
 

  4، شماره1، دوره1398 بهارجغرافيا و روابط انساني، 

  محله اي راه ري ارزيابي حقوقي و قانوني بهبود عملكردهاي

 2تقي قاسم شريفي ،1سينا سلمان زاده

، ريزي، طراحي شهري و منطقه اي، گروه برنامه برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد دانش آموخته -1

 تهران، ايران ،دانشگاه شهيد بهشتي

و منطقه اي،  ، طراحي شهريبرنامه ريزي شهري، گروه برنامه ريزيكارشناسي ارشد دانش آموخته -2

 تهران، ايران ،دانشگاه شهيد بهشتي

   1398/01/03:پذيرش تاريخ 1397/12/26                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

بهبود عملكرد محله اي در ايران  با بهره گيري از قوانين شهري  كه در قالب مشاركت نهاد ها و سازمان هاي 
محلي مورد توجه بوده است چنانچه اين مشاركت و تغيير در بهبود آن به نفع ساكنان محلي و فرصتي بهتر 

ره گيري از ظرفيت هاي محله اي قابل براي دست يابي به جامعه اي ايده آل و متعالي است . اين تحول با به
انجام است و نقش بازيگران و كنشگران شهري در محله را ضروري مي سازد در پژوهش حاضر ، به لحاظ 

تحليلي مي باشد به منظور بررسي  بهبود  –نوع هدف كاربردي ، به لحاظ ارزيابي و تحليل قوانين توصيفي 
انين و مقررات شهرسازي ، از  اسناد حقوقي و قانوني و منابع معتبر عملكردي محله ي راه ري با استفاده از قو

علمي چاپي و الكترونيكي استفاده شده است . هم چنين به منظور تجزيه و تحليل داده هاي مورد نظر از روش 
ي تحليل محتواي قوانين بهره گرفته شده است.  با توجه به بررسي هاي به عمل آمده قوانين و مقررات شهرساز

در قالب نقش تسهيل گر و سازنده اي مي تواندچالش هاي و موانع حقوقي و قانوني تحقق ِ بهبود عملكردي 
محله ي راه ري در بستر نظام حقوقي ايران  را با فراهم كردن ساز و كارهاي الزم و  پيش نيازها و زيرساخت 

هاي صوتي ، هوا ، حفاظت از محيط  ها به صورت  منسجم ، عملكرد مقررات و قوانين در حوزه هاي آلودگي
  زيست و تجديد نظر در اجراي قوانين عملكرد محله را در  بهبود بخشيد .  

 

 محله راه ري ، بهبود عملكردي ، ارزيابي حقوقي . واژگان كليدي:



  سلمان زاده و قاسم شريفي                      

2 

 

  بيان مسئله-1

درك صحيح  هر گونه مداخله به منظور ارتقاء شرايط زيست در عرصه هاي عمومي ، نيازمند شناخت كامل و
از مجموعه ابزارهاي موجود و دسترس ، براي بهبود عملكردي مورد توجه است . يكي از اين ابزار ها كه نقش 
موثري در تحقق و بهبود عملكردي  (محله) مشروط دارد قوانين و مقررات شهري  است .در فرآيند تغييرات 

  و تسهيل كننده اي را ايفا مي كند.عملكرد محله اي قوانين و مقررات نقش حمايت گر، زمينه ساز 

در واقع قوانين مي توانند ابزارهاي حقوقي الزم را براي تحقق برنامه ها را در اختيار مراجع مديريتي و اجرايي  
قرار دهند و از اين طريق فرآيند اجرا را تسهيل و امكان پذير كنند .چنين عملكردي مشروط به برقراري تعامل 

  وزه هاي قانون گذاري ، برنامه ريزي و مديريت اجرايي برنامه هاست . و تفاهم كامل بين ح

بهبود عملكرد محله اي در ايران  با بهره گيري از قوانين شهري  كه در قالب مشاركت نهاد ها و سازمان هاي 
ر محلي مورد توجه بوده است چنانچه اين مشاركت و تغيير در بهبود آن به نفع ساكنان محلي و فرصتي بهت

براي دست يابي به جامعه اي ايده آل و متعالي است . اين تحول با بهره گيري از ظرفيت هاي محله اي قابل 
  انجام است و نقش بازيگران و كنشگران شهري در محله را ضروري مي سازد . 

هكتار و جمعيت  66,7محله ي راه ري از محالت قديمي و سنتي شهر قزوين است . اين محله با مساحت
نفر از شاخص هايي هم چون آب انبار سردار ، مسجد سنجنده و حمام حاج حسن را در خود جاي 13172

داده است . به دليل به دليل عدم اجراي صحيح قوانين و ضوابط شهري در آن به افول عملكرد محله اي دچار 
  شده است.

اي راه ري و ارزيابي آن مي باشد هدف اين مقاله شناسايي حقوق و قوانين مرتبط با تحقق عملكردهاي محله 
تا بستري فراهم شود حقوق و قوانين حاكم شناسايي شده تا در صورت امكان محدوديت ها و تنگناها و 

  نارسايي هاي حاكم بر عملكرد محله مشخص شده و درنهايت پيشنهادات و راهكارهايي ارائه شود.

  ضرورت و اهميت تحقيق-1-2

اجراي قوانين ومقررات  شهري و شهرسازي در طرح هاي توسعه ي شهري  طي سالهاي اخير به دليل عدم
 هاي الودگيايران و عدم مديريت شهري يكپارچه ، محالت شهري با مسائل و معضالت گوناگوني هم چون 

، آلودگي هاي صوتي ، مواجه  ساخت و بافت بودن قديمي ، پايين آوري تاب،  عدم ايمني تردد پياده،  محيطي
ه كه طي فرآيندي بايد مورد بررسي قرار گيرد. تاكنون تحوالتي كه صورت گرفته فرآيندي را طي كرده هستند ك

است و در آن انديشه و كنش در تعامل تنگاتنگي با يكديگر ، فرآيند توسعه و پيشرفت در هر زمينه اي را فراهم 
ز مجراي قانوني و اصالح آن در ) بدين ترتيب ضرورت حل آنها ا9: 1395ساخته است (خداوردي و طهران ، 

دستور كار قرار گرفته است تا به يك محله اي پويا ، سر زنده ، موافق با نظر ساكنان مقيم محله  برسد. ضروري 
است تا ساز و كار حقوقي و قانوني براي بهبود عملكرد محله ي راه ري جهت برطرف نمودن مشكالت و 
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ه مولفه ها و شاخص هاي هم زيستي و اجتماعي را در محله بهبود مسائل با توسل به دستگاه هاي اجرايي ك
بخشيده و از روند زوال و افول عملكردي راه ري  نقش پر اهميت محله جلوگيري كرد در اين ارتباط برنامه 
ريزان شهري هم چون تسهيلگران ، ميانجيان و كارگزاران دگرگوني بايد با مشاركت جويي ساكنان محلي را در 

ي كارهاي اجتماع و شهر خود توانمند كرده و از ظرفيت ها و دارايي هاي ساكنان شان نيز بهره مند  اداره
  ).360:  1394شوند(صرافي و ديگران ، 

  سئوال هاي تحقيق-1-3

قوانين و مقررات حقوقي و قانوني در تحقق و « سئوال اصلي تحقيق پاسخگويي به موضوع اصلي تحقيق : 
  » اي راه ري موفق بوده است ؟بهبود  عملكرد محله 

  براساس اين سئوال اصلي ،سئواالتي فرعي بدين شرح قابل مطرح مي باشد :

  خالء و شكاف موجود قوانين و مقررات براي تحقق ِ بهبود عملكردي  محله ي راه ري چيست ؟-1

محله ي راه ري قوانين و مقررات مربوطه چگونه از اقدامات صورت گرفته مي تواند از نقش و عملكرد -2
  پشتيباني كند؟

  موانع حقوقي و قانوني تحقق ِ بهبود عملكردي محله ي راه ري در بستر نظام حقوقي ايران كدام است ؟-3

  روش تحقيق-1-4

تحليلي مي  –در پژوهش حاضر ، به لحاظ نوع هدف كاربردي ، به لحاظ ارزيابي و تحليل قوانين توصيفي 
باشد به منظور بررسي  بهبود عملكردي محله ي راه ري با استفاده از قوانين و مقررات شهرسازي ، از  اسناد 
حقوقي و قانوني و منابع معتبر علمي چاپي و الكترونيكي استفاده شده است . هم چنين به منظور تجزيه و 

  بهره گرفته شده است.  تحليل داده هاي مورد نظر از روش تحليل محتواي قوانين 

  مباني نظري -2

  مفهوم محله-2-1

محله محدوده و فضاي جغرافيايي است كه مردمي با روابط اجتماعي در آن سكونت دارند . داشتن قلمرو 
جغرافيايي يك اجتماع محلي و گروهي از مردم و جود ارتباطات اجتماعي بنا به ضرورت استفاده از مزيت 

.  محله از تجمع ، هاي زندگي اجتماعي ، از جمله ويژگي هاي اصلي هويت بخش به تعريف محله هستند 
، 14:  1395بهم پيوستگي ، اتحاد غير رسمي و روابط اجتماعي ميان خانواده ها به وجود مي آيد (محمدي ، 

). مجموعه هاي به هم پيوسته مساكن در شهر هاي اسالمي ايران تشكيل 50:  1389نقل قول از شكويي ، 
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ل گرفته اند . و به قولي محله مفهومي است كه محالتي را داده كه براساس ضوابط و معيارهاي متفاوت شك
  ).320: 1390مسكن در رابطه با نيازهاي گروهي متجانس از نظر صنفي و ضوابط اجتماعي است (دهاقاني ، 

  معيارهاي تعيين قلمروي محله در ايران -2-2

شهرك ها و مهاجرت به شهرها ، تركيب شكل گيري متنوع ، بهم خوردن ساختار قديمي محله ها ، ساخت 
محله هاي جديد شهري ؛ حمل و نقل خصوصي ، تغيير سبك زندگي ؛ و تغييرات اقتصادي و اجتماعي موجب 
بهم ريختگي و گسستن قلمروهاي اجتماعي و اقتصادي شهرهاي ايران شده است . به نحوي كه در توسعه 

ري ، خدماتي و استاندارد هاي هاي جديد بيش از عوامل اقتصادي و اجتماعي حتي محيطي ، مرزبندي هاي ادا
شهرسازي تعيين كننده هستند . با وجود بقاياي محله هاي قديمي در شهرهاي قديمي ، نامگذاري هاي جديد 

  مرزبندي هاي اجتماعي و اقتصادي محله هاي شهري بهم ريخته اند. 

  برخي ديدگاه ها و نظرات برنامه ريزي و عملكردي در مورد محله-2-3

اه ها با توجه به آنكه برخي از مشكالت روابط اجتماعي يا عواطف و احساسات فردي را مربوط برخي از ديدگ
روان شناختي نمي  –به گذشته مي دانند تعريف ديگري از مفهوم محله دارند بدان عنوان يك واحد اجتماعي 

كلي آنان محله را يكي  نگرند. بلكه نگاه آنان به محله بيشتر از عملكرد محله در كل سيستم شهري است .بطور
از واحد هاي عملكردي  شهر تلقي مي كنند كه عرضه كننده خدمات مورد نياز روز مره است و نيز محله را 
مكاني  براي سكونت و آرامش مي دانند جائيكه از حركت عبوري به دور بود.توسط خيابان هاي جمع و پخش 

ل مي شود. اين نظريه پردازان ، برخالف نظريه پردازان كننده حداقل ترافيك سواره ي آن به سطوح ديگر منتق
دسته اول (جامعه شناسان و روان شناسان ) كه به روابط اجتماعي بين ساكنين يك محله اهميت مي دهند به 

فعاليتي آن و نقش محله در كل سيستم  شهري توجه دارند . اين موضوع كه يك  –عملكرد و ساختار كالبدي 
چگونه نيازهاي روزانه ساكنين را مي بايست تأمين نمايد اساس نظرات آنان مي باشد .  محله به چه نحو و

  وجود عناصر و فضاهايي خاص در نقطه اي از محله در نظر است .

 قانون خوب-2-4

شهرداري ها در جهت رفع اختالفات ، تأمين عدالت و تسهيل عملكرد ها قوانين شهري را تدوين نمونده اند 
  ري بايستي حافظ منافع و ضامن خوشبختي ساكنان شهر باشند.. قوانين شه

قانون خوب : اجراي اثر بخش و كارآمد برنامه هاي تدوين شده نيازمند حمايت قانون مي باشد . يك قانون 
خوب قانوني است كه منطقي بوده ، ضمانت اجرايي دارد و مورد پذيرش همگان باشد . قوانين خوب شهري 

طي امن و با ثبات در راستاي رسيدن به رشد ، شكوفايي و توسعه در همه سطوح محلي ، در جهت ايجاد محي
  ).1393منطقه اي و ملي مي باشد(كاظميان و همكاران ، 
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  ويژگي هاي بنيادي يك قانون خوب -2-5

برخورداري از جايگاه مناسب در چارچوب نظام ملي و سلسله مراتب مقررات حاكميت شرايط خوب در وضع 
  ات  به شرح زير است : مقرر

  برخورداري از پشتوانه تحقيقاتي-

  برخورداري از قواعد صحيح حقوقي و پيش بيني الزامات  اجرايي آن-

  كاربرد مناسب اصالحات حقوقي و توانايي فهم عبارات براي همه -

  ويژگي هاي تبعي يك قانون خوب :

  اجرايي و نظارتي شهربرخورداري از شرايط انطباق با ساختار و توان مديريت -

  برخورداري از شرايط انطباق با محيط اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي شهر 

  برخورداري از شرايط انطباق با وضعيت محيطي (طبيعي و جغرافيايي)

  ).1393برخورداري از شرايط انطباق با مطلوبيت هاي شهروندان (كاظميان و همكاران ، 

  خوب: ويژگي هاي يك قانون  1نمودار 

 

  

قانون خوب 

محتواي -1

قانون

 

معماري و -4

ي  جايگاه قانون

در كليست 

وني  سيستم قان

انتشار -3

قانون

زبان -2

نو سبك قانو
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  محتواي قانون  -1

  آيا قانون با ساير قوانين تداخل و تعارض ندارد ؟-1-1

  آيا تدوين اين قانون الزم و ضروري است ؟-1-2

  به چه ميزاني قانون جزئي است ؟-1-3

  زبان و سبك قانون -2

  آيا ميدانيد چه خوانش و قرائتي از قانون ايجاد مي شود؟-2-1

  ك آن آسان است ؟آيا زبان قانوني براي در-2-2

  انتشار قانون -3

  نمايش قانون براي استفاده كنندگان آنالين چگونه است ؟-3-1

  چگونه مردم را به سمت قانون هدايت مي كند ؟-3-2

  آيا پيش نويس قانون را بايد توسط ماشين قابل خوانش كنيم ؟-3-3

  معماري و جايگاه قانون در كليت سيستم حقوقي-4

  ساختار جايگاه قانون را چه چيزي تعيين مي كند؟سلسله مراتب و -4-1

  )parliamentary counsel , 2013چرا اين موضوع بايد تبديل به قانون و ضابطه شود؟ (-4-2

  مدل نظري قانون پيشنهادي :-2-6

در اين قسمت به منظور ارائه مدل نظري تحقيق در مرحله ي اول معيارها و شاخص هايي از قانون خوب 
  د كه در زمينه ي بهبود عملكردهاي  محله اي در جدول زير آورده شده است :استخراج ش

  : نظام حقوقي و قانوني خوب 1جدول 

  نتايج يا دستاورد هاي قانون  اجراي قانون و نظارت بر اجراي آن  تدوين قانون

  رعايت سلسله مراتب قانون  تفسير ناپذيري قانون  مشروعيت قانون گذار

  ميزان خوانش قانون  ميزان مشاركت با شهروندان  قانونالزم بودن تدوين 
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ضمانت اجرايي قانون (تناسب ميان پاداش   نحوه انتشار و اطالع رساني

  و كيفر)

  ميزان برقراري نظم به وسيله ي قانون

  وجود بستر مناسب براي اجراي قانون  قابل درك بودن قانون

  اجراي قانونميزان نظارت بر   برخورداري از محتواي هدفمند

  برخورداري قاون از وضوع به منظور اجرا  برخورداري از پشتوانه ي تحقيقاتي

 متناسب با نيازها ، توانمندي ها و  ويژگي

  هاي شهروندان و جامعه

پاسخگويي نسبت به اهداف قانوني و 

  رسمي سياسي و اجتماعي

  ميزان تبيين و جزئيات در قانون

  قوانين ديگرعدم تداخل با 

  1397مأخذ : نگارندگان ، 

  معرفي محدوده ي مورد مطالعه -3 

  جايگاه تاريخي محله ي  راه ري در شهر قزوين-3-1

هسته اوليه تاريخي محله راه ري  به زمان سلجوقيان بر مي گردد ، كه قديمي ترين مساجد شهر در اين محله 
است به عبارتي ، با اولين خيابان كشي از عهد صفوي تا ساخته شده است ، در جنوب شرق قزوين واقع شده 

كنون ، خيابان سپه به عنوان نخستين خيابان طراحي شده در ايران مي باشد و خيابان راه ري به كمربندي راه 
ري منتهي مي شود ، نخستين فضاي شهري كه ماهيتي متفاوت از ميدان ها  وميدانچه ها و يا گذرهاي ارگانيك 

ي شده مي باشند.به عنوان مسيري مستقيم و طراحي شده براي رفت و آمد استفاده مي شده است ، فاقد طراح
بعدا آثار ارزشمندي هم چون مسجد جامع و آب انبار جز بناهاي قديمي در اين محله ساخته شد با معماري 

ع شده است ، خيابان بي نظيري كه دارند  از طرفي ديگر كاروانسراي بزرگي در درون بافت محله راه ري واق
  طهران يا منتظري كنوني نقش اتصال كننده به تهران را دارد.

يكي از قديمي ترين محور هاي مواصالاتي موجود در شهر قزوين كوچه كم عرضي است كه در ميان بافت 
ارگانيك حاشيه جنوب شرقي شهر جاي داشته و در نهايت به جاده ري (جز بافت اصلي محله ي راه ري )مي 

شروع و در  "سپه  "معروف است ، در شمال از چهار راه  "راه ري  "رسيده  وجود دارد . اين محور كه به 
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منتهي مي شود كه در سال هاي اخير در اين نقطه يك پارك محلي احداث شده  "كمربندي جنوب  "نهايت به 
  .است 

ن : مسجد سنجيده ، آب انبار چنانچه در محله راه ري ،عناصر و شاخص هاي فرهنگي و گردشگري هم چو
سردار بزرگ ، مسجد سجاديه ، حمام متروكه راه ري ، مسجد طاق بهلول ، ميمون قلعه ، مسجد حضرت علي 
اكبر و... واقع شده است ؛ كه هويت اسالمي ايراني را در اين محله را نشان مي دهد.در حال حاضر بيشتر 

به جز راسته هاي تجاري كه در اطراف آن است عملكرد عملكرد محله راه ري مسكوني و آموزشي بوده و 
توريستي و گردشگري و تاريخي جز ويژگي هاي بارز آن مي باشد و هم چنين به عنوان مسير اتصال كننده به 
تهران ، دروازه تهران در جهت سهولت دسترسي و امكانات ويژه حمل و نقل را براي سفر به ديگر شهرهاي 

  كرده است گرچه اين ويژگي از همان هسته اوليه محله راه ري وجود دارد. اطراف قزوين را فراهم

  محله راه ري اكثرا مسكوني و فرهنگي است ؛-1

  در محدوده بافت و هسته تاريخي شهر قزوين واقع شده است؛-2

  عملكرد گردشگري و توريستي در اين محله وجود دارد؛-3

  است ؛از هويت فرهنگي و تاريخي سرشاري برخوردار -4

  نهادهاي اجرايي شهرداري نيز در اين محله واقع شده است؛-5

، برداشت  1386مراكز آموزشي در سطوح مختلف متوسطه و راهنمايي  را دارا مي باشد(طرح محيط پايدار ، -6
  ).1396هاي نگارندگان ، 

  ساختار جمعيتي و اجتماعي محله راه ري-3-2

خير روند صعودي داشته اين در حالي است كه رشد كلي جمعيت رشد جمعيت شهر نشين كشور در دهه هاي ا
) دراين ميان محله ي راه 13:  1388كشور نيز ارقام بسيار بااليي را در مقياس جهاني نشان مي دهد (عزيزي ، 

 4806به ترتيب جمعيت محله راه ري  1390و  1375،1389، 1355،1365ري شهر قزوين براساس آمار سال 
نفر مي باشد كه روند رو به افزايشي داشته است و از الگوي جميعتي شهر  13172،   10048،12265، 8611، 

نفر مي باشد كه در سال  4,95،  1375قزوين تبعيت مي كند.هم چنين بعد خانوار در محله راه ري درسال  
  نفر رسيده است . 3,55به  1390نفر مي باشد  با روند كاهشي در سال 3,65،  1385

نفر است  102نفر مي باشد كه اين نسبت درشهر قزوين  103ن نسبت مرد به زن در محله راه ري هم چني
هزار نفر و تعداد واحد  4231نفر گزارش شده است ، و تعداد خانوار  6497نفر و زنان  6675.تعداد كل مردان 

ن جمعيت كل شهر درصد مي باشد.هم چني 1,11هزار نفر و خانوار در واحد مسكوني  3812هاي مسكوني 
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 126516هزار نفر مي باشد و جمعيت فعال شهر قزوين  13172بوده كه سهم محله راه ري  381598قزوين 
 94630نفر مي باشد كه از اين جمعيت در سنين فعال هستند  3819نفر و  اين جمعيت فعال در محله راه ري 

 747نفر شاغل بوده و  3072راي محله راه ري نفر بيكار مي باشد و ب 18063نفر در شهر قزوين شاغل بوده و 
  نفر بيكار هستند.

به ترتيب در بخش هاي كشاورزي ، صنعت و  69,39و  24,37و  6,27، درصد شاغالن  1390طبق آمار سال 
خدمات شاغل مي باشند. عمده ترين شاغالن آن در بخش خدمات مي باشد. جمعيت شاغلين طبق محاسبات 

نفر بدست آمده است (مركز آمار ايران ،  3072براي شهر قزوين و براي محله راه ري نفر  94630انجام شده 
 ).1396محاسبات نگارندگان ، 

  ويژگي هاي اقتصادي محله راه ري-3-3

بخش عمده اي از واحد هاي فعاليتي محله را تركيب واحد هاي تجاري خدماتي و مسكوني تشكيل مي دهد 
را راسته ها و فعاليت هاي تجاري تشكيل مي دهد . بيشتر راسته هاي تجاري  در واقع ساختار قابل توجه محله

در لبه هاي محله و حاشيه هاي آن و در اطراف خيابان راه آهن و منتظري واقع گشته است هم چنين در قسمت 
ي داخل غربي محله كاربري هاي اقتصادي با ماهيت ارائه ي خدمات مانند (رستوران ) قرار دارد قسمتي از فضا

محله نيز به ارائه ي خدمات تخصصي مانند سوپرماركت ، آرايشگاه ، و هم چنين تعميرگاه موتور و.. هم چنين 
يك سري از فعاليت هاي با ماهيت فرهنگي و آموزشي اختصاص پيدا كرده كه اغلب كاربري هاي آموزشي در 

آب انبار و در لبه محله نيز مساجد سمت شمال و شرق محله واقع شده است ، در درون محله نيز مسجد و 
ديگري وجود دارد در قسمت جنوبي هم مركز فرهنگي درون پارك مطهري است به نوعي يك فعاليت فرهنگي 

 را به نمايش مي گذارند.

 كالبد و فعاليت محله راه ري -3-4

هاي فرامحله اي محله راه ري به دليل قرار گرفتن در هسته و بافت تاريخي شهر قزوين و و جود كاربري 
باجذب سفر انواع تعميرگاه هاي ماشين و موتور سيكلت دارد . بررسي تغييرات كاربري و فعاليت هاي محله 
راه ري نشان مي دهد : محله راه ري در حال تبديل شدن به محله مسكوني با كاربري هاي متروكه و تجاري 

ري هاي مسكوني با غير مسكوني همانند تجاري و در لبه هاي آن است .از نظر كاربري زمين نيز تداخل كارب
فرهنگي در محله بسيار باالست دليل تداخل هم به وجود هسته و بافت تاريخي محله بر مي گردد. اين تداخل 
در شمال محله و جنوب محله بيشتر نمود پيدا كرده است . بررسي سطوح و سرانه كاربري هاي محله در 

نشانگر اين است كه كمبودي از اين نظر در محله وجود ندارد .و استاندارد هاي  مقايسه با منطقه و شهر قزوين
 تعريف شده در طرح هاي فرداست را تأمين مي كند.
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مهم ترين كاربري ناسازگار در محله راه ري وجود كاربري هاي صنعتي و كارگاهي مي باشد ، در سطح محله 
اري و خدماتي وجود دارند ؛ كه از اين نظر محله وضعيت نيز كاربري ها و فعاليت هاي متعدد فرهنگي و تج

مناسبي را دارا بوده و خدمات مناسبي به ساكنان و گردشگران ارائه مي دهد . اين محله به عنوان پهنه اقامتي و 
  گردشگري به دليل وجود كاربري هاي مختلف فرهنگي مطرح مي كند.

و مسجد سنجيده است كه در كنار كاربري سبز (پارك مطهري)  از مهم ترين عناصر محله راه ري آب انبار سردار
آن يك تفريحي و ورزشي است كه با قرار گيري در جنوب محله براي تجمع و ورزش اقشار محله تا حدي 
توانسته است مركزي براي گذران اوقات فراغت و گردشگري ساير مراجعه كنندگان غير محلي نيز باشد. در 

هنگي و آموزشي براي كودكان و نوجوانان و برنامه هاي مختلف فرهنگي و .. وجود پارك مطهري ، مركز فر
دارد . زمان فعالبت شبانه روزي كاربري هاي آموزشي و فرهنگي نشان مي دهد كه زمان فعاليت مربوط به 

اليت بعد از ظهر مي باشدو بعد از آن به تدريج به خاطر تعطيل شدن ادارات و مدارس از فع 14تا  8ساعت 
هاي محله كاسته مي شود در هنگام شب برخي از كاربري هاي فرهنگي  مانند آب انبار و مسجد سنجيده و 

 كاروانسرا و .. فعاليت دارند.

فضاي محله كامال توسط بلوك ها و توده هاي شهري پوشيده شده است . به ندرت فضاي خالي مشاهده مي 
. اغب فضاهاي خالي كه متروكه شده اند با حصاري پوشيده شود محوطه پارك مطهري تنها باز عمومي است 

طبقه است اما در محله راه ري ساختمان بلند  2-3شده يا در حال تغيير كاربري هستند . غالب بناهاي محله 
طبقه نيز مشاهده مي شود. ساختمان هاي محله از نظر 6-7مرتبه برخي از آپارتمان هايي مشاهده مي شود كه تا 

سازه غالبا نياز به مرمت داشته و فرسودگي در آنها مشاهده مي شود(طرح تفصيلي شهر قزوين ،  كالبدي و
 ).1396، برداشت هاي نگارندگان ، 1390

 شبكه ارتباطي و دسترسي محله راه ري -3-5

از نظر دسترسي به حمل و نقل عمومي دسترس به ايستگاه هاي تاكسي در شمال محله و اول خيابان راه آهن 
در جنوب محله نيز به سمت چهارراه سپه بسيار مطلوب است .هم چنين دسترسي به اتوبوس هاي درون  و

شهري در محله در وضع موجود قسمت شمالي و از خيابان راه آهن به سمت چهارراه سپه و بالعكس مطلوب 
  دارد. متر دسترسي به ايستگاه اتوبوس و تاكسي وجود 100است به طوري كه در فاصله كمتر از 

 سازمان فضايي وضع موجود محله راه ري -3-6

با توجه به مطالعات صورت گرفته مي توان سازمان فضايي محله راه ري را در قالب يك عنصر اصلي نقطه ، 
خط و پهنه ترسيم نمود كه در تصوير زير مي توان مشاهده نمود اين سازمان فضايي شامل چند تا كانون اصلي 

كانون اصلي و خدماتي است كه در چهار راه سپه واقع شده است .و كانون خدماتي موجود در محله است 
بعدي دروازه تهران هست كه نقش فرا محله اي و شهري را دارا مي باشند. شبكه راه ها براساس نوع فعاليت 
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له مي گذرد نيز ساختار خطي ارتباطي را تشكيل مي دهند كه خيابان هاي اطراف و  خيابان راه آهن از درون مح
نقش لبه را نيز بازي مي كنند.از نظر پهنه اي نيز محله پهنه سكونتي ، پهنه فرهنگي ، پهنه فضاي سبز و  هم 

  چنين پهنه خدماتي و تجاري نيز به صورت فرا محلي و مختلط از پهنه هااين محله هستند.

 تجزيه و تحليل -4

فرداست ، عرصه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و براي تدوين اين بيانيه مشكالت در سه سطح  طرح هاي 
... طبق مطالعات ميداني و در محله راه ري مشكالت  و پيامد ها و پتانسيل هاي زير به عنوان مشكالت اصلي 

  محله شناسايي شده اند كه براساس درخت مشكالت علت و پيامد آن نيز سنجيده شده است:

  )PESTELله از ابعاد مختلف(: تحليل مسائل و پتانسيل هاي مح3جدول 

  ابعاد  اقتصادي  اجتماعي  كالبدي طبيعي محيط

قرار گيري در  

محدوده با خطر لرزه 

  خيزي باال

عدم جمع اوري 

  ها بهداشتي زباله

عدم وجود شبكه 

جمع اوري فاضالب 

و استفاده از  شهري

  چاه جاذب

عدم هدايت مناسب 

  آب هاي سطحي

پايين بودن ميزان 

سبز  سرانه هاي فضاي

  در اكثر نواحي شهر

الودگي هاي ناشي از 

  عبور خط اهن

  هاي  مخروبه  وجود بنا

  كيفيت پايين اكثر ابنيه

  قدمت باالي ابنيه

استفاده از مصالح بي دوام در ساخت   

  بناها

  عرض كم برخي معابر 

  مناسب جهت ساخت و ساز شيب

  كمبود فضاهاي باز و همگاني 

  ريز دانگي

  جرم خيزوجود فضاهاي دنج و 

  تمايل به مهاجرت به بيرون بافت

  پايين بودن سطح سواد

نبود امكانات گذران اوغات فراغت 

  براي كودكان و نوجوانان

  سكونت اتباع افغاني 

  عدم توانايي در جذب جمعيت

نظارت اجتماعي توسط خود ساكنان و 

  كسبه

  سهم پايين ناهنجاري هاي اجتماعي

  منزلت اجماعي پايين محله

ارزش زمين نسبت به  بودنپايين 

  ساير نقاط شهر

پايين بودن نرخ بازده سرمايه 

  گذاري

پايين بودن تعداد مراكز بازرگاني 

  مرتبط با گردشگري 

  نبود اشتغال كافي در محله

ركود نسبي در بازار زمين ومسكن 

  و ساخت و ساز

كمبود سرمايه افراد جهت بهبود 

  بخشيدن وضعيت ابنيه

  مسائل
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 جهتشيب مناسب 

  هدايت آبهاي سطحي

شيب مناسب جهت ساخت و ساز در 

  محله

  تنوع الگوي مسكن

  وجود عناصر شاخص كالبدي 

  توجه به اقليم در ساخت ابنيه

  در بين ساكنين همبستگي اجتماعي باال 

  حس تعلق باال نسبت به محله

باال بودن سرانه فرهنگي و مذهبي در 

  محله

امور ميزان باالي تمايل به مشاركت در 

محله سرزنده بودن محله و مشاركت 

محلي در هيئتها مراسمات  و اعياد و 

  صندوق قرض الحسنه

  رضايت ساكنين از امنيت محله

  باالي جمعيت فعال در محله ميزان

  توان باال در جذب گردشگر

قيمت مناسبمسكن جه سكونت 

  افراد و زوج هاي جوان

  وجود لبه هاي فعال اقتصادي

  پتانسيل

  1397نگارندگان ، مأخذ : 

  تشخيص تنگناها و يا محدوديت هاي عملكردي محله ي راه ري-4-1

به طوركلي بافت هاي قديمي و سنتي همچون محله ي راه ري شهر قزوين جزئي از بخش هاي مهمي شهر را 
تشكيل مي دهد اين بافت هاي از گذشته داراي ارزش و اهميتي است كه در كشورهايي كه هويت   شهرسازي 

زان شهري را به خود داشته اسالمي را در كالبد آنها مشاهده شده  است و توجه معماران و برنامه ري–ايراني 
است و چنين بافت هايي اغلب داراي ارزش هاي  تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي مي باشد و از سوي ديگر 
مشكالت كالبدي (وجود ساختمان هاي فرسوده و متروكه ، فشردگي ساختمان ها و نبود فضاي باز بين آنها و 

سطوح خدماتي ، فقدان تأسيسات و تجهيزات شهري )عملكردي (كمبود خدمات رفاه عمومي ، پايين بودن 
و...) زيست محيطي و اجتماعي رنج مي برد ، لذا جهت جلوگيري ار روند فرسودگي و تخريب بافت ، برنامه 
ريزي از قواينن و مقررات شهري جهت تسهيل گري در اجراي قوانين و مقررات شهرسازي (صرفاً نوسازي ) 

  الزم و ضروري است .  

ميان محله ي راه ري يك سري تنگناها و مشكالت عملكردي دارا است به شرح زير در جدول شماره  در اين
  آورده شده است :  3ي 

  مشكالت مربوط به شبكه ي معابر بافت  -

  كمبود عناصر خدماتي ، تأسيساتي و تسهيالت محله و زير بنايي -

  فرسودگي و فشرده بودن بناهاي موجود در بافت محله -
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  رض بافت متعارف جديد محله (بخش شرقي محله ) با بافت قديمي و سنتيتعا-

  كالبدي محله ي راه ري–: مشكالت و امكانات عملكردي  4جدول 

  معرفي مولفه ها  مشكالت و محدوديت ها  پتانسيل ها 

 

جود فرسودگي بافت و امكان و-

اجراي طرح هاي نوسازي و 

  بهسازي

   ازماندهي فضا  و كالبدسامكان -

جراي قوانين و مقررات ا-

شهرسازي در عناصر و شاخص 

  هاي محله

جود ساختمان هاي يك طبقه و-

و امكان ساخت ساختمان هاي 

  چند طبقه

 

  تروكهموجود ساختمان هاي -

ايين بودن درصد ساختمان هاي دو طبقه پ-

  ، سه طبقه و بيشتر 

  سيعي از بافتفرسودگي بخش  و-

نامناسب فاهي و طراحي رنبود امكانات -

  ساختمان ها

 حله اي و مسكوني ارزش پايين م-

  

فضاهاي 

  مسكوني

  

 

كان توسعه ي سطوح ام -

  خدماتي محله

جود فضاهاي رها شده امكان و-

  توسعه ي مجدد 

جود بازار سرپوشيده در شمال و-

  محله و راسته هاي تجاري

  ماتيپايين بودن سطوح خد-

  حفظ و نگهداري كم بودن خدمات-

قدان تأسيسات و تسهيالت شهري و زير ف-

  بنايي 

شكل دفع زباله ، آسفالت نامناسب كوچه م-

  ها و معابر 

عملكردي 

  (فعاليت)
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 ضاهاي سبز و اقامتي در محله كمبود ف- 

جود خيابان راه آهن ، سپه و و-

  كمربندي جمهوري 

مكان تعريض معابر در بافت ا-

  مركزي محله

اماندهي تردد پياده رو با س-

  ساماندهي شبكه معابر 

 

شكل تردد وسايل نقليه و عرض كم معابر م-

  بافت محله

  اط نامناسب معابر فرعي و اصلي محلهارتب-

دم دسترسي اتومبيل در بعضي قسمت ع-

 هاي بافت 

  

  

دسترسي و آمد و 

  شد 

  

  

  

 

  1397مأخذ : يافته هاي تحقيق ، 

  قانوني رفع تنگناهاالزامات حقوقي ، -5

به عبارتي ضوابط  و مقررات شهرسازي خوب ابزاري براي رسيدن به شهر خوب و پايدار است در اينجا محله 
ي راه ري مورد پژوهي مدنظر قرار گرفته است . در واقع قوانين خوب و كارآمد زماني مي تواند نقش خود را 

هدايت و هدفمند شده باشد(كاظميان  » ذات خوب «نيل به به خوبي ايفا كنند كه به عنوان ابزاري خوب براي 
به شرح زير مدل تحليلي و نظام حقوقي و قانوني  5). از اين رو در جدول شماره ي 521:  1394و ديگران ، 

  خوب جهت بهبود عملكردهاي محله اي راه ري ارائه شده است : 
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خوب در جهت تحقق و بهبود عملكردهاي محله اي راه : مدل تحليلي نظام حقوقي و قانوني مطلوب و  5جدول 

  ري

 الزمات حقوقي و قانوني بهبود عملكرد هاي  محله
  اي راه ري

  قوانين كارآمد و اثر بخش
  (نظام حقوقي و قانوني مطلوب)

  تدوين قانون  عملكردي–كالبدي 
  الزم بودن تدوين قانون  انسجام فضايي
  رسانينحوه انتشار و اطالع   انعطاف پذيري

  قابل درك بودن قانون  تاريخي-فرهنگي 
  برخورداري از محتواي هدفمند  هويت مداري

  برخورداري از پشتوانه تحقيقاتي  شرايط فرهنگي جامعه
  عدم تداخل با قوانين ديگر  اجتماعي

  اجراي قانون و نظارت بر اجرا  مشاركت با ساكنين
 تفسيرناپذيري قانون اقتصادي

  تناسب ميان پاداش و كيفر  صنعت توريسم
  وجود بستر مناسب براي اجراي قانون  اقتصاد محلي

  ميزان نظارت بر اجراي قانون  مديريتي
  نتايج يا دستاورد هاي قانون  كنترل ،نظارت و تصميم گيري

  رعايت سلسله مراتب قانون  مالكيت
  ميزان خوانش قانون

  ميزان برقراري نظم به وسيله قانون
  : بهبود عملكرد هاي محله اي راه ريدستاورد 

  1397مأخذ : نگارندگان ، 

  شناسايي و تحليل قوانين و ضوابط مرتبط-6

در اين قسمت طبق ويژگي هاي محله ي راه ري  به مسائل حقوقي و شناسايي قوانين وضع شده در حوزه ي 
  بهبود عملكرد محله اي اشاره شده است :

 الزام قانوني به حفظ و حفاظت از محيط زيست شهروندان ساكنين محله  -1

 الزام قانوني براي بهسازي بافت هاي فرسوده ي محله -2
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 الزام قانوني به كليه رعايت استاندارد هاي الزم جهت كاهش آلودگي صوتي -3

 الزام ساز و كار قانوني جهت حفظ و بهره داري از كاربري هاي ارزشمند و فرهنگي محله -4

  الزام قانوني به متوليان و طراحان جهت حفظ و نگهداري بافت تاريخي محله  -5

 24/8/71و اصالحيه  28/3/1358قانون حفاظت  از محيط زيست مصوب 

: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم آورد، ممنوع است. منظور از آلوده ساختن 9ماده 
ا آميختن مواد خارجي به آب، هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت محيط زيست عبارت است از پخش ي

فيزيكي،  شيمياي و يا بيولوژيك آن به طوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان 
 و آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.

 15/12/1380اصالحيه  و 19/3/1378آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي مصوب 

: مبادرت به هرگونه اقدامي كه موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايد ممنوع ميباشد. حد مجاز يا 2ماده 
استاندارد آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت از محيط زيست با همكاري دستگاه هاي زيربط تهيه و به 

  تصويب شوراي عالي محيط زيست مي رسد.

داختن و تردد هرگونه وسيله نقليه موتوري مولد آلودگي صوتي ممنوع مي باشد. نيروي انتظامي : به كار ان7ماده 
) ممانعت به عمل آورده و عاملين يا 6از تردد هرگونه وسيله نقليه موتوري فاقد گواهينامه موضوع ماده (

 خواهد نمود. ) قانون محكوم33رانندگان اينگونه وسايل نقليه را به مجازات هاي مقرر در ماده (

 2/8/1388و اصالحيه  10/5/1384آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها 

: توليد كننده پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي 8ماده 
اردوگاه ها ، سربازخانه ها، توليد مي كنند، از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع ها و شهرك ها ، 

واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي و رفاهي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند 
  عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.

  مقررات مربوط به شهرداري ها و قوانين

 2بند  55ماده 

 و بشهر مربوط قنوات تنقيه و آب فاضل و آبها مجاري و عمومي انهار و معابر تسطيح و نگاهداري و تنظيف
  ممكنه بوسائل روشنائي و آب تأمين

 1تبصره  2بند  55ماده 
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 كسب براي عمومي هاي باغ و پاركها و ميدانها و آنها مجاز غير استفاده و روهاپياده اشغال و عمومي معابر سد
 موجود موانع رفع در و جلوگيري آن از است مكلف شهرداري و است ممنوع ديگريعنوان هر يا و سكني يا و
 از قبل منصوب هايدكه مورد در. كند اقدامراساً خود مأمورين وسيله فوق مذكور اماكن و معابر نمودن آزاد و

 ادعايهادكه قبيل اين صاحبان چنانچه و اقدام آنها برداشتن به نسبت است مكلف شهرداري قانون اين تصويب
 كه كساني ولي كند اقدام آنها خسارت جبران به نسبت 77 ماده در مقرر كميسيون نظر با باشند داشته خسارتي

 بوسيله و راساً است موظف شهرداري كنند عمومي معابر در هائيدكه نصب به اقدام قانون اين تصويب از بعد
 هيچگونه ادعاي حق مزبور اشخاصو كند اقدام معبر سد رفع و هادكه قبيل اين برداشتن در خود مأمورين
 .داشت نخواهند خسارتي

 5بند  55ماده 

 نگاهداري و آوري جمع و كار اردوي هاي به سازمان آنها اعزام و متكديان آوري جمع و گدائي از جلوگيري
 راهي سر اطفال

  14بند  55ماده 

 ديوارهاي و بناها از خطر رفع همچنين و حريق و سيل خطر از شهر.  حفظ براي الزم اقدام و مؤثر تدابير اتخاذ 
 ها بالكان در اشياء نوع هر گذاشتن از جلوگيري و عمومي معابر در واقع هايچاله و چاهها پوشاندن و شكسته

 جلوگيري و است عابرين براي خطر موجب آنها افتادن كه عمومي معابر و مجاور ساختمانهاي اطاقهاي جلوي و
  :باشد مردم خسارت يا زحمت باعث كه هائيناودان نصب از

  20بند  55ماده 

 ساكنين يا مخالف براي مزاحمت بروز موجب انحا از نحوي به كه اماكن كليه تاسيس و ايجاد از جلوگيري

 عموميگاراژهاي  – كارگاهها - ها كارخانه تاسيس از است مكلف شهرداري . شهرهاست در بهداشت اصول

 مراكز دامداري و چارپايان اصطبل و سازند مي محترقه مواد كه مراكزي از همچنين و دكانها و تعميرگاهها و

 يا و يا عفونت دود توليد يا كند صدا و سر و مزاحمت ايجاد كه هايي كسب و مشاغل تمام كلي طور به و

 و خزينه پزي آهك و گچ و آجر هاي كوره تخريب در و كند جلوگيري نمايد جانوران و حشرات تجمع

 و دودكشهاي اماكن وضع در مراقبت و نظارت يا و نمايد اقدام است بهداشت مخالف كه عمومي هاي گرمابه
 و جلوگيري نمايد شهر هواي شدن آلوده از كند مي ايجاد دود آنها كردن كار كه نقليه وسائط و ها كارخانه

 شود اگر الزم و كند تعطيل را آنها باشد آمده وجود به قانون اين تصويب از قبل فوق مذكور تاسيسات هرگاه

 .دهد انتقال شهر از خارج به را آنها

  27بند  55ماده 
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 تابلوي نصب و اماكن گذاري شماره و آنها نام لوحه نصب و معابر گذاري نام براي خاصي مقررات وضع
 نظافت حفظ در كه اقداماتي گونه هر و مجاز غير محلهاي از هاآگهي كردنمحو و برداشتن و اعالنات الصاق

   .باشند مؤثر شهر زيبائي و

اليحه اختصاص ده درصد از عوارض ساليانه نوسازي به منظور جمع آوري ، حمل و نقل، بازيافت و دفع زباله 
   1388هاي شهري و پسماند هاي صنعتي رعايت ضوابط فني زيست محيطي و بهداشتي مصوب 

  يشنهاد دهنده)وزارت كشور (پ

و آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي را  1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 
  به شرح زير تصويب نمود 

  : 1ماده 

استقرار و فعاليت هاي تعميرگاه هاي وسايل نقليه موتوري و واحد هاي صنفي آلوده كننده موضوع -11ماده 
ماده يك اين آيين نامه موكول به رعايت حد مجاز آلودگي صوتي مي باشد عاملين اين گونه  6رديف » هـ«بند 

د در غير اين صورت به مجازاتهاي منابع آلود كننده موظفند حد مجاز آلودگي صوتي مربوط را رعايت نماين
  قانون محكوم خواهند شد.  23مقرر در ماده 
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  : مقوله ها و احكام قانوني در ارتباط با محله ي راه ري 6جدول 

  مأخذ  احكام قانوني  مقوله
الزام قانوني به حفظ و 
حفاظت از محيط 
زيست شهروندان 

  ساكنين محله 

شهري دولت مكلف است از محيط زيست 
حفاظت كند كه در طرح هاي توسعه ي شهري نيز 
  به آنها جهت اجرا به  شهرداري ابالغ شده است .

قانون حفاظت  از 
   9محيط زيست ماده 

الزام قانوني براي 
نوسازي بافت هاي 

  فرسوده ي محله

سازمان نوسازي و بهسازي شهري مكلف است 
بافت هاي فرسوده ي محله با دادن تسهيالت 

  نوسازي آنها اقدامات مناسبي را انجام دهد.جهت 

قانون  123اصل 
حمايت از احياء ، 
بهسازي و نوسازي 
بافتهاي فرسوده و 

  ناكارآمد شهري
الزام قانوني به كليه 
رعايت استاندارد هاي 
الزم جهت كاهش 

  آلودگي صوتي

دولت و سازمان هاي ذيربط موظف هست جهت 
خانجات و كاهش آلودگي هاي صوتي ناشي از كار

صنايع و اتومبيل ها در محدوده ي محله اقدامات 
  الزم انجام دهند.

قانون نحوه جلوگيري 
از آلودگي هوا ماده ي 

1   

الزام ساز و كار قانوني 
جهت حفظ و بهره 
داري از كاربري هاي 
ارزشمند و فرهنگي 

  محله

سازمان ميراث فرهنگي مكلف است جهت حفظ 
هاي ارزشمند و تاريخي و بهره برداري از كاربري 

 محله  تدابير الزم و جهت نوسازي آنها با مشاركت
  سازمان نوسازي اقدمات مناسبي انجام دهد.

قانون مرمت و 
حفاظت از بافت هاي 

  1389تاريخي 

الزام قانوني به متوليان 
و طراحان جهت حفظ 
و نگهداري بافت 

  تاريخي محله 

ف سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري شهر موظ
است از بافت تاريخي محله به دليل ارزش  و 
اهميت تاريخي و فرهنگي آن با تدوين پروژه ها و 

  طرح هايي حفاظت نمايد.

قانون تشكيل سازمان 
  1364ميراث فرهنگي 

  1397مأخذ : نگارندگان ، 
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  ارزيابي و تحليل شكاف حقوقي ، قانوني-7

از جايگاه مناسبي برخوردارنيستند و بيشتر به صورت به طور كلي در نظام حقوقي كشور قوانين شهرسازي  
ضوابط اداري مطرح مي شوند و بديهي است در چنين شرايطي ديدگاه مراجعه حقوقي به قوانين شهرسازي در 
حد ضوابط اداري اسات و در صورت هر گونه تعارض با قوانين جاري كشور ، قوانين شهرسازي ناديده گرفته 

) . چنين دليلي كه مطرح است از مسائل ايجاد شكاف حقوقي و قانوني در 11:  1379مي شود (اردشيري ، 
  نظام شهرسازي كشور است .

  : ارزيابي  و تحليل هريك از قوانين و مقررات براساس معيارهاي مختلف يك قانون خوب7جدول

قابليت   توضيحات
خوانش 

  قانون

تفسير 
ناپذيري 

  قانون

برخورداري از 
شرايط انطباق 

عيت با وض
  مكاني خاص

ميزان تبيين 
جزئيات در 

  قانون

الزم بودن 
  تدوين قانون

قابل درك 
  بودن

  قوانين و مقررات

اين قانون به دليل آنكه در مصوبات 
شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز 
ذكر شده است به جزئيات اشاره نشده 

و كال حفاظت از محيط زيست در 
 دستور كار قرار مي دهد.

 درست نادرست - - درست

 

 

 

قانون حفاظت و بهسازي  درست
 محيط زيست مصوب

بنا به جلوگيري از ايجاد آلودگي 
صوتي تدوين مي شود . همه حوانب 

جزئي و كلي در ارتباط با ايجاد 
 آلودگي صوتي مد نظر دارد .

 درست درست درست درست درست

 

 

 

آيين نامه اجرايي نحوه  درست
جلوگيري از آلودگي 

 صوتي

قانون به جزئيات مديريت پسماند  اين
نپرداخته است به صورت كلي يك سري 

 كاربري ها ذكر شده است .

 درست نادرست  درست درست درست

 

 

 

آيين نامه اجرايي قانون  درست
 مديريت پسماندها

قانون شهرداري  20از بند  55اين ماده 
دقيقا هدف از نگهداري و تنظيف روشن 
نيست مي توان تفسير متفاوتي از آن 

 برداشت كرد . 

 20بند  55ماده  درست درست درست درست نادرست درست

 و نگاهداري و تنظيف
 انهار و معابر تسطيح
   آبها مجاري و عمومي

 

تبصره يك دقيقا در  2بند 55در ماده 
مكان هاي خاصي سد معبر مشخص 
نشده است نسبي است و حتي جزئيات 

 دقيق آنها روشن نيست  

 1تبصره  2بند  55ماده  درست درست نادرست نادرست درست درست

 اشغال و عمومي معابر سد
 غير استفاده و روهاپياده
  آنها مجاز

  
 

قانون شهرداري ها  14بند  55در ماده 
دقيقا اشاره شنده تدابير حفاظت از جان 
و مال مردم در جاهاي عمومي و 

  14بند  55ماده  درست درست نادرست درست نادرست درست
 اقدام و مؤثر تدابير اتخاذ 

 از شهر.  حفظ براي الزم



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

21 

 

خصوصي مد نظر است جزيئات آن 
 مبهم است . 

 و حريق و سيل خطر
 بناها از خطر رفع مچنينه
   شكسته ديوارهاي و
 

قانون شهرداري ها  27بند  55در ماده 
دقيق و صراحتا مكان وجزئيات آن ذكر 

 نشده است . 

  27بند  55ماده  درست درست نادرست نادرست درست درست
 براي خاصي مقررات وضع

 نصب و معابر گذاري نام
 شماره و آنها نام لوحه

 نصب و اماكن گذاري
   اعالنات الصاق تابلوي

  
 

قانون شهرداري ها 5بند  55در ماده 
دقيق و صراحتا مكان وجزئيات آن ذكر 

 نشده است .

 5بند  55ماده  درست درست نادرست نادرست درست درست

 جمع و گدائي از جلوگيري
  آنها اعزام و متكديان آوري

  

  1397مأخذ : نگارندگان ، 

  ارائه پيشنهادها و  و نتيجه گيري جمع بندي-8

با توجه به بررسي هاي به عمل آمده قوانين و مقررات شهرسازي در قالب نقش تسهيل گر و سازنده اي مي 
تواندچالش هاي و موانع حقوقي و قانوني تحقق ِ بهبود عملكردي محله ي راه ري در بستر نظام حقوقي ايران  

و زيرساخت ها به صورت  منسجم ، عملكرد مقررات و  را با فراهم كردن ساز و كارهاي الزم و  پيش نيازها
قوانين در حوزه هاي آلودگي هاي صوتي ، هوا ، حفاظت از محيط زيست و تجديد نظر در اجراي قوانين 

  عملكرد محله را در  بهبود بخشيد .  

را از طريق  با توجه به كمبود فضاهاي سبز و مكان هاي تفريحي مناسب در محله مي توان اين بخش از كمبود
جايگزين نمودن فضاهاي مخروبه و كم ارزش در محله و تجميع قطعات طبق قوانين و مقررات شهرداري و 
اجراي طرح تفصيلي بخشي از ميزان مساحت كاربري مسكوني در بافت را كاهش داده و  با  افزايش تراكم 

  ساختماني برطرف نمود.  

ي و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي محله ي راه ري در قوانين به منظور ارائه خدمات و تجهيزات زير بناي
و مقررات شهرسازي (طرح تفصيلي پيشنهادي شهرقزوين  و سند توسعه ي محله ) به كاهش مشكالت زيست 

  محيطي منجر شود. 

ي بصري از طرفي به دليل دفع نامناسب زباله ها در بافت محله و آلودگي هوا در درون خرد محالت كه نابسامان
نيز به وجود آورده است ضروري است ، با اجراي قوانين و مقررات شهرداري و تصميم گيري شوراي شهر در 
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ارتباط با ايجاد سطل هاي زباله و استخدام نيروهاي خدماتي شهرداري به پاكسازي محله از هر گونه آلودگي 
  زيستي و محيطي منجرشود.

  منابع  -9

  گزيده از قوانين و مقررات شهرسازي ، انتشارات آزاد پيما ، تهران . )،1393تقي زاده ، صفر ، (-1

)، بررسي ميزان حمايت از مفهوم تاب آوري 1393كاظميان ، غالمرضا ، باقري ، هانيه ، شجاعي ، مرضيه ،  (-2
  شهري در قوانين شهري ، كنفرانس ملي شهرسازي ، مديريت شهري و توسعه ي پايدار ، تهران .

)، تحليل مفهوم شهروندي و ارزيابي جايگاه آن در قوانين ، مقررات 1387مظفر ،عبداللهي ، مجيد،  ( صرافي ،-3
  .115-134، بهار ، صص  63و مديريت شهري كشور ، نشريه پزوهش هاي جغرافيايي ، شماره 

يران ، نشريه )، شناخت و ارزيابي مقدماتي اسكان غير رسمي در قوانين شهري ا1381كاظميان ، غالمرضا ، (-4
  هفت شهر ، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري .تهران

كاظميان ، غالمرضا ، صالحي ، اسماعيل ، ايازي ، سيد محمد ، نوذر پور ، علي ، ايماني جاجرمي ، حسين -5
تشارات )، مديريت شهري ، جلد اول ، مباني و حوزه ها ، ان1392، سعيدي رضواني ، نويد ، عبداللهي ، مجيد ،(

 تيسا 

)، بررسي قوانين و مقررات شهرسازي در شكل گيري شهر خوب ، رساله ي 1382صالحي ، اسماعيل ،(-6
دوره ي دكتراي شهرسازي ، اساتيد راهنما : دكتر منوچهر طبيبيان ، مهندس احمد سعيد نيا ، دانشكده هنرهاي 

  زيبا ، دانشگاه تهران . 

-15، صص  16هاي قوانين و مقررات شهرسازي ، فصلنامه شهر ، شماره )، تنگنا1379اردشيري ، مهيار ، (-7
6.  

، صص  16)، پايه هاي حقوقي و مقررات شهرسازي ، فصلنامه شهر ، شماره 1379افشار نادري ، عليرضا ، (-8
21-16.  

  )، مجموعه قوانين و مقررات شهر و شهرداري ، نشر ديدار ، تهران . 1383منصور ، جهانگير ، (-9

)، بازآفريني شهري مدل برنامه ريزي و 1395خداوردي ، پوريا ، معززي مهر طهراني ، امير محمد ، (-10
  مديريت جريان زندگي ، انتشارات آزاد پيما.

)، تحليلي از ويژگي هاي برنامه ريزي شهري در ايران ، انتشارات 1390مشهدي زاده دهاقاني ، ناصر ، (-11
  دانشگاه علم و صنعت ايران ،
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صرافي ، مظفر ، شالي ، محمد ، محمد نژاد ، علي ، اسكندري ثاني ، محمد ، خدابخشي ، زهرا ، سليماني -12
)،پايداري شهر ايراني ؛ كندوكاو در چالشها و نقش برنامه ريز توسعه ي شهري   ، انتشارات 1394، منصور ، (
  نشر علم ، 

باني ، اصول و روش ها)، انتشارات دانشگاه محققي )، برنامه ريزي محله اي (م1395محمدي ، عليرضا ، (-13
  اردبيل .

)، تراكم در شهرسازي اصول و معيارهاي تعيين تراكم شهرسازي ، انتشارات 1388عزيزي ، محمد مهدي ، (-14
  دانشگاه تهران .

  تهران.)، تجدد فراتجدد و پس از آن در شهرسازي ، انتشارات دانشگاه 1393بحريني ، سيد حسين ، (-15

)،شهر و محيط زيست ، مترجم : منوچهر طبيبيان ، انتشارات 1393مدرس ، علي ، جي بون ، كرستوفو ،(-16
  دانشگاه تهران .

،1395ركز آمار ايران ، م-17    

)، طرح راهبردي ، طرح تفصيلي ويژه و طراحي شهري بافت فرسوده (مسئله 1386طرح محيط پايدار ، (-18
  كارفرما : شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران .دار)، شهر قزوين ، 

  

 

 


