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 چكیده

ی و ایجاد شهر خوب و پایدار، ریگ شکلدر  اهمیت قوانین و مقررات شهرسازی
از اب رراد ملت رر  جوسرر   پایرردار ی هررا آرمررا ضرررورت جوجرر  برر  اهرردا  و  

ی هرا  یژگر یودر جدوین ضوابط متناسب با  یو اجتماعی، اقتصادی طیمح ستیز
و  کارآمدی در اجررا  ی روز شهروندا ، همچنینازهاینی شهری و ها سکونتگاه

. هد  از این پژوهش، سازد یمفراهم  وجود مدیریت واحد و یکپارچ  شهری را
 قوانین و مقررات شهرسازی در جوس   پایدار شهری باب سر اسرت.  ریجأثبررسی 

جح ی ری   -ظ هد ، کاربردی و ب  لحاظ ماهیت، جوصریفی حاضر ب  لحا قیجحق
اجرایری و شرهروندا     هرای  دسرتگاه  کارشناسرا   پژوهش، آماری جام   است.

هستند. اثرگذاری قروانین و مقرررات شهرسرازی از اب رادی چرو        شهر باب سر
ی عمرانی و سازها و  ساختی جوس   شهری، ضوابط مربوط ب  ها طرحضوابط 

و  2ی مراده  هرا  و یسر یکماراضی و زمین شهری، مصوبات  ساختمانی، مقررات
عنروا    در جوسر   پایردار شرهری بر       و رعایت اصول صرحی  مردیریت   144

 ک  است آ  مبین ها افت است. ی شده  نظر گرفت چارچوب جح ی ی پژوهش در 

 یبنرد  رجبر   روش دربر جوس   پایردار شرهری    رگذاریجأث یها شاخص میا  از
 ی عمرانی و ساختمانی با وز سازها و  ساختجوانی، شاخص ضوابط مربوط ب  

و شاخص اصول صحی  مدیریت شرهری   ریجأث، بیشترین 031/4 شده استاندارد
 پرژوهش  همچنین نترای   را دارد. ریجأث، کمترین 401/4 شده استاندارد با وز 

یدار شهری در ک  اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در جوس   پا دهد یم نشا 
 از یریگ بهره است. با شده یابیارزسط  خانوارهای نمون ، کمتر از حد متوسط 

 اوزا  برحسرب ی محالت شهر باب سرر  بند رجب  جهت ( درTOPSIS) روش

، ci(2141/4مقردار ) جرجیب، مح   جواهری برا   شاخص ب  در هر محاسب  مورد
 54رجبر    برا ، ci(3441/4مقردار ) کتی بن با  و مح  جایگاه  باالجرین 1با رجب  
 جایگاه را دارند. جرین پایین

 
شرهر   ی، جوسر   پایردار،  شهرسراز  قوانین و مقرررات  :كلیدیهای  واژه
 .باب سر

Abstract 
Cities are a complex and alive system of integrated 
economic, social, and physical identities in which economic, 
social, cultural, and physical components play a role. 
Sustainable development, which is one of the main goals of 
the policies and activities of the United Nations and is a 
constant discussion of developed and developing countries, 
has been mentioned as a process, the need for improvement 
and progress in various fields. The goal of sustainable 
development is very broad and its achievement takes place in 
the shadow of planning. Planning should be a two-way 
planning because at the macro level, the policies of national 
governments, even global policies, and at the micro level, 
education and public participation are very effective in 
achieving sustainable development and advancing its goals. 
The issue of urban laws and regulations is one of the most 
important issues of urban planning and urban planning and it 
is the basis for the balanced growth of cities and the 
implementation of a comprehensive plan and detailed plans 
and criteria set out in the plans. In fact, by applying the rules 
and methods, control and monitoring the separation of land 
and buildings, and authorizing the relevant authorities in 
urban planning to review and amend the proposed separation 
plans by landowners before registration measures at least 
60% of correction comments can be implemented in 
comprehensive and detailed plans. The purpose of this study 
is to investigate the impact of urban planning laws and 
regulations on sustainable urban development (Case study of 
Babolsar city). The present research is applied in terms of 
purpose and descriptive-analytical in nature. The method of 
data collection was designed as a document and field through 
a questionnaire in the form of Likert scale and research 
questions were evaluated by SPSS software. The results show 
that according to the average of items and the use of one-
sample t-test, the opinions of experts and citizens in all 
indicators and items explaining the level of significance is 
higher than 0.05. This means that the effects of urban 
planning laws and regulations on sustainable urban 
development on the level of sample households are below 
average. The use of TOPSIS method for ranking Babolsar 
neighborhoods based on the effects of urban planning laws 
and regulations on sustainable urban development in terms of 
the weights calculated in each index showed that Javaheri 
neighborhood with a value of (0.9101) ci with 1 rank of the 
highest status and neighborhood Katie Bin with the value of 
(0.3008) ci with the rank of 20 had the lowest position. 
Keywords: Rules and Regulations, Urban Planning, 
Sustainable Development, Babolsar City. 
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 مقدمه 
ی انسانی است ک  ها سکونتگاهیک شهر، مجموع  بزرگی از 

 است جابع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آ  محیط

(Douglass,2010:58.)  از زما  ب  وجود آمد  اولین

 در ،صورت مدو   شهرسازی ب   و  مقررات در حوزه م ماری
گذرد. از جصویب  سال می 14دوره په وی اول جاکنو  بیش از 

( جا جأسیس ها ابا یاین قانو )قانو  احداث و جوس   م ابر و خ
م ماری ایرا ، قوانین و مقرراجی بنا   و  شهرسازی یعال یشورا

. جصویب شدهای ملت    بر اقتضا و بستر زما  جوسط دستگاه
و مت اقب آ   1305با ایجاد وزارت آبادانی و مسکن در سال 

شهرسازی ایرا  با نگرش   و  م ماری یعال یجشکیل شورا
 بهتر برای مردم، ستیز طیاعتالی هنر م ماری و ایجاد مح

  صورت گرفت یعال یجمرکز این مقررات از دریچ  شورا
 شهرها (.1: 1321، شهرسازی  و  حوزه م اونت م ماری)است
 اقتصادی، هویت دارای زنده و پیچیده سیستمی عنوا  ب 

 اقتصادی، یها مؤلف  هستند ک  یا کپارچ ی کالبدی و اجتماعی
 جوس   .دارد اساسی نقش ها آ  در کالبدی و فرهنگی ،اجتماعی

 سازما  یها تیف ال و ها استیس اص ی اهدا  از یکی پایدار
 در شرفتیو پ بهبود الزم  فرایند، یک عنوا   ب  و متحد م ل
 پایدار بسیار جوس   هد  است. بنابراین ملت   هایزمین 

 اجفاق یزیر برنام  سای  در آ  ب  دستیابی و است گسترده
  یدوسو یزیر برنام  یک ستیبا یم یزیر برنام  این .افتد یم

 )حتی م ی یها دولت کال ، سیاست سط  در چراک  باشد
 مشارکت و آموزش خرد، سط  در و جهانی( یها استیس

 مؤثر اریبس آ  اهدا  پیشبرد و پایدار جوس   جحقق در مردمی
 (. قوانین و مقررات شهری از14: 1322غفاری و همکارا ،است)
 موزو  رشد اساس و  یپا و شهرسازی و شهری مسائل اهم

 قتیحق است. در ی یو جفص جامع یها طرح اجرای و شهرها
 قیطر از یاصول یها روش و ضوابط برد  ب  کار با جوا  یم

 منظور و  سازها و  ساخت و اراضی کیجفک بر نظارت و کنترل
 حداقل امور شهرسازی، در ربط یذ مراجع برای اریاخت داشتن

 اعمال را ی یجفص و جامع یها طرح یاصالح نظرات درصد  60
 الزم .(1: 1323 و نوروزی، یبابا)جحقق بلشید  ها آ و ب   نمود
 ی یجفص یها طرح ب ک  جامع طرح فقط  ن  ک  است ادآوریی ب 
 و ها ابا یخ قیدق ریمس و ها گذربندی اتیجزئ زین شهر کی

 ضرابی و رضایی،)کنند ینم نییج  را م ابر و ها کوچ 
 یاص  شبک  یبیجقر ریمس فقط جامع، طرح در (.22:1321

 و شود یم مشلص کیشماج صورت  ب  شهر هاییگذربند
 نییج  ،دهد یم انجام ک  را یا ف یوظ حداکثر زین ی یجفص طرح

 دوم درج  م ابر و شهر های گذربندی یاص  شبک  قیدق ریمس

ر یمس قاًیدق جوا  ینم ی یجفص یها طرح در هرگز است. سوم و
 ، مراجعبیجرج  نیا  ب  .ساخت مشلص را یفرع م ابر جمامی
 ریمس باشند، مجاز دیبا شهرسازی امور در یمشورج و اداری
 شبک  و جر عیوس م ابر با را ها آ  ارجباط و یفرع م ابر

 ک  مواردی در یحت کنند. نیی، ج یعموم هایگذربندی
 ی یجفص فاقد طرح شهر، کی  هم  ای شهر کی از یا منطق 
 یزیر طرح، الذکر فوق روش کار برد   ب با جوا  یم باشد،

 طرح و فقدا  درآورد یحیصح نظام جحت را شهر یکیزیف
 یها نقش  نی، همگرید  عبارت  ب  ای و نمود جبرا  را ی یجفص
 کیجفک نام  نییآ وجود .کرد ی یجفص طرح ب  لیجبد را یکیجفک
 مربوط، مراجع ب  و بوده شهرسازی قانو  ب  یمتک ک  یاراض
 ای اصالح و یکیجفک یها نقش  مورد در جغییر جادیا اریاخت
 ،شهر را خواهد داد یعموم ازهایین اساس بر ها آ  لیجکم

هستند  جوس    حال در ک  شهرها اطرا  مناطق در ملصوصاً
 انجام ، بابیجرج  نیا  ب  .دارد یاساس ریجأث این جغییرات

 ب  جاًیجدر را شهر یکیزیف یزیر طرح جوا  یم الزم اصالحات
 .درآورد هماهنگ و م قول مط وب، صورت 

 و افراد زندگی کیفیت و سط  ارجقای ب  م طو  ،جوس  
 استمرار ب  اشاره آ  پایداری و است جام   عمومی رفاه بهبود
پایدار،  جوس   رو، از این .ددار بشر یها نسل طول در فرآیند این

و پور  صفائی)ردیگ یبرم در را بشر زندگی اب اد و ها جنب  جمامی
 انقالب ک  است ده  س  جقریباً(. 15:1325،همکارا 

 ۀده در انقالب این ،واقع در. است شده آغاز یطیمح ستیز
 بر پایدار جوس   ج اری  .  استپیوست وقوع ب  1214

 از ج فیقی یا اجتماعی یا یطیمح ستیاقتصادی، ز یها افتیره
 بر عمده طور ب  اقتصادی ج اری  برخی .است متمرکز ها آ 

 ماند  باقی بر و کرده جمرکز پایدار جوس   فیزیکی یها جنب 
 خاک و  آب مثل ججدیدناپذیر و ججدیدپذیر طبی ی منابع ذخایر
 ب  برای منابع مناسب مدیریت بر ،دیگر ج اری . کند یم جأکید

 و کیفیت بقای با همراه اقتصادی جوس   منافع رساند  حداکثر
 یها نظام ،جر سادهب  بیا  . کنند یم جکی  طبی ی منابع کمیت

 منافع از برخورداری حین در ک  دنشو اداره طوری باید اقتصادی
. دنبمان ثابت و شده حفظ، ها ییدارا و منابع اساس موجود، منابع

؛ است شده   یج ر انسانی مناسبات در پایدار جوس   همچنین
 مرکز در باید کودک و ز  مرد، از اعم انسا  جوس  ، در ی نی
 مردم ن  و باشد مردم محور حول جوس   و دنگیر قرار جوج 
 مؤلف  (.02:1324عامری و همکارا ،باشند) جوس   محور حول
 در مشارکت برای مردم حق ،یا جوس   چنین مهم
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 هر در. است گذارجأثیر شا  یزندگ بر ک  ستییها یریگ میجصم
 غنی یطیمح ستیز اخالق یک باید ،پایداری یسو  ب  حرکت

 پایدار استفاده ،دارند عقیده بسیاری هرچند. شود گرفت  نظر در
 اما است ممکن کنونی روی  در جغییراجی با جنها کره ستیز از

 و جغییر باید ک  دهد یم نشا  پایدار جوس   ملت   یها مؤلف 
 ب  وجود زندگی شیوه و اخالق انسانی، عادات در اساسی یجحول
 پایدار، جوس   در .شود محقق کره ستیز از پایدار استفاده جا آید

 جوس   هد  و دهند یم جشکیل را م تی هر واق ی ثروت مردم
 و طوالنی عمر از بتوانند مردم ک  است شرایطی ایجاد نیز

 یا   یوس جوس   ،گرید عبارت ب  .شوند مند بهره سالم یزندگ
 باالجرین ها انسا  بنابراین و است ها انسا  ج الی و رشد برای

 جوس   در خصوص ب  مسئ   این. دارند جوس   در را اهمیت
 در (.,Haughton, et. al .2010:198است) مطرح پایدار
 را انسا  جالش و هاست انسا  میا  عدالت ،جوس   این واقع
 منابع و ستیز طیمح حفظ موازات  ب  جوس   و پیشرفت برای

 نظر از پایدار جوس   ج ری  ،حال هر  ب  .دهد یم نشا  موجود
 پایدار، جوس  . است آ  از محوری مردم برداشت ی،الم   نیب

 جوانایی انداختن ملاطره ب  بدو  را حاضر نسل نیازهای
 .سازد یم ها، برآورده آ  نیازهای جأمین برای آینده یها نسل

ها در  چالش نیامروزه جوس   پایدار شهری ب  یکی از مهمتر
نوع از جوس   ب  جغییر  نیل شده است. ایدجبزمین  شهرسازی 

جراکم و کاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم 
ک   یا گون  نقل، فراغت و غیره ب  و  مسکن، حمل ۀدر زمین
نظر  و از یزندگ قابل سکونت و ی،طیمح ستینظر ز شهر از

 ،دارای برابری باشد ،ماعینظر اجت دوام و از قابل ،اقتصادی
دستیابی ب  اهدا  (. 12:1311بهزادفر و همکارا ،)پردازد یم

 ژهیو حکمرانی ب  یها تیاز ف ال یا جوس   پایدار ب  حوزه گسترده
 ۀجوس   پایدار بستگی دارد. عصار یها یاجرای مؤثر استراجژ

حکمرانی در حوزه  یریگ می، ادغام جصمها یاین استراجژ
و در نظر داشتن کاربرد و  یطیمح ستیقتصادی و زاجتماعی، ا

موضوع و  از طرفی دیگر، .هاست استینتای  ب ندمدت این س
مسائل  نیجر دهیچیمسائل شهرسازی همواره از منظری، پ

؛ زیرا جام   شهری یک جوده، منافع روند یحقوقی ب  شمار م
فقط ب   ،برخورد گسست  با این منافع .و متضاد است زیآم رقابت

 .انجامد یمرج م و  و هرج ینظم یب
 شهر را فضایی و کالبدی نظام شهری، مقررات و قوانین 
  ب  در شهر ک  را عوام ی همۀ رو، همین از و کند یم ج ری 
 اقتصادی، اجتماعی یها تیف ال: نظیر شهری یها تیف ال عنوا 

 ج یین را ها آ  کالبدی و فضایی فرم درواقع هستند، فرهنگی و

 مقررات و ضوابط کیفی و کمی بازجاب. کنند یم محدود و
 عم کردی کیفیت و کمیت بر مستقیماً، شهری هر شهرسازی

از طریق ضوابط و مقررات شهرسازی در . شود یم من کس شهر
با جلصیص، جوزیع و ساماندهی  جوا  یچارچوب جوس   پایدار م

جر  ساخت را مط وب انسا  یها طی، محها تیفرم، فضا و ف ال
سازگار با  یا کرد، جوس   شهری را کنترل کرد و رابط 

 ۀکاری برای جوزیع بهین و طبی ی ب  وجود آورد، ساز یها طیمح
اقتصادی شهر  یور خدمات و عدالت اجتماعی فراهم آورد، بهره

در مقابل و  را ارجقا داد، هویت فرهنگی شهر را جقویت کرد
  .را کاهش داد یریپذ بیشرایط آس ،طبی یحوادث غیرمترقب  

 جوا  یم دارد موضوع این ک  پیچیدگی هم  با بنابراین
برشمرد  آ  برای چشمگیری بسیار یها نقش بالف ل صورت ب 
(Ramakishna.2008:266 .)هم   ک   یصورج در

ی بالف ل ضوابط و مقررات شهری، در چارچوبی کارآمد ها نقش
امکا  محقق شد  بیابند، با جوج  ب  گستردگی و اهمیت 

با  جوا  یمی جوس   پایدار شهری خوب را ریگ شکلموضوع 
ی جکمی ی جضمین نمود، ها مؤلف حمایت و پشتیبانی سایر 

 صورت  ب ضوابط و مقررات شهری خود  ک   آ مشروط ب  
خوب و پایدار ی شهری ها آرما و منطبق با اهدا  و هدفمند 

 (.20:1323کمانرودی و بیگدلی،)جدوین شوند
مجموع  جصمیمات مردم ساکن هر شهر، شکل آ  شهر را 

  با هرج، ولی شهر باید کنترل شود چو  زندگی شهری سازد یم
روب   اجرا  قابلو بدو  ساز و کارهای انتظام بلش و  مرج و

اساس، هم  جوامع برای کنترل  نیبر همانحطاط خواهد رفت. 
جصمیمات مردم و عم کرد صحی  و آسا ، نیاز ب  قوانین و 
مقررات دارند جا مردم با اطمینا  زندگی کنند و ب  کار خود 

انتظار پیروی از این  جوا  یمبپردازند و بدانند ک  از دیگرا  هم 
رات شهری آ  بلش از مقررات را داشت. ضوابط و مقر

ی دارد، کنترل و و کالبدجصمیمات مردم را ک  بازجاب فضایی 
. قدر مس م، جوس   پایدار ک  مفهوم عدالت را در کند یمهدایت 

 جواند یمطول زما  و همچنین در عرض زما  در بر دارد، 
آرما  و مقصد نهایی این نوع از ضوابط و مقررات قرار  عنوا  ب 
ب  این دلیل ب  دنبال  شهرها(. در Tailor,2010:59) ردیگ

ک  بتوانند رفاه و آسایش ساکنین خود را  اجرای قوانین هستند
و در راستای آ  ب  جوس   پایدار دست یابند. اجرای  نیجأم

 قوانین شهری در جها  کنونی، دارای ابزارهای نوین و گسترده
و قوانین  ها برنام  انواع است جا بتواند نقش خود را در موفقیت

موجود شهری جهت رفع نیاز شهروندا ، عبور و مرور شهری، 
 ساتیجأسرفاه عمومی، کاربری زمین، اقتصاد، فرهنگ، مسکن، 
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گیرد. با جوج  ب  اینک  قوانین  بر عهده ها آ زیربنایی و امثال 
و اجرای آ  در جوس   پایدار یک شهر نقش  کارآمدشهری، 
، در این راستا شهر ساح ی باب سر دینما یمی ایفا مؤثرک یدی و 
ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی ها لیپتانسک  دارای 

ی ا و شکنندهاکوسیستم ظری   و از باشد یمو خاصی  ارزش با
 ریجأث در خصوصجا  شده دهیدنیز برخوردار است، ضرورت 

 مؤلف  نیرگذارجریجأث عنوا  ب ن و مقررات شهرسازی رقوانی

و  نظر مورد شیپ از  شیبجوس   پایدار شهری  جهت رسید  ب 
ی موجود، در هر ازهاینجا بتوا  عالوه بر رفع  جوج  قرار گیرد
نمود. در این راستا،  دوچندا ی شهر را سرزندگزما  شادابی و 

شهری  ، م یارها و اثرات قوانین و مقرراتها یژگیودر رابط  با 
ده و فراوانی در جوس   پایدار شهری جاکنو  جحقیقات گستر

ی از این جحقیقات ا پاره( ب  1جدول )صورت گرفت  است ک  
 اشاره دارد.

 

 پژوهش ن یشیپ .1جدول 

 نتایج عنوان پژوهش محققين

 زیاری و همکار
در  نیو قوانجفکیک افراز و مقررات 

 1311 را یای شهری زیر برنام 

 رشد از ج وگیری فضایی، دهی نظم برای مناسب ساز و کارهای

 هر برای مناسب اراضی رفتن بین از با مقاب   و شهری  یرو یب

 جفکیک و افراز قوانین اعمال مسکونی؛ کاربری خصوصاً کاربری

 و جفصی ی جامع، طرح اساس بر باید ک  است شهری یدر اراض
 .گیرد صورت هادی

 عزیزی و همکارا 
نقش قوانین مقررات شهری در جهت مدیریت 

 1324جهرا  یکپارچ  شهر 

 یکپارچۀ مدیریت واریانس جح یل بر مقررات و قوانین جأثیر

 دار یم ن شکا  مط وب، وض یت و موجود وض یت در شهری

 .دهد یمنشا   مط وب و موجود وض یت میا 

 ضرابی و همکارا 
 مورد شهر یشهر داریپا جوس   یزیر برنام  

 1321باب سر 

 ،ستیز طیمح بیاز جلر پایدار جوس   راهبرد با اجلاذ

 سایر با اراضی؛ نامتناسب کاربری جغییر اجتماعی، یها ینابرابر

 ایجاد جوس   زمین  امر این و دیآ یم عمل ب  ج وگیری ها یکاربر

 .کند یم فراهم را شهروندا  آسایش و شهرها

 کریستوفر ف کتو 
ی در جوس   نواحی کیاستراجژی زیر برنام 

 5441شهری پاریس 

زمین  جوس   نواحی  جواند یمی پایدار زیر برنام نتای  نشا  داد، 
 شهری را فراهم نماید.

 گونزالو و همکارا 

و مطال   قانونی و اقتصادی جدید قانو  زمین 
 5441ی و استفاده از زمین در سال شهرساز

 5414 ایاسپاندر 

ک  امکا   کنند یمکشورها بر اساس یک مبنای اقتصادی رشد 
 .کند یمی انسانی فراهم ها ییجواناجوس   

 یودنگ و همکارا 
ی شهری در هدایت رشد زیر برنام جأثیر 

5411 نیچشهری: شواهدی از شنز ،   

ی شهری در طی مراحل رشد شهری اثر مهمی بر زیر برنام 
  جوس   منطق  ویژه اقتصادی داشت  است.

 لی و همکارا 
رویکردهای استراجژی در جوس   پایدار 

5454 نیچشهرهای   
عامل جوس   در سط  شهرها  جواند یمرویکردهای جوس   پایدار 

 شود.

 

قوانین و مقررات شهرسازی  ریجأث پژوهش: سؤال

کشور جا چ  اندازه در راستای جوس   پایدار شهر ساح ی باب سر 
 است؟

 

 
 کار و روش ها داده

جح ی ی و ب  لحاظ  -این جحقیق ب  لحاظ روش از نوع جوصیفی
آوری اطالعات  ای است و برای جمع جوس   -هد ، کاربردی
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شده است.  و میدانی استفاده  ای مورد نیاز، از هر دو روش کتابلان 
جام   آماری این پژوهش شامل دو گروه شهروندا  ساکن در 

مرجبط با حوزه  ناسا کارشنفر جم یت( و  22211) یشهرنواحی 
گیرری جصادفی ساده،  بروده کر  برا روش نمون  جوس   شهرری

از کارشناسا  و برر اسراس فرمول کوکرا ،  پرسشنام  24ج داد 
 ج یین برای شده است. پرسشنام  از شهروندا  گردآوری  315

ک   شده  استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنام  پایایی
 .باشد یم ابزار پژوهشۀ پایایی مناسب دهند نشا  11/4 بیضر

و برداشت میدانی در  ها سنجینظر از، آمده  دست  ب اطالعات 
 spss افزار نرمدر محیط ی ا نمون جک  Tآزمو  پارامتریک قالب 
برای  TOPSISمدل  و ازاست  قرارگرفت  لیجح  و   یججزمورد 
 است.ی محالت شهر باب سر استفاده شده بند تیاولو

شهر باب سر یکی از شهرهای ساح ی استا  مازندرا  است ک  
دو عامل  ریجأثقرار دارد و جحت  باب روددر حد انتهای رودخان  

زایی ج گ  شکل طیشرا وطبی ی دریای خزر و رودخان  باب رود 
ساح ی دریای خزر است. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 

 123191 جم یت ونفر  22211 ، باب سر دارای1322سال 

نفر  1531دارای  1332است، این شهر در سال  مساحت هکتار
هکتار مساحت بوده است. جم یت شهر باب سر در  1493و  جم یت
درصدی،  00/3با نرخ رشد  22جا  32ی سرشماری ها دورهطی 
سرشماری )استبرابر شده  10/35برابر شده و مساحت آ   51/1

، رشد شهر باب سر مجموع در(. 1332-1322نفوس و مسکن، 
نسبت ب  رشد جم یت، در حد خی ی باالیی قرار داشت  و هیچ 
جناسب و نظمی در این روال دیده نشده است. این شکل نامتناسب 

ی مت ددی چو  طیمح ستیزمشکالجی  از جوس   شهر، منجر ب 
کیفیت  کاهش متری دریا، 14در حریم   یرو یب ساز و  ساخت

غییر وسیع کاربری اراضی، محدودیت شدید اکوسیستم ساح ی، ج
 فضا جهت جوس   برای شهر شده است.

جأثیر  باب سر شهر کالبدی جوس   ک  در  عمدهعامل  س  
 خزر دریای ،بابل رود رودخان  از: اند عبارت است، داشت  مستقیم

 عامل مذکور، گسترش س  ی. نتیج ا جاده ارجباطی شبک  و
 شده سبب را یو شرق غربی ،جنوبیمحورهای  شهر در کالبدی
 س  امتداد در ش اعی صورت  ب شهر  اص ی یها ابا یخ است.
 .شوند یممتصل  هم ب  شهر مرکز در شهر خروجی محور

 

 
 شهر باب سر در جقسیمات کشوری تیموق  .1نقشه 
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براساس اطالعات کاربری اراضی شهر باب سر، بیشترین 
درصد از سطوح اراضی شهر مت  ق  40/34سهم با رقمی م ادل 

هکتار( است. پس از  321911مساحت )یمسکونب  کاربری 
کاربری مسکونی، بیشترین سهم از اراضی محدوده شهر ب  
جرجیب مت  ق ب  باغات و اراضی کشاورزی با سهمی م ادل 

هکتار( و اراضی بایر با سهمی  331912مساحت درصد) 01/52

 جوج  قابلهکتار( است.  531902مساحت درصد) 25/11م ادل 
است ک  سطوح در اشغال این دو کاربری )اراضی بایر و 
کشاورزی( جم اً سهمی بیشتر از اراضی در اشغال کاربری 

ۀ الگوی پراکنده دهند نشا مسکونی دارند. این وض یت خود 
ی بهین  از بردار بهرهی جوس   ب  ها طرحو کم جوجهی  شهری

 اراضی شهری است.
 

 ی اراضی باب سرکاربر .8جدول 

 (مترمربعسرانه) کل  بهدرصد  (مساحت)مترمربع کاربری

 21/12 40/34 3211121 مسکونی

 25/3 22/4 111151 آموزشی

 32/11 1/0 131002 آموزش عالی

 21/31 42/1 1032401 خدمات رفاهی عمومی

 31/3 1/4 141512 ججهیزات شهری

 11/22 21/13 5023241 (نقل و  حملپارکینگ عمومی، رفیوژ و ارجباطات )

 11/3 23/4 112011 صن تی

 31/13 31/3 143123 فضاهای فاقد ف الیت

 01/11 33/0 213111 باغات

 40/21 12/51 5143111 زراعی

 01/01 25/11 5310213 بایر

 31: 1324منبع: مهندسا  مشاور نقش محیط،     

 

 جینتا ريتفسشرح و 
، در جمامی شود یم مشاهده 3ک  در جدول  طور هما 

ی جوس   ها طرحی قوانین و ضوابط اجرایی حاکم بر ها شاخص
عمرانی  یسازها و  ساختشهری، مقررات شهرسازی مرجبط با 

و مجموع  قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری، جصمیمات 
، اصول صحی  مدیریت 2و  144ی ماده ها و یسیکمو آرای 
درصد فراوانی پاسلگویا  در گزین   11درمجموع شهری 

پاسلگویا  اثرات قوانین و  درصد 51از  شیب و  کمکم و  خی ی
زیاد  گزین  خی یمقررات شهرسازی بر جوس   پایدار شهری را در 

 .اند نمودهجا زیاد ارزیابی 
 

 

 

اثرات قوانین  جوزیع فراوانی دیدگاه پاسلگویا  نسبت ب  .8جدول 

 و مقررات شهرسازی در جوس   پایدار شهری

 درصد فروانی فروانی 

 01 121 خی ی کم

 51 144 کم

 11 11 متوسط

 11 03 زیاد

 2 55 خی ی زیاد

 144 315 کل

 1322ی پژوهش،ها افت منبع:ی    
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جک  tی آزمو  ریکارگ  ب ها و  با جوج  ب  حد متوسط گوی 

کر    طرور  همرا  ی از دیدگاه کارشناسرا  و شرهروندا ،   ا نمون 
هرای   و گویر   هرا  شراخص ، در جمرامی  دهرد  یمر نشا   0جدول 

. این دهد یمنشا   را 42/4سط  م ناداری باالجر از  کننده نییجب

بدا  م ناست ک  اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در جوسر    
پایدار شهری باب سر در سرط  خانوارهرای نمونر  کمترر از حرد      

 است. شده یابیارزمتوسط 

 

 اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در جوس   پایدار شهری م ناداری سط  .8جدول 

ميانگين وضع  tآماره  ها شاخص 

 موجود

سطح  حد متوسط

 معناداری

 
اثرات قوانین و مقررات 
شهرسازی در جوس   

 پایدار شهری

 501/4 15 41/14 11/1 قوانین و ضوابط اجرایی

ی عمرانی و ها ساز و  ساخت
 ساختمانی

41/3 34/11 11 101/4 

 114/4 15 11/11 -14/1 مقررات اراضی و زمین شهری

 552/4 11 11/12 41/5 144و  2ی ماده ها و یسیکم

 522/4 15 15/14 14/5 مدیریت اصول صحی 

 1322ی پژوهش،ها افت منبع:ی
 

وض یت  هایی چو :و طرح گوی  2جدول با جوج  ب  نتای  
ی گذار  یسرمامالی شهرداری شهر، افزایش میزا  درآمد، نرخ 

شاغ ین جکفل)اقتصادی، بار  نظر ازدر شهر، درصد جم یت ف ال 
(، قیمت زمین، قیمت مسکن، ها آ پذیری تیمسؤولو  ها خانواده

افزایش سط  اشتغال، امنیت و آرامش، برخورداری از امکانات 
، نابرابری در برخورداری از رهیو غآموزشی، اجتماعی، درمانی 

ی، ج داد جم یت، ب د خانوار در و امکانات اجتماعی و شهر منابع

، میزا  حاص لیزی خاک صدا و سرو  سط  شهر، آلودگی هوا
برای کشاورزی، برخورداری از منابع طبی ی، حجم و کیفیت 
منابع آب، آلودگی آب و آلودگی خاک در سط  شهر، اق یم و 

باالجر از سط   آمده دست ب  SIGوض یت جوی شهر و غیره، 
شا  از عدم اثرگذاری قوانین و مقررات است و ن 42/4 آلفا

دیدگاه  بر اساسی جوس   پایدار ها شاخصشهری بر مبنای 
 شهروندا  شهر باب سر است.

 
 اب اد اقتصادی، اجتماعی و محیطیاز م ناداری  سط  .8جدول 

 سطح معناداری حد متوسط ميانگين tاماره  شاخص

 322/4 50 24/12 -35/1 اقتصادی

 151/4 11 35/10 21/5 اجتماعی

 122/4 50 11/11 -01/5 محیطی

 1322ی پژوهش،ها افت منبع:ی                    
 

از طریرق   دهنرد  یمر ( نشرا   1و  1جرداول ) ک   طور هما 
، بررا جوجرر  برر  اینکرر  مقرردار   ANOWAبررسرری آزمررو  

p.vaLue>0/05  براالجر از   آمرده  دست ب )یا هما  سط  آلفا

کر  اثررات قروانین و مقرررات      شرود  یمر است، استنباط ( 42/4
شهرسازی در جوس   پایردار شرهری باب سرر جایگراه مشلصری      

 .ندارد
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 انسیوار زیآنالجوصیفی آزمو   نتای  .8جدول 
اثرات قوانین و 
 مقررات شهرسازی

 .Minimum Maximum Mean Std ج داد نمون 

Deviation 

315 44/151 44/111 325/1 1203/1 

 1322ی پژوهش،ها افت منبع:ی          

 

 ANOWAی اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در جوس   پایدار شهری ها شاخصسط  م ناداری  .8جدول 
  Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ی ها وساز ساخت
 عمرانی و ساختمانی

151/111 بین گروهی  14 321/2  144/5  121/4 

230/512 درو  گروه  345 421/5   

114/321 مجموع  315  

مقررات اراضی و 
 زمین شهری

 532/4 140/14 011/12 14 020/304 بین گروهی

  014/1 345 244/121 درو  گروه

  315 220/230 مجموع

مدیریت اصول صحی  
 شهری

111/5213 بین گروهی  14 521/110  414/153 301/4 

350/151 درو  گروه  345 252/4   

444/5104 مجموع  315  

ی ماده ها و یسیکم
 2و ماده  144

513/ 114 بین گروهی  14 151/2  040/3 315/4 

312/311 درو  گروه  345 121/5   

532/145 مجموع  315  

 1322پژوهش،ی ها افت منبع:ی       

 
 از ک  است آ  مبین (1جدول ) در مندرج جحقیق نتای 

بر اثرات قوانین و مقررات  رگذاریجأث یها شاخص میا 
 یبند رجب  روش طریق از شهرسازی در جوس   پایدار شهری ک 

عمرانی و  سازها و  ساختپذیرفت  است، شاخص  انجام جوانی
 ، بیشترین031/4 شده استاندارد وز  و (1ساختمانی با رجب  )

است و شاخص  داده اختصاص خود ب  را وزنی عددی ارزش
، 031/4 شده استاندارد شهری با وز  اصول صحی  مدیریت

را بر اثرگذاری مقررات شهرسازی در جوس   پایدار  ریجأثکمترین 
 شهری دارد.

 روش جوانی ی اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در جوس   پایدار شهری ب ها شاخص ب  دهی وز . 2جدول 

قوانین و ضوابط  ها شاخص
 مقررات شهری

ی ها وساز ساخت
 عمرانی و ساختمانی

ی ها و یسیکم
و  144ماده 

 2ماده 

مقررات اراضی 
 و زمین شهری

صحی  مدیریت اصول 
 شهری

 5 0 2 1 3 مستقیم رجب 

 3 14 11 52 1 وزنی جوا 

 401/4 114/4 525/4 031/4 431/4 استانداردشده وز 

 1322ی پژوهش،ها افت منبع:ی

 
 روش از یریگ بهره با ک  دهند یم نشا  جحقیق نتای 

(TOPSISدر ) ی محالت شهر باب سر بر بند رجب  جهت
اساس اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در جوس   پایدار 

 طور هما شاخص  در هر محاسب  مورد اوزا  برحسبشهری 

 مح   جواهری با جرجیب ب  دهد یما  ر( نش14ک  جدول )
کتی  و مح   جایگاه االجرینرب 1  ربا رجب ci,(2141/4مقدار )
جایگاه را  جرین ، پایین54رجب   باو  ci(3441/4مقدار )بن با 

 .دارد
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 ی محالت براساس اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در جوس   پایدار شهری،بند تیاولو .8جدول 

 روش جاپسیس با استفاده از 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1322ی پژوهش،ها افت منبع:ی              

 

 یريگ جهينتبحث و 
ی و ریگ در شکل شهرسازی با جوج  ب  اهمیت قوانین و مقررات

ی ها آرما ایجاد شهر خوب و پایدار، ضرورت جوج  ب  اهدا  و 
و ی، اقتصادی طیمح ستیزاز اب اد ملت   جوس   پایدار 

ی ها یژگیودر جدوین ضوابط متناسب با  یاجتماع
 ی روز شهروندا ، همچنینازهاینی شهری و ها سکونتگاه

 و یکپارچ  شهری راو وجود مدیریت واحد  کارآمدی در اجرا
 جر قیعمواکاوی  منظور  ب  پژوهش در این. شود یمفراهم 

شهرسازی در جوس   پایدار مقررات پیرامو  نقش ضوابط و 
است.  شده  پرداخت شهری، ب  بررسی موضوع در شهر باب سر 

با جوج  ب  افزایش جم یت شهری باب سر ک  روند آ ، ب د از 
ی شهری حاصل ها یدگیچیپانقالب رو ب  فزونی داشت  است و 

از آ ، مدیرا  شهری جهت یافتن راهکاری بهین  و عم ی برای 
ی در زیر برنام جحقق اهدا  و دستیابی ب  شهری موفق، ب  

 1310و  1311ی ها سالی جامع و جفصی ی در ها طرحقالب 
سیمای آینده شهر باشد،  کننده  میجرسک  قاعدجاً باید اند  پرداخت 

گذارا  بومی و های فراوا  شهر باب سر برای سرمای اما جاذب 
خواری و ی رانتها ن یزمو فراهم بود   طر   کی ازی ربومیغ

ی قانونی ها راهو قدرت از طر  دیگر، چ  از طریق  نفوذ  اعمال
( و چ  از طریق غیرقانونی سبب شده 144و  2ه )کمیسیو  ماد

هکتار از  14حدود مجموع  درک  سازما  فضایی شهر باب سر 
 رییجغ، رمجازیغی ها جراکماراضی شهری از طریق افزایش 

ک  با  و جفکیک، دستلوش جغییرات اساسی شده ها یکاربر
ک   چند هری شهر مغایرت فراوا  دارد. ها طرحبرخی از اصول 

م ک در  شد   واقع جم   ازهایی،  خی موارد با درخواستدر بر
، قرارگیری در اراضی رود بابلحریم دریای خزر و رودخان  

کشاورزی و باغی، مساحت کم واحدها و عدم جوانایی در جأمین 
، ملالفت شده، اما این موارد بسیار اندک ازین موردپارکینگ 

 اولویت CIضریب  محالت

 1 1114/4 آزادگا 

 1 1422/4 ساح یشهرک 

 14 2111/4 شهدا مح  

 0 1100/4 ولی صر

 1 2124/4 یریوز نلست

 5 2141/4 جواهری

 3 1111/4 قائمی 

 2 1331/4 ع وم پای 

 1 1122/4 میا  دشت

 2 2214/4 یورمح  

 11 0233/4 آباد کاظم

 15 0115/4 ریآبادم یع 

 54 3441/4 کتی بن

 13 /0224 شهرک قائم

 12 0411/4 جوادی 

 11 3111 ی سر روزهب یب

 10 0451/4 قاضی مح  

 11 3221/4 مح   سادات

 12 34154/4 پارکینگ

 11 3551/4 آباد همت



 جأثیر قوانین و مقررات شهرسازی در جوس   پایدار شهریجعفری و همکاران:            89
 

ی ها درخواستب  ب د، با اکثر  1324ی از سال ک  طور  ب بوده و 
نیز مجوزهای  1320افزایش جراکم موافقت شده و از سال 

، ک  نتای  حاصل از اند داشت جفکیک اراضی روند رو ب  افزایش 
، ها بلشبیانگر آ  است ک  جأثیرگذارجرین این  ها ینظرسنج

  گذارا  یسرمابلش دولتی)شهرداری و شورای شهر باب سر( و 
ک  نتیج  عم کرد این  اند بودهی)بلش خصوصی( ربومیغ

کالبدی، اقتصادی و  ریناپذ جبرا ساختارهای پنها ، جأثیرات 
اجتماعی بر سازما  فضایی شهر ساح ی باب سر گذاشت  است و 

ی جر خطرناک مراجب  ب در صورت عدم ج وگیری از آ ، جأثیرات 
 سر خواهد نمود. ی نزدیک متوج  شهر ساح ی بابا ندهیآرا در 

ی صورت ها مصاحب ی میدانی و ها یبررسنتای  حاصل از 
عم کردی بلش خصوصی و  راتیجأثگرفت  با شهروندا ، 

دولتی در حوزه رعایت و اجرای قوانین و مقررات شهرسازی 
 شهری از این قبیل است.

 تأثيرات حاصله در بخش اجتماعی:

 .کاهش نسبی ایمنی در شهر 

  اجتماعی شهروندا .افزایش نارضایتی 

  مدیرا  مح ی. تیکفا  ب اعتماد  کاهش نسبی 

  های عمرانی  مجریا  طرح تیکفا  ب کاهش نسبی اعتماد
 شهرداری باب سر.

 .عدم اعتماد و پایبندی نسبت ب  قوانین و مقررات در شهر 

  افزایش نسبی مقاومت در برابر جغییرات عمرانی الزم در
 سبت ب  جنوع(.ی نریپذ جحملشهر باب سر)کاهش 

 .افزایش اختالفات ساکنین با شهرداری باب سر 

  افزایش اختال  مالکا  با شهرداری باب سر)افزایش
 ها(. دادخواهی

 ی از آلودگهای محیطی)ناشی  افزایش اضطراب و ناآرامی
 هوا و صوجی(.

  افزایش مهاجرت افراد بومی از منطق  و افزایش مهاجرت
 ی ب  منطق .ربومیغافراد 

 مسئولین. بین گیری جصمیم در یش ناهماهنگیافزا 

 ها. سازما  و نهادها بین نسبی اختال  افزایش 
 تأثيرات حاصله در بخش کالبدی:

 قواره شهر باب سر.رشد بی 

 .جهات جوس   نامط وب شهر 

 محیطی.ی زیستها یآلودگ 
  های صوجی.آلودگی 

 های آب، آلودگی  ی)گرفتگی کانالطیمح ستیزهای  آسیب
 های شهری( مح ی برای زبال هوا و 

  افزایش نسبی جرافیک در شهر باب سر و مسیرهای جانبی و
 های جرافیکی. بروز ناهنجاری

  شهری. نقل و  حملوض یت نامط وب 

 .منظر نامط وب شهری 

  های شهری باب سر.افزایش میزا  زبال 

  ی. یسبز طباز بین برد  فضای 
  غیرمجاز. ساز و  ساختافزایش 

 ی س  مح   ریگ شکلنشینی شهر باب سر)ی افزایش حاش
 هکتار( 11 با مساحت نینش  یحاش

 .از بین برد  اراضی کشاورزی شهر باب سر 

   ی شهری)بیمارستا ، ها یکاربردسترسی نامط وب ب
 (....کتابلان  و 

  خطرات طبی ی ناشی از جهات گسترش شهر)گسترش
 شهر ب  سمت دریا، جنگل، گسل(.

  شهری.افزایش بافت فرسوده 

   ی مسکونی، ججاری، ها یکاربرافزایش غیرمت ار  سران
 درمانی. گردشگری، صن تی، انتظامی و-جفریحی

 حاصله در بخش اقتصادی راتيتأث

 های ناشی از خسارت ب  ججهیزات  نسبی هزین  افزایش
 .(شهری )خطوط ج فن، برق، گاز

 های آب و  شهری)لول  هدررفت و بیکار ماند  ججهیزات
 .(و...برق   چراغهای  جیرفاضالب، 

 .اثرات جورمی روی اراضی، امالک و مستغالت 

 کاهش رفاه  ج ینت دررشد اقتصادی و  نرخ کاهش
 اقتصادی شهر باب سر.

  های اقتصادی ناشی از مهاجرت افراد و کاهش  زیا
 ف ال در شهر باب سر. کار یروین

  های روانی ناشی از رشد  های اقتصادی بیماری هزین
 شهری. نامط وب

  های اقتصادی ناشی از کاهش سرمای  اجتماعی هزین 
 اجتماعی(. اعتماد ج ب های هزین  )افزایش
 

 پيشنهادات تحقيق:

  میررا  مرردیریت شررهری  و منررابعجوزیررع عادالنرر  قرردرت
 نف ا  یذو سایر 
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   در  و مرجرررعیکپارچررر   اسرررتیو س ایجررراد برنامررر
 ی ساح یها یکاربرخصوص انواع 

  در جوسرر  ی م رری هررا اسررتیس و هررا برنامرر همرراهنگی 
 یالم   نیب با اصولسواحل 

  ی مح رری جهررت ارجقررا درآمرردهای  هررا تیررظرفایجرراد
 مح ی

  ی هرا  سرازما  در وظرای    هرا  یپوشران  هرم  جضادها ورفع
 ی مدیریت شهریها تیو ف ال با اقداماتمرجبط 

    بررر ی مح رری هررا سررازما اعطررای اختیررارات الزم برر
 یزیر و برنام ی گذار هد  اساس

      ی هرا  برنامر  هماهنگی جقسریمات سرازمانی برا اهردا  و
 جوس   ساحل

  ی روشن در خصروص دسرتیابی بر     ها دستورال ملجدوین
 یشهر داریپاجوس   

  ی مررجبط برا مردیریت یکپارچر      هرا  سازما ی ده سازما
فضای گفتگو و ج امل پایدار برای رفع جضادها و  جادیو اشهری 
 ها چالش

  ی حمررایتی و جشررویقی برررای  هررا یزیررر برنامرر جرردوین
 ها در سازما ایجاد انگیزه 

   هرررا دسررتورال مل ی قررروانین و روزرسرران  بررر  واصررالح 
 یشهر داریپاجوس    ارزیابی ج یدرنت
  بررر  سرراز و  سرراختجهیرر  ضرروابط شهرسررازی مرررجبط بررا

 ی ساح یاکولوژشرایط ویژه  اساس
   میررا  عوامررل  و مقرررراتجوجرر  برر  پیوسررتگی قرروانین

 و اجرای راحط ی،زیر برنام 
  و ی مهررراجرین تررریفشرررار جم جوجررر  داشرررتن کرررافی

 ی شهریسازها و  ساختدر  گردشگرا 
  و  بررا اصررول ی جوسرر   شررهری  هررا طرررحهمرراهنگی

 عناصر مدیریت یکپارچ  ساح ی
   ،ی هررا سررازما  نهادهرا  براالبرد  زمینرر  مشرارکت مررردم

 در فرآیند جوس   شهر مح ی
 در بلررشبرررای مشررارکت شررهروندا    نرر یزم جررادیا 

 ی جدید در شهرها تیف ال و جوس  خصوصی 

  و جوجرر  برر  منرراطق شررهری بررا کرراربری جرکیبرری افقرری
 یعمود
  ی شهرو افقج وگیری از رشد خطی 
  بصری مناطق دریاکناری و بهبودحفاظت 
 خشکی و آبی ستیز طیمحسازی  ج وگیری از آلوده 

 منابع
و قوانین  حقوق (.1323)رحما بابای، بشیربیگ و نوروزی، 

کنفرانس م ی اولین . شهرسازی و مقررات شهری در ایرا 
 .جهرا ، شهرسازی، مدیریت شهری و جوس   پایدار

 گاهیجا (.1311)ریام ی و شکیبامنش،مصطف بهزاد فر،
 ها آ راهنماهای طراحی در فرآیند طراحی شهری و نقش 

م ماری  فص نام  در ارجقاء کیفیت فضاهای شهری.
 .55-15(، 1)1، شهر آرما شهرسازی و 

 یشهرسازوزارت راه و  شهرسازی  و  حوزه م اونت م ماری
مجموع  ضوابط، مقررات و مصوبات موردی  (.1321)

انتشارات  . جهرا :م ماری ایرا   و  شهرسازی یعال یشورا
 .دانشگاه جهرا 

 و افراز جفکیک (.1311اصغر) ی،نیو عابداهلل  کرامت زیاری،
 فص نام  ایرا . شهری یزیر در برنام  آ  قوانین و مقررات

 .11-12(، 13)3، مدرس ع وم انسانی جربیت مدرس جهرا 
(، مرکز آمار 1322-1332سرشماری عمومی نفوس مسکن )

 ایرا .
 و بمانیا ، نیغالمحس ،ا یم مار ی،هاد پور، صفایی

بررسی نقش آسمان  در شلصیت (. 1325)محمدرضا
، مج   ماه و هنر.بلشی ب  فضا در م ماری اسالمی ایرا 

2(114 ،)22-12. 
 جوس   یزیر برنام (. 1321)میمر یی،و رضا اصغر ضرابی،

(، 12)55، سپهر فص نام  شهری مورد شهر باب سر. پایدار
1-15. 
 بیرانوندزاده، و میابراه گورانی، رستم ،درضایحم سیاهویی، عامری

 جوس   و امنیت غیررسمی، یها سکونتگاه (.1324مریم)
 فص نام  .بندرعباس شهر شهری مطال   موردی پایدار

 .152-124(،50)3، اجتماعی مطال ات
 و نرروری، محمررد اردکررانی، ییابررو ی،محمدمهررد عزیررزی،
 مردیریت  جحقق در مقررات و قوانین نقش (.1324)نینسر

، شرهر  آرمرا  فص نام   .جهرا  شهری. مجموعۀ در یکپارچ 
1(11 ،)1-11. 
 جح یل (.1322مجتبی) ع ی و رفی ی، یونسی، ی،هاد غفاری،

 پایدار؛ جوس   جحقق جهت آموزش در یگذار  یسرما نقش
آموزش  فص نام  .ستیز طیمح آموزش بر  ژهیو جأکید با

 .144-12(، 1)2، و جوس   پایدار ستیز طیمح
بررسی جطبیقی (. 1323محمد) ی و بیگدلی،موس کمانرودی،

های جوس   شهری با اصول حکمراویی  قوانین و برنام 
 فص نام . جهرا های جوس   شهری  خوب با جأکید بر برنام 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/978192/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/978192/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
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 .50-14(، 11)0، مطال ات شهری
طرح جوس   و (. 1324)طیمحمهندسا  مشاور نقش 

، اداره کل راه و شهرسازی استا  عمرا )جامع( شهر باب سر
مازندرا .
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