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  دهيچک

ريزي شهري به خود ديده و از جمله کشـورهاي  کشور اسپانيا تحوالت بسياري را در نظام برنامه

پي آن اسـت  با توجه به موفقيت کنوني اين کشور، تحقيق حاضر در . باشد بندي شده مي با نظام منطقه

  .که به بررسي نظام موجود در اسپانيا بپردازد

هاي عمومي اين کشور خواهيم پرداخـت و پـس از آن    در اين راستا، در ابتدا به توصيف ويژگي

در انتهـا نيـز بـه    . ريزي شهري را در سطوح مختلف مورد بررسي قرار خواهيم داد سابقه و نظام برنامه

نتايج حاصل نشانگر آن . مقررات تصويب شده، اشاره خواهيم نمودآخرين اقدامات شهري و قوانين و 

اي فعـال  ريزي شهري در اين کشور در تمامي سطوح ملي، محلي و منطقـه است که اگرچه نظام برنامه

هاي اخير  عالوه بر اين، در سال. ريزي قدرتمندتري را شاهد هستيماي برنامهباشد، اما در سطح منطقهمي

  .ريزي شهري آن وضع شده است دي در جهت تکميل خألهاي موجود در نظام برنامهنيز قوانين جدي

  واژگان کليدي

  .ريزي شهري، قوانين شهرسازي ريزي، سطوح برنامه اسپانيا، جوامع خودمختار، ابزارهاي برنامه 
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  مقدمه

بـه وقـوع پيوسـته اسـت و      ١٩٧٨ريزي شهري در اسپانيا از سال غالب تغييرات برنامه

ها که ناشـي   تغيير محدوده. نمايد ريزي در حال حاضر از همين اصول تبعيت مي برنامهنظام 

گيري مراکز جديد و  بندي سياسي جديدي با شکل از اين تغييرات بود، موجب ايجاد تقسيم

بـر ايـن اسـاس،    . ها در اين کشور شد ها و سياست جوامع خودمختار و تغيير جهت سرمايه

اي  بندي تبديل شد و مادريـد جايگـاه سياسـي ويـژه    ا نظام منطقهکشور اسپانيا به کشوري ب

  . يافت و در رأس جوامع خودمختار قرار گرفت

هاي شهري کـه   هاي اخير براي تعريف و اجراي سياستالزم به ذکر است که در سال

هـاي بسـياري در    نماينـد، تـالش   يابي به پايداري و کيفيت زندگي را دنبال مـي  هدف دست

يابي به ايـن هـدف    گونه که مالحظه خواهد شد، براي دست اسپانيا انجام شده است و همان

اي و محلي در اين کشور صـورت   مامي سطوح ملي، منطقهاي در ت هاي همه جانبه همکاري

  .گرفته است

  هاي عمومي کشور اسپانياويژگي

كيلومتر مربع وسعت، در جنوب غربي قاره اروپا واقـع شـده    ٥٠٥٩٩٠كشور اسپانيا با 

سـرزمين اسـپانيا شـامل    . اسـت  مادريـد نام رسمي آن پادشاهي اسپانيا و پايتخت آن . است

در  ٢مليلـه و  ١وتايسـ هاي  ، شهرجزاير قناري، جزاير بالئارس، يجزيره ايبر شبهقسمت اعظم 

 .است و برخي جزاير ديگر  آفريقا هشمال قار

و  الطـارق  جبـل جنوب با  از، پرتغالغرب با  از، آندوراو  فرانسهشمال با  اين کشور از

اقيـانوس   و  در شـرق  دريـاي مديترانـه  بـا   و داراي مرزهاي دريـايي همسايه است  مراکش

  .در غرب و شمال است اطلس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Ceuta 
2 . Melilla 



  ۱۰۳  ريزي شهري در اسپانيا  مروري بر تجارب برنامه

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقعيت کشور اسپانيا در اروپا : ١تصوير

  

باشد که بـر ايـن اسـاس، متوسـط     نفر مي  ٤٦١٥٧٨٢٢جمعيت تقريبي اسپانيا حدود  

آنان در شهرها % ٩١و  از اين مقدار،  نفر در هر كيلومترمربع است ٩١تراكم جمعيت اسپانيا 

هاي شهري اسپانيا ترين منطقه بزرگ. كنند زرگ و بقيه در روستاها زندگي ميهاي ب و شهرك

 و سـويل ) ميليون نفـر  ٥/١( ، والنسيا)ميليون نفر ٨٣/٤( ، بارسلونا)ميليون نفر ٦٤/٥( مادريد

ترين زبان رايـج در سرتاسـر اسـپانيا و بـه عبـارتي، زبـان        مهم. باشندمي) ميليون نفر ٢٤/١(

مـردم بـا آن   % ٧٠ن كاستيلي يا همان زبان اسپانيولي است كه بـيش از  رسمي آن كشور، زبا

  ).  ٢٠١٠، ١شبكه دانش شهري اروپا(نمايند زبان صحبت مي

اين کشور از نظر موقعيت جغرافيايي، به دليل قرار گـرفتن بـين آفريقـا و اروپـا و در     

وس اطلـس و نزديكـي   هاي مديترانه از طريق اقيان هاي ورودي به آب اختيار داشتن كليه راه

تـرين   غالبا در رده نهم يا دهم بـزرگ . الطارق، اهميت استراتژيكي خاصي دارد با منطقه جبل

پانزدهمين کشـور از  (اقتصادهاي جهان است و از نظر استانداردهاي زندگي در سطح بااليي

  . قرار دارد) نظر شاخص توسعه انساني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . European Urban Knowledge Network (EUKN) 
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  تقسيمات کشوري اسپانيا

هـا و  شهرسـتان  ،هـا  اسـتان ، خودمختـار  منـاطق : ر عبارتند ازتقسيمات اصلي اين کشو

، انـدلس : کـه ايـن منـاطق عبارتنـد از     خودمختار دارد منطقه ۱۷اسپانيا . هاي اسپانيا دهستان

، کاسـتياالمانچا ، کانتابريا، جزاير قناري، مين باسکسرز، جزاير بالئارس، آستورياس، آراگون

  .النسياوو  نابارا، مورسيا، مادريد، الريوخا، گاليسيا، اکسترمادورا، کاتالونيا، کاستيالئون

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  هاي خودمختار کشور اسپانيابخش : ٢تصوير

  

از نظـر قـانوني ايـن دو بـين     . شوندميناميده اسپانيا دو شهر خودمختار  مليلهو  وتايس

هاي خودمختار اين  مجلس بدين معني که اگرچه. ر و شهر عادي قرار دارندخودمختا مناطق

توانند قواعـدي بـراي    خودمختار تصويب کنند، اما مي طورا را بهه توانند قانون دو شهر نمي

  . سازد تري براي آنها فراهم مي ها بگذرانند که اين شوراهاي شهر دامنه عمل بيش اجراي قانون

هـاي   هـر کـدام از بخـش    ،که بـه ايـن ترتيـب    باشدمياستان  ۵۰ دارايکشور اسپانيا 

تـاکنون   ۱۸۳۳هـاي اسـپانيا از   اسـتان . شوندميخودمختار خود به يک يا چند استان تقسيم 

هر استان به تعدادي شهرستان و هر شهرسـتان   هاي بعدي،در رده. اندبدون تغيير باقي مانده



  ۱۰۵  ريزي شهري در اسپانيا  مروري بر تجارب برنامه

 
تـرين واحـد    کوچـک  کـه  دهسـتان دارد  ۸۱۰۸اسـپانيا  . شـود ميبه تعدادي دهستان تقسيم 

 ). ٦٤و٦١، صص١٩٩٥، ١زوادو(باشد تقسيمات کشوري آن مي

  ريزي در اسپانيا سابقه برنامه

از  ١٨٩٠صـنعتي شـدن در اسـپانيا از دهـه     . انقالب صنعتي خيلي دير وارد اسپانيا شد

يـن قـرن، شـهرهاي    هاي آخر ا در دهه. بائو آغاز شد شهرهايي مانند مادريد، بارسلون و بيل

تر ديگر در وراي نواحي قديمي خود رشد کردنـد و تهيـه يـک قـانون بـراي کنتـرل        بزرگ

يـک حادثـه مهـم در    . دهي مجدد به شـهرهاي بـزرگ ضـرورت پيـدا کـرد      توسعه و شکل

ايـن طـرح، کـه    . چنين اروپا، طرح توسعه شهر بارسلون بود ريزي شهري اسپانيا و هم برنامه

ريزي شهري است، نه فقط  کند، يک مثال جالب در برنامه هدايت مي هنوز هم شکل شهر را

هـا و   به دليل طرح و الگوي آن، بلکه به دليل نحوه ترتيـب بناهـا و موازنـه بـين سـاختمان     

آل بود تـا واقعيـت،    تر يک ايده ريزي که بيش حادثه مهم ديگر در زمينه برنامه. فضاهاي سبز

ارايـه   ١٨٨٠در حدود سال  ٣يله آرتور سوريا آي ماتابود که به وس مادريد ٢طرح شهر خطي

شهر خطي يک . هاي تراموا بود اين شهر جديد داراي يک الگوي خطي در مسير راه. گرديد

موفقيت عملي براي يک مدت کوتاه بود، زيرا پس از مدتي در توسعه لجام گسـيخته شـهر   

  . مدرن جذب گرديد و لذا طرح آن کامالً ناپديد شد

، هدايت جديد به سمت فراينـد  ١٩٧٨ساسي جديد اسپانيا و تغيير ساختار سال قانون ا

تمرکززدايي سياسي را موجب شد و به موجب آن، استقالل و خودمختاري مناطق گوناگون 

منطقه در اسپانيا، يک نقشه سياسي جديد در آن  ١٧با خودمختاري . به رسميت شناخته شد

هـاي   يزي در اسپانيا تحـت کنتـرل و مسـؤوليت دولـت    ر هاي برنامه به وجود آمد و فعاليت

بر اساس اساسنامه ارايه شده و . شوند، قرار گرفت ناميده مي ٤اي که مناطق خودمختار منطقه

در چــارچوب قــانون اساســي همــه ايــن منــاطق داراي قــدرت و اختيــاري انحصــاري در  

در داخـل  . ي شـدند چنين داراي قدرت وضع قانون و قدرت اجراي  سازماندهي قلمرو و هم

نجـام  ا ٥ريزي شهري در سطوح محلي توسـط شـوراهاي شـهر    هر منطقه خودمختار، برنامه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Zoido 

2 . Linear City 
3 . Arturo Soria y Mata 
4 . Autonomous Communities(AC) 
5 . Town Council 
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 ،٢٠٠٤گنزالـز،  (باشـد   هاي مناطق خودمختار مي گيرد و اين امر منوط به موافقت قدرت مي

  ).٤١و٣٢صص

  ريزي شهري در اسپانيا توصيف برنامه

در جهت اهميت يافتن مناطق و بـه  تقريباً در همه کشورهاي اروپايي روند محسوسي 

تـرين کشـورهاي    از اين لحاظ پيشـرفته . شود طور کلي، گرايش به سوي فدراليسم ديده مي

اي  نظام حکومتي ايـن دو کشـور را بسـيط منطقـه    . اروپايي دو کشور ايتاليا و اسپانيا هستند

توان آنهـا را  د که نميهايي هستنبندي شده يا غيرمتمرکز نظامهاي منطقهنظام. اند شده ناميده

اي قـوي،  هـا داراي سـاختار منطقـه   هاي فدرال محسوب نمـود و ايـن نظـام   دقيقا جز نظام

). ٨٥، ص١٣٨٤توفيـق،  (باشـند  خودمختاري و استقالل قابـل تـوجهي در ايـن سـطح مـي     

ريـزي   باشد و چـارچوب برنامـه  ريزي شهري در اسپانيا تحت نظام سلسله مراتبي مي برنامه

 . در سه سطح قابل مطرح کردن است اين کشور

  گذاري در سطح ملي، قانون -

  اي با مسؤوليت جوامع خودمختار،ريزي منطقه برنامه -

  ).٣ص  ،١٩٩٧، ١برنز(ريزي در سطوح محلي  برنامه -

  .با توجه به موارد ذکر شده در ادامه به بررسي هر يک از سطوح ياد شده خواهيم پرداخت

  ريزي درسطح ملي برنامه

گـذاري   ريزي در اين سطح به قـانون در سطح ملي، طرح خاصي وجود ندارد و برنامه

مطـرح شـد و    ١٩٥٦ريـزي بـا زمينـه ملـي در سـال       اولـين قـانون برنامـه   . شودمحدود مي

قـانون  . شد ١٩٧٦گذاري جديد در سال   ، موجب قانون١٩٧٠اصالحات اين قانون در سال 

باشد و تاکنون مبناي هدايت رالعمل در سطح ملي ميترين دستو مهم ١٩٩٢ريزي سال  برنامه

  . اين کشور بوده است

  ريزي در سطح مليابزارهاي برنامه

باشـد و از   گذاري شهري مـي  وزارت مسکن اين کشور در سطح ملي مسؤول سياست

  :نمايد طريق ابزارهاي زير در اين امر مداخله مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Burns 



  ۱۰۷  ريزي شهري در اسپانيا  مروري بر تجارب برنامه

 
باشـد، ضـوابط    در چارچوب ملي مـي  اين قانون که: ١بازبيني قوانين و ضوابط زمين -

مربوط به مسايل توسعه شـهري از جملـه قـوانين اصـلي زمـين، حقـوق سـاخت و سـاز،         

  .نمايد را تدوين مي... گذاري خصوصي، حقوق زيست محيطي و سرمايه

  ،٢٠٠٩٢-٢٠١٢طرح ملي مسکن، نوسازي و ساخت و ساز  -

ـ   : باشـد  اين طرح داراي دو هدف اصلي مي ه مسـکن بـراي افـراد    تسـهيل دسترسـي ب

هاي استراتژيک از طريق مـداخالت فيزيکـي در    متوسط جامعه و نوسازي شهري در بخش

مسکن و محيط شهري که براي اولين بار در سطح ملي مورد توجه قرار گرفته است، مناطق 

منـاطق  . هـاي تجديدپـذير   هاي مرتبط با کارايي انرژي و استفاده از انـرژي  روستايي و طرح

 .هاي ملي در مناطق خود هستند ر مسؤول اجراي اين طرحخودمختا

هايي که هنوز  وزارتخانه، مديريت زمين ايالتي را براي زمين اين: ٣هاي زمين سياست -

هـاي   اند، براي تسهيل دسترسي بـه مسـکن و کمـک    مورد استفاده بخش دولتي قرار نگرفته

مـورد توافـق منـاطق خودمختـار و      مديريت اين امر بايد. اي آن به وجود آورده است يارانه

به کارگيري اين سياست آثار و تبعات بسـياري از جملـه مشـخص    . هاي محلي باشد قدرت

هـاي مشـابه در    اي، ميزان زمين واگذار شـده و گسـترش فعاليـت    شدن ميزان مسکن يارانه

  .اي و محلي خواهد داشت هاي منطقه بخش

  :٤سيستم اطالعات شهري - 

کاري مناطق خودمختار، سيستم اطالعاتي را با به کـارگيري آمـار   وزارت مسکن با هم

اين سيسـتم بـه   . جمعيتي و اجتماعي براي درک بهتر ارتباطات مناطق به وجود آورده است

هـاي شـهري کمـک خواهـد کـرد و امکـان        گيـران سياسـت   کنندگان گزارش و تصميم تهيه

  ). ١٩٩٨، ٥ايبارز(دسترسي به آن از طريق اينترنت نيز فراهم است 

  ايريزي درسطح منطقه برنامه

مناطق خودمختار داراي . مناطق خودمختار اولين سطح تقسيمات سياسي اسپانيا هستند

هاي شهري بـا قابليـت بهبـود و ارتقـاي وضـعيت       قدرت وسيعي در زمينه طراحي سياست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Revised text of land act 
2 . National plan 2000-2012 on Building and urban renovation and housing 
3 . land policy 
4 . Urban Information System 
5 . Ibarz 
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مـدارس،  هـا مسـؤول    اين قدرت. ريزي شهري و فضايي هستند قانوني خود در زمينه برنامه

هـا، امـور بهداشـتي، خـدمات اجتمـاعي، فرهنگـي و توسـعه شـهري و روسـتايي           دانشگاه

هـاي شـهري از    شوراهاي شهر نيز در سطوح محلي در طراحي و اجراي سياست. باشند مي

  . نمايند ريزي شهري و مديريتي با اين مناطق همکاري مي طريق ابزارهاي برنامه

  ايقهريزي در سطح منطابزارهاي برنامه

  :باشنداي در اين سطح در چند بخش قابل مطرح کردن مي ريزي منطقه ابزارهاي برنامه

  ١)بخشي( اي هاي منطقه اي استراتژي طرح منطقه. ١

هـاي   ها و سياست شود و تعيين استراتژي اي اسپانيا براي بلندمدت تهيه مي طرح منطقه

ايـن طـرح   . نسجم و رقـابتي اسـت  هدف اين طرح توسعه پايدار، م. اصلي را بر عهده دارد

  :گيردموارد زير را در بر مي

  شبکه شهري، -

  ،...)حمل و نقل، انرژي، آب و (اي  شبکه منطقه -

  ،...)مديريت ريسک، حفاظت طبيعي و فرهنگي و(اي حفاظت از زمين  سيستم منطقه -

  المللي، ايجاد هماهنگي با سطوح ملي و بين -

ول تهيـه ايـن طـرح    ؤكه در حال حاضـر مسـ   ٢اي نطقهريزي م سازمان مسکن و برنامه

زوادو، (فـراهم شـده اسـت     ٢٠٠٧امکان مشارکت در اين طرح طبق قـانون سـال   . باشد مي

  ).٧٢و٦٦، صص١٩٩٥

به عنوان مثال، مادريد از طريـق  . اي بستگي دارد هاي منطقه اي به سازمان قوانين منطقه

را  CO2هاي تجديدپـذير و کـاهش توليـد     ريزي انرژي هدف استفاده از انرژي طرح برنامه

شهرداري، به دنبال استفاده از انـرژي خورشـيدي    ٣٠بيش از  ٢٠٠٥در سال . نمايد دنبال مي

تـرين آنهـا در زمينـه اسـتفاده از ايـن روش       بودند و مناطق کاتالونيا، مادريد و والنسيا فعـال 

  ).٢٠١٠شبكه دانش شهري اروپا، (  بودند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Regional Plan of Territorial Strategy 
2 . Office of housing and Territorial planning  
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  )همان: (منبع

  

  ،١)بخشي( اي سازي اقدامات منطقه برنامه هماهنگ. ۲

  هاي ويژه موجود در مناطق خودمختار اي در خصوص جذابيت هاي منطقه اظهارنامه .٣

  .٢اي هايي با مقياس منطقه پروژه. ٤

الزم به ذکر است که تاکنون تمامي مناطق خودمختـار بـه ايـن نظـام سلسـله مراتبـي       

  ).٢٠٠٦، هاي فتوولتانيك در مقياس شهري سيستم. (اند ست نيافتهها د طرح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Coordinated programmes of territorial action  

2 . Declarations of Reyions of Special Interest Within the AC 
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  توصيف ابزارها  ابزارها  هاويژگي  سطح

ي
مل

  
بدون طرح ملي و داراي برنامه ملي 

ريزي  قانون برنامه(و سياستگذاري

عنوان مهمترين به ١٩٩٢سال 

  )دستورالعمل در سطح ملي

هدايت بخشي بر اساس 

  موضوعات خاص

  ين و ضوابط زمينبازبيني قوان
  ضوابط مربوط به

  ل توسعه شهريمساي 

طرح ملي مسکن، نوسازي و 

  ٢٠٠٩-٢٠١٢ساخت و ساز 

تسهيل دسترسي به مسکن براي 

افراد متوسط جامعه و نوسازي 

  هاي استراتژيک شهري در بخش

  هاي زمين سياست
تسهيل دسترسي به مسکن و 

  اي هاي يارانه کمک

  سيستم اطالعات شهري

  هاي  سازي سياست شفاف

  ريزي شهري و  مين و برنامهز

تهيه يک اطلس آماري از مناطق 

  شهري اسپانيا

منطقه
ي
ا

  

اي به عنوان داراي طرح منطقه

  ايمهمترين ابزار در سطح منطقه

هاي  اي استراتژي طرح منطقه

  اي منطقه

  :مطرح کردن موارد در زمينه

  شبکه شهري -

، حمل و نقل(اي  شبکه منطقه -

  ...)انرژي، آب و

اي حفاظت از  سيستم منطقه -

مديريت ريسک، حفاظت (زمين 

  ...)طبيعي و فرهنگي و

ايجاد هماهنگي با سطوح ملي و  -

  المللي بين

سازي اقدامات  برنامه هماهنگ

  اي منطقه

هاي توزيع و پراکندگي  طرح

  فضاهاي طبيعي و روستايي

اي در  هاي منطقه اظهارنامه

هاي ويژه مناطق  يتخصوص جذاب

  خودمختار

  هاي خاص مناطقبررسي ويژگي

  -  اي هايي با مقياس منطقه پروژه

  اي در اسپانياريزي ملي و منطقهابزارهاي برنامه  :١ جدول

  )١٣٨٩، نگارنده: (منبع

  ريزي درسطح محليبرنامه

ايت هـاي مختلفـي هـد   ريزي در سطح شهري و محلي در اسپانيا از طريق طـرح برنامه
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ريـزي در ايـن سـطح داراي    برنامـه . باشـد مي ١ترين آنها طرح جامع شهري شود که مهممي

در ادامـه  . ريزي شهري دارداي در نظام برنامهقدرت و اهميت فراواني است و جايگاه ويژه

 .تر در خصوص اين موارد خواهيم پرداخت مباحث به توضيح بيش

  ريزي درسطح محليابزارهاي برنامه

  :ريزي عبارتند ازترين ابزارهاي برنامه شهري مهم در سطح

  :طرح جامع شهري -١

ريـزي   در هر يـک از منـاطق خودمختـار، برنامـه     ١٩٩٢طبق قانون کاربري زمين سال 

تـرين   طرح جـامع شـهري مهـم   . شود شهري در سطوح محلي توسط شوراي شهر انجام مي

هـاي   در طـرح . آور اسـت  قـانوني الـزام   ها از نظر اين طرح. ريزي در اسپانياست ابزار برنامه

هايي که ساخت و ساز در آنها ممنـوع   شوند، زمين بندي مي ها در سه گروه طبقه جامع زمين

گروه مياني خود بـه دو  . هاي ساخته شده هاي مجاز براي ساخت و ساز و زمين است، زمين

بينـي شـده و   پـيش هايي که ساخت و ساز در آنها در طرح جامع  زمين: شود طبقه تقسيم مي

طرح جامع در هـر منطقـه   . هايي که براي آنها هنوز برنامه يا راهبردي تهيه نشده استزمين

مسکوني کم، متوسط و بلندمرتبه، صـنايع سـنگين و سـبک و     –ها را  نوع و شدت کاربري

هـاي   هاي ترابري، مکـان اسـتقرار سـاختمان    ها شبکه در همين طرح. دهد غيره به دست مي

انند آموزشـي، فرهنگـي، بهداشـتي، ورزشـي، مـذهبي، قبرسـتان و غيـره، منـاطق         عمومي م

  . شود ها و فضاهاي سبز نيز مشخص مي حفاظتي و فضاهاي باز مانند پارک

شـود، بايـد موافقـت خـود را از مقامـات       اين طرح که توسط شوراي شهر ارايـه مـي  

ي است، طـرح بايـد همـه    هنگامي که طرح جامع براي منطقه متروپل. اي کسب نمايد منطقه

شهر اصلي را که مرکز مجموعه شهري است و نيز ديگر شوراهايي را که در منطقه متروپلي 

-هاي سياست منطقـه ها بايد توسط بخشعالوه بر اين، گزارش. ادغام شده است، دربرگيرد

مـورد   ٢٠٠٢اي و محيط زيست به منظور هماهنگي با قانون اثرات زيسـت محيطـي سـال    

 باشـد ها بر اثرات صوتي و سيستم فاضالب مـي تاکيد خاص اين بخش. رار گيرندبررسي ق

  ).٩٠،ص ١٣٨٤توفيق، (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . The General Urban Distribution Plan (GUDP) 
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  )١٩٩٨و  ١٨٥٩( طرح هاي جامع تهيه شده براي شهر بارسلون :٤شكل 

  )١٩٩١، ١بارزيالي: (منبع

  

 طـرح  هاي شهري که در تغيير کاربري زمين براي توسعه: ٢هاي توزيع شهري طرح -٢

  .ديده شده است ٣جامع شهري

هـاي اصـلي ارايـه شـده در      تقسيم و مديريت بخـش : ٤ريزي توسعه شهري برنامه -٣ 

  جامع شهري طرح

هـاي   ها، تبديل زمين براي توسـعه و گسـترش زمـين    اين طرح: هاي جزيي طرح) الف

 بـا توجـه بـه   ) هـا، منـاطق سـبز، سـودآوري، توليـد      هـاي عمـومي، راه   سيسـتم (شهري را 

هـا   در ايـن برنامـه  . نماينـد  تعريف مي هاي تعيين شده توسط طرح جامع شهري ديتمحدو

 :شوند موارد زير مشخص مي

  ها، مقررات تفصيلي کاربري زمين، تراکم و نوع ساختمان -

  ها، غيره، ها، ميدان طراحي شبکه خطوط ارتباطي محلي مانند کوچه  -

  شبکه فضاهاي سبز، ورزشي و تجهيزات  عمومي، -

  .گذاري اقتصادي و برنامه ساخت و ساز ارزش -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Barzelay  
2 . Distribution plans 
3 . GUDP 
4 . Urban Development Planning 
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 اي از طرح جزيي در بارسلونانمونه  :٥شكل 

  )همان: (منبع

تواننـد   تري دارند و حتي مي هاي ويژه محتواي بازتر و وسيع طرح: هاي ويژه طرح) ب

ضاهاي عمـومي  هاي ايجاد ف توان به طرح به عنوان مثال، مي. اهداف متفاوتي را دنبال نمايند

هاي تاريخي و تغييـر و تبـديل اراضـي     سازي بافت در نواحي فشرده و متراکم شهر، با زنده

  ). ٩٠و  ٩١، صص١٣٨٤توفيق، ( فاقد ارزش اشاره نمود

هاي ويژه يک محدوده شهري يکپارچه مانند  ها ويژگي اين طرح: مطالعات تفصيلي) ج

  .دهند ورد بررسي قرار ميوضعيت شيب و توپوگرافي و سطوح  تراز آن را م

هـايي را   ها ساخت و سازها و يا مجموعه اين طرح: فهرست فضاهاي حفاظت شده) د

اين فهرست هـم محـيط طبيعـي و هـم     . نمايد که بايد مورد حفاظت قرار گيرند، معرفي مي

  ).٢٨٠و٢١٧همان، صص(شود  مصنوع را شامل مي
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  ابزارها  هاويژگي  سطح
تقسيمات 
  ابزارها

  صيف ابزارهاتو

شهري و 
  محلي

تنفيذ اختيار مناطق به سطوح محلي
 )

ي
ي شهر

شوراها
(  

 
ي تهيه طرح

برا
ي

ي جامع شهر
ها

  

هاي جامع  طرح
  شهري

  تعيين کاربري اراضي  -

هاي توزيع  طرح
  شهري

-  
هاي شـهري کـه در    تغيير زمين براي توسعه

GUDP  ديده شده است.  

ريزي  برنامه
: توسعه شهري

تقسيم و 
مديريت 

هاي اصلي  بخش
ارايه شده در 

  GUDPطرح 

  هاي جزيي طرح

مقررات تفصـيلي کـاربري زمـين، شـدت     -
  ها استفاده از آن و نوع ساختمان

طراحي شـبکه خطـوط ارتبـاطي محلـي       -
  ها، غيره ها، ميدان مانند کوچه

ــي و   - ــبز و ورزشـ ــاهاي سـ ــبکه فضـ شـ
  تجهيزات  عمومي و

اخت و گذاري اقتصادي و برنامه س ارزش -
  ساز

  هاي ويژه طرح

هـاي   پيگيري اهداف متفاوت از جمله طرح
ايجاد فضاهاي عمومي در نواحي فشـرده و  

هــاي  ســازي بافــت متــراکم شــهر، بــا زنــده
  تاريخي و تغيير و تبديل اراضي فاقد ارزش

مطالعات 
  تفصيلي

هــاي ويــژه يــک محــدوده  بررسـي ويژگــي 
  شهري يکپارچه

فهرست 
فضاهاي 

  ت شدهحفاظ
  شامل محيط طبيعي و هم مصنوع

 ريزي شهري و محلي در اسپانياابزارهاي برنامه:  ٢ جدول

  )١٣٨٩، نگارنده: (منبع

  هاي محلينقش مشارکت در طرح

هاي باال به پايين و پـايين بـه بـاال بـه کـار       مشارکت در سطح محلي از طريق سياست

بري مشـترک نقـش دارنـد و نظـر     واحدهاي همسايگي در تعيين يـک کـار  . شوند گرفته مي

. گيرنـد  هاي محلي مـورد نظرخـواهي و مشـارکت قـرار مـي      دهند و در مباحث و پروژه مي

  :باشد مراحل تصويب يک طرح محلي به شرح زير مي

  تصويب اوليه توسط شهرداري -

  تصويب موقت توسط شهرداري -

  ).٢٠٠٦سيستم شاخص شهري، (تصويب نهايي توسط جوامع خودمختار  -



  ۱۱۵  ريزي شهري در اسپانيا  مروري بر تجارب برنامه

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٦شكل شماره 

  )٢٠١٠شبكه دانش شهري اروپا، : (منبع

  .ها در سطح محلي آمده استهاي مشارکت مردم در فرآيند تهيه طرحدر جدول زير فرصت

  

استفاده از   مشاوره و مشارکت
جلسات رسيدگي 

  و استماع

فرصت اعتراض 
پس از تصئيب 
طرح يا تاييد 
  قانوني طرح

هاي ساير روش
نويس قبل از تاييد پيش  مرتبط

  طرح
پس از قطعي شدن 

  نويس طرح پيش

. کنندمردم مشارکت مي
فرصت مشاوره اوليه در 

نويس مورد اولين پيش
طرح و ارائه پيشنهادات 

  .يک ماه است

مشاوره و فرصت 
اعتراض يک ماه است و 
در صورتي که تغييرات 

اي ايجاد شود، عمده
دومين دوره جلسات 

  .شودار ميمشاوره برگز

-  
اعتراض به روش 
  .کار امکانپذير است

مشاوره اجباري در 
ها در مورد پروژه

سه مرحله در مورد 
هاي  پروژه

  زيرساختي مهم

  ها در سطح محليهاي مشارکت مردم در فرآيند تهيه طرحفرصت : ٣جدول

  )٢٠٠٦هاي فتوولتائيك در مقياس شهري،  سيستم: (منبع
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  سطوح محلي در اسپانيا بررسي وظايف و اختيارات

ترين تعداد شهرداري را  وتا و ملينا کميترين و س جامعه خودمختار کاستيل و لئون بيش

وضعيت ساير منـاطق  . باشدمي ٥٤٢و والنسيا  ١٧٩هاي مادريد تعداد شهرداري. دارا هستند

  .باشددر دياگرام زير قابل مشاهده مي

  ع خودمختار اسپانياهاي جواممقايسه تعداد شهرداري  :٧ شكل

 )٢٠٠٤وزارت سازمانهاي دولتي، : (منبع

  

هاي اسپانيا موظف هستند براساس جمعيت خود، به تأمين برخي از نيازهاي  شهرداري

  :خدماتي ساکنان خود بپردازند

آوري فاضـالب،   ها موظف به تأمين روشنايي عمومي، قبرسـتان، جمـع   تمامي شهرداري −

آوري فاضالب، تأمين دسترسي، پوشـش   شرب، شبکه جمعها، تأمين آب  تنظيف خيابان

  .ها و کنترل غذا و نوشيدني هستند راه

هـاي عمـومي،    هزار نفـر موظـف بـه تـأمين پـارک      ٥هاي با جمعيت بيش از  شهرداري −

 .کتابخانه عمومي، فروشگاه و مديريت مواد زايد هستند

دامات اجتمـاعي، امنيـت   هزار نفر تأمين امنيت، اق ٢٠هاي با جمعيت بيش از  شهرداري −

 .سوزي و تسهيالت ورزشي را نيز بر عهده دارند در مقابل آتش

هزار نفر عالوه بر مـوارد ذکـر شـده، حمـل و نقـل       ٥٠در شهرهاي با جمعيت بيش از  −
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ترين  بيش. باشد ميها  مسافران و حفاظت از محيط زيست هم از جمله وظايف شهرداري

 .)٣همان، ص(شود عمومي و کاالها مي ها صرف تأمين خدماتهزينه شهرداري

  ها منابع تأمين مالي شهرداري
جوامـع  (اي، منابع مالي سـطح منطقـه   -١شود؛  تأمين مي ها از دو طريق منابع مالي شهرداري

  :يابند ها از دو طريق با سطوح ديگر ارتباط مي اين سازمان. منابع داخلي همچنين -٢ )خودمختار

  محلي،هاي  کميته ملي حکومت -١

 )نمودن نظرات و بحث در تمامي سطوحجمع  جهت(ها  برگزاري کنفرانس -٢

در . به شوراها در سطوح مختلف در نمودار زير آمده اسـت  ينحوه تخصيص منابع مال

. اي از نظر عملکردي اختالف وجود داشـته اسـت   اسپانيا همواره بين دو سطح ملي و منطقه

اي تهيـه کـرد کـه ايـن برنامـه وظـايف و        برنامـه وزارت علوم و تکنولوژي  ٢٠٠٨در سال 

نمايـد و بـين آنهـا همـاهنگي ايجـاد       هاي هر دو سطح را به طور واضح بيان مـي  مسؤوليت

  :نمايد اي اهداف زير را دنبال مي ايجاد همکاري بين بخش محلي و منطقه .کند مي

  ،گذاري براي خدمات و اشتغال همکاري در سرمايه -

  ،هاي اقتصادي ر طبق برنامهمشارکت و همکاري ب -

  ،اطالعات مدرن کردن ساختارها با استفاده از تکنولوژي -

  ). ٧، ص٢٠٠٤، ١دولتي سازمانهايوزارت (تشويق مردم براي مشارکت در سطوح محلي  -
  

  

  

  

  

  

  

  به شوراها نحوه تخصيص منابع مالي : ٨شكل 

 )همان: (منبع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Ministerio De Administraciones Publicas, 2004:7 
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  ها در اسپانيامراحل تصويب طرح

تصويب اوليه، تصويب : در اسپانيا، سه مرحله تصويب متوالي وجود دارد به طور کلي،

). هـا  توسط مسؤوالن در سطوح مختلف به تبعيت از نـوع طـرح  (مشروط و تصويب قطعي 

انـداز کلـي طـرح را روشـن      هـايي اسـت کـه چشـم     جهت طي مراحل فوق نياز به گزارش

  :ان دو روش را عنوان نمودتوها ميدر زمينه نحوه اعتراض به اين طرح. سازند مي

تواننـد در طـول مرحلـه آمـاده کـردن       همه شـهروندان و نهادهـا مـي   : روش اداري. ١

هاي رسمي خـود را زمـاني کـه     نويس طرح، پيشنهادات خود را ارايه نموده و اعتراض پيش

هاي وارده به تصـميمات قطعـي را از    طريقه اداري، اعتراض. ها کامل شد، اعالم دارند طرح

  .سازد ق دو نوع درخواست مقدور ميطري

ايــن روش از دو طريــق حضــور در ســالن : روش اداري  –) متنــازع اليــه(مــدعي . ٢

  . باشدپذير مي قضاوت و درخواست به دادگاه عالي و ساير مراجع امکان

  ريزي شهريقوانين جديد مطرح شده در خصوص برنامه

  هاي تجديدپذير استفاده از انرژي

. اسـت  ١ملي اسپانيا در ايـن خصـوص، ضـوابط فنـي سـاخت و سـاز       ترين قانون مهم

به تصويب رسيده است، افزايش امنيت و قابليت  ٢٠٠٦آخرين نسخه اين قانون که در سال 

سکونت در بنا با استفاده منطقي از انرژي از طريق کاهش تقاضاهاي انرژي، افزايش کارايي 

ــي و روشــنايي و اســتفاده از تکن سيســتم ــوژيهــاي حرارت حــرارت (هــاي خورشــيدي  ول

انـرژي خورشـيدي در تمـامي بناهـا     . را مدنظر قرار داده اسـت ) خورشيدي و فوتوولتاييک

باشد و تکنولوژي فوتوولتاييک تنها در برخي از بناها با توجه به کاربري و  مورد استفاده مي

هـاي تجـاري و    يتوان بـه کـاربر   ها مي از جمله اين کاربري. حداقل اندازه آنها کاربرد دارد

هـاي بـزرگ    ها و بيمارسـتان  هاي اداري، هتل هاي بزرگ و چندطبقه، ساختمان سوپرمارکت

  :باشدضوابط فني ملي ساخت و ساز بدين شرح مي. اشاره نمود

تمامي بناهاي جديد بايد به سيستم حرارتي خورشيدي جهـت تهيـه آب گـرم مجهـز     

  .به کار گرفته شده و موقعيت بنا داردنوع اين تأسيسات بستگي به نوع سيستم . باشند

بناهاي خاص مانند تجاري، هتل و بيمارسـتان بايـد از سيسـتم فوتوولتاييـک اسـتفاده      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.TBC  
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اي از رونـد   جـدول زيـر خالصـه   . نمايند و اندازه آن به نوع بنا و موقعيت آن بسـتگي دارد 

تجديدپـذير را  سازي انرژي و استفاده از منـابع   هاي ذخيره ريزي در خصوص سياست برنامه

  . ١دده نشان مي

  

  شوراي شهر  مناطق خود مختار
هاي ساخت و ساز و  شرکت

  توسعه دهندگان

 :وظايف

با توجه   GUDPتصويب طرح -

اي و محيط  هاي منطقه به سياست

  زيست

  RES/ESهاي  تهيه طرح -

 :اي که شامل منطقه

ريزي الزم جهت  ابزارهاي برنامه

ا و افزايش کارايي انرژي در بناه

استفاده از منابع انرژي تجديد پذير 

 Renewal Energy).شود مي

Sources)  

  :وظايف

هاي مختلف که  تهيه طرح -

  .آنها است  GUDPترين مهم

 GUDPتصويب اوليه طرح  -

هاي  ارائه مجوز ساخت به شرکت -

  سازنده بنا

بستن قرارداد با دفاتر معماري و  -

 مهندسي

که نامه شهرداري  ارائه آيين  -

  :شامل

ريزي جهت افزايش  نيازهاي برنامه

کارايي انرژي و استفاده از 

هاي تجديد پذير در بنا  انرژي

  .شود مي

  :وظايف

ارائه درخواست ساخت و ساز  -

  به شوراي شهر

ساخت و ساز و تأمين  -

هاي مرتبط با توجه به  زيرساخت

تحت نظر شوراي  GUDPطرح 

  شهر

تر قرارداد بستن با معماران، دفا -

هاي ساخت و  مهندسي، کمپاني

 ساز

  

  

  سازي انرژي و استفاده از منابع تجديدپذير هاي ذخيره سطوح مختلف سياست : ٤ جدول

  )همان(  :منبع

  سياست احياي شهري

هاي قابل توجهي در جهـت   هاي گذشته، مؤسسات و نهادهاي عمومي کوششدر دهه

ها و  اند که غالباً با دريافت کمک هزينه حفاظت و احياي بناهاي باارزش معماري انجام داده

اگرچه احياي و نوسازي بناهـا موجـب حفـظ بسـياري از ارزش     . هاي مالي همراه بود اعانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Urban Scale Photovoltaic system society ,2006 
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هاي موجـود در قـانون آن زمـان، اجـراي يـک       معماري شهرهاي اسپانيا شد، اما محدوديت

  .ساخت سياست کلي در اين زمينه را مشکل مي

ايـن  . مطـرح شـد   ٢٠٠٧هايي بود کـه در سـال    سياستسياست احياي شهري يکي از 

شـد و تصـويب آن مسـايل    ) ٢٠١٢ -٢٠٠٩(سياست منجر به طرح مسکن و احياي مناطق 

  .نمود زير را مطرح مي

  افزايش کارايي و پايداري اقتصادي، -

هـاي موجـود و حـداقل نمـودن مصـرف       حداکثر نمودن استفاده از زمين در بلـوک  -

  هاي سبز، زمين

  ه برنامه ويژه براي مناطق نيازمند احيا و بازسازي،تهي -

توصيه به فرم فشرده شهر به دليل اثـرات زيسـت محيطـي ، تقسـيمات اجتمـاعي،       -

ها و خدمات عمومي  اثرات اقتصادي، هزينه باالي انرژي و ساخت و ساز، هزينه زيرساخت

  :از ترين راهبردهاي اين طرح نيزعبارتند مهم. در ساخت و ساز پراکنده

  ها و تأمين نهايت دسترسي، ايجاد مراکز جديد، تشويق به اختالط کاربري -

  هاي نوسازي و کنترل رشد شهر در جهات مختلف، معرفي اولويت -

    هاي موجود شهري و توسعه آنها، استفاده از زمين -

  .)٤، ص١٩٩٧برنز، (ها  هاي ملي و ديگر طرح هماهنگي و حمايت از طرح -

  سکنسياست تأمين م

موجب شد کـه درصـد بـااليي از سـاکنان،      ٢٠٠٧-٢٠٠٠نرخ رشد غيرمنتظره از سال 

هاي  کاهش ابعاد مسکن موجب افزايش مهاجرت و درخواست. قادر به تأمين مسکن نباشند

هـاي   هاي بسيار براي ساخت و ساز که با همکاري ، تالش ٢٠٠٨از سال . جديد مسکن شد

  .، موجب افزايش توليد وکاهش قيمت مسکن شدمالي و اقتصادي جهاني انجام گرفت

اگرچه ايـن امـر   . يکي از مسايل ديگر اين کشور، تأمين مسکن براي گردشگران است

هاي زمين و محيط زيست شـده اسـت، امـا آثـار و تبعـات مثبـت        موجب فشار بر کاربري

ذکـر شـده،   بنابراين با توجه بـه مـوارد   . فراواني بر اقتصاد اين کشور بر جاي گذاشته است

گنزالز، (ريزي شهري و توسعه پايدار بلندمدت تدوين شده است  هايي جهت برنامه سياست

  ). ٥٠و  ٤٥، صص٢٠٠٧
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  نتيجه

گرايـي تـک    ، اين کشـور از يـک سـازمان   ١٩٧٨با تغيير ساختار کشور اسپانيا در سال 

هر منطقـه خودمختـار و دو شـ    ١٧بندي تبـديل شـد کـه      مرکزي به يک سازماندهي منطقه

بر اساس اين سازماندهي تقسيمات اصلي اين کشور عبارتنـد  . گرفتخودمختار را در بر مي

هـاي   فعاليـت . هـاي اسـپانيا   دهسـتان هـا و  شهرسـتان  ،هـا  اسـتان ، هاي خودمختـار  بخش: از

اي کـه جوامـع خودمختـار     منطقههاي  ريزي در اسپانيا تحت کنترل و مسؤوليت دولت برنامه

شوند، قرار دارد و بر اساس اساسنامه ارايه شـده و در چـارچوب قـانون اساسـي      ناميده مي

همه اين مناطق داراي قدرت و اختياري انحصاري در سازماندهي قلمرو و هم چنين داراي 

  .قدرت وضع قانون و قدرت اجرايي هستند

ريـزي شـهري    اي شـده اسـت و برنامـه    طقهنظام حکومتي در اين کشور نظام بسيط من

اي بـا  موفق در آن تحت نظام سلسله مراتبي و قابل مطرح کردن در سه سطح ملـي، منطقـه  

  .باشدمسؤوليت جوامع خودمختار و محلي مي

گـذاري   ريزي در اين سطح به قـانون در سطح ملي، طرح خاصي وجود ندارد و برنامه

اي ريـزي در سـطح منطقـه   تـرين ابزارهـاي برنامـه    اي مهمهاي منطقهطرح. شودمحدود مي

هاي مختلفـي هـدايت   ريزي در سطح شهري و محلي در اسپانيا از طريق طرحبرنامه. هستند

باشد که اين طرح توسـط شـوراهاي   ترين آنها طرح جامع توزيع شهري مي  شود که مهممي

بايد به تصويب جوامع اي است و در نهايت شود، تحت نظارت مقامات منطقهشهر تهيه مي

هـا داراي نقـش مهمـي هسـتند و امکـان      در سـطوح محلـي، شـهرداري   . خودمختار برسـد 

تـرين نقـاط مثبـت آن     ها از مهـم مشارکت مردم و نظرخواهي و اعتراض در خصوص طرح

  .است

ريـزي   هـاي برنامـه   هاي انجام شده، نشانگر آن است که ايـن کشـور از نمونـه    بررسي

بـه  . که نيازهاي کنوني شهرسازي را نيز مورد توجـه قـرار داده اسـت   باشد  شهري موفق مي

توان به برخي قوانين جديد مطرح شده در اين خصوص ماننـد   عنوان مثال، در اين راستا مي

هاي تجديدپذير، سياست احياي شهري و سياسـت تـأمين مسـکن اشـاره      استفاده از انرژي

  . نمود
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