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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1392 تابستان، 37سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

  

  هاي توسعه شهري در ايرانهاي توسعه شهري در ايرانطرحطرحشناسي شناسي   بررسي روشبررسي روش

  

  3بوزاني مهدي ابراهيميو  2دكتر محمدتقي رهنمايي 1اكبري، دكتر اسماعيل علي

  

  چكيده

براي . هاي توسعه شهري است ها انجام مطالعات و تهيه طرحكالبدي شهر- مقدمه بهبود وضعيت فضايي

هاي شهري در ايران كه وسيلة قانوني و اجرايي  طرح» چارچوب نظري و محتوايي«اين منظور بررسي 

گيري از روش كيفي و  اين مقاله با بهره. بخشي و توسعه فضاهاي شهري است، ضروري است تعادل

شناسي  هاي توسعه شهري در ايران براساس روش دهد طرح ينشان م) اسنادي(شيوة تحليل محتوا 

-جامعشناسي، الگوي  الگوي سنتي تهيه طرح در اين روش. شوند تهيه مي) گرايي اثبات(پوزيتيويستي 

اين الگو يك مدل خطي است كه از شناخت شروع شده و بعد از انجام استنتاج به ارائه . تفصيلي است

به ي هاي در قالب نقشهدر شهرها  وضعيت كالبدي و كاربري زمين ،در اين الگو. شود طرح ختم مي

هاي تهيه شده با اين روش عمدتاً تحقق نيافته و  طرح. شود تصوير و پيشنهاد مي صورت كامل و قطعي

شناسي، تغييرات  هاي اين روش لذا در اين خصوص بايد مطالعات الزم انجام تا ضمن شناخت آسيب

پيشنهادي رويكرد . هاي توسعه شهري ايجاد شود پذيري طرح و افزايش تحققها  الزم براي رفع آسيب

تلفيقي از رويكردهاي شناخته شده و پيشنهادي  هاي توسعه شهري، اين مقاله در رابطه با نحوة تهيه طرح

با  آموزشي و سبزفضاي هاي  قطعي كاربري جانمايي طراحي دقيق شبكه معابر شهري، و مبتني بر

هاي موضعي و  و تهيه طرح، اي ها به ويژه با عملكرد فرامحله بندي ساير كاربري پهنه؛ اي عملكرد محله

 . نگري است هاي ويژه و موضوعات خاص و يا نيازمند جامع موضوعي به ترتيب براي بافت

  

  .پذيري شناسي طرح توسعه شهري،كارآيي، تحقق روش :واژگانكليد

                                                 
  )Aliakbariesmaeil@yahoo.com(دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه پيام نور . 1

   دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه تهران  .2

 mahdebrahimi@yahoo.com) مسئولنويسنده (نور  دانشگاه پيامگروه جغرافياي  عضو هيئت علمي .3
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  مقدمه 

اري از كشورها براي فائق آمدن بر مسائل و مشكالت شهرها حل منطقي و عملي بسي ابزار و راه

ها؛ انجام مطالعات شهري و تهيه و اجراي  و نواحي شهري و بهبود شرايط زيستي و كالبدي آن

ها مهمترين  به موجب قوانين موضوعه در ايران، اين طرح. بوده است توسعه شهريهاي  طرح

انواع اقدامات و صدور انواع مجوزهاي عمراني بر و انجام  شهرها استابزار ساماندهي كالبدي 

زيرا . ها، همواره مورد سؤال و ترديد بوده است اما موفقيت اين طرح. شود ها انجام مي اساس آن

اند بلكه، در مواردي خود مشكالت جديدي را  ها نه تنها در تحقق اهدافشان ناكام بوده اين طرح

  :ها در دو عنوان كلي عبارتند از ناكارآمدي آن داليل ناكامي و. اند نيز ايجاد نموده

  شناسي؛ مشكالت محتوايي و روش. 1 

  . مشكالت اجرايي. 2 

شناسي مطالعات شهري، روايي و پايايي روش مورد  در بررسي مشكالت محتوايي در روش

 در اين مقاله، منظور از روايي روش اين است كه آيا. شود ها بررسي مي استفاده در تهيه طرح

هاي شهري، به طور دقيق متغيرها و موضوع  روش مورداستفاده در مطالعه و تهيه طرح

هاي  توان داده دهد يا خير؟ آيا با روش مورد استفاده مي ريزي را مورد سنجش قرار مي برنامه

شناسي در مطالعات  آوري نمود يا خير؟ پايايي روش ـ نه كمتر و نه بيشتر ـ جمع موردنياز را

توان به  كند كه آيا با استفاده از روش معمول در تهيه طرح، مي ين موضوع بحث ميشهري از ا

جا جوابگو خواهد بود و يا  اين كه  شناسي موجود در همه نتايج مطلوبي دست يافت و آيا روش

شود؟ بنابراين  هاي ناكارآمد و در نتيجه اثرات نامطلوبي منتهي مي در برخي جاها به تهيه طرح

  .ها ارتباط دارد پذيري طرح يي با اجرايي شدن و تحققبررسي پايا

هاي توسعه شهري در ايران و ترسيم و ارائه  هدف اين مقاله، بررسي روش حاكم بر تهية طرح

هاي توسعه شهري است تا بدان سبب بتوان ضمن ايجاد يك محيط  روش مناسب در تهيه طرح

پيامدهاي منفي ناشي از عدم تحقق كالبدي مناسب، آسايش و رفاه شهري را تأمين كرد و 

  .ها را به حداقل رساند طرح

از  گرايي آل ايده وپردازي صرف  نظريه با )به شكل كنوني(ريزي شهري  برنامهتفكر در خصوص 

متمايل مسائل عيني و جزيي  ريزي به  برنامهبا شروع قرن بيستم  .ع شدشرو اوايل قرن نوزدهم

جاي  ...، و چون بهداشت، حمل و نقل، فرم شهري مره همتوجه به مسائل عمومي و روز شد و
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وقوع جنگ جهاني دوم و تخريب همه جانبه شهرها توسعه شهري با  .گيرد را ميكلي  نظريات

يت بيشتري به موضوع توسعه شهري جامع بايابد و  ميعدي به چندوجهي تغيير ب از نگاه تك

  . شود پرداخته مي

توان به كتاب  هاي توسعه پرداخته است مي شناسي طرح مللي كه به روشال از جمله مهمترين آثار بين 

» ريزي شهري مجموعه مقاالت نظريه برنامه«كتاب  ،)1375، 1شواي(» شهرسازي تخيالت و واقعيات«

، )1388،  3هال و فايفر(» آينده شهري قرن بيستم«، كتاب )21388كمپل و فاينشتاين،( )سده بيستم) (1(

» ارزيابي انتقادي«، نظريه شهري )1386انجمن شهرسازي امريكا، (» ها ح و انواع طرحتهيه طر«كتاب 

هاي  بررسي و نقد اجمالي طرح«هاي  توان به مقاله در ايران نيز مي .اشاره كرد... و ، )4،1388شورت(

ريزي  برنامه”هاي توسعه شهري اتخاذ رويكردي نوين براي طرح«، )1371غمامي، (» جامع شهري

» هاي توسعه شهري كشور شناسي طرح آسيب«، )1385زادگان و رضوي،  عباس(» “ي محورطراح

» هاي توسعه شهري از تدوين تا اجرا شناسي حقوقي طرح آسيب«، )1385پوراحمد و ديگران،(

هاي شهري در ايران تحليلي بر نظام  نظام اجرايي حلقه مفقوده برنامه«، )1386رهنمايي و ديگران، (

 محيط كيفيت ارتقاي«، )1387جمهيري و ديگران، (» هاي توسعه شهري ها و برنامه اجرايي طرح

 سنجي امكان«، )1389رفيعيان و رضوي، (،»ريزي طراحي محور برنامه رويكرد از با استفاده شهري

؛ و )1390ماليي،  نژاد و فرجي حاتمي(» در ايران (CDS)شهري  توسعة استراتژي طرحهاي اجراي

هاي  هاي تحقق طرح شيوه«؛ )1372سازمان برنامه و بودجه،(» هاي شهري در ايران رحطرح ارزيابي ط«

با موضوع ) 1(مجموعه مقاالت توسعه شهري«، )1379و  1378وزارت كشور، (» توسعة شهري

ريزي راهبردي  برنامه«، )1387كميته پژوهش توسعة شهري، (» هاي شهري در ايران پذيري طرح تحقق

اصالح نظام مديريت «، )1382زاده،  مهدي(» )ات جهاني و جايگاه آن در ايرانتجربي(توسعة شهري 

» ريزي شهري ايران فرآيند برنامه«، )1387پيرزاده، (» توسعة شهري در ايران بر اساس رويكرد راهبردي

ريزي  ريزي با تأكيد ويژه بر برنامه هاي برنامه درآمدي بر نظريه«، و )1384،  حسيني شاهو رهنمايي(

  .اشاره نمود... و ) 1388عبدي دانشپور، (» شهري

                                                 
1.  Choay 
2. Campbell & Fainstein  
3. Hall and  Pfeiffer 
4. Short  
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  مباني نظري

داري صنعتي و مشكالت شهري و با تأكيد بر خردگرايي و  در واكنش به چالش سرمايه

مباني  ريزي در چارچوب هاي نخست قرن نوزدهم، برنامه شناختي، از دهه سازي مبتني بر فن تصميم

ريزان وابسته به اين جريان فكري براي حل  برنامه). 341: 1،1388بيورگارد(پوزيتيويسم شكل گرفت 

كه براي نظم و نسق كاربري - » جامع« هايي را با عنوان ها؛ در نهايت، تهيه طرح مشكالت و چالش

بنيان  - شد ها به اهداف زيباشناختي و كاركردي اهميت زيادي داده مي رفت و در آن كار مي زمين به

ها،  ريزان نوگرا معتقد بودند كه با توسل به اين نوع طرح ين برنامها ).(Schon ,1983:205 نهادند 

الگوي عملي اين در ). 27: 1382زاده،  مهدي(در آينده همة معضالت اجتماعي حل خواهد شد 

شود شناخت جامعي از محيط و عملكردهاي آن  تفصيلي، سعي مي - تفكر به نام الگوي جامع

مهمترين سند توليدي در اين الگو، نقشه . مع ارائه شودحاصل و بر اساس آن برنامه و طرح جا

در نقشه جامع شهر، محل استقرار . كند توسعه آتي شهر است كه يك گزارش آن را توجيه مي

هاي جمعيتي و ساختماني مناطق شهري با عاليم يا  هاي شهري، شبكه معابر، توزيع تراكم كاربري

شود  تفصيلي نيز كه بر اساس طرح جامع تهيه ميدر طرح . شود هايي مشخص و پيشنهاد مي رنگ

ريزي به سبب  اين نوع برنامه .شود تعيين و پيشنهاد مي... ها و  ها، تراكم ها، تعريض جزييات كاربري

ريزي در ابتدا  اين روش برنامه. مشهور شد “ 2ريزي اوزاليدي برنامه”اهميت نقشه پيشنهادي بعدها به 

ريزي و مديريت  شد، براي مرجع برنامه وشن و قابل فهم منتهي مياز آن رو كه به توليد سند ر

در  اما). 132و 123و 117، 3،1388ويلسون(شهري جذابيت داشت و مورد استقبال قرار گرفت 

توانند شرايط موجود را بهبود  هاي جامع شهري نه تنها نمي مشخص شد كه طرح 1960اواخر دهه 

اين . (Logan & Molotch , 1987:354) اند كالت شدهبخشند بلكه خود عامل تشديد برخي مش

شرايط باعث شد ترديدهاي جدي در مباني پوزيتيويسم ايجاد و به تدريج مكتب فكري 

با قيد نسبي تأكيد  “گرايي منطق”و  “خردگرايي”در اين مكتب بر. نئوپوزيتيويسم پديدار شود

آميزي  ا در نهايت مفروضات جسارتهاي م بر اساس مكتب نئوپوزيتيويسم، تمام دانش. شود مي

اين ).29- 31، 1382زاده، مهدي(گيرند  هستند كه پيوسته در جريان نقد، اصالح و حتي رد قرار مي

                                                 
1. Beauregard  
2. Blue print planning 
3. Wilson 
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هاي تجربي و استقرايي باور  ها بود كه بيش از حد به روش تاظهارنظر در مقابل نظريه پوزيتيويس

  . داشتند

ريزي به  هاي ديگري هم مطرح شد و برنامه ريزي نامهتر، به تدريج بر هاي سنتي در تضاد با نظريه

صورت يك فرايند پيوسته در توليد سياست و انجام سياستگذاري در نظر گرفته شد و به درآميختن 

در . هاي مديريتي تأكيد بيشتري شد ريزي اجتماعي ـ اقتصادي با چارچوب كالبدي و محدوديت برنامه

اجراي ”و  “برنامه”پيوسته و هميشگي چگونگي انجام كار و روند  ها بر بازبيني ريزي اين نوع برنامه

هاي  حفظ رابطه درست سياست. 2كاهش تأخير در توليد و اجراي برنامه و؛ . 1با دو هدف؛   “برنامه

) 1960(همچنين، از همين دهه  (Bracken, 1981:11-21).شود  برنامه با شرايط متغير تأكيد مي

وارد  “ريزي عدالتي برنامه”و  “ريزي حمايتي برنامه”ي جديدي مانند هاي فكري و اجتماع جريان

، “رفاه اجتماعي”، “كيفيت زندگي”اين امر باعث شد مفاهيم جديدي مانند. ريزي شد ادبيات برنامه

از اين  .(Pacione,2001:199 ,Greed , 1999:43)مطرح شود ... و “توسعه پايدار”و  “عدالت اجتماعي”

ريزي،  اين مفهوم جديد برنامه. هايي پيچيده در نظر گرفته شدند ناطق به عنوان سيستمزمان شهرها و م

هاي ساختاري ـ  ريزي كه الگوي آن طرح در اين نوع برنامه. از دانش سايبرنتيك گرفته شده بود

شود  كاركردي بود به شهرنشيني همچون بخشي از يك فرايند اجتماعي در فضا نگريسته مي

نظريه انتخاب در «ريزي كالبدي به مقاله  سرچشمه اين رويكرد در برنامه ).302، 1387، دانشپور عبدي(

ها به جاي ارائه  در اين طرح. )Faludi,1989.97(گردد  اثر راينر و ديويد اف بازمي 1»ريزي برنامه

 - ه متنبه عبارت ديگر ب. شود ها مبادرت مي هاي تفصيلي كاربري، به پيشنهاد راهبردها و سياست نقشه

هاي  با تأثيرپذيري از اين جريانساختاري - الگوي راهبردي. شود توجه بيشتري مي - نسبت به نقشه

به كار ) ريزي عمل يا جديد تحت عنوان برنامه(ابتدا در انگلستان و سپس در امريكا  1968از  فكري

. اند سو مطرح شدهميالدي به اين  1990ريزي از دهه  هاي برنامه آخرين دسته از نظريه. گرفته شد

). ريزي اقليدسي در مقابل برنامه(كنند  ريزي نااقليدسي ياد مي ريزي با نام برنامه اي از اين نوع برنامه عده

ريزي، بر رويدادهاي آينده اولويت دارد و تأكيد بر  ريزي، رويدادهاي روزمره برنامه در اين نوع برنامه

. م همگام و در جايگاه متخصصان امور شهري انجام پذيردريزي بايد به طور مستقي اين است كه برنامه

  ). 230: 1388، 2فريدمن(ريزي است  رو در زمان واقعي، الگوي اين نوع برنامه - در - تعامل رو

                                                 
1. A Choice Theory of planning 
2. Friedman 
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  روش تحقيق

روش و ابزار . استشيوه تحليل محتوا و اسنادي مندي از  روش پژوهشي اين مقاله كيفي با بهره

هاي توسعه  ررسي منابع مكتوب به ويژه شرح خدمات طرحگردآوري اطالعات از طريق ب

شناسي مطالعات شهري  در بررسي مشكالت محتوايي در روش. برداري است شهري و فيش

براي . شود ها بررسي مي ، روايي و پايايي روش مورد استفاده در تهيه طرح)موضوع اين مقاله(

براي ارزيابي . شوند شهري بررسي مي هاي توسعه ارزيابي روايي؛ متغيرهاي مطالعاتي در طرح

جامع، تفصيلي (هاي توسعه شهري  روايي روش مورد استفاده، محتواي شرح خدمات انواع طرح

آيا با روش مورد ”در اين بررسي بر اين موضوع كه . اند مورد بررسي قرار گرفته) هادي  و

شود  آوري مي جمع) كمتر و نه بيشترآن هم به اندازه نياز نه (هاي مرتبط و مورد نياز  استفاده داده

ها ارتباط زيادي دارد و  پذيري طرح بررسي پايايي با موضوع تحقق. شود تأكيد مي “يا خير؟

شناسي مورد عمل، توانسته است به نيازهاي مختلف شهري پاسخ  شود كه آيا  روش بررسي مي

شش شهر كه تهيه دو طرح هاي جامع و تفصيلي  درخوري ارائه دهد يا خير؟ در اين رابطه طرح

هاي اين شهرها سرانة  از طرح. اند، بررسي شده است شهري را در دو مقطع زماني تجربه نموده

؛ پيشنهادي طرح جامع يا تفصيلي؛ و )60دهة (وضع موجود سال پايه : ها در سه وضعيت كاربري

ين شهرها در ا. ، استخراج و مقايسه شده است)80دهة (هاي اخير  وضع موجود شهر در سال

متوسط (، كاشان، شهرضا، شاهين شهر، )مقياس بزرگ(اصفهان : اندام مختلف هستند و عبارتند از

مزيت انتخاب سرانه براي بررسي ميزان موفقيت ). مقياس كوچك(، مباركه و خوراسگان )مقياس

اده ها، اين است كه در محاسبه سرانه همزمان جمعيت شهر و مساحت كاربري مورد استف طرح

در . هاي شهري متناسب با افزايش جمعيت است لذا انتظارات در تحقق كاربري. گيرد قرار مي

پذيري  هاي شهري بهترين معيار سنجش ميزان تحقق همين رابطه قابل ذكر است كه كاربري

... ها و  ها مانند ضوابط ساختماني و شهرسازي، تراكم ها هستند و ساير موضوعات طرح طرح

شفافي  ها باشند، و معيارهاي كمي ها نمايانگر ميزان تحقق طرح به اندازه سرانه كاربريتواند  نمي

ها هستند و لذا  ها از الزامات مورد قبول و پيشنهادي خود طرح سرانه كاربري. را در اختيار دهند

كنندگان نيز مورد پذيريش قرار  ها است، از سوي تهيه سنجش آن چه مورد قبول خود طرح

  . دگيرن مي
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  هاي توسعه شهري در ايران شناسي طرح روش

تأثير مصوبات قانوني مربوطه به ويژه  هاي توسعه شهري در ايران تحت نحوه عمومي تهيه طرح

و تعريف انجام  »1353ـ مصوب  و شهرسازي مسكن آباداني و مسكن به قانون تغيير نام وزارت«

بررسي و شناخت وضع موجود شامل . الف: شامل سه مرحله متوالي شده در ماده يك اين قانون

تجزيه و تحليل و . اي، بررسي حوزه نفوذ، بررسي و شناخت شهر؛ ب شناخت كلي منطقه

اسناد و . هاي عمراني شهر و حوزه نفوذ آن است ها و برنامه تهيه طرح. ها؛ پ استنتاج از بررسي

هاي اصلي  ايي، گزارش طرحها،  ضوابط و مقررات اجر ها در قالب آلبوم نقشه مدارك اين طرح

داراي ها  شرح خدمات تيپ اين طرح .شود هاي توجيهي، و خالصه گزارش ارائه مي و گزارش

  . بند مطالعاتي است 63

  : شود شناسي جامع ـ تفصيلي بدين صورت انجام مي هادي نيز بر اساس روش هاي تهيه طرح

گيري و  مراكز سرويس، )قسمت 5در (بررسي و شناخت حوزه نفوذ شهر: مرحله اول.الف

  ... و دهي سرويس

  مرحله دوم. ب

  قسمت 3هاي عمراني حوزه نفوذ مستقيم شهر شامل  ها و برنامه تهيه نقشه. 1

  قسمت  12هاي طرح و توسعه كالبدي شامل  هاي شهري شامل نقشه تهيه نقشه. 2

و مهندسين مشاور 146- 147،  1376، مجتهدزاده(قسمت  4تهيه برنامه توسعه و عمران شامل . 3

  .)51، 1378شارمند ، 

كننده طرح بعد از انجام مطالعات تفصيلي درابعاد طبيعي، اجتماعي و  در اين شيوه، دستگاه تهيه

بر مبناي ) ارائه طرح(در وضع موجود شهر، به تهيه نقشه كاربري اراضي پيشنهادي ... كالبدي و 

موجود و (ها  ها، تعيين جدول سرانه طرح در اين. پردازد مي هاي كمي  سقف جمعيتي و سنجه

ها با  ها و فعاليت در اين روش كاربري. و نقشه كاربري زمين اهميت زيادي دارد) پيشنهادي

ها تقليل كليت شهر به  نتيجة اين طرح. شوند ترين صورت جانمايي مي قطعيت و به جزيي

ابعاد متعدد و پيچيده شهر هاي كمي و تصويري بدون در نظر گرفتن  هايي از شاخص مجموعه

شود  ريزي، مرحله تهيه و مرحله اجراي طرح يك فرايند واحد تلقي نمي در اين شيوة برنامه. است

- بدين ترتيب در روش جامع. و وظايف تهيه و اجرا ميان نهادهاي مختلف تقسيم شده است
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شناسي  گزيدة روش .ارائه طرح ـ تحليل ـ بررسي: تفصيلي، الگوي كلي تهيه طرح عبارت است از

  .ارائه شده است 1هاي توسعه شهري در ايران در جدول شماره  طرح ويالگ

  

 تفصيلي در ايران - شناسي الگوي جامع گزيدة روش: 1جدول

خاستگاه 

  فكري

 نوع

  تحليل

  نوع

  رهيافت

نوع 

  استدالل

  زمينه

 عمل

شكل 

  سازماني

  الگوي

  عملي

محصول 

 نهايي

اثبات 

 گرايي

سيستم 

 باور

- عقالني

  جامع
  استقرايي

- نهادي

 جبري

مركزگرا و 

  مدار دولت

تحليل  ـبررسي

 ـ طرح

نقشه 

كاربري، (

  )ضابطه

  .و تطبيق با اوضاع ايران128:  1387عبدي دانشپور، : ماخذ

  

  هاي توسعه شهري در ايران  شناسي تهيه طرح هاي اساسي در روش كاستي

اول؛ : عنوان قابل بررسي است هاي توسعه شهري در دو شناسي طرح ها در روش بررسي كاستي

 )2(جدول شماره . هاي مربوط به فقدان پايايي هاي مربوط به فقدان روايي و دوم؛ كاستي كاستي

) 2و  1(هاي شماره  هاي هاي توسعه شهري و شكل شناسي تهيه طرح روايي و پايايي روش

شهري در ايران را هاي توسعه  شناسي طرح پيامدهاي ناشي از فقدان روايي و پايايي در روش

هاي توسعه شهري در  شناسي طرح مهمترين علل فقدان روايي و پايايي در روش. دهد نشان مي

  :ايران به شرح زير است

  فقدان روايي. الف

ريزي را  هاي شهري در ايران، دقيقاً متغيرها و موضوع برنامه كار رفته در تهيه طرح روش به •

هايي كه ارتباط نزديكي با  طرح ندارند،  عموالً دادهدهد و م مورد بررسي و سنجش قرار نمي

و لذا مطالعات تهيه طرح با اهداف تهيه طرح منطبق . شوند آوري مي به شكل وسيعي جمع

شناسي اين  شناسي مناسب در روش اين امر ناشي از فقدان طرح تحقيق و موضوع. نيست

  .  ها است طرح

. اط مناسب بين اجزا و عناصر طرح وجود نداردشناسي مورد استفاده انسجام و ارتب در روش •

اي است و شرح خدمات تهيه  ها كليشه طرح از مهمتريت علل اين عدم انسجام، اين است كه

جديد، قديم، (هاي مختلف  ها تيپ است و در محتواي آن متناسب با شهرها و بافت آن
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همچنين در الگوي . شود تغييراتي داده نمي...) اي و تاريخي، منظم، نامنظم، منظم، حاشيه

ريزي شهري  تفصيلي جدايي عميقي ميان محورهاي شهرسازي يعني برنامهـ  هاي جامع طرح

  . )21: 1385زادگان و رضوي،  عباس(و طراحي شهري وجود دارد 

تناقض در  .ها در موارد مهمي با قوانين مالكيت همخواني ندارد كار رفته در تهيه طرح روش به •

 1367هاي توسعه مصوب  جمله قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحبرخي قوانين از 

 154هاي دولتي، ماده  هاي خدماتي از سوي دستگاه مبني بر تعيين زمان براي تملك زمين

مبني بر اختيار ادارات ثبت براي تفكيك اراضي شهري، و  1365اصالحي قانون ثبت مصوب 

ها به  امالك متقاضي تفكيك از سوي شهرداري عالوه بر اين اعالم عدم قانوني بودن كسر

ها و مشكالت در اين زمينه  از مغايرت... و) 30/8/71موجب رأي ديوان عدالت اداري مورخ 

شناسي موجود براي تهيه  هاي مشروع مردم به موجب روش تحكم بر اموال و دارايي. است

  ).89، 1386كامروا،(ها نيز از جمله ديگر مشكالت است  طرح

هاي  هاي توسعه شهري با طرح شناسي مورد استفاد در ايجاد ارتباط ارگانيك طرح روش •

در اين زمينه عدم وجود طرح مصوب در مقياس ملي و عدم  .فرادست و مؤثر ناتوان هستند

اي براي همه سطوح كشور نيز مزيد بر  ناحيه) جامع(هاي توسعه و عمران  وجود طرح

  . شناسي شده است مشكالت روش

هاي ملي  ها و سياست تأثير شرايط، برنامه تحت(گرايي  رات سريع، عدم قطعيت و نسبيتتغيي •

هاي بارز دنياي معاصر است كه بيشترين بازتاب آن در فضاهاي شهري  از ويژگي) و جهاني

توجه به  اند و بي ها باز مانده هاي سنتي از توجه به اين واقعيت شود ولي طرح مشاهده مي

هرها، صرفاً بر اساس روندهاي گذشته و شرح خدمات به مطالعه و تهيه شناسي در ش مسأله

ها،  اي رسمي و غيرواقعي از استانداردها و سرانه اي و اتخاذ مجموعه هاي كليشه طرح

  .پردازند مي

ها با ساختارهاي سازماني، اداري و نظارتي موجود در كشور  شناسي تهيه طرح روش •

اما . اند ي شهري در ايران نهادها و عناصر متعددي دخيلها در بررسي طرح. همخواني ندارد

شود نه تنها اين تعدد  بوروكراسي و نگاه بخشي حاكم بر اين نهادها  معموالً سبب مي

هاي توسعه شهري با كندي  ها و برنامه نيروهاي دخيل به نقطة قوت تبديل نشود، بلكه، طرح
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هاي توسعه شهري با روش بودجه  طرحعدم انطباق مصوبات . تهيه، بررسي و تصويب شوند

  .هاي دولتي از ديگر مشكالت در اين زمينه است نويسي نهادها و سازمان

ها استوار است و موضوع  ها در ايران بر دولتي بودن طرح شناسي تهيه طرح مباني روش •

اي مؤثر ديده نشده  هاي توسعه شهري به گونه شناسي تهيه طرح مشاركت مردم در روش

ا در شرايط كمبود منابع مالي از يكسو و منافع مالكان و متصرفان از سوي ديگر، لذ. است

زمينه توافق بر تغيير كاربري و اولويت بندي، افزايش تراكم و در نتيجه ناديده انگاشتن طرح 

اين موضوع ناشي از عدم توجه به ارتباط بين منافع . شود پيشنهادي به وفور فراهم مي

  ).64، 1387ملكي،(ها است  هاي توليدي آن شها و ارز عمومي طرح

  

  فقدان پايايي. ب

گردد  هاي توسعه شهري در ايران عمدتاً به اين موضوع بازمي شناسي طرح فقدان پايايي در روش

تواند پاسخگوي  هاي توسعه شهري در ايران، نمي شناسي مورد استفاده در تهيه طرح كه روش

تهيه شده اثر بخش و تحقق پذير نبوده  و اصرار به وجود لذا طرح . نيازهاي توسعه شهري باشد

ها با توجه به الزامات گسترده و متنوعي كه به همراه دارند، موجب تداوم مشكالت  و اجراي آن

هاي  هاي پيشنهادي كاربري به خوبي عدم تحقق سرانه )2(جدول شماره . شهري شده است

  .دهد خدماتي را در شهرهاي منتخب نشان مي
  

  در ايرانتوسعه شهري هاي  شناسي تهيه طرح روايي و پايايي روش مشكالت : 2ولدج

  مشكالت پايايي  مشكالت روايي

ب
ي مناس

ضوع شناس
ي از مو

عدم برخوردار
ي طرح با يكديگر  

ب اجزا
ط مناس

عدم ارتبا
 

ضوعه
ن مو

ي با  قواني
نا همخوان

ف و طرح  
ب با اهدا

ط مناس
عدم ارتبا

 
ي 

ها

ت
فرادس

  

ي  ب
نا همخوان

ي
ي شهر

ب و پوياي
ا شتا

ي 
ي و نظارت

ي سازمان
ي باساختارها

نا همخوان
  

ي
ي و اجراي

ب با منابع مال
عدم تناس

  

ي اجرا
ي برا

ت مردم
ي از مشارك

عدم بهره گير
  

ي
ي و اثر بخش

ي از كارآي
عدم برخوردار

  

ط
ب با انواع محي

عدم تناس
 

ضاها
ها و ف
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  گيري بندي و نتيجه جمع

و منابع مالي و سازماني امكان دستيابي هم زمان به همه در شرايط محدوديت توان اجرايي 

با (ها در ايران  اما نحوة تهيه طرح .بندي اقدام نمود اهداف وجود ندارد و ناچاراً بايد به اولويت

گونه است كه همه چيز داراي اولويت است و اين طبيعي است كه  اين) تفصيلي - شيوة جامع

  .شده استهيچ اولويتي تعيين ناين است كه  مثل شود همه چيز داراي اولويت اگر

كه  ها آن قسمت از طرح هاي توسعه شهري مشخص شده است كه در بررسي نتايج اجراي طرح

ليكن  ،ق يافتهرعايت شده است، تحق و مالكين يشهرمديريت  منافع ذاتاً مشاركتي بوده و

 اجرايي نشده ،شدهيشنهاد پهاي مشاركتي  ي كه به صورت آمرانه و بدون وجود زمينههاي قسمت

 ديگرمشاركتي و  هاي انتفاعي و ، مسكوني، تجاري از كاربريشبكه معابرهاي  كاربري. است

كه عمدتاً  غيرمشاركتي هستند غيرانتفاعي و از نوع هاي توسعه شهري هاي خدماتي طرح كاربري

ها  ت در تأمين هزينهبدين ترتيب در شرايط عدم توان دول). 2جدول شماره (اند  هم تحقق نيافته

هاي هزينه بر آن هم به ميزان وسيع به عدم  ها، پيشنهاد قطعي براي ايجاد كاربري و اجراي كاربري

توجه داشت كه بايد . شود تحقق و ايجاد مشكل براي شهروندان و مديريت شهري منجر مي

نيازهاي  اين كهپس تصور . كند فراهم ميرا  ها كاربري و تحقق هاي بازار فرصت ايجاد گرايش

در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي منعكس شود تا به  ،بايد به صورت قطعي الزاماً شهر يك

  .ايجاد گردد، پذيرفته نيست دولتي ه متوليانلوسي

در مشاركتي بودن، مطابق با توان نهادهاي  توسعه شهريهاي  ت طرحفقيرليدهاي تحقق و مك

براي حل مشكالت حاكم بر نظام . استيندي بودن بودن، تدريجي بودن و فرا مجري، علمي

شناسي  ريزي فضايي شهرهاي كشور الزم است اقدامات مقتضي در خصوص تغيير روش برنامه

هاي توسعه شهري، تهيه و تصويب قانون  ها، اصالح چارچوب شرح خدمات طرح تهيه طرح

ريزي  ت نظام برنامهجامع شهرسازي كشور، تهيه و تصويب قانون جامع زمين، اصالح و تقوي

طور كه بيان  همان. صورت پذيرد... هاي توسعه، و  فضايي و ايجاد هماهنگي در بين انواع طرح

كليات شرح ها است كه در ادامه،  شد يكي از اقدامات مهم اصالح شرح خدمات تهيه طرح

  . ها ارائه شده است به همراه اسناد توليدي آنخدمات پيشنهادي اين مقاله 
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 هاي تفصيلي شهرهاي منتخب هاي طرح وضعيت تحقق سرانه كاربري:  3لجدو

  

  

  

    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  109                                هاي توسعه شهري در ايران شناسي طرح بررسي روش

 

 
  

  

  

 
 
 
  

  

  

  

  هاي توسعه شهري در ايران شناسي تهيه طرح پيامدهاي فقدان روايي در روش: 1شكل

  

  

  

  

 
 
 
  

  

  

  هاي توسعه شهري در ايران شناسي تهيه طرح پيامدهاي فقدان پايايي در روش: 2شكل

  

ها، استفادة تلفيقي از  اين طرح) نقشه كاربري زمين پيشنهادي(تصويري  اسناد تهيه خصوص در

كه به طراحي دقيق شبكه  ها در كشور روش سنتي تهيه طرح .1: شود زير توصيه مي روشسه 

روش تعيين پهنه براي . 2 ؛)روش رايج ( هاي خدماتي اعتقاد دارد جانمايي دقيق كاربري معابر و

هاي خدماتي مورد  كه كاربري) شناور بندي و روش پهنه( موردنيازهاي خدماتي  ايجاد كاربري

عدم تناسب طرح تهيه شده با برخي 

  ها و فضاهاي شهري ها، بافت محيط

ر روش شناسي فقدان پايايي د

 تهيه طرح هاي توسعه شهري

هاي  و ايجاد محدوديت كالبدي تداوم مشكالت

  ناشي از وجود طرح غير اجرايي

عدم كارآيي و اثر بخشي طرح 

 هاي شهري در همة گستره

ها و  ايجاد بافت

فضاهاي نامناسب 

 شهري

هاي          آوري داده جمع

  غير مرتبط با تهيه طرح 

فقدان روايي در روش شناسي 

 هاي توسعه شهري تهيه طرح

عدم برقراري ارتباط صحيح  

 بين اجزا و عناصر طرح 

توليد طرح 

   تحقق ناپذير

 )غير اجرايي(

استدالل و استنتاج  

 ناقص و ضعيف 

رائه طرح و ا

پيشنهادهاي ناكارآمد 

و بيگانه با واقعيت 

 هاي شهري

تداوم مشكالت كالبدي و 

ايجاد محدوديتهاي ناشي از 

 وجود طرح تحقق ناپذير
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ساختاري كه به ارائه  - روش راهبردي. 3شود؛  در قالب ليستي پيشنهاد مي ها مشخص و نياز پهنه

راهبردهايي را براي هدايت توسعه در پيش روي  ،پردازد بلكه اسناد تصويري به شكل رايج نمي

هاي  ده و بزرگ، طرحيدر اين رويكرد براي موضوعات پيچ. دهد مديران اجرايي قرار مي

هاي موضعي و مداخله در بافت تهيه  هاي ويژه، طرح ها و بافت موضوعي و براي  محدوده

   .شود مي

ريزي  ضروري است در نظام برنامهها،  شناسي و شرح خدمات تهيه طرح عالوه بر تغيير روش

هاي  ين راستا بايد حدود و ثغور وظايف ارگاندر ا. فضايي كشور هماهنگي الزم ايجاد شود

هاي توسعه از طريق تهيه قانون جامع شهرسازي تعيين و  مختلف و هماهنگي در بين انواع طرح

ها، تهيه و تصويب قانون  هاي الزم براي مؤفقيت و كارآمدي تالش از ديگر پيش شرط. ايجاد شود

ها در تملك زمين مورد  ها، ناكامي آن طرح جامع زمين است زيرا مهمترين علت عدم اجرايي شدن

ها  ها و مردم در تهيه و اجراي طرح افزايش نقش شهرداري در تهيه اين دو قانون بايد بر. نياز است

ها در  پذيري طرح هاي افزايش كارآيي، اثربخشي و تحقق راه حل) 3(در شكل شماره . تأكيد شود

  . ايران نشان داده شده است

  

 
 
 
 
  

    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  111                                هاي توسعه شهري در ايران شناسي طرح بررسي روش

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها پذيري طرح هاي افزايش كارآيي، اثربخشي و تحقق حل راه: 3شكل
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