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و طراحي شهری با ريزی ضرورت آموزش شهرسازان برای مديريت، برنامه

 هدف ارتقاء مديريت يکپارچه منابع آب شهری 

 

 *(شهرسازیزينب طالبي )دکتری 

 **معصومه ميرصفا )دکتری طراحي شهری(

 z.talebi@par.iaun.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، گروه شهرسازی عضو هیات علمی *
**semuosam.siame@efaseim.mus  

 

 چکيده 

ه به پايداری توجرويه و عدمهای بيمسائل نوظهور در عرصه شهرسازی کشور ناشي از توسعهعليرغم بروز 

های مرتبط با شهر هنوز به عنوان يک دغدغه تخصص های اخير، بحران آب درمساله آب طي سالمحيط به ويژه 

ها و فاضالب آوری روانابهای تامين آب، جمعاست.  مديريت آب در شهرها در سامانهجدی مطرح نگرديده

و هماهنگ با آن انجام پذيرد. موضوع اصلي مورد توجه در اين مجال شهرسازی  ستي در ارتباط با تخصصباي

نده حرفه و آي آيدشمار ميبهو تکامل هر رشته/حرفه  ترين بخش رشدراکه آموزش مهمآموزش شهرسازان است، چ

 مديريت های جاری آموزشي در شهرسازی کشور فاقد مباحث جدی مرتبط بانمايد. برنامهدهي ميرا جهت

ور و شب شهری است. سياست پيشنهادی در اين چارچوب تغييرات جدی در برنامه آموزش شهرسازی کيکپارچه آ

ارشد آب در مقطع کارشناسيبهدروس مرتبط با موضوع آب و تاسيس دوره تخصصي شهرسازی حساس افزودن

 است؛ تا از اين طريق بخشي از اقدامات شهرسازانه کشور در جهت کنترل بحران آب هدايت گردد. 

 برنامه آموزشيشهری، شهرسازی، توسعه آموزش شهرسازی، مديريت آب شهری،  ها:کليد واژه

 

 هری های شدر آموزش شهرسازان در رابطه با موضوع آب در مداخله کاستي |مختصری از مسئله  شرح مقدمه: ـ1

درصد  47در ایران سهم جمعیت شهرنشین باالتر از میانگین جهانی آن و حدود کننده بزرگ آب: شهرها به عنوان مصرفجمعيت 

شهری و ( است؛ توسعه شهرنشینی در ایران با پدیده کالن5931سرشماری نفوس و مسکن سال از کل جمعیت )مطابق با آمار 

بوده ابقه سی وضعیتی هستند که در تاریخ شهرنشینی کشور بیسوبهحرکت  درحالشدن همراه بوده است و شهرهای کشور قطبی
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اند که مسائل ناشی از موجب شده اقلیمییر تغییرات هایی نظبحرانزمان سابقه در شهرهای کشور هم. تغییرات شتابان و بیاست

  دور سازد. ی توسعه پایدارهادر ایران ابعادی ویژه به خود گرفته و شهرها را از آرمان شدن یشهرفرایند 

حت شده و تتوسعه شهرها در مقیاس میانی تا کالن در کشور، طی چهار دهه گذشته غالبا هدایت حرفه/ رشته شهرسازی:

با  شهرسازی به عنوان تخصص مرتبط است. سابقه آموزش در رشته/حرفهریزی، طراحی و مدیریت شهری صورت گرفتهبرنامه

ه/حرفه شهرسازی و حدود اختیارات تر تعریف رشدرسد. های کشور به بیش از چهار دهه میموضوع توسعه شهرها در دانشگاه

های این تخصص که مورد اشتراک نظر هستند عبارتند های فراوان و متناقض ارائه شده است. برخی خصلتآن تعاریف و نظریه

 از: 

 [9[ ]2[ ]5] فضا و مکان به عنوان موضوع اصلی رشته شهرسازی -

 بودن آن(  5شهرسازی و افزایش پیچیدگی های آن )میان رشته ایتعدد موضوعات و تخصص های موجود در رشته  -

[7] [9] 

 [9]جهت گیری به سوی آینده  -

 [1[ ]5[ ]7] در رشته شهرسازی )ماهیت کاربردی آن( 9و عمل 2رابطه بین دانش -

 [6]و اقدام گرای شهرسازی  7سرشت مداخله گر 

 [8[ ]4]شهرسازی )پویایی رشته(  1بعد زمانی -

 اب است. مدیریت آب در شهرها "آب"روی شهرنشینان ایران مساله های بسیار جدی پیشاز جمله بحران آب: شهری وتوسعه

های احداث و نگهداری سامانهدر ارتباط است. فاضالب آوری جمعها و آوری روانابتامین آب مصرفی، جمع اصلی سه حوزه

صورت کشور، اغلب بهاخیر در  های شهریتوسعهپذیرد. میشهر تاثیر کالبد شهرها به طور جدی از فرم و شیوه توسعه آبی 

آوری ان تابشدن تواز دست رفتن توازن در شهرها و کاسته است.دنبال داشتهرا بهرشد کالبدی و گسترش افقی شهرها زا برون

هستند. در رابطه با موضوع آب  های توسعه پایدار از جمله مسائل مهم شهرهای کشورآنها و در نهایت دور شدن از چارچوب

عدم  ها،آبی به سایر حوضه های فاضالب شهری و انتقال منابع آب عظیم از یک حوضهسامانهبدون برنامه  گسترش نیز،

 ریزی، طراحی، ساختهای سنتی برنامهاستفاده از روشهای مورد استفاده در مدیریت آب شهری، وشرها و هروزرسانی شیوبه

ندان مکه حرفهاقدامات و مسائلی هستند های سبز شهری( از جمله های کالبدی و عرصهفضاهای شهری )شامل بخشو اجرا در 

اند و اساسا برخی موارد نتیجه را داشته پیرامون آنها آموختگان شهرسازی( کشور مجال مداخله و اعمال نظرشهرسازی )دانش

 های وابسته است.های این گروه و تخصصفعالیت

                                                        
1 Interdisciplinary 
2 Knowledge 
3 Practice 

4 Interventionist 
5 Temporal dimension 
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ساز( کننده و بحرانبه طور خالصه شیوه توسعه شهری در ایران به عنوان عامل مهم با ماهیت دوگانه )هدایت  وزش شهرسازی:آم

ریزی و طراحی شهری( )مدیریت، برنامه "تخصص شهرسازی"توان در واقع مینماید. آفرینی میدر مدیریت آب شهرها  نقش

ترین متولی امر هدایت و کنترل توسعه شهرها گر در شهرها مهمدهنده به شهرها و توسعه شهری و مداخلهرا به عنوان حرفه شکل

های متعددی که در ارتباط با توسعه و مدیریت آب در شهرها وجود دارد معرفی نمود و متخصصین شهرسازی را در مورد ضعف

ضعف در عملکرد جامعه تخصصی شهرسازی وجود دارد، در این مجال موضوع سهیم دانست. دالیل متعددی در خصوص 

 است. مورد بررسی قرار گرفته است و در این چارچوب به ارائه پیشنهادات پرداخته شده "ها آموزش شهرسازان در دانشگاه"

فرایندی است که توسعه هماهنگ و مدیریت آب، زمین و منابع مربوطه را به منظور به حداکثر  :6مديريت يکپارچه منابع آب

دهد. امروزه های حیاتی افزایش میطور عادالنه بدون به خطر انداختن پایداری اکوسیستمرساندن رفاه اقتصادی و اجتماعی به

گردد. آب در اکوسیستم شهر یک ضرورت تلقی میکاربرد مدیریت یکپارچه منابع آب در مدیریت شهری برای مدیریت 

های نهادی و تدوین ابزارهای تامین چارچوب، مدیریت یکپارچه منابع آب در مدیریت شهرها در سه بخش اصلی بسترسازی

 ها و راهکارها( مطرح است. مورد نیاز نهادها )نظیر سیاست

و  نهای مرتبط( و مدیریت آرها و بالتبع چرخه آب شهری )سامانههای شهرسازانه بر توسعه شهباتوجه به اهمیت تاثیر مداخله

نماید شهرسازان هرچه بیشتر از قبل با مبانی فکری، ای آینده ضروری میدهی جامعه حرفههمچنین اهمیت آموزش در شکل

 های نهادی و ایزاروبها و رویکردها در رابطه با موضوع آب در شهرها آشنا شوند و در سه بخش بسترسازی، تامین چارچروش

 مورد نیاز به مدیریت یکپارچه آب در مدیریت شهرها کمک نمایند. 

 

  یآموزشي شهرساز تدوين برنامه ويژه با موضوع بحران آب در برنامه |راه حل های سياستي برای حل مسئله . 2

اط سر و کار دارد و به چگونگی ارتبشهرسازی با فضا و روابط فضایی های شهرسازی و موضوع مديريت آب در شهرها: خصلت

فرهنگ و مدیریت  اجتماعات، بخش های مختلف با موضوع فضا می پردازد؛ چگونگی اثر گذاری اقتصاد و زیرساختهای آن،

بر فضا و محیط و اثرات زیر محیطی آنها توسط شهرسازی بررسی می شود. عالوه بر فضا و روابط فضایی کیفیت، فرم و هویت 

شهرسازی حرفه ای است که تمرکز آن بر یافتن .  [2]ن( بر اساس تجارب مردم نیز موضوع کار شهرسازی است فضاها )مکا

. شهرسازی مدیریت [9]روش های موثر برای استفاده مدیریت، حفاظت، توسعه و سازماندهی محیط های مصنوع و طبیعی است

علیرغم کلیه تحوالت و تغییرات در رشته شهرسازی در نمونه های آن  . [3]ت اقتصادی در زمینه مکان اس –تحوالت اجتماعی 

هی است بدیو حوزه های تخصصی افزوده شده به این رشته، فضا همچنان به عنوان اصلی ترین موضوع این رشته مطرح است. 

ند و در صورت کن کسب میهایش برای رفع نیازهای اصلی ساکناشهر اعتبار خود به عنوان یک سکونتگاه انسانی را از توانایی

 از دست دادن منابع اولیه همچون آب اعتبار سکونتگاهی آن مکان از دست خواهد رفت. 

                                                        
6 IWRM 
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مکانی جلب کرده است؛ و مرزهای رشته شهرسازی بر این  –طیف وسیعی از موضوعات توجه شهرسازان را در بستر فضایی 

موضوعات )وگاه علوم( گوناگون بنا نهاده شده است. علومی مانند معماری، معماری منظر به نقشه برداری، جامعه شناسی، اقتصاد، 

همواره مطرح بوده حقوق و .... این خصلت به عنوان میان رشته ای بودن شهرسازی به عنوان یک چالش جدی برای شهرسازی 

ای بودن شهرسازی به مفهوم استفاده از رشتهبینگشته است. [ 1]است و گاه موجب سرگردانی حرفه مندان و دانشجویان 

 های مرتبط با آب، در مواقع ضروری و مورد نیاز است. ها و علوم دیگر مانند تخصصتخصص

 به عقیده بسیاری هدف شهرسازی فراهم آوردن محیطی بهتر برای ارتباط شهرسازی با آینده خصلتی بنیادین محسوب می گردد.

 [7[ ]2[ ]8]بنابراین بدیهی است شهرسازی باید همواره سوگیری به سوی آینده داشته باشد. ؛ [4]زندگی آینده است 

بلکه در پی خلق آینده ای بهتر تالش می کنند. بسیاری از مفاهیم و محتوای رشته  ،شهرسازان در پی پیشگویی آینده نیستند

شهرسازی در طی زمان بنیاد نهاده شده اند )ویژگی پویایی و عدم ایستایی شهرسازی(؛ چرا که بسیاری از تغییرات و توسعه های 

های ذاتی شهرسازی است که آینده نگری و آینده  از مهمترین ویژگی 4بعد زمانی. [4]شهری در بستر زمان اتفاق افتاده است 

هر چند در همه رشته ها آموزش با نگاه به آینده جریان دارد ولی در رشته  [8]در سرشت شهرسازی را توجیه می نماید  8گرایی

میت دو هشهرسازی عدم قطعیت و رشد سرعت تغییرات باعث شده است تا آینده چندان قابل پیش بینی نباشد و آینده نگری ا

در حرفه شهرسازی نیز لزوم مواجهه با چالش های محیطی، اقتصادی و اجتماعی پیش رو، آینده نگری این حرفه [. 7]چندان یابد 

ریزی در مدیریت، برنامهنگری آینده روی شهرنشینی نیازمندبه عنوان چالش پیشنیز بحران آب  [. 8]را ضرورتی جدی می نماید 

  است.و طراحی شهری 

حرفه شهرسازی در مواجهه با مسأله و برای تصمیم سازی چهار سوال اساسی را مطرح می سازد. که پاسخ به این چهار سوال 

 جوهره این رشته را قدری روشن می کند و جنبه های این رشته/ حرفه را معرفی می کند:

 چگونگی وضعیت کنونی؟ : جنبه های توصیفی -

 لیلی/ تفسیریچرایی وضعیت کنونی؟ : جنبه های تح -

 چه باید کرد؟ : جنبه های تجویزی -

 [51]بایدها و نبایدها؟ : جنبه های هنجاری  -

جنبه های تجویزی شهرسازی )اعم از تهیه طرح، برنامه، تصمیم سازی، سیاستگزاری و .......( از مهمترین جنبه ها و محصوالت 

شته است. همچنین ذات مداخله گر شهرسازی ابعاد هنجاری این رشته/ حرفه به شمار می آید که معرف سرشت مداخله گر این ر

 .[6]آن را پایه ریزی کرده است و موضوع ارزش ها و یا دانش چرایی را در شهرسازی به وجود آمده است

                                                        
7 Temporal dimension 
8 Future orientation 



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10 وزارت نيرو،
 

 

 

 5 |صفحه 

 

مداخله  ورود ورشته شهرسازی قابلیت دهد های شهرسازی نشان میارتباط بین موضوع مدیریت آب در شهرها و خصلتبررسی 

ریزی و های بسترسازی، نهادسازی و ابزارهای مداخله را از طریق مدیریت، برنامهریت آب در شهرها در تمامی بخشدر مدی

 طراحی شهری دارا است. 

 محتوای برنامه آموزشي شهرسازی

برنامه درسی به عنوان جزء مهمی از درون دادهای یک نظام آموزشی، بر اساس اهداف مورد انتظار از فرایند آموزش تدوین می 

شود. هدف از آموزش شهرسازی نیز در طی زمان و در بین صاحب نظران مختلف محل اختالف و تضادهایی بوده هست؛ البته 

فه شهرسازی در طی یک قرن گذشته می باشد. به همین دلیل هدف از آموزش این اختالف ناشی از ماهیت متغیر رشته/ حر

های آموزشی طور کلی محتوای برنامهبه [. 52[ ]55[ ]1[ ]6]شهرسازی بر اساس تعیین قلمرو این رشته/ حرفه صورت می پذیرد 

 شهرسازان آینده تقسیم نمود. ارتباط توان در سه بخش اصلی دانش، مهارت و بینش موردنیازهای آموزشی مختلف را میدر نظام

 گانه آموزش شهرسازی مطابق با نمودار زیر قابل بیان است: های سهبین بخش

 

 

 

 

 

 

 

که در بین  )دانش، مهارت و بینش( گانه آموزش شهرسازیهای سهو مباحث تفصیلی مطرح در هریک از بخشموضوعات 

 اند. بندی شدهمطابق با جدول زیر دستهتوسعه( مشترک هستند یافته و درحالکشورهای مختلف )توسعه

 موضوعات اصلي

 

 

 

 دانش

 

 

 دانش محتوايي

اقتصاد/ جامعه شناسی/ توسعه پایدار/ تئوری برنامه ریزی شهری/ تاریخ شهر و شهرنشینی/ شکل شناسی جهانی شدن/ 

شهری/ جغرافیا/ طراحی/ قوانین و ساز و کارهای قانونی/ محیط زیست/ حمل و نقل شهری مسکن/ مدیریت شهری/ 

 برنامه ریزی منطقه ای

 / روش های کمی/ آمار/ روش های ارزیابی مدل سازیGISهای شهرسازی/ روش های برنامه ریزی شهری/ فرایند دانش رويه ای

 

 مهارت

ترسیمی/ مذاکره/ مهارت کارگروهی/ مهارت کار با کامپیوتر و نرم  –مهارت های ارتباطی/ مهارت های گرافیکی 

 افزارهای مرتبط/ مهارت تحلیلی/ خالقیت/ مهارت های طراحی/ مهارت نوشتن

 دانش

 مهارت

 ارزش

 سطح يک: عمومي

 سطخ دو: تخصصي

 دانش ماهوی

 سطح يک: عمومي

 سطخ دو: تخصصي

 دانش رويه ای

 شهرسازی محتوای برنامه آموزشی 
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 ارزش

 

برابری/ عدالت اجتماعی/ اخالق حرفه ای/ احترام به تنوع/ چند فرهنگی بودن زمینه/ حفاظت از محیط زیست/ توجه به 

احترام به میراث فرهنگی و طبیعی/ درک خواست عمومی شهروندان/ دموکراسی قضاوت و درک درست/ توجه به 

 حقوق زنان/ مقابله با نژاد پرستی

مبانی و دانش مدیریت آب در شهرها قابلیت طرح در حوزه دانشی برنامه  مديريت آب شهرها و برنامه آموزشي شهرسازی: 

محور و حساس به آب در ریزی و طراحی شهری آبهای نوین و متناسب مدیریت، برنامهآموزشی را دارا است. آشنایی با روش

بخش محتوای آموزشی که بایستی در ریزی است. مهمترین طرح و برنامه های عملی و مهارتی شهرسازی قابلقالب آموزش

ینش حساس پرورش ببرنامه درسی گنجانده شود و به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد، بینش متخصصین شهرساز آینده است. 

 انمند خواهد ساخت. های دانشی و مهارتی تواین گروه از متخصصین را در حوزهنگری نسبت این موضوع به آب و آینده

 

 سياست پيشنهادیتوصيه هايي برای . 3

 ردد:گکارآمد عمل نمایند، دو توصیه اصلی ارائه میدر حوزه آموزش مناسب شهرسازان که بتوانند در مدیریت آب در شهرها 

 محیطی به ویژه آب به برنامه آموزشیافزودن دروس با محتوای زیست 

  زی و ریارشد شهرسازی تحت عنوان شهرسازی)مدیریت، برنامهکارشناسیتاسیس دوره تخصصی جدید در مقطع

 آب(بهمحور )شهرسازی حساسطراحی شهری(  آب

 

یریت پایدار های مدتوان مبانی و تئوریدر این توصیه می: محيطي به ويژه آب به برنامه آموزشيافزودن دروس با محتوای زيست

س نظری گنجاند و در قالب دروس عملی و کارگاهی نیز موضوعات ویژه مرتبط با و یکپارچه آب در شهرها را در قالب درو

 شود. الزمه در خالل آن آموزش دادههای آب در شهرها را تعریف نمود و مهارت
 

احي شهری(  ريزی و طرارشد شهرسازی تحت عنوان شهرسازی)مديريت، برنامهتاسيس دوره تخصصي جديد در مقطع کارشناسي

اند؛ چندسالی است که در سطح جهانی مطرح شدهآب بهریزی و طراحی شهری حساسبرنامه: آب(به)شهرسازی حساسمحور آب

های تخصصی با گرایش مدیریت آب در شهرها ولی شدت مساله و ضرورت توجه به آن در شرایط کنونی کشور تاسیس دوره

 نماید. را بسیار جدی می

 

 

 

 

 

 
 

 دانش

 مهارت

 ارزش

 دو: تخصصیسطخ 

 سطح یک: عمومی
 دانش ماهوی

 سطح یک: عمومی

 سطخ دو: تخصصی
 دانش رویه ای

 آب(بهشهرسازی آب محور )حساس



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10 وزارت نيرو،
 

 

 

 7 |صفحه 

 

 
 

 

 

 

 منابع مورد استفاده

1. Frank, A. (2006). Three decades of thought on planning education. Journal of Planning 

Literature, 21 (1), 15-67. 

2. RTPI (the Royal Town Planning Institute) (2012), General Guidance for Academic 

Institutions offering Initial Profession Education in Planning, London, The Royal Town 

Planning Institute. 

3. March. A, Hurlimann. A and Robins. J, (2013), Accreditation of Australian urban 

planners: building knowledge and competence, Australian Planners, 50 (3), 233-243 

4. Dalton, L. (2001). Weaving the fabric of planning as education. Journal of Planning 

Education and Research, 20 (4), 423-436. 

5. Friedmann, J. (1996), The core curriculum in planning revisited. Journal of Planning 

Education and Research 15 (2): 89-104. 

6. Davoudi, S., Pendelbury, J. (2010), the evolution of planning as an academic discipline, 

TRP, 81(6). Doi: 10.3828/trp.2010.24 

7. Myers, d. and Banerjee, t. (2005), Towards greater heights for planning: reconciling the 

differences between profession, practice and academic field, Journal of the American 

Planning Association, 71, 122–29. 

8. Freestone. R, (2012), Future Thinking in Planning and Research, Journal for education 

in the Built Environment, 7(9), 8-38. 

9. Baum, H. (1997). Teaching practice. Journal of Planning Education and Research, 17 (1), 

21- 29.  
10. Campbell. H, (2011), Planning to Change the World: Between Knowledge and Action 

Lies Synthesis, Journal of Planning Education and Research 32(2) 135-146 

11. Edwards. M.M, Bates. L.M, (2011), Planning’s Core Curriculum: Knowledge, Practice, 

and Implementation, Journal of Planning Education and Research 31(2) 172– 183. 

12. RTPI (the Royal Town Planning Institute) (2004), Policy Statement on Initial Planning 

Education, London, RTPI. 

 

 ارتباط بین محتوای برنامه آموزش با شهرسازی آب محور 


