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 چكیده:

 
 وان عمومی ند ساختمزمینی ،چهایی تشكیل نمیشود که در کنارهایشان خانه ها، آبراهه های زبرپس تنها ار خیابانشهر از این 

 یش از پیشهیزات بای شده است که تجتعدادی فضای سبز وجود داشته باشد. شهر بی وقفه گسترش یافته و مجموعه بسیار پیچیده

 واز شهری  نطقه اعماناتی هستند که به منظور رفع نیازها و مشكالت ساکنین یك متاسیسات زیربنایی امكطلبد. فراوانی را می

 احتیاجات ندگی وزروستایی به وجود می آیند و مجتمع های زیستی یك منطقه می باسیت به آنها مجهز گردند تا بتوانند روال 

ین اقع چنود آن را تامین نمایند. در بخشهای مختلف مثل بخشهای مسكونی، تجاری،اذاری،صنعتی،کشاورزی،عمومی و مانن

 تلف هم بههات مخجتجهیزاتی عالوه بر آن که از احتیاجات اساسی یك جامعه محسوب میشوند میتواند معیار سنجش توسعه آن از 

ه بیان ب روبنایی اسیساتحساب آیند.دراین مقاله سعی شده ضمن  ارائه تعریفی کامل از تاسیسات زیر بنایی و مقایسه آن با سایر ت

ه ارائه در نهایت ب سپس راههای مشارکت بخش خصوصی در تامین زیرساختها بیان و اقدام وای منطقهو  شهرینقش آنها در توسعه 

ق از این تحقی عات درروش تجزیه و تحلیل اطال نقش راههای مواصالتی به عنوان یكی از مهمترین زیرساختها ی توسعه اقدام شود.

عه ف هم مراجتهای مختلبه سای ای بوده و به این منظورکنابخانهاسنادی و ی و روش گرد آوری اطالعات از نوعتحلیل –نوع توصیفی 

 .است شده و از اطالعات آنها بهره گرفته شده
 

 زیرساخت ، برنامه ریزی منطقه ای ، توسعه ، تاسیسلت و تجهیزات روبنایی. واژه های کلیدی :
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 مقدمه    

چنهد  ، یرزمینهیههای زآبراههه ، ههاخانهه ، هایشانپس تنها از خیابانهایی تشكیل نمیشود که در کنارهشهر از این 

شده است  ساختمان عمومی و تعدادی فضای سبز وجود دارد. شهر بی وقفه گسترش یافته و مجموعه بسیار پیچیده ای

ا بها   زینهه اسهت. بهکار انداختن آنها بسیار پهر هکه تجهیزات بیش از پیش فراوانی را میطلبد. تجهیزاتی که ایجاد و به 

 رود.مفهوم تجهیزات به صورت بی امان به سوی تكامل و تنوع پیش می ، رفتن سطح زندگی

 ، یبهازخیابانههای وسهیع و  ، اغلب اوقات به ساخت و سهازهای مجللهی همچهون کاخهها ، در کشورهای در حال توسعه

نان ی اولیهه سهاکورزند تا به این وسیله بر اعتبار خود بیفزاینهد در حهالی کهه نیازههاره مبادرت میس و غیهتلهای لوک

رهای همهین گونهه کارهها در بسهیاری از شهه 19در قهرن ب،سالم سازی محیط و برق.لوله کشی آ همچنان باقی است:

 کشورهای پیشرفته نیز انجام میشد.

تن وقهت ، ههدر رفه ، های بیشتر و مصرفهای کمتر از حدتجهیزات غیر کافی یا غیر ضروری و بیهوده موجب هزینه

ر پهی کیفیت نا مطلوب برخی خدمات و محیط و کیفیت زندگی متوسط میشود و خطراتی برای سالمتی شهرنشینان د

ل آن و بهه دنبها سیسات به قدری زیاد و پر هزینه است که اجرای آنها را مستلزم زمان بنهدی میكنهدایجاد این تأ دارد.

 [1.]ها مطرح میشودنتخابها ، اولویتعا و برنامه ریزیلزوم ا

امل ی برد . عودر بسیاری از مواقع انسان از نارسائی های کالبدی عوامل تشكیل دهنده ی محیط فراگیر خود رنج م

 ر مهی آورنهدمحیطی سازنده ی فضای حیاتی مردم که بازتاب کالبدی خود را در فضای شهر ها و آبادی ها به نمایش د

 جوامع را فراهم می آورند.   به جای تامین راحتی موجبات رنج و عذاب و نارضایتی عضاًب

درسهت  گارانه و د یل مختلفی این نارسائی ها را متظاهر می کنند که برخی از این د یل در نبودن یك روند فرآیند

ا به هز نارسائی ، ریشه دارند. برخی ا برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت شهری است که به ویژه در شبكه تسهیالت همگانی

 نامه ریهزیطور ریشه ای از عدم شناخت درست عوامل تشكیل دهنده فضاها و محیط شهری ، به ویژه هنگام طراحی و بر

سهتند کهه فضهایی مهذکور دخیهل ه –، ناشی می شود. به عبارت دیگر ، عوامل مختلفی در تظاهر نارسائی های کالبهدی 

قهرار مهی  به طور خاص در حیطه ی فعالیت مدیریت ، برنامه ریزی و طراحی شبكه تسهیالت شهری بعضی از این عوامل

 گیرند.

ت به طهور اگر در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری برای تامین تاسیسات و تجهیزات و تسهیل دسترسی به خدما

ائی نیهز فض _البدی ن مسائل ، که عمدتا تظاهر کاندیشیده ، مسئو نه و قانونمندانه عمل شود، می توان جلوی برخی از ای

 دارند ، را گرفت.

 و اجرائهی ساماندهی شبكه تاسیسات و تجهیزات همگانی در فرآیند شهرسازی تا حدود زیادی به آگاهی مدیران فنی

چنانچهه  ی دارد .تگفضایی بس _، شهرسازان ، آبادگران و سازندگان ، از ویژگی ها و سازو کار های این سامانه های کالبی 

می توانند به باشند ، ن برنامه ریزان و طراحان از نیاز شهروندان برای استفاده از نو آورده ترین تسهیالت همگانی بی اطالع

وزیهع تامین آب و راحتی برای پاسخ به نیاز های آنان ، برنامه ریزی و طراحی کنند . موقعی که آنان به مكانیسم عمهل ته

ناسهب م ر فاصهله ای مجتمع ها آگاهی کافی نداشته باشند و از نیاز استقرار مراکز آموزشی و بهداشتی د برق یا دفع زباله

ی  هو یها از نحهو ،نسبت به فضای مسكونی آگاه نباشند و نیاز استقرار منطقی انواع فضاهای همگانی را در شههرها نداننهد 

راحهی و طاشند ، با دانهش و ابهزار علمهی محهدودی بهه هماهنگی و تشكل تاسیسات و تجهیزات همگانی دانشی نداشته ب

 وجب حدوثبرنامه ریزی خواهند پرداخت. اگر ، چنین شرایطی با محدودیت آگاهی های مدیریت های شهری در آمیزد م

 [2.]مسائل زیادی برای استفاده کنندگان می شود

ند مانند شكستن پهل هها و سهد هها ، یها در سال های اخیر پدیده هایی که عناوین خبری را به خود اختصاص داده ا

نشست کردن اتوبان ها توجهات را به شرایط امكانات زیر بنایی جلب کرده اند . اگر چهه بعضهی از تسههیالت در وضهعیت 
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خطرناك هستند و نیاز به توجه فوری دارند ، مسئله کلی ، تامین امكانات زیربنایی بلند مدت و تابع  راه حل ههای برنامهه 

 ت.ریزی اس

 

 امكانات زیر بنایی عمومی و برنامه ریزی شهری
اجهاره داده  امكانات برنامه ریزی عمومی ، دارایی های سرمایه ای هستند که مستقیما تحت مالكیت دولهت بهوده ،

مهی شهوند.  (شده اند یا به وسیله ی دولت کنترل و باعث ایجاد فواید و سودمندی های بلند مدت ) بیش از یك سهال 

تسهیالت  ودگاه ها وا ، پل ها ، سیتم های آب و فاضالب ، فراین امكانات زیر بنایی از تسهیالت اجتماعی ما نند جاده ه

بقهه ط 11نشان دهنده ی دامنه ی وسیع تسههیالت امكانهات زیهر بنهایی و  1عمومی تشكیل می شوند. جدول شماره 

جتمهاعی ، اامكانات زیربنایی عمومی اثرات اساسی بر کیفیهت زنهدگی تسهیالت برای عملكرد خدماتی و تولیدی است. 

 [3]وهای رشد و چشم انداز های توسعه اقتصادی دارد.الگ

 

 .1383سیف الدینی، : طبقه بندی خدمات امكانات  زیر بنایی تولید -1جدول
 امكانات خدماتی طبقه

 مدارس ابتدایی ، مدارس متوسطه ، مدارس راهنمایی ، کتنابخانه های عمومی آموزشی

 بهداشتی

از  مراکز نگهداری سالمندان، امكانات مراقبت های خارجبیمارستان ها ، خدمات اورژانس ، 

دکان بی ای کوبیمارستان،امكانات مراقبت دندان پزشكی، امكانات بهداشت روانی ، امكانات مسكونی بر

 یسرپرست، امكانات ترك اعتیاد ، امكانات معلولین ، امكانات عقب افتادگان فكری و جسم

 حمل و نقل
، حمل و  شامل پل ها (ات هواپیمایی و تسهیالت مربوطه ، خیابان ها و اتوبان ها )امكانات راه آهن ، امكان

 نقل درون شهری و برون شهری

 امكانات حقوقی ، زندان ها عدالت

 امكانات تفریحی جامعه ) برای طبقات مختلف جامعه( تفریحی

 تولید کنندگان مستقیم نیرو، امكانات تولیدی انرژی

 ایستگاه های آتش نشانی ، وسایل نقلیه ، سیستم های ارتباطی ، تولید و ذخیره آب آتش نشانی

 امكانت و تجهیزات جمع آوری زباله و ماد زائد ، محل های دفع مواد زائد مایع دفع مواد زاید مایع

 تسهیالت ارتباطی ارتباطات

 سیستم های ذخیره ، تصفیه و انتقال ، چاه ها و منابع آب تولید آب

 

  زیرساخت

اختمان اسكلت یك سه و در عمومی ترین حالت ، یك دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته می باشد که تكیه گاه

رد جههت اری از مهواکامل را فراهم می آورد . این واژه در زمینه های متفاوت معانی گوناگجون می دهد ، اما شاید در بسی

یهر زه شههری، زاشاره به جاده ها، و مجاری فاضالب از آن استنباط شود. ممكن است این عوامل گوناگون مجتمعا زیر سها

بخش خصوصهی  یا به طور ساده سازه های عمومی نامیده شوند ، اگر چه ممكن است به عنوانسازه مربوط به شهرداری ، 

بهه  جهت اشاره یا تشكیالت اقتصادی دولتی گسترش یافته و اداره شوند. ممكن است در دیگر موارد کاربردی ، زیر سازی

ی ، ی و اجتماعفزاری ، شبكه های سیاستكنولوژی اطالعات ، کانال غیر رسمی و رسمی ارتباطات ،ابزارهای گسترش نرم ا

ه ارد اسهتفادیا اعتقادات مشترکی که اعضای گروه های خاص حفظ کرده اند به کار رود. معذالك متضمن عمومی ترین مو

،  ایت مهی کنهداین تصور کلی می باشد که زیر سازه تشكیالت ساختاری را فراهم آورده و سیستم یا سازمان خادم را حم

 .تم یك شهر ، یك ملت ، یا یك اجتماع باشدخواه این سیس
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صهو  جههت ابه نظر می رسد این واژه در فرانسه قرن نوزدهم ریشه داشته باشد ، و سراسر نیمهه اول قهرن بیسهتم  

مهریكن ایهن ا»  در ایا ت متحده واژه برتهری در پهی انتشهار1980اشاره به تاسیسات نظامی استفاده شده است..در سال 

را آغهاز کهرد و  ملت ها« بحران سازه » عمومی از   -( آمد ، که یك مباحثه سیاسی 1981یت ووالتر ، سال )چوا« روئینز

اشهد. ایهن به وجهود آمهدن آن ب حاکی از آن بود که سرمایه گذاری ناکافی و تاسیسات ضعیف عملكرد های عمومی دلیل

هش ملی ) ان مختل شد. آ.یو.اس کمیته انجمن پژوعمومی به واسطه فقدان معنی دقیق برای زیر سازه  -مباحثه سیاسی 

مل و بع آبی ، حآر سی ( سناتور استفورد را مشخص کرد ، او کسی بود که نظراتش را پیش از ایجاد کمیته های فرعی منا

 دماحتمها ً واژه زیرسهاخت ه تمهر»کهه  کمیته ای ناظر بر کارهای محیطی و و عمومی عنوان بهود ، -نقل ، و زیر ساخت 

زیربنهایی  اعمهال»هیئت ان آرسی سپس درپی اصالح وضعیت بهه وسهیله اتخهاذ واژه « متفاوت معنایی متفاوت دربردارد.

فهرآورده آبهی و فرودگاهها و خطوط ههوایی ،حمل ونقل عمومی ،جاده ها و پل ها ،دراشاره به بزگراهها، خیابانها ،،«عمومی

و  صهر  ، تولیهد جریهان بهرقزائد چگوتگی کار بر روی مهواد زائهد جامهد و م مدیریت موادمنابه آبی ، مدیریت فاضالب ،

ن ه این عوامل کیفیتی را شهامل مهی شهود( از آمواد زائد خطرناك ) و سیستمی مختلط ک و مدیریتارتباطات ،مخابرات ،

 ای عملیهاتیبلكهه روشههاستفاده نمود. تعریفی جامع از محدوده زیرساخت نه تنها این تسهیالت عمرانی عمومی میباشد 

ل دارند مدیریت شیوه ها و سیاستهای گسترده ای که همراه با تقاضای اجتماعی و دنیای فیزیكی بر روی یكدیر اثر متقاب،

دفع ایمهن محصهو ت زائهد وناگون ،گو دیگر استفادهای  تدارك آب جهت نوشیدن و تسهیل حمل و نقل مردم و کا ها ،

 [4]میگیرد. که حتیاج و انتقال اطالعات درون و میان جوامع را نیز دربر تدارك برق هرجاجامعه ،

رهرنهوع داین واژه درسالهای اخیرمحبوبیت یافته است و با افزایش عمومیت پیشنهاد قالهب داخلهی قابهل تشهخیص  

ده جهت تمهایز گستربه گونه ای « زیرساخت بنیادین »واژه  سیستم تكنولوژی یا سازمانهای بازرگانی استعامل شده است.

 شكسهت نمودن آن دسته عوامل زیر سازه پذیرفته شده است که چنانچه بطور عمده خسارت دیده یا ویهران شهود سهبب

 به» ك شهر جدی سیستم یا سازمان وابسته شود . خسارت طوفان یا زلزله به از دست دادن منابع حمل و نقل خاص دری

سههای ارائه سروی و( منجرگشته ، قادر بود امر تخلیه مردم در مواقع اضطراری عنوان مثال ، پلهای گذری از یك رودخانه 

ك یهمكهان دارد ااورژانس را غیرممكن سازد ، این راه ها را بعنوان زیرسازه های بنیادین می نامنهد. بهه همهین صهورت ، 

 [5]سیستم رزرو نمودن آن  ین بلیط هواپیما را نیز بعنوان زیر ساخت بنیادین تلقی نمود

أمین از نظر ت منظور از تأسیسات زیربنایی عبارت از تأسیساتی است که به منظور رفع نیازها و مشكالت ساکنین شهر

جمع آوری و دفع آبهخای سطحی و گاز به وجود می آیند، و لزوم ایجاد آنها و ضابطه هایی که فاضالب ، تلفن ،برق ، آب ،

 اولویت ویژه ای برخوردار است. ردند، از اهمین وگ درمورد چنین تأسیساتی با یستی رعایت

جهات نهدگی و احتیازبتوانهد روال  تها تأسیسات زیربنایی عبارت از امكاناتی است که شهر بایستی به آنها مجهز باشد،

هیالت تسه آنهها را از صهنعتی و عمهومی و ماننهد،  تجاری ، اداری،  بخش های مختلف شهری مانند بخش های مسكونی

 برخوردار سازد . بیشتری

شههر  یچنین تجهیزاتی عالوه بر آنكه از احتیاجات اساسی یك جامعه شهری است،می تواند معیار سنجش توسهعه 

هرك شهها از جهات مختلفی که معمو  یك جامعه شهری واجد آن است ، به حساب آید . در طراحی یك شههر یها یهك 

مهاهنگی در هنامه ریزی شده اسهت ( ، ایجهاد تاسیسهات و برقهراری جدید ) که همه ی تاسیسات زیر بنایی آن از قبل بر

ای ههمورد شهر  نصب ملزومات آن ها ، می تواند طی برنامه هایی بر حسب زمان و مكان به خوبی پیشرفت نماید . ولی در

ر در هموجود این امر فرق می کند. در شهر های موجود احداث و گسترش تاسیسات شهری ، تدریجی اسهت و تجهیهز شه

 مراحل مختلف ، توسط دستگاه ها و ارگان های متفاوت صورت می گیرد.

در شهر های بزرگ که تاسیسات زیر بنایی آن در دوران های مختلف ایجاد شده اند ، توسعه تاسیسات شههری کهه  

ه شهر ها هنهوز ناشی از افزایش جمعیت شهر است ، مشكالت جدیدی را در شهر به وجود می آورد . این امور در زمانی ک

توسعه ی چندانی نیافته اند ، مسائل عمده ای را باعث نمی گردند ، ولی با افزایش جمعیت شهر نشین و نیاز به تاسیسات 
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شهری ، اعم از توسعه تاسیسات موجود و یا ایجاد تاسیسات جدید ، گاهی مشكالت تقریبا غیر قابل حل باقی می ماننهد و 

 ا به نحو فاحشی افزایش می دهند.یا حداقل هزینه ی تاسیسات ر

ه اهد ، بلكهکهماهنگی برنامه های تاسیسات شهری ، چه از لحاظ زمانی و چه مكانی ، نه تنها از مشكالت شهری می 

سهتگاه ههای ددر مجموع باعث تقلیل هزینه ها و در نتیجه ، کاهش فشار روی شهروندان و تقلیل بهار مهالی شههرداری و 

نی ، نی ، سهازماهماهنگی در بادی امر آسان در نظر می رسد.  ولی عمال با مشهكالت مكهانی ، زمها دولتی می گردد. ایجاد

 مالی و فنی روبرو می گردد.

اده ههای مسئله در طراحی شبكه ها خالصه می شود، که خود مستلزم داشتن اطالعهات و اسهناد د از لحاظ مكانی :

ل یابد. از است، تا مشكالت پیش بینی نشده به حداقل ممكن تقلیگذشته و جمع آوری اطالعات برای طراحی های جدید 

ورد بررسهی مهلحاظ محل و موقعیت تاسیسات زیر بنایی و انشعاب منازل ، موقعیت هر یك از تاسیسات بایستی به خوبی 

 قرار گیرد .

 سی دارد.مرحله اجرایی، مقیاس و زمان جرا و هماهنگی اجرایی تاسیسات ، اهمیت اسا از لحاظ زمانی :

ر ددارنهد و  هر یك از دستگاه ها طبق قوانین و مقررات ، مسئولین خاصی در زمینه عملكرد خهوداز لحاظ سازمانی :

 ظهر مسهئولینوهله ی اول به انجام وظایف خود می اندیشند . برقراری هاهنگی و ایجاد شورای هماهنگی اجرایی تحهت ن

ری ب ، جلهو گیهمشكالت و پراکنده سازی ها و تكهرار مكهررات قابهل اجتنها شهری ، می تواند تا اندازه ی قابل توجهی از

 نماید.

پذیر  مان امكانتامین اعتبارات همه ی تاسیسات مورد نیاز که معمو  گران تمام می شود ، در یك ز از لحاظ مالی :

 مار می رود.نیست و مرحلهبندی زمانی ، اعتبار مالی تاسیسات ، از موانع عمده بقراری هماهنگی به ش

عدم ،اشته اند موجودیت تاسیسات قدیمی ، نیاز به توسعه جدید یا احداث تاسیساتی که قبال وجود ند از لحاظ فنی :

یط ن هها ، شهراتطابق فنی عملكرد بعضی از تاسیسات با یكدیگر و یا مشكالت ناشی از شبكه ی خیابانی ، موقعیتسهاختما

ك همهاهنگی یه ی برقراری هماهنگی را غیرممكن می سازد . به عنوان مثال ، عدمزمین و جنس خاك و مانند آ نها ، گاه

ر ) مثهل سازمان شهری ) فرضا سازمان آب یك شهر ( با تقاضای روز افزون شهروندان به ارائه یهك خهدمت شههری دیگه

 ی صهورت مهیبهان خهاکآسفالت یك خیابان خاکی ( تطابق زمانی دو برنامه را غیر مكن می سازد . به ناچار آسهفالت خیا

 گیرد و مدتی بعد ، خیابان برای آب رسانی مجددا حفاری و آسفالت می شود.

ر نظهر ددر زمینه ی هماهنگی اجرایی و مرحله بندی زمانی ، بایستی شرایط و خصوصیات ههر یهك از شهبكه هها را 

 گرفت و به طور کلی از روی هم گذاردن شبكه های تاسیسات شهری پرهیز کرد .

اشد برو زیاد  هر یك از شبكه ا در زیر سطح خیابان ها به طول و عرض آنها بستگی دارد . چنانچه عرض پیاده تعیین

ب مهی یهاده رو نصهپ، برای پرهیز از اختالل در ترافیك عبوری خیابان ، کاب ها و لوله های تاسیساتی غالبا در زیر سطح 

ی ر بافهت قهدیمدرو ها برای تمامی شبكه ها امكان پذیر نیست و شوند . در خیابان های کم عرض استفاده از سطح پیاده 

ینهه ی شهر ها ، پیچ در پیچ بودن کوچه ها و گذرها باعهث بهروز مشهكالت اضهافی در نصهب لولهه هها و گهران شهدن هز

 تاسیسات می شود .

پیش بینی نمی باشد . ههر با توجه به مراتب فوق ، تعیین حریم شبكه ها و فواصل  زم و کافی بین آنها ، دقیقا قابل 

یك شبكه های تجهیزات شهری ،غالبا به صورت مجزا تعبیه می شوند و در بعضی موارد کانال ههای واحهدی بهرای چنهد 

شبكه احداث می گردد. ساده ترین دلیل جدایی شبكه های تجهیزات شهری ، عهدم همزمهانی نصهب شهبكه هااسهت . از 

ی می توان کنار یكدیگر قرار داد . با این همهه ، اگهر مجهاری واحهدی برایعبهور سوی دیگر ، بعضی از شبكه ها را به سخت

شبكه های مختلف احداث گردد ، بسیاری از مشكالت شهری و اختالل ترافیهك کهاهش خواههد یافهت . احهداث چنهین 

واحهد ، بهه نحهو  مجاری در آغاز به سرمایه گذاری هنگفتی نیازمند است . اما از هزینهه ههای بههره بهرداری و نگهه داری

چشمگیری می کاهد . البته به علت فشار زیادی که در جریانآب وجود دارد ، پی ریزی سنگین و دیوار بتنی مسهلح بهرای 

نگه داری لوله ها الزامی است . در مورد کابل های برق نیز از حفاظت و ضد رطوبت بودن ، کانال های مخصوصی بایسهتی 
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یز خطر انفجار وجود دارد. کابل های تلفن هیچ گونه مشهكلی را در مجهاری واحهد ایجهاد ایجاد شود. برای لوله های گاز ن

نمی کنند ، ولی موقعیت تقسیم آنها بایستی به نحوی باشد که در جریان عبوری برق بر سیستم تلفن اثر نگذارد . از قهرار 

مو  پرهیز می شود . تهویه ی هوای مجهار دادن لوله های نفت و بنزین در مجاری واحد ، به علت خطر حریق و انفجار مع

 واحد ، به خصوص چنانچه لوله کشی گاز نیز انجام گرفته باشد ، اهمیت زیادی دارد.

 ای مسكونیمسیر شبكه های برق فشار قوی نیز ، بایستی در شهر به نحوی طراحی و ایجاد شوند که در مسر واحد ه

 [6.]شندنگرفته با رند و یا امكان ایجاد خطری در آنها وجود دارد ، قرارو تاسیسات عمرانی دیگری که قابلیت احتراق دا

 

 تمایز مقایسه ای زیر ساخت ها

ل ، زیر ساخت ها بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند ، تاسیسهات و تجهیهزات شههری، عوامه

 تجهیهزات ، ا تسهیل می کننهد . تاسیسهات وعناصر و فرآیند هایی از کالبد و فضای شهری هستد که زندگی شهروندان ر

 ریهزی شههری تبلور فیزیكی مؤسسات و نهادهای عمومی در شهرها و آبادی ها نیز محسوب می گردند. در اندیشه برنامهه

یهت صی از فعالهر مجموعه و یا هر یك از مؤسسات و  نهادهای عمومی در سازگاری با نیازهای استفاده کنندگان شكل خا

ی و فضهائ -بهدی ود دارند که بر مبنای آن می توان توان هویت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسهی ، فرهنگهی ، کالها را در خ

تاسیسهات و  ،سامانه یك آبادی را تشخیص داد . به طور عام تر در تفكهر شههر سهازانه، اعهم از برنامهه ریهزی و طراحهی 

گهر سهازند . ا ای راه و مسكن سامانه واحد شههری را مهیتجهیزات شهری را زیرسامانه ای دانست که همراه زیر سامانه ه

لهی ، کیهر سهامانه شهر و یا آبادی به عنوان یك واحد کالبدی انسان ساخت یكپارچه مورد باز شناسی قرار گیرد ، از سه ز

م ز ههب جهدا اکه هر کدام درون خود از عناصر ریزتری برخوردارند ، تشكیل می گردد . در نگاه سیستمی اینهها سهه قاله

 بلكه سه کارکرد هستند که در عین اسقالل کالبدی با سایر عناصر در آمیخته و با آن گره خورده اند .نیستند ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1388بهزاد فر،. اجزای تشكیل دهدنه سیستم شهری. 1شكل

 

قالب مسكن به شكل یك واحد مسكونی ، عنصر معمارانه ای است که درون خود از زیهر سهلول فضهائی ، راه ) سهیر 

کو سیون ( و تاسیسات و تجهیزات برخوردار است . چنانچه قرار باشد خانوارهای ساکن تك واحد های معمارانهه بها یهك 

 شهر

 تاسیسات و تجهیزات مسكن

 راه
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ی و شهر همپیوندی داشته باشند ، می باید با شبكه ههای واحد اجتماعی بزرگ تر همانند همسایگی ، محله ، ناحیه شهر

ارتباطی و تاسیسات و تجهیزات شهری ) همگانی ( در هم آمیزند تا یك واحهد اجتمهاعی ) مهدنی ( شهرسهازانه را شهكل 

فضایی زنگی است . راه ؛ عامهل ارتباطهات و دترسهی ههای  -زندگی و مكان سكونت جوهر کالبدی دهند. سكونت ؛ جوهر 

فضهایی هسهتند کهه  -فضایی است. . تاسیسات و تجهیزات ؛ زمینه ها ، عناصر ، عوامل و ابهزار کالبهدی  -عوامل کالبدی 

 فضهائی -مدنیت را پشتیبانی نموده و زندگی جمعی را تسهیل می کنند. در شهر همه ی آنچهه کهه از دایهره ی کالبهدی 

مسكن و راه خارج باشد تاسیسات و تجهیزات نامیده می شود . برخی به این عضو و قالهب زیهر سهامانه ای شههر خهدمات 

شهری و اماکن خدماتی و برخی نیز تسهیالت شهری می گویند . از آنجا که شهرسهازی ، اعهم از برنامهه ریهزی شههری و 

فضایی تبیین می کنهد ، کهاربرد واژه تاسیسهات و تجهیهزات  -ی مدنی شهر را با رویكرد کالبدی طراحی شهری ، واحدها

برای این عضو و قالب معنی دار تر به نظر می رسد. در عنوان اخیر شكل ، فرم ، ریخت ، کهارکرد ، منظهر و کالسهامانه ی 

متی فضائی خاصی تداعی می گردد که در ترکیب بها مسهكن و راه ، ایمنهی ، امنیهت ، پویهائی ، آسهایش، سهال -کالبدی 

 شادابی ، جنب و جوش ، کار ، کارائی ، پاکیزگی و کال ساماندهی حیات جمعی و مدنی را همراه دارد.

ی و نیمه تخصصی : تاسیسات و تجهیزات شههری فضائی شهر به زبان جمع -اقعیت ملحوظ در سامانه ی کالبدی با و

عهه تاسیساتی ریال مجموعه ی ساختمان ها ، مجموی مستحدثات ، عرصه ها ، مجموعه هادر برگیرنده ی فضاها ، اماکن ،

 ماشین ها و دستگاه هایی هستند که با عناوین تخصصی زیر شناسایی می شوند. 

و  اهی ؛تی ، کارگهاماکن و فضاهای ورزشی ، آموزشی ، درمانی ، بهداشتی ، اداری ، نظامی ، سبز و باز ، تجاری ، صنع

یهر ظگورسهتان و ن ، پسماندها ، گاز رسانی ، سیل بند ،سانی ، ارتباطات از دور ، برق ر مستحدثات و تاسیسات آب رسانی

 اینها.

ننهد ، قرار مهی کبه تناسب نحوه عملكرد و فرم عناصر تشكیل دهنده ، و همین طور رابطه ای که با کالبد آبادی ها بر

 واب تاسیسهات موضوع مورد بحث ایهن کتهمی توان تجهیزات و تاسیسات را به دو گروه زیربنایی و روبنایی تقسیم نمود. 

 تجهیزات زیربنایی می باشد.

ر نهایی و زیهتاسیسات و تجهیزات زیربنایی به طور متداول با یكی از عناوین تاسیسهات ؛ تسههیالت ، تاسیسهات زیرب

 ساخت های شهری نامیده می شوند.

امنهد نبنایی می ، تسهیالت ، و تاسیسات رو تاسیسات و تجهیزات روبنایی را نیز با یكی از عناوین تجهیزات ، خدمات

یهن کهه ا اعهم از ار. هر کدام از این عناصر را می توان ، تسهیالت شهری یا همگانی نیز اطالق نمود . هر یهك از ایهن هها 

 می توان با یكی از پسوندهای همگانی ، عمومی و یا شهری باز شناسی نمود.  زیربنایی یا روبنایی باشند ،

مود و ژه خدماتی ،  به معنی مكان خدمات عمومی  ، غالباً  برای تاسیسات نرسمی ایران وا -های حرفه ای در کاربرد

ا مهی شهود. به تجهیزات روبنایی به کار می اید که در مقایسه با تعریف مورد بحث این نوشتار نوعی غلط مصطلح محسوب

ر بنهایى و از آنجا که واژه تسهیالت براى ههر دو بخهش زیه یك تسا هل پذیرى این غلط مصطلح منطقى به نظر مى رسد.

اسهت.  دمات نهاچیزخهروبنایى قابل اعمال است انتظار می رود از این واژه به جای خدمات استفاده شود . بار کالبدی واژه 

 ر گیرد.راقفضایی است مورد استفاده  -شاید بهتر باشد همه جا واژه ی مرکب اماکن خدماتی که دارای بار کالبدی 

 

 ز : اعمده عناصری که معمو ً در قالب شبكه ، تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی را تشكیل می دهند عبارتند 

 شبكه آبرسانی

 شبكه دفع فاضالب و آب های سطحی 

 شبكه برق رسانی

 شبكه سوخت رسانی و توزیع برخی از انرژی ها ) نظیر گاز رسانی (

 شبكه ارتباطات از راه دور 

 شبكه جمع آوری ، تصفیه و دفع پسماندها 
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 شبكه توزیع و نگه داری مواد غذایی

 شبكه تاسیسات حفظ و نگه داری محیط زیست .

 

ند شكیل می دهعمده عناصری که معمو  در قالب مكان ، فضا و مرکز ؛ تاسیسات و تجهیزات روبنایی ) خدماتی ( را ت

 عبارتند از :

مهذهبی و  امهاکن فرهنگهی و، امهاکن بهداشهتی و درمهانی ، فضاهای سبز و باز ، فضاهای ورزشی ، اماکن آموزشی 

ری و مراکز فعالیهت ههای صهنعتی و تولیهدی،مراکز ادا،مراکز تجاری و خدمات بخهش خصوصهی،تامین روابط اجتماعی

ور در ش دام و طیهیهر مراکهز پهرورمتفرقهه ) نظ،اماکن نظامی و انتظامی،اماکن ویژه ) گورستان ، غسهالخانه و ...(،دولتی

 [2.]سایر اماکن در محدوده آبادی ها،محدوده شهرها یا آبادی ها(

 

 ویژ گیهای زیر ساخت ها

سیسهات و سامانه و شبكه زیر ساخت های شهری دارای ویژگی ها و صفات ممیزه عامی است کهه آن را از سهایر تا

ن شهبكه این صفات نسبتاً مشترك بهر ارزش زیهر بنهایی ایه تجهیزات عمومی مجتمع های زیستی انسانی جدا می کند.

 نیب زیر عنوامی توان به ترت فضایی و اقتصاد شهر ها صحه می گذارند . برخی از این صفات را -برای حیات کالبدی 

 ز موارد بههعناصر تشكیل دهنده زیر ساخت ها عمدتاً به داخل جسم طبیعی شهر رسوخ کرده و در بسیاری ا اجزاء .1

بهدون آن ، ت شبكه های پیوسته ای در زیرزمین ، پائین تر از سطح عمومی تهراز راه هها یها همتهراز ارتفهاعیصور

 انقطاع فیزیكی ، قرار می گیرند.

 صورت ها بكهش فیزیكى پیوستگى قطع بدون دارند، قرار شبكه از جدا که کنندگان استفاده به دهى سرویس غالباً  .2

 .گیرد مى

 کننهد یم دهی سرویس خاص مكانی های محدودیت و جغرافیایی نفوذ های حوزه از فراتر ها ساخت زیر از برخی  .3

. 

 دیگهر تیاجهاتاح رفهع عامل بلكه باشند می نیاز مورد روزمره همگانی احتیاجات رفع برای تنها نه ها ساخت زیر   .4

 . هستند نیز

 کالبدی جوامع گره خورده است.اً با حیات عمدت آنها کالبدی حیات که هستند عناصری ها زیرساخت   .5

 موجودیهت برای که هستند عناصری ، روبنایی تجهیزات و تاسیسات با مقایسه در ویژه به ، شهری های زیرساخت  .6

 [2]شهرها الزامی هستند. جمعی زندگی پایداری و ماندگاری ،

 

 نقش زیر ساخت ها در توسعه
 نقش زیر ساخت در توسعه ملی و منطقه ای   .1

ر پهروژه داست که یكی از پیش نیاز های تداوم و استمرار رشدئ اقتصادی در هر کشهور ، سهرمایه گهذاری بدیهی 

ات رق ، مخابرهای زیر بنایی است . یك اقتصاد در حال رشد می بایست از خدمات کافی از جمله حمل و نقل ، نیروب ب

سهازی و وانهد در نوو بهداشتی برخوردار باشهد تها بت ، آب و بهداشت ومحل انباشت مواد زائد ، همراه با امكانات آموزشی

 ابد.ایجاد تنوع در محصو ت ، توسعه تجارب ، کنترل جمعیت ، مبارزه با فقر و بهبود محیط زیست توفیق ی

ع و این مناف توسعه زیر ساخت طیف وسیعی از منافع را برای اقتصاد ملی و منطقه ای ایجاد می کند . که می بایست

 ه های مرتبط با آن را شناخته و باورد نمود.البته هزین
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 ئ رشد صنعتیارتقا.1.1

وده و در دسترسی و کیفیت زیر ساخت ها از مهمترین عوامل تاثر گذاری بر جذب سرمایه گذار داخل و خهارجی به

ی تولید جهانشبكه  ارتقاء رشد صنعت تاثیر به سزایی دارد . شرط  زم برای رقابت در بازار جهانی و یا شرکت نمودن در

قهش تعهین ، وجود زیر ساخت های کارآمد و قابل اتكا محسوب می شود. پروژه های زیر بنهایی در رشهد منطقهه نیهز ن

ای ه و کشهور ههکننده دارند . کمبود یا فقدان زیرساختها ، از عوامل اصلی روند کند توسهعه، در منهاطق توسهعه نیافته

 مختلف می باشد.

 

 کنندگان و مصر  کنندگان  کاهش قیمت برای تولید .2.1

ت افزایش کیفیت در خدمات ارائه شده در زیر ساخت ها ، باعث افهزایش حجهم تولیهد و کهاهش قیمهت محصهو 

،  و نقل خهوب تولیدی می گردد. ضمن اینكه این امر برای عموم نیز ، باعث کاهش قیمت خرید کا  میگردد. مثال حمل

 شهند ، باعهثسرمایه گذاری در نیروگاه ها ، که از نظر فنهی سهودده مهی با قیمت توزیع و پخش را کاهش می دهد و یا

 کاهش قیمت انرژی برای مصر  کننده می شود.

 

 تاثیرات مضاعف بر اقتصاد .3.1

ات را دگان تجهیزهزینه مستقیم ) سرمایه گذاری شده ( در پروژههای زیر بنایی ، تقاضا برای پیمان کاران و فروشن

کهار و  ده از نیرویکه این امر موج هایی را در اقتصاد ایجاد می کند . از یك طر  باعث افزایش استفاافزایش می دهد ؛ 

ی مهآن هزینهه  از طر  دیگر باعث افزایش درآمد می گردد . تاثیر مضاعف بستگی به کاری دارد که سرمایه پروژه بابت

اعهث ستفاده از مواد خام و نیهروی کهار محلهی را با که اغلب اوقات فعالیت های محلی وشود ، مثل کارهای ساختمانی ،

زرگ نایی کمك بمی شود. برای کشورهای در حال توسعه که امكان تولید کا ی تثبیت شده را دارند ، پروژه های زیر ب

 و پشتوانه صنایع محلی خواهد بود.

 

 افزایش یا کاهش قیمت زمین  .4.1

ارایی .جب توسعه دمفرودگاه ها ، بندرگاه ها ، و شبكه های راه آهن ، اغلب پروژه های زیر بنایی چون راه عوارضی، 

خربهی بهر مها در مناطق مجور پروژه می گردند. در طر  مقابل ، صنایع و تاسیسات بزرگ صنعتی ممكن است تاثیرت 

یهری در گمحیط زیست داشته و در نتیجه موجب کاهش ارزش زمین در مناطق مجاور گردند. لذا دولت قبل از تصمیم 

 پروژه زیر مورد اینكه پروژه توسط بخش خصوصی یا عمومی تامین مالی شود ، می بایست تمامی تاثیرات اقتصادی یك

 [7]بنایی را بررسی نماید

 

 شهری توسعه در ها ساخت زیر نقش .2
 کیفیت زندگی  . 1.2

تمهاع سهر و و کیفیت زننگی اجبرنامه ریزان شهری ، مدت زمان زیادی است که با رابطه ی بین تسهیالت فیزیكی 

لیهت خیلهی و فعاتکار داشته اند . نواحی عمومی بسیاری از شهر ها ، مثال روشنی هستند از اینكه چگونه برنامه ریهزی 

رای ل برنهام بههای طراحی شهری می توانند این کیفیت را افزایش دهند . در ایالت متحده ی آمریكا ، طرح جامع دانی

محل ها و کیفیت های اقتصادی اجتماعی زنهدگی شههر میالدی ارتباط بین ساختمان ها ، 1909شهر شیكاگو در سال 

انهات زیهر ها را شناخت. این طرح نشان دهنده ی اوج حرکت های زیبا سازی شهر بر اساس نیاز های عملهی بهرای امك

قسهمت ههای اصهلی ر بنهایی ،بنایی است. سالن های شهر ، ادرات پست ، مدارس ، بیمارستان هها و سهایر امكانهات زیه

 تاسیسات اجتماعی هستند و تاثیر زیادی بر جنبه های زیبایی شهری دارند.
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 یط کمهك مهیبا این تسهیالت ، فضاهای عمومی از قبیل بولوار ها ، پارك ها ، ساحل دریا و باغ ها بهه کیفیهت محه

وم این احیای مدا وه بر این ، حفظ ، نگهداری وکنند . اینكه چه منظری دارند یا چگوه احساس و استشمام می شوند . عال

 .، مهمتر از طرح اولیه ی آن باشد تسهیالت و فضاها حتی می تواند نسبت به کیفیت محیط

 

 الگوهای رشد. 2.2

وع ، جهت و ن تسهیالت اجتماع ، مخصوصا سیستم های آب و فاضالب ، می توانند ابزار قوی در تاثیر گذاری میزان

 توسعه ی زمین باشند . ساختن سیسهتم ههای تاسیسهات و سهایر تسههیالت عمهومی ، تنظهیم مقهررات سهاختمانهای

بگهذارد .  وسعه تهاثیرنداردها ، زمان بندی و الگو تخصوصی و استفاده از انگیزه های مختلف و امتیازات می تواند بر استا

ه کهار ا یك طرح بهزمانی که امكانات زیر بنایی ، قبل از نیاز واقعی ساخته و گسترش تسهیالت و ارتباطات در مطابقت ب

قهوی بهین  گرفته شده است ، الگوهای توسعه یك جامعه می تواند به طور مهؤثری کنتهرل شهود. بنهابراین ، رابطهه ای

  مكانات زیر بنایی و برنامه ریزی استفاده از زمین وجود دارد .ا

 

 توسعه اقتصادی. 3.2

ی فعالیت ها امكاات زیر بنایی نه تنها بسیاری از عملكردهای عمومی را سرویس دهی می کند ، بلكه نقش مهی در

تقهل مهی  ت تجهاری را مناقتصادیبخش خصوصی دارد. به عنوان مثال ، امكانات حمل و نقل عمومی ، مردم و محصهو

یه و سیله ی نقلوکند. اگر سیتم قدیمی شود یا تعمیر نشود ، می تواند بسیاری از هزینه های عل را از طریق فرسودگی 

 زمان آسته تر سفر ، افزایش دهد.

اری بنابراین ، کیفیت زیر بنایی ، یك جزء مهم تصمیمات در مورد محل شرکت ها یخصوصهی اسهت. در عصهر جه

ی توانهد  ورقابت فشرده بین اجتماعات محلی در جذب تجاری صنعت و برنامه ریزی امكانهات زیهر بنهایی  وجهود دارد 

 [3]د. اساسی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی و استخدام افراد باش

 

 تاثیر مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت ها
ه ای را ا مباحث زیادی صهورت گرفتهه ) و د یهل عمهددر مورد نقش اساسی دولتی در ایجاد و توسعه زیرساخت ه

اهبهری و ادی بهرای ربرای این مسئله ذکر نموده اند ( اول اینكه چنین پروژه هایی نیاز به مقدار متنابهی پول، زمان زیه

سهت ای با یی اقتصاد -تحمل زیادی برای مخاطرات ) ریسك ( دارد ، دوم اینكه این پروژه هات دارای هزینه اجتماعی 

زیرسهاختی  که با پولی که از مصر  کننده دریافت می شود قابل جبران نیست. سوم آنكه اهمیت استراتژیك تاسیسات

 الزام به حضور مستقیم دولت در امر اجرا ، بهره برداری و کنترل این گونه پروژه ها دارد.

مایه ود بودن سرر حال انجام است . محدامروزه تالش زیادی برای اصالح این طرز فكر در نزد بسیاری از دولت ها د

 یرسهاختی مهیهای دولتی ، و در مقابل دریافت وام و تكنولوژی خارجی ، موجب تاخیر در اجرای پروژه های پیچیهده ز

کیفیهت  ،گردد. مضا  بر اینكه برخی از )مدیریت( پروژه ههای دولتهی از دیهدگاه کسهب درآمهد و سهود مهورد انتظهار 

غییهرات ائه شده ( و نحوه تعمیرو نگه داری دچهار مشهكالت زیهادی هسهتند . در دههه اخیهر ت)خدمات و محصو ت ار

ر دحصهار دولهت تكنولوژی ، خصلت های انحصار طلبانه بسیاری از خدمات زیربنایی را تقلیل داد و باعث گردیده کهه ان

کشورها به  ، در حال حاضر اکثرپروژه های زیرساختی ، به سمت رقابت با بخش خصوصی سوق پیدا کند . به نحوی که 

كهان نیهاز ، ام سمت بخش خصوصی کشانده شده اند ؛ تا عالوه بر ) افزایش توان آنها در ( ساخت پروژه زیربنهایی مهورد

 کسب سود بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده را نیز داشته باشند.

ژه ههای زیربنهایی باعهث تهامین مهالی از دیدگاه استراژی توسعه ، مشارکت بخش خصوصی در اجرا و گسترش پرو

بیشتر و افزایش سودآوری اقتصادی می گردد. در گذشته ، بسیاری از کشورهای در حال توسهعه برنامهه ههای سهنگین 
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سرمایه گذاری را برای تقویت سیستم های زیرساختی را دنبال می نمودند . این سرمایه گذاری هها بها دیهدگاه کهاهش 

گمرکی صورت می پذیرفت. برنامه این سرمایه گذاری ها توسهط دولهت یها سهازمان ههای هزینه های خارجی و حقوق 

دولتی هدایت می شد و منبع مالی آنها از طریق وام تامین می گردید. هزینه های سهنگین یارانهه باعهث مهی شهد کهه 

ی و خهارجی بسهیاری از درآمد حاصله از سرمایه گذاری کافی نبوده در حد که توانی برای باز گردانهدن وام ههای داخله

کشورها برای سرمایه گذاری در پروژه های جدید زیربنایی ، و حتی تعمیهر و نگههداری پهروژه ههای سهاخته شهده ، در 

محدودیت و فشار شدید قرار می دهد . استفاده از سرمایه و کارآیی بخش خصوصی و تامین سهود آن یكهی از راه ههای 

 ست که در رشد اقتصاد تاثیر بسزائی خواهد داشت .اجرا و توسعه پروژه های زیر بنایی ا

 

 انواع مشارکت بخش خصوصی

طبیعت و میزان گسترش مشارکت بخش خصوصی بستگی به استرای جلب سرمایه بخش خصوصهی بهرای پهروژه 

زان متیاز ، میههای زیربنایی از طر  دولت میزبان و میزان آن برای بخش خصوصی دارد. بسته به نوع و ترکیب اعطای ا

  مشغولیت و درگیری های بخش خصوصی در ارائه خدمات به پروژه زیربنایی در محدوده وسیعی متفاوت است.

ن آنیاز مشارکت بخش خصوصی در مكانیسم های خرید خدمت و یا مدیریت محدود است به جبران هزینهه ههای 

. در ایهن  دهای اجاری افزایش میابهدکه به عملكرد مورد نظر تاسیسات بستگی دارد. مشارکت بخش خصوصی در قراردا

ماتی کهه قراردادها پیمانكار خصوصی ، مسئول مخاطرات کار خود برای عملكرد تاسیسات است و مسئولیت کیفیت خد

ی مسهئول امتیهاز گیرنهده بخهش خصوصه BOTدر قبال مبلغ اجاره انجام می دهد ، به عهده او خواهد بهود . در انهواع 

سهت پهروژه را یاز مهی بایا بازسازی ( و بهره برداری از پروژه خواهد بود ، که در پایان زمان امتطراحی ، تامین مالی ، ) ی

سهت و پهروژه نهزد ا BOTمتفهاوت بها روش } ساخت ، تملك و بهره بهرداری   BOOبه دولت تحویل دهد. در روش 

 بخش خصوصی خواهد ماند.

 

 زیربنائیروش های مختلف مشارکت بخش خصوصی در پروژه های 
که مالكیت پروژه و داراییهها بهه بخهش دولتهی اختصهاص دارد و کمتهرین سههم  1قرارداد برون سپاری سنتیالف :

 :زیر است شامل سه بخش مسئولیت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود و

 و که بخش خصوصی احداث تاسیساتی را تحت موازین قرار دادی به عهده مهی گیهرد : 2قرارداد خرید خدمت .1

قسمتی یا تمام درآمد حاصل از بهره برداری از تاسیسات را به عنوان بازپرداخهت هزینهه خهود برداشهت مهی 

 .نماید

تاسیسهاتی را بهرای مهدت معیهین و نهرخ تعیهین شهده ای  که بخش خصوصهی:  3مدیریتعملیات و  قرارداد .2

مدیریت می نماید بدون اینكه مخاطرات تامین مالی و یا درآمد حاصهله را بهه عههده بگیهرد. در گزینهه ای از 

قراردادهای خرید خدمت، بخش خصوصی قسمتی یا تمام درآمد حاصهل از بههره بهرداری از تاسیسهات را بهه 

د برداشت می نماید ؛ بنابراین مسئولیت و مخاطرات این بخش از درآمد به عههده عنوان بازپرداخت هزینه خو

 او خواهد بود.

که در آن بخش خصوصی با پرداخت اجاره بهایی ثابت و همچنین با این تعهد کهه داراییههای بخهش :  4اجاره .3

یانههایی درآمهدی عمومی را به خوبی مدیریت کند و عملیات مربوطه را به درستی انجام دههد بهرای خهود جر

 [8ایجاد میكند]

                                                 
1-traditional private outsourcing  
2-service contracts  
3-operation and management contracts  
4-leasing contracts  
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ه طهور برداری که در آن بخش خصوصهی بهبهره -أمین مالیت -ساخت -ب:    قراردادهای امتیازی یا روش طراحی

ولهی در  نمایدتأمین مالی میه برداری از طراحی تا ساخت  و بهرپروژه بخش عمومی را  تمام مسئولیتهای مستقیم

 .وافق با بخش دولتی در اختیار بخش خصوصی مجری طرح قرار میگیردعوض درآمد پروژه تا زمان مورد ت

طراحی می کنهد ، مهی سهازد و از  : که در آن بخش خصوصییا روش ساخت،عملیات و انتقال  5BOTروش    : ج

 دولت منتقل می کند.پس مالكیت تاسیسات را به پروژه برای مدت توافق شده ای بهره برداری می کند و س

: همانند بند با  انجام می شود منتهی تاسیسات پهروژه در یا روش ساخت،تملك و بهره برداری  6BOOروش   : د

معنای تملك کامل بخش به  (BOO)یا قرارداد واگذاری خصوصی سازی انتها ، در اختیار بخش خصوصی باقی می ماند.

 تیار بخش خصوصی است.زیر ساختی و بهره برداری از آن در اخ و در آن کنترل تاسیساتخصوصی است 

   

مین نهایتاً بخش خصوصی سازی ، درآمدهای شرکت پروژه را به بخش خصوصی منتقل می نمایهد و مسهئولیت تها

مهی  قهررات دولهتمالی برای توسعه آینده و هر گونه سرمایه گذاری  زم که در امتیاز نامه تعیین گردیده و یها طبهق م

 خواهد بود.بایست صورت گیرد ، به عهده بخش خصوصی 

ی کهامالً ، بهره وری و تامین مالی مناسب تهری در مقایسهه بها پهروژه هها BOTدر پروژه های خوب ساختار یافته 

ك خصوصی سازی شده قابل دستیابی است. بر خال  روش خصوصی سازی ، در این روش دولت حق کنتهرل اسهتراتژی

پهروژه ههای  ممكن است برای تام BOTمی دارد. رویكرد  همه جانبه ای را بر تكمیل پروژه زیربنائی برای خود محفوظ

 یرد:وجه قرار گزیربنائی مناسب نباشد، اما در شرایطی که موارد زیر حاکم باشد بایستی استفاده از این روش مورد ت

روژه .   خصوصی سازی کمتر صورت می گیرد و به این علت که دولت می خواهد کنترل اسهتراتژیك بیشهتری در په

 ئی داشته باشد.زیربنا

از  .   برای ساخت تاسیسات جدید سرمایه گذاری اولیه قابهل تهوجهی مهورد نیهاز اسهت و دولهت تهرجیح مهی دههد

 درآمدهای عمومی برای اهدا  دیگری استفاده نماید.

 .   فرصت های زیادی برای بهره وری کافی از ساخت و بهره برداری از تاسیسات وجود دارد.

 پهروژه ههای برای پروژه های دولتی خود الگو سازی نماید و کمك کند تا سود حاصهله از اجهرای.   دولت قصد دارد 

 دولتی و مدیریت آن ها ارتقا پیدا کند.

 .   نرخ مصر  برای مشتری قابل قبول است 

 .   بخش خصوصی می تواند سرمایه گذاری خود را بابت نرخ مصر  تطبیق دهند.

شهرح زیهر  در کشورهای مختلف اجرا شده و موفقیت آمیز بوده انهد بهه BOT با روشنمونه پروژه های زیربنائی که 

 است : 

شههری ،  .   پروژه های حمل و نقل شامل فرودگاه ها ، پروژه ها ، خط آهن سبك ، جاده های داخل شههری و بهین

 تونل ها و پل ها .

رفه ها مطابق با معیارهای بازار باشهد ، احتمهال .   پروژه های تاسیسات زیربنائی شامل برق ، آب و مخابرات. اگر تع

اتكا به نرخ مصر  زیاد می شود و دولت از ادامه اعطای یارانه چشم پوشی می کنهد.در زمینهه پهروژه ههای بهداشهتی و 

انجام شده است. دولت تمایهل زیهادی بهه انجهام ایهن گونهه خهدمات دارد ،  BOTآموزشی قراردادهای موفقی با روش 

ر این گونه پروژه ها بیشترین ریسك متوجه دولت خواهد بود. آموزش و بهداشت بهتر باعث منهافع اجتمهاعی بنابراین د

در سطح وسیعیمی گرددکه هزینه ایهن گونهه پهروژه هها بها احتسهاب نهرخ مصهر  قابهل جبهران نخواههد بهود . مهثالً 

در زمینه جبران هزینه بر مبنای نرخ مصر   استانداردهای آموزشی با تر معمو ً محرکی است برای رشد اقتصادی ، اما

                                                 
5 -Build-Operate-Transfer 
6 -Build-Own-Operate 
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احتما ً باعث خواهد شد تا استانداردها لطمه ببینند . برنامه جدیهدی بهرای انتقهال ریسهك در ههر دو بخهش دولتهی و 

 خصوصی در شر  تكوین می باشد.  

 

ل زیر امایجاد راه های مواصالتی یكی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی و یكی از مهمترین عو

  ساختی در منطقه :
کشهور  وجود شبكه حمل و نقل و جاده های ایمن و مناسب برای دسترسی و ارتباط با سهایر مراکهز مههم در یهك

د و ذیر مهی باشهاست که به گفته بسیاری از کارشناسان تاثیر این عامل بر رشد و گسترش سایر عوامل توسعه امكان ناپ

ا بهر سهایر م می آورد هد  آن است که در بررسی مختصری تاثیر این عامل بسهززمینه توسعه از جهات مختلف را فراه

 عوامل توسعه را مورد کنكاش قرار دهیم 

 

 الف( تاثیر گسترش و توسعه راه های ارتباطی بر توسعه ی فرهنگ:   

ای سهایر بسیار روشن است که این ارتباطات است که سبب رشد و پویایی فرهنگ از یك سو و شناخته شدن آن بر

ت فرهنگهی افراد و اقوامك از سوی دیگر می شود. وجود راه های ارتباط مناسب زمینهه را بهرای افهزایش سهطح تبهاد 

ر قابهل انكها فراهم می سازد و سفر با نیت های مختلف از جمله تجاری ، آموزشی و تفریحی را تسهیل مهی نمایهد. غیهر

مد و شهد آمنطقه ای به منطقه ی دیگر و یا بالعكس و همچنین  است که سفر های آموزشی که رفت و آمد دانشجویان

ردد گهاساتید در رشته های مختلف را شامل می شود باعث رشد بسیاری از شاخصه های فرهنگی در یهك منطقهه مهی 

رفت و  امروزه ایجاد واحدهای دانشگاهی مناسب در یك منطقه منوط به وجود راه های دسترسی مناسب جهت سهولت

 اتید و دانشجویان می باشد.آمد اس

در سطوح پایین تر وجود راه های روستایی مناسهب کهه در تمهامی فصهول قابهل اسهتفاده و تهردد باشهد و امكهان 

دسترسی جوانان و دانش آموزان را برای دترسی به مدارج با تر آموزشی که در شهر ها امكان پذیر است فهراهم نماینهد 

هی های علمی ساکنین روستاها بسیار تاثیر گذار می باشد سفرهای تفریحی یكهدیگر نیز در رشد فرهنگی و افزایش آگا

از فرصت های مهم جهت تبادل فرهنگ ها و همچنین شناسانده شدن فرهنگ ههای بهومی و منطقهه ای بهه سهافرینی 

ی گهردد کهه راه است که به یك منطقه سفر می کند . بسیار واضح است که زمانی امكان استفاده از این فرصت فراهم م

های مناسب و امن جهت ورود و جذب مسافرین ایجاد شده باشد. انسان ها زمانی یك فرهنگ و تهاریخ و ویژگهی ههای 

آن را به درستی در میابند که از نزدیك با آن آشنا شده باشند . به طور مثال سرزمین تالش که از تاریخی بسهیار کههن 

ر باستانی و تاریخی فراوانی را جهت عرضه بهه دوسهتداران فرهنهگ و تهاریخ دارا بهره می برد و در گوشه و کنار خود آثا

می باششد برای ارائه این تاریخ و آثار نیاز مبرمی به راه ههای دسترسهی جههت بازدیهد دوسهتداران تهاریخ و فرهنهگ و 

نیاز  مهم شمردن آن  مسافرینی داشت که مسافت های طو نی را ط می کردند تا به این منطقه برسند با تشخیص این

، این راه ها از جمله راه تالش به آق او لر و قلعه ی تاریخی صلصال با پیگیری ههای مجدانهه و دریافهت اعتبهارات فهوق 

العاده آسفالت در سطحی کالن تر می توان به تصویب احداث چهار بانده پونل به آستارا در دو ره پهنجم و اجهرا و بههره 

هفتم مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که تاثیر بسزایی در سهولت آمد و شد ، کاهش تصادفات برداری ا ز آن در دوره 

کیلهومتر در  500کیلو متر از راه های روستایی در دوره پهنجم و بسهیش از  200و زیبایی منطقه دارد آسفالت بیش از 

یهزان اهمیهت آبهادانی و ایجهاد دوره هفتم مجلس شورای اسالمی که رکوردی کشور در این زمینه محسوب می شهود م

رشد فرهنگی در نگاه نماینده شهرستان را نمایا می سازد . و قابل ذکر است که مجموع راه های روستایی آسفالت شهده 

کیلومتر بوده ك توجهه بهه ایهن آمهار تفهاوت فهاحش توانهایی  60کیلو متر و در دوره ششم  50از دوره  اول تا چهارم 

را نمایان می کند و تشخیص آن را برای عموم مردم بسیار آسان و قابل لمس می گرداند . ایهن نمایندگان ادوار مختلف 
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نكته شایان توجه است که در کشور های توسعه یافته شبكه های حمل و نقل ریلی و جاده ای از اصهلی تهرین سهرمایه 

 سعه یافتگی از جهات مختلف می باشد.های دولت به شمار می روند ك این خود نمایان گر تاثیر اساسی این عامل بر تو

 

 ب( تاثیر گسترش و توسعه ی راه های ارتباطی بر توسعه درمانی و بهداشت : 

سهتند ایهن امروزه با وجود مراکز درمانی مجهز و پیشرفته که به جدیدترین امكانات و تجهیهزات پزشهكی مجههز ه

ن افهراد ین مراکز ایهمصدومینی که به درمان سریع احتیاج دارند به اامكان وجود دارد که با رساندان به موقع بیماران و 

ست که  ارا از مرگ و آسیب های جدی تر رهای داد همچنین حضور پزشكان متخصص در منطق دورتر نیز مستلزم این 

 ند گردند.مبهره  فرادامكان آمد و شد سریع و ایمن برای این افراد مهیا گردد تا مردمان مناطق دورتر نیز از دانش این ا

 

 ج( تاثیر گسترش و توسعه ی راه های ارتباطی بر توسعه ی اقتصادی و سرمایه گذاری:     

واهد خوجود راه های مناسب و گسترش آن در یك منطقه زمینه ساز گسترش و توسعه ی اقتصادی در آن منطقه 

ز اولویت ایع تولیدی مود اولیه برای تولید به صنا بود زیرا امروزه سرعت رساندن کا ی تولیدی به بازار فروش و بالعكس

ه کهویژه ای برخوردار است .توسهعه ی اقتصهادی مسهتلزم سهرمایه گهذاری اسهت و سهرمایه گهذاری نیازمنهد کسهانی 

تهه یه خود یافاستعدادهای یك منطقه را دیده و شناخته باشند و امكانات و محیط را بستری مناسب برای افزایش سرما

 باشند.

 

 تاثیر گسترش و توسعه راه های ارتباطی بر توسعه توریسم : د(

یح و ر بهرای تفهردر بسیاری از موارد که در مناطق مختلف سرمایه گذاری نموده اند کسانی بودند که برای اولین با

ی آورده رو ی در آنتفرج به آنجا سفر کرده بودند ولی در ادامه با دریافتن استعدادهای ویژه آن منطقه به سرمایه گهذار

 وانهایی ههایتاند . پس پر واضح است که توریسم یكی از عوامل مهم و پایه های  اساسی جهت شناساندن اسهتعدادها و 

ل بسهیار یك منطقه خواهد بود . مسئله ی توریسم و گردش گری نیازمن وجود راه های مناسب است و بدون ایهن عامه

بهه  اید بسهتر رابو تفریح ابتدا به سالمت و امنیت خود توجه دارند و کمرنگ خواهد بود زیرا گردشگران در کنار گردش 

 [9]رد که این اساس در آن تقویت شود.گونه ای فراهم آو

 

 نتیجه گیری:
کهه  ارنهددای برای حفظ زندگی جمعی و بالندگی اجنماع خود مجموعاً نیازههایی ساکنان اجنماع شهری و منطقه

هها تضهمین در واقع تهأمین ایهن نیاز .هستند هامدیریت آنهمچنین مجبور به تأمین آنها به صورت مشترك و جمعی و 

رسهاختهای میتوان این مجموعه نیازهای مشترك کالبهدی را زی ای است.کننده مدنیت و زندگی شهری و روابط منطقه

اسهبی ی حیاتی را شامل میشود و بایهد بهه صهورت منهاشهری دانست که طیف وسیعی از تأسیسات و خدمات و شبكه

قتصهادی و این تأسبسات عالوه بر تامین رفاه شههری در صهورت مهدیریت مناسهب میتوانهد باعهث پویهایی ا ارائه گردد.

گی در ایهل بهه زنهدمنیز بشود. به عبارتی برای زندگی در شهر نیاز به امكانات و تجهیزاتی میباشد تا فرد  اجتماعی شهر

ز ار باشد. یكهی خورداپردازد باید از تسهیاتی بررای پرداخت هزینه هنگفتی که به دلیل زندگی در شهر میبشود و شهر 

مهمتههرین تسهههیالت شهههری کههه موجههب آسههایش و رفههاه افههراد میشههود تأسیسههات شهههری میباشههد کههه شههامل 

 آب،برق،گاز،تلفن،فاضالب و........میباشد.

به عنوان اسكلت و شالوده اصلی هر محیهز شههری نقهش مههم و اساسهی در  زیرساختهای شهری عالوه بر این که

ههای زیسهتی و الگهوی توسهعه توسعه شهری از قبیل افهزایش کیفیهت زنهدگی،تعیین جههات و الگهوی رشهد مجتمهع

زمین،تحرك اقتصادی و رونق فعالیتهای بخش خصوصی دارد ، میتواند در صورت مدیریت صحیح و کهارا نقهش مههم و 
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ای و توسعه روابط بین مجتمعهای زیستی یك منطقه و همچنهین منهاطق مختلهف یهك گداری در توسعه منطقهتأثیر 

کشور و یا حتهی در روابهط خهارجی بهین کشهورهای مختلهف داشهته باشهد. ارتقهای رشهد صهنعتی،تأثیر مضهاعف بهر 

کاهش فیمت زمین از جملهه  کاهش قیمت تولید کنندگان و مصر  کنندگان،توسعه صنعت توریسم،افزایش و یااقتصاد،

 این اثرات میباشد.

رمایه گرفتهه. محهدود بهودن سهدر مورد نقش اساسی دولتی در ایجاد و توسعه زیرساخت ها مباحث زیادی صورت 

. می گرددختی در مقابل دریافت وام و تكنولوژی خارجی ، موجب تاخیر در اجرای پروژه های پیچیده زیرساهای دولتی 

داری ههو نگ عمیرو نحوه ت فیتپروژه های دولتی از دیدگاه کسب درآمد و سود مورد انتظار ، کی خی ازمضا  بر اینكه بر

دمات دچار مشكالت زیادی هستند . در دهه اخیر تغییهرات تكنولهوژی ، خصهلت ههای انحصهار طلبانهه بسهیاری از خه

خهش خصوصهی بختی ، به سمت رقابهت بها زیربنایی را تقلیل داد و باعث گردیده که انحصار دولت در پروژه های زیرسا

وه بهر شهده انهد ؛ تها عهال ر کشورها به سمت بخش خصوصهی کشهیدهسوق پیدا کند . به نحوی که ، در حال حاضر اکث

یهدگاه از د اشهند.بساخت پروژه زیربنایی مورد نیاز ، امكان کسب سود بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده را نیز داشهته 

افهزایش  رکت بخش خصوصی در اجرا و گسترش پروژه های زیربنایی باعث تامین مهالی بیشهتر واستراژی توسعه ، مشا

 سودآوری اقتصادی می گردد.
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