيه

3

1,800

پهنه

2

800

پهنه

600

1,000
200

ناحيه

2
2
2
3

18

4,000

3,000
2,400
2,000
1,600
600

17,000
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سالن نمايش فيلم

1,200

جمع كل فرهنگي

1,200

پهنه

پهنه

انجمنها و NGOهاي فرهنگي

3

600

2

تاالر برگزاري جشنهاي مذهبي و فرهنگي

گالري و نگارخانه

3

3,000

24

1,500

موزههاي تاريخي

3

720

7020

پهنه

كتابخانه و كانون پرورش فكري

3

كل سطح
مورد نياز
(مترمربع)
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ورزشي
خدمات
بهداشتي

زورخانه و ورزشهاي سنتي

مجموع ورزشي

حمام عمومي

توالت عمومي

مجموع خدمات بهداشتي

رستوران

خدمات
پذيرايي و
جهانگردي

1,200

اغذيه فروشي

400

قهوه خانه

400

پست

300

15

8,400

3

600

فضا
فضا

1,200
2,400

10

1,200

3

360

19
6
6

5,400
4,800
1,800

15

6,960

3

360

100

فضا

10
26

2,320

ناحيه
فضا

10
127

360

600

50,300

در اين روش ابتدا همانند روش قبل ،فعاليتهاي مورد نياز
مشخص شده است .سپس در گام بعدي گروههاي جمعيت
استفادهكننده از خدمات مشخص شدهاند .اين گروهها شامل
دو گروه بوده که گروه اول خود شامل جمعيت ساكنين ،گروه
دوم شامل جمعيت شاغل 6و گروه سوم شامل انواع جمعيت
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 .8-2برآورد سطوح زيربناي كاربريها بر اساس
آستانههاي جمعيتي (روش دوم)

ناحيه

2,400

1,000

خانههاي خبر

بر اساس محاسبات صورت گرفته در اين روش حدود 50
هزار مترمربع زيربنا براي تأمين خدمات مورد نياز زائرين در
محدودهی زيارتي مركز شهر قم مورد تقاضا است.

فضا

1,200

120

60

جمع كل

ناحيه

1,200

ناحيه

پست بانك

مجموع خدمات ارتباطي

6

2,400

3

120

كافي نت

3

800

800

مجموع خدمات مالي

فضا

3

ناحيه

120

دفاتر بيمه

ناحيه

3

3,600

9

3

دفاتر امور زائرين

شعب بانكها

ناحيه

6

400

120

مجموع اداري

ناحيه

800
600

ناحيه

دفاتر نيروي انتظامي
دفاتر اصناف

فضا

1

3

200

صرافي

خدمات
ارتباطي

100

كافي شاپ

دفاتر ازدواج

خدمات
مالي

600

ناحيه

3

1,800

400

مجموع فضاهاي پذيرايي و جهانگردي

اداري

800

پهنه جنوبي

1

800

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره شانزدهم  /پاییز  / 139۶سال پنجم

زائر محدوده ميباشد .بر اين اساس تعداد جمعيت هر گروه
و نيازهاي آنها برآورد گردید .در ادامه نيازهاي خدماتي هر
كدام از گروهها سنجش شده است .در اين مرحله ،گروه
مطالعهکننده با بهرهگيري از پويشهاي ميداني در خصوص
گروههاي جمعيت زائر و شاغل به نيازسنجي پرداخت.
اين پويشها به صورت متعادل در اطراف حرم مطهر (در
محدودهی طرح) و در بين زائرين انجام شد و پس از اخذ
نظرات و پاسخهاي آنها ،براي تعيين ميزان نياز گروههاي
جمعيتي مختلف مورد تحليل و بهرهبرداري قرار گرفت.
در گام چهارم ،اين روش براي سنجش ميزان تمايل زائرين
به استفاده از هر يك از خدمات در محدوده ،به صورت
كسري از كل متوسط جمعيت آنها در مقايسه با ساكنين
سنجيده شده است .در واقع هدف ،همسنگ كردن ميزان
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خدمات مورد نياز زائرين به ازاي يك نفر ساكن است تا
براساس آن بتوان سطوح خدماتي را بر پايهی ميزان جمعيت
كل (سرانه) به دست آورد .در اين روش فرض بر اين است
كه گروههايي از زائرين در ساير بخش هاي شهر اوقات خود
را سپري ميكنند و به طور متوسط  1تا  3ساعت در روز،
جهت مراجعه به اين محدوده جهت انجام امورات عبادي،
زيارتي و ساير فعاليتهايي كه قبل يا بعد از امر زيارت انجام
ميگيرد؛ وقت صرف خواهند كرد و به عبارت ديگر ضريب
ماندگاري آنها در محدوده  1تا  3ساعت خواهد بود .با توجه
به مراحل و توضيحات فوق ،برآورد سطوح خدماتي مورد نياز
براساس روش شماره ( 2برآورد براساس آستانههاي جمعيتي)
در جدول  3آمده است.

جدول  .3نتايج روش دوم برآورد سطوح مورد نياز خدمات شهري در طرح توسعه حرم

گروه فعاليتي

سرانهی پیشنهادی در سطح مورد نياز
سرانهی پیشنهادی مصوبهی شورايعالي بر اساس سرانهی
تعداد
عنوان معادل
پیشنهادی
پس از اعمال نسبت
در مصوبهی
ريزفعاليتهاي
كاربري در تعاریف
شورايعالي و
ساكن و زائر و
شورايعالي
پيشبيني شده
شورايعالي
سهم خدمات از كل جمعيت 217000
(مترمربع)
در طرح توسعه
نفر (مترمربع)
(مترمربع)

فرهنگي

8

فرهنگي -هنري

ورزشي

1

ورزشي

 < 0.5سرانه
<0.75

فضاهايپذيرايي و
جهانگردي

تأسيسات شهري

4

تجاري ،خدماتي
(انتفاعي)

 < 1سرانه < 1.5

اداري

4

خدمات مالي

3

خدمات ارتباطي

4

كل

34

خدمات بهداشتي

تجاري ،خدماتي
(غير انتفاعي)
تجاري ،خدماتي
(انتفاعي)
تجاري ،خدماتي
(انتفاعي)
-

 < 1.2سرانه

4.00

-

<2

0.05

10,416

0.02

4,650

0.03

5,482

0.01

1,827

0.02

3,655

0.01

1,827

-

74,730

0.12

26,040
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درماني

8

درماني

2

 < 1سرانه < 1.5

0.1

20,832
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همانطور كه در اين جدول مالحظه ميگردد ابتدا نوع
فعاليتها و ريزفعاليتهاي مورد نياز مشخص ميشود .در
مرحلهی بعدی ،ريزفعاليتهاي پيشبيني شده با كاربريهاي
ارائه شده در مصوبهی شورايعالي شهرسازی و معماری
معادلسازي شده و سرانهها و سطوح مورد نياز براي فعاليتها
بر اساس همسنگسازی جمعيت غيرساكن با جمعيت ساكن
و بر اساس افق جمعيت زائر پيشبيني شده براي محدوده
محاسبه ميگردد .بر اين اساس سطح مورد نياز براي توسعه
خدمات مورد نياز حدود  75هزار مترمربع خواهد بود.
 .9جمعبندي و نتيجهگيري
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نبود روشها و تکنیکها و همچنین تجارب کافی در
زمینهی برنامهریزی و برآورد نیازهای خدماتی جمعیت سیال
و غیرساکن در شهرها و مناطق ،سبب شده است تا همواره
برنامهریزی برای محدوده ها و مناطقی که با جمعیت سیال و
غیرساکن مواجه هستند با دشواری و اختالف نظرهای متعدد
و بیشتر به صورت شهودی صورت پذیرد .تجربه برنامهریزی
و برآورد نیاز برای جمعیت غیرساکن در محدودهی حرم
حضرت معصومه(س) حاصل تجربیات گروه مطالعهکنندهی
طرح (با بهرهگيري از تجربهی مشابه در محدودهی پیرامون
حرم مطهر رضوی) میباشد که در پروژهی حاضر تدقیق و
بهروزرسانی گردید .هرچند در برنامههای توسعهی شهری
جدید در جهان روند استفاده از سرانهها و ارقام استاندارد
تقریب ًا منسوخ شده و روشهای کیفی جایگزین آن شده
است؛ با این حال روشهای ارائه شده مبنای بهتری را در
مقایسه با شرایط فعلی در طرحهای توسعهی شهری ایران
(جامع و تفصیلی) فراهم خواهد آورد.
در تجربهی حاضر با توجه به اهداف برنامهریزی در محدودهی
پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه(س) هر دو روش
برنامهریزی مورد استفاده قرار گرفت .در روش اول که بر
پایهی برنامهریزی محدودههای کالبدی صورت گرفته است؛
میزان فضای مورد نیاز در هر محدوده بر اساس مترمربع
زیربنای فضاهای خدماتی تعیین شده است .نتیجهی به دست
آمده این امکان را برای مدیران و دستاندرکاران برنامهریزی
امر زیارت فراهم میکند تا نوع و میزان فعالیتهای مورد نیاز
را در هر محدوده برآورد و تأمین نمایند .اما این روش به دلیل

نوع خروجی که شامل نوع فضاها و بر حسب زیربنا میباشد؛ و
همچنین نوع منطق برنامهریزی که ویژگی معماری فضاها را
در نظر میگیرد؛ قابلیت انطباق با طرحهای فرادست شهری
را به طور کامل دارا نمیباشد .هرچند که میتوان با استفاده
از ضوابط ساختمانی میزان این فضاها را تبدیل به میزان
زمین نمود؛ اما نوع ضوابط ساختمانی خود میتواند چالشی
دیگر در تعیین زمین مورد نیاز باشد .به عنوان مثال بر اساس
نتایج به دست آمده از روش اول سطوح خدمات مورد نیاز
برای محدودهی مرکزی شهر قم معادل پنجاه هزار مترمربع
زیربنا میباشد .در صورتی که متوسط تراکم ساختمانی در
محدو دهی پیرامون حرم برابر یکصد و بیست درصد و سطح
اشغال حدود شصت درصد در ضوابط در نظر گرفته شود؛ نیاز
به زمین برای تأمین این فضاها سطحی معادل چهل و دو
هزار مترمربع خواهد بود .در صورتی که عدهای از کارشناسان
معتقدند تراکم یکصد و بیست درصد با توجه به ویژگیهای
معماری فاخر محدوده و محدودیتهایی که میبایست به
لحاظ ارتفاعی و رعایت موازین سطح اشغال در نظر گرفت
عدد بزرگی بوده و میبایست این مقدار در محدودهی پیرامون
حرم کاهش یابد و به عددی کمتر از یکصد درصد برسد .در
این حالت میزان زمین مورد نیاز بیش از پنجاه هزار مترمربع
خواهد بود .اما در روش دوم مبانی محاسباتی بر حسب
جمعیت و نوع خروجی بر حسب مترمربع زمین میباشد و
عامل جمعیت را مستقیم ًا در سطح خدمات لحاظ مینماید.
نتایج اين روش میزان هفتاد و چهار هزار مترمربع زمین
را نشان میدهد که با ایدهی کاهش تراکم ساختمانی در
محدودهی پیرامون حرم مطهر قرابت بیشتری دارد .از طرف
دیگر این روش به دلیل ارائهی سطوح مورد نیاز بر حسب
زمین ،همسانی بیشتری برای انطباق با طرحهای فرادست
شهری مانند طرحهای جامع و تفصیلی را دارد و از این لحاظ
میتوان این روش را دارای مزیت نسبی برای استفاده در
طرحهای توسعهی شهری دانست .در مجموع میتوان این
دو روش را برای کاربردهای مختلف و کنترل خروجیها
به طور توأمان به کار گرفت .در برنامهریزی توسعهی حرم
حضرت معصومه(س) نیز به منظور تعیین میزان فضا برای
فعالیتهای مورد نیاز -که مورد نیاز برای متولیان امر خدمات
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زائر میباشد -و همچنین پاسخگویی به ساعت اوج (پیک)
استفاده جمعیت -برای مدیریت بهتر فضا -و از طرف دیگر
انطباق و هماهنگی با طرح تفصیلی در دست تهیهی محدوده
-به منظور هماهنگی با ادبیات سند فرادست -هر دو روش
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مورد استفاده قرار گرفت .مؤلفان امید دارند تا ارائهی تجربهی
حاضر ،گامی هرچند کوچک در مسیر روشن نمودن و تبیین
روشهای برنامهریزی خدمات برای جمعیت سیال و به ویژه
در مراکز زیارتی باشد.
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Abstract

Central parts of the cities regardless of their role and function, accommodate more
people than their own inhabitants heading for meeting their needs. This is more
significant in city centers having ultra-city impacts including holy places. One of
the main centers in pilgrimage cities is the Holy shrines’ surroundings which attract
considerable population of non-inhabitants in addition to their own inhabitants. To
retain the validity of this principal area, the population’s requirements should be
provided at this very zone.
Thus urban planning should predict and provide all types of required services in
these areas.
To reach this specific goal, utilizing the methods and technics of urban service
planning is essential. Despite using various and efficient methods for estimating
and planning the services of inhabitants, lack of written procedures for evaluation of
such services and considering requirements of fluid and non-inhabitants population
are of the most problematic issues in planning of land use and services at the
pilgrimage cores.
This paper is based on the authors’ experience in the field of planning services
needed by pilgrims in the pilgrimage cities of MASHHAD and QOM. Due to the
uncertainties and questions in this regard, this paper presents principles and methods
for planning the needs of this group. In a way that it can be used for planning the
developments of religious spaces and improving major or local urban plans.
To achieve this purpose, two methods of service planning have been used. One
of them is based on functionally physical divisions of these areas and finally
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calculating the required infrastructure activities. And the other is based on utilizing
common procedures of urbanism in Iran, the estimation of the fluid population in these
areas and their corresponding needs and finally the calculation of their requirements
based on per square meter.
Using of each method has some requirements stated after knowing each confine and
determination of management needs. And each one of them has its own features and
limitations addressed upon.
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