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های توسعه شهری فراهم کرده  در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرحکشور ی هاتوسعه ناموزون شهر          

بر . حاصل نشده استاما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی . است
. ها و اصالح آنها از ضروریات است این اساس آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی
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ت به ارائه تم شهر و سایر متغیرهای دخیل در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایسعنوان جزئی از سی

  .هت اصالح روندهای ناصحیح اقدام گردد جیپیشنهادهای
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 ثابت و یدئولوژین اید مهمتری و شای شهریزیده برنامه ری ای از سرچشمه های اعتقاد به بهبود محیط یکیبه طور کل        
ر باعث یو به خصوص در چند دهه اخ ریع شهرها در قرن اخیرشد و تحول سر .)214: 1980ساتکلیف،  (باشد یاستوار آن م
ن کشورها یشرفته به عنوان اولی و پی صنعتی شد و کشورهای شهریساختن توسعه هان  موزوی برای شهریرواج طرحها

در ر شروع شد اما در عمل ی هر چند با تاخیز رشد و توسعه شهریران نیدر ا.  خود نمودندی شهرهایار بیزیاقدام به طرح ر
سال 200 یتحوالت شهرساز"ر واقعد. در برگیرند با آن روبرو بودند ی غربیه شهرهااست ک یهمان مشکالتبرگیرنده 

ر در ادراک ی هر دو تاخیمشکل اصل.  جز تفاوت زمان و مکان نداردیران تفاوتیسال گذشته ا 100 ویرجهان صنعتیاخ
  .)11 :1382شارمند،("استا ی شهرسازیها شهیر و اندی در تدبیو خام اتیواقع ضرورت،

ه کنندگان و یاما با وجود کسب تجارب فراوان ته.  گذردیهار دهه مران حدود چی در ای شهریه طرحهایاز شروع ته         
 ی جنبه هایرغم برخبه  شده شهرها یزیر توسعه برنامه ری نتوانستند در مسی شهری، در عمل طرحهایان امور شهریمجر

جامع مورد  ی نادرست و مشکالت طرحهایان اصالح روندهایتواند در جر ی که می از اقداماتیکی. مثبت موفق باشند
 یاه، اجراء و محتوی تهی نقادانه به چگونگیرا با نگاهیز  استی توسعه شهری طرحهایب شناسیآس، ردیتوجه قرار گ

  . دیافتن مسائل تدارک دی از شدت یری جلوگی را براییتوان مسائل و مشکالت راشناخت و راهکارها یطرحها م
خته ی در هم آمی و اجتماعیستی، زیکیر آن سه سطح از حرکت مکانا و باز است که دی پویستم اجتماعیک سیشهر "      

کپارچه یک نظام یجاد ی مستلزم ای شهریزین برنامه ریبنابرا. در ارتباط است  متعددیستمهایر سیستمها و زیو با انواع فراس
  را نشان دهدفرادست و فرودست یستمهایان سی می و هماهنگیوستگی است که نحوه پیزیاز سطوح مختلف برنامه ر

 است که کل نظام مداخله در امور شهرها بر طرحهای جامع متکی ی  توجه به این نکته نیز ضرور.)81-80: 1382زاده،یمهد(
اند که طرح جامع  ها با این فرض شکل گرفته به عبارت دیگر اجزاء نظام یعنی قوانین و مقررات، تشکیالت و روش. است

بنابراین وجود نارساییها در طرحهای جامع، کل نظام مداخله در امور شهرها . امور شهرهاستابزار قانونی و فنی مداخله در 
ت  ارزیابی مداوم طرحها در جهت کارآمد کردن مدیریت اداره ین اساس اهمی بر ا.)29 :1373،یغمام( کند را مختل می

مشکالت وریزان در زمینه امور شهری و مسائل  مهشهرها در انطباق با نیازهای جامع از طریق تغذیه اطالعاتی مسئولین و برنا
 مسئول در اداره ی نهادها و سازمانهای بخشی در هماهنگ کردن برنامه های توسعه شهرین نقش طرحهایموجود و همچن

  . کندیها را دو چندان میی ، شناخت و اصالح نارسای توسعه شهریامور شهر، ضرورت توجه به طرحها
دن ی و دیستمیدگاه فراسی هم از دی توسعه شهری طرحهایب شناسی شده است آسین مقاله سعیدر ان اساس ی بر ا         

ر یل زیرد و هم توجه به تحلی قرار گی در کشور مورد بررسی فضائیزی از نظام سلسله مراتب برنامه ریشهر به عنوان جزئ
ل یت با تحلیل هستند، پرداخته شود و در نهای دخی شهری طرحهایه و اجرایان تهی که در جری فرعیستمهایستمها و سیس
  . پرداختی توسعه شهری بهبود طرحهای برایین سطوح بتوان به ارائه راهکارهایا

  
  

   تحقیقی بر پیشینه نظریمرور
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ط ی شناخت محیدر واقع تالش بشر برا.  داردی در تفکرات بشرینه ایری سابقه دیزی مفهوم برنامه ریریشکل گ       

 تا به ی کره خاکین انسانها بر رویش اولیدایرود که از پ ی بشمار میزی برنامه ری برخورد با آن نوعیچگونگرامون و یپ
ن و در مقابل ثابت ماندن یش تعداد ساکنان کره زمی و افزایط زندگیده تر شدن شرایچیهمراه با پ. امروز تداوم داشته است

 ی بنا به ضرورتهای بشرین سکونتگاههای اولیریشکل گ. فته است به خود گری متفاوتی شکلهایزین برنامه ریمنابع ا
نه ی بهیتها و بهره برداری غلبه بر محدودی بشر برایزیت برنامه ری فعالیره نمود اصلی و غی، مذهبی، دفاعی، اقتصادیاجتماع

  .از منابع است
العه به خود مشغول طک موضوع مورد می را به عنوان ی ذهن آدمی شهر به طور روزافزونیاز شروع انقالب صنعت        

 را به خود معطوف یادیز توجه زیده شهر نیدهند پد یساخته است و بدون شک همانگونه که شهرها به توسعه خود ادامه م
ق و ی به تحقی عالقه خاصی و جامعه شناسیاسیا، علوم سی، اقتصاد، جغرافیل انسان شناسی از قبییرشته ها. خواهد کرد
             سترش گ سبب یی اروپای در شهرهایرات انقالب صنعتیتاث). 1965،7چاپین،(دا کرده اندی پی جوامع شهریوتمرکز بر ر

   شه ین زمان به بعد اندی کنند و از ایجاد مین شهرها ای ای براین توسعه به مرور زمان مشکالتیا.  شودی سابقه آنها میب
و اون و  هی همانند فوری آرمانشهریشه هایجاد اندیرد که ای گی جامع شکل م شهر به طوری برایزی و طرح ریزیبرنامه ر

  . دانستیط شهری محیهاییامد نارسای توان پیرا مدیگران بعدها هاوارد و 
 توان به چهار ی را میی اروپای در کشورهای شهریزیات طرح ریات و روشها و تجربیر تحول نظری سیبه طور کل"      

  :م کردیدوره تقس
 ی شهر معاصر اروپایریه شکل گیرد که مراحل اولی گین قرن را در بر میل قرن نوزدهم تا اواخر ایمرحله اول از اوا: الف
در . ردی گی صورت مین دوره بخش اعظم توسعه شهرها بدون اتکا به هر نوع طرح و برنامه ایدر ا. ن دوره استی در ایغرب
 از زبان  شود عمدتاًی که درباره توسعه شهرها مطرح میاتی وجود ندارد و نظرک حرفه هنوزی  به مثابهین زمان شهرسازیا

  . استیه پردازان مسائل اجتماعینظر
ن دوره اصول یدر ا. ردی گی در برمیالدی م1950ل دهه یستم تا اوایل قرن بی را از اوایک دوره زمانیمرحله دوم که : ب
  .دی آی محدود به کار میاسی در مق صرفاً شود که در عملی میزیه ری مدرن پای شهرسازینظر
در . ابدی ی ادامه م1960 گردد و تا اواخر دهه ی آغاز م1950رد که از دهه ی گی ساله را در بر م20ک دوره یمرحله سوم : ج
 اما در تجربه.  دهدی شکل گرفته، رخ نمیمه اول قرن کنونی مدرن که در نی شهرسازی در اصول نظریر مهمیین دوره تغیا

              بعد از جنگ استفاده ی شهرهای توسعه و بازسازیع برایاس وسی در مقی شهری برخالف مرحله قبل از طرحهایعمل
  . شودیم
 یزی طرح ری عملیات و روشهایر تحول نظری در سی شود نقطه عطفی آغاز م1960 مرحله چهارم که از اواسط دهه :د

رد و موجب تحول ی گیشود شکل م می دهی نامیستمیدگاه  سی که دیدیه جددگاین دوره دیدر ا.  رودی بشمار میشهر
  .)24 :1382شارمند، (" شودیم ن دههیج تا آخر ای رای عملی و روشهایاصول نظر
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شه ی اندیری شکل گی صرف در ابتدایکیزی و فیش کالبدی از گرای توسعه شهریه طرحهایند تهی فرایبه طور کل       
ده تر یچی رود و با توجه به پیش می پی و کالبدی ، اقتصادیاسی، سیق اهداف اجتماعی تلفیا به سو شهرهی برایزیطرح ر

ع در ی وسی هایرات و دگرگونییل در رشد و توسعه شهرها و تغیرها و عوامل دخی و گسترش متغی شهریها طیشدن مح
 در یزی برنامه ریشهایات و گرای، نظریط انسانی مردم و بالتبع در محی اجتماعیهایشه ها و رشد آگاهیات و اندیعلوم، نظر

 در جهت مقابله با ... و برنامه ریزی مشارکتی و  گام به گامیزی برنامه ری، راهبرد-ی ساختاری نگرشهایجهان به سو
  . کندیر حرکت میال و انعطاف پذی سیجاد طرحهای و ایرات ناگهانییتغ

 یه الگوین طرحها بر پای ای نظرین طرحها، اما در عمل مبانی ایه و اجرایهران با وجود گذشت چهار دهه از تیدر ا        
 ی اصلیا محتوی کالبدی و ارائه طرحهای و کالبدیکیزیه بر اهداف فیاستوار است و تک )طرح/ لیتحل/ شناخت  (یگدس
 ین طرحها و همگامی ایهایی نارسا در جهت اصالحییر تالشهایالبته در چند ساله اخ. ردی گین طرحها را در بر میه ایشه تهیاند

همانند ) ن مشاوری، وزارت کشور، مهندسیوزارت مسکن و شهرساز( ه کننده ی تهی سازمانهایبا تحوالت زمان از سو
ن و ی، قوانی همانند مشکالت سازمانیر ساختیل مشکالت زی در شرح خدمات طرحها صورت گرفته اما به دلیبازنگر

 طرحها یه و اجرایند مشارکت در تهی مربوط به درک متقابل مردم و حکومت در فرایاسیس و یمقررات، مشکالت اجتماع
  . موفق باشندن اقدامات نتوانسته اند کامالًای
  

   پژوهشهیفرض
 به آنها تنها ران و مشکالت مربوطی در ای توسعه شهری طرحهای باشد که ناکارآمدین اساس مین پژوهش بر ایفرض ا      
    ،   مسئولین و مقررات، سازمانها و نهادهای همانند قوانیزی نظام برنامه ریست بلکه اجزاین طرحها نی ایا محتو دلیلبه

 موثر ین ناکارآمدی در ای توسعه شهری طرحهایا محتویهایی و طرحها و در کنار نارسایزیت و برنامه ریریسلسله مراتب مد
  .هستند

  
  قیروش تحق

 ی و اسناد و مدارک مربوطه سعیاده ها و اطالعات به دست آمده از مطالعه منابع کتابخانه ان پژوهش بر اساس دیدر ا       
                      ت به ی شده پرداخته و در نهای داده ها و اطالعات گردآوری به بررسیلی تحل-یفیشده است با استفاده از روش توص

  .شود پرداخته هایی اصالح نارسایشنهاد  برای و ارائه پیریجه گینت
ی و عمل مورد بازبینی قرار داده و مسائل و مشکالتی را ا نظر محتوازدر این مقاله سعی شده است طرحهای جامع را         

این مسائل و مشکالت . کردشناسایی ، نند در عمل موفق باشنداکه از نظر گاه شخصی باعث شده طرحهای توسعه شهری نتو
  .ی طرحهای جامع و مشکالت اجرائیا محتو-2 نظام برنامه ریزی کشور-1:  بررسی قرار دادرا می توان از دو بعد مورد
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   کشوریزینظام برنامه ر
             و یزی توسعه کشور و طرح ری چگونگی اساسی در هر کشور به عنوان چارچوب و استخوان بندیزینظام برنامه ر      

ن کننده سلسله مراتب ییتع) رمتمرکزیمه متمرکز، غینمتمرکز، (  خودیت ذاتی ماهباشد و بسته به ی آن می برایزیبرنامه ر
، ی، اقتصادیاسی مختلف سیبخشها متمرکز در یزیران وجود نظام برنامه ریدر ا.  ها، نقشها و عملکردها استیزیبرنامه ر

  . شودیسازوکار من یز از ای نی ها در سطوح شهریزی برنامه ریروی باعث پی فضائی به طور کلیتیریمد
ه ی نشان دهنده وجود برخورد متمرکز و آمرانه در تهی توسعه شهریب طرحهایه و تصویند تهی بر فرایمرور مختصر"       

ت دستگاه حاکم نسبت به یص اولوی دولت و با تشخی از سوی توسعه شهرین طرحهایهمانطور که گفته شد اول. آنهاست
 را ی آمرانه ایستم شهرسازین سیر چنیثأتوان ت ینم به وضوح. ه شدندیتهکشور  یهاک از شهری هر ی برایه طرح شهریته

  ت و یری سازمان مدر که بر اساس اعتبایطرح. ده گرفتی نادی توسعه شهری از جمله طرحهای شهرینه هایدر همه زم
شود بدون  یه می با مشاورتهکنواختیا وزارت کشور و عقد قرار داد ی و یم وزارت مسکن و شهرسازی و تصمیزیبرنامه ر

 که طرح درباره یا مردم به عنوان کسانی با آن ارتباط برقرار کند و ی شهرداریعنی طرح ی موارد مجریاریآنکه در بس
گفت دانست، می توان در اجراء موفق توان آن را ن اگر نیقیابند، به طور ی یاز آن اطالعه شده یشان تهیط زندگیمح

  .)7: 1379تشکر،( "ش رو خواهد داشتیء پ در اجرایادیمشکالت ز
تواند  ی نم و حوزه فرادست خود دارد و قاعدتاًیم با نظام حکومتیق ارتباط مستی شهریزی نظام برنامه ریبه طور کل"        

         که بر اصل یستمیکرد سی روین ارتباط با توجه به مبانیا. ستم عمل کندیستم مستقل از کل سیک جزء سیبه عنوان 
 هر شهر را بخش ی برایزی شکل گرفته است، برنامه ریستم شهری سیرونی و بیل ارتباطات درونی و تحلیکل نگر
 ساختار و یری است که در شکل گیماتیروها و تصمی آورد که تابع نی به حساب میزیند برنامه ری از کل فرایکوچک

 است و یزی برنامه ری در همه کشورها از موضوعات اساسیزیر سطوح مختلف برنامه ریثأت. عملکرد شهر دخالت داشته اند
 مهاجرتهای روستا به شهر ت،یع جمعی چون رشد سریرا وجود مسائلی است زیات اصلی جهان سوم از ضروریدر کشورها

و ) سنتی، صنعتی(اداری و بحرانهای مالی، وجود ساختارهای چندگانه اقتصادی  -و کالن شهرها، بی ثباتی نظام سیاسی 
              بدون آنکه این نظام به تنهائی قادر ، گذارند ثیر میأضعف نهادهای برنامه ریزی جملگی در نظام برنامه ریزی شهری ت

 موضوعی علمی و فنی مستقل نیست به عبارتی برنامه ریزی شهری صرفاً. به بررسی، تحلیل و یا تعیین تکلیف برای آنها باشد
اجتماعی و کالبدی و بسترهای   باشد بلکه به دلیل وابستگی شدید به شرایط سیاسی، اقتصادی،که به تنهائی قابل بررسی

  .)16 :1382احمدیان،( "شکل گرفته آن، ناگزیر از تعیین حوزه های فرادست شهری است
راد و ران بوده موجب مشارکت کمتر افی ناتوان و گسترده در ایبوروکراس یری که عامل شکل گیتمرکزگرائ"        

ران همانطور که گفته شد ی در ایزیام برنامه رظ ن.)147: 1379،یآزاد ارمک( " داوطلبانه در روند توسعه شده استیگروهها
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 گسسته عمل یره ای ها همانند زنجیزین برنامه ها و بودجه ری در تدویدگاه بخشی خود و دیت تمرکزگرائیل خاصیبه دل
عدم . سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها براساس اهداف سازمانی خود شده استن  عمل کردین امر باعث بخشی کند که ایم

هماهنگی در تدوین اهداف و برنامه ها میان بخشها در برخی مواقع باعث تضاد اهداف و برنامه ها و در نهایت مشکالت در 
اهرات اجتماعی، ظشکل گیری تشهرها به عنوان کانون تمدن انسانی و مکان اصلی . اجراء یا پس از اجراء شده است

کدام از این سازمانها به تنهائی نمی تواند مورد بحث و بررسی قرار در قالب اهداف و برنامه های هیچ اقتصادی، فرهنگی 
بر این اساس توجه به شهر و برنامه ریزی برای آن در )  دستگاه محلی26درگیر بودن مدیریت شهری در بین حدود .(گیرد

دیدن شهر به صورتی هماهنگ با منطقه و کشور و . امع، سیستمی و کل نگر باید مورد بررسی قرار گیردقالب دیدگاهی ج
اثرات نظام . منطقه ای، ملی و حتی بین المللی الزمه برنامه ریزی برای شهر و طرح ریزی برای آن است ،در سطوح محلی

 در برنامه ریزی برای شهرها و ناکارآمدی طرحهای برنامه ریزی متمرکز و ساختار عمودی و بخشی مدیریت در کشور را
  :توان در قالب موارد زیر مورد بررسی قرار داد توسعه شهری در فرایند توسعه موزون شهرها می

رش ی مورد پذی و ارزش اجرائی اعتبار قانونی مصوب و دارایو منطقه ا یاس کشورین در مقیش سرزمینبود طرح آما -1
  .زارت خانه هاهمه سازمانها، نهادها و و

با برنامه ها ) یدگاه اقتصادیت دی ، حاکمی بخشیزیبرنامه ر (ی کالن در سطوح ملیزین نظام برنامه ری بیعدم هماهنگ -2
 و یت فرابخشیو ماه...  و ی، فرهنگی، اجتماعیدگاه اقتصادیبا د(ی توسعه شهری و طرحهای کالن توسعه شهریاستهایسو
 .)ین بخشیب

 ی و انطباق طرحهای، عدم هماهنگی و محلی منطقه ایزی برنامه ریرکز در کشور، نبود سازمانها متمیزینظام برنامه ر -3
 . مردمی و محلی منطقه ایازهایها و استعدادها و نیتها، توانمندیشود با اولو یب میه و تصوی تهیکه توسط مراجع مل

 . کشوریزی در نظام برنامه ریستمیحاکم نبودن نگرش س -4

 ی و شهریه ایاس ناحی تا مقی و منطقه ایاس ملی در مقیزیت برنامه ری هدای خاص برای متولک سازمان وینبود  -5
 .یان بخشیت می چارت مشخص و ماهیدارا

، وزارت مسکن و یزیت و برنامه ریریسازمان مد (ی و منطقه ایل در امور شهری دخیتعدد نهادها و سازمانها -6
 )چندین سازمان دیگر، اوقاف و یراث فرهنگیست، میط زیفاظت مح، سازمان حی، وزارت کشور، جهادکشاورزیشهرساز

ان یکردها می موارد تضاد در اهداف و رویاری برنامه ها و در بسیت بخشیل ماهین آنها به دلی بی و همکاریو عدم هماهنگ
 .گردد یها م نشدن طرحها و برنامه یباعث معطل ماندن برنامه ها و اجرائبسیاری از موارد ن سازمانها که در یا

 جامع ی و طرحهایه ای جامع ناحی همانند طرحهای و منطقه ای طرحها و برنامه ها در سطوح ملیمشخص نبودن متول -7
ف نشدن ی خاص و تعریل نداشتن متولی باال دست، به دلیه آنها به عنوان طرحهایتهبه رغم ر یشهرستان که در چند ساله اخ

 . مانده اندیه کننده باقی تهی اسناد سازمانهایگانیفسه ها و با آنها به طور مشخص در قیگاه قانونیجا
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ل ی مسئول و دخی سازمانهای به عنوان هماهنگ کننده طرحها و برنامه هایا حکومت محلی یت محلیریعدم وجود مد -8

 .یدر امور توسعه شهر

ان مشارکت کنندگان و یم: قع شودتواند در روند توسعه موثر وا یرمیاست عدم تمرکز از طرق زی سیریبه کار گ"        
 و یه ای و ناحی توسعه منطقه ایزی در جهت برنامه ری محلیهاییجاد کند، امکانات و توانای رابطه متقابل ای دولتیروهاین

آزاد ( "شود ی می و دولتی سنتیان رهبریاست عدم تمرکز موجب تعادل میجاد کند، سیانعطاف در سطوح متعدد جامعه ا
  .)147: 1379،یارمک

  
  ی توسعه شهری طرحهایامحتو
ند آن یان توسعه و فرای به بعد و دنبال کردن جر1300 از دهه ی و اقتصادیر و تحوالت در اوضاع اجتماعییبه دنبال تغ       
همان طور که عنوان شد نمود مسائل . رفتندی را به خود پذیعیز توسعه سری و گسترش خدمات، شهرها نیه توسعه صنعتیبر پا
 در کشور مسئوالن ی و شهرسازینی موجود در نظام شهرنشیهای به بعد در کشور و ناهنجار1340 از دهه ی مشکالت شهرو

 و ی شهریزیچوب برنامه ر را در چاری ها اقداماتی نظمیها و بین ناهنجاری سرو سامان دادن به ایامر را بر آن داشت تا برا
  . جامع سر لوحه خود قرار دهندی طرحهایالگو
این امر ضرورت توجه به . سترش شهرنشینی و همچنین افزایش تعداد شهرها می باشدگ نشان دهنده )1(جدول شماره        

شهرها و شهرنشینی به عنوان شکل غالب زیست در کشور و برنامه ریزی در جهت نظم بخشیدن به توسعه آنها را برای 
  .  را بیش از پیش ضروری می سازدو مانند آنهنجاریهای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی جلوگیری از بروز نا

غم هدف این به رتا به امروز حدود چهار دهه از تهیه اولین طرحهای شهری در قالب طرحهای جامع می گذرد اما          
کارها جهت نظم بخشیدن به توسعه های طرحها که عبارت بود از جلوگیری توسعه ناموزون و ناهنجار شهر ها و ارائه راه

اینکه نمی توان از این واقعیت نیز چشم گو  ؛شهری، این طرحها نتوانستند به طور کامل به اهداف خود دست پیدا کنند
  .پوشی کرد که این طرحها نقاط مثبت فراوانی نیز در خود داشتند

  

  1380-1279 و تعداد شهرها از سال یت شهریرات جمعییروند تغ  -1جدول 

یت شهریدرصد جمع  
یت شهرنشیجمع  

)ون نفریلیبه م(  
 تعداد شهرها

   ت کشوریکل جمع
)ون نفریلیبه م(  

 سال

6/20  3/2  99 86/9  1279 

4/31  6 199 5/18  1335 

7/38  8/9  271 5/24  1345 

1/46  9/15  373 34 1355 

3/54  8/26  496 49 1365 

57 8/31  514 59 1370 
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3/61  7/36  617 60 1375 

6/65  42 889 64 1380 

 28 :1383،یرهنمائ: ماخذ                             

ور یان شهری طرح جامع مصوب تا پای دارای تعداد شهرهایبر اساس اطالعات اخذ شده از وزارت مسکن و شهرساز       
 ی شهرهایوسط وزارت کشور برا که تی شهری هادیاز طرحهاجدای ن تعداد یالبته ا. باشد  ی طرح م322 تعداد 1383

 و یزیت برنامه رین آمار اهمیا. است ی منطقه ای جامع شهرستان و طرحهاین طرحهای شود و همچنیه می نفر ته50000ر یز
  . سازدی میها را ضروریی اقدامات گذشته در جهت اصالح نارسایابی شهرها و ارزی برایزیطرح ر

  : و دقت نظر قرار دادی مورد بررسیتوان در سه بخش اساس ی میابه لحاظ محتو جامع را یطرحها یهاییمشکالت و نارسا  
  ی نحوه اجراء و سازمان اجرائ-3ب  ی و تصویند بررسی فرا-2 جامع  ی و مفهوم طرحهای محتو-1

 یل ناکارآمدیشناخت دال.  گذارندیر میگر تاثیکدیوسته در یستم و نظام پیک سین موارد به صورت یهر کدام از ا
  . ن سه بخش و اصالح آنهاستی ایهاییازمند شناخت نارسای جامع نیطرحها
  :توان اشاره کرد یر می به موارد زی توسعه شهری طرحهایاها و مشکالت مربوط به محتوییدر ارتباط با نارسا :الف

ران ی ایشهرساز و ینی شهرنشیهایژگین طرحها با وی و ساختار این طرحها و عدم انطباق محتوی ایا نشدن محتویبوم -1
چرا که مسائل و مشکالت و . ران ی مناطق مختلف ای متفاوت شهرهای و اقتصادی، اجتماعییای جغرافیهایژگیبا توجه به و

  بسته به  ی متفاوتیلذا راه حلها و راهبردها. گر تفاوت داشته باشدی دی نواحی تواند با شهرهای میمعضالت هر شهر
  )وجود شرح خدمات یکسان و یکنواخت برای تمامی شهرها.(طلبدا می ریت بندی مشکالت و نیازها واول
ی طرحها نسبت به ماهیت پیچیده شهرها به خصوص در جهان سوم و ایران با رشد سریع اعدم شناخت کافی محتو -2

  .  مانند آن شهری، عدم ثبات سیاسی ، اقتصادی، مشکالت مدیریتی و-جمعیتی، مهاجرتهای روستا

کید مطالعات أدر واقع ت.  و بر پایه نظریات پاتریک گدس) طرح/ تحلیل/ شناخت(مدل پوزیتیویستیپیروی طرحها از  -3
کید بر فرایند شهرسازی و یا به عبارت دیگر پیروی طرحها از مدل أبر محصول آنها به عنوان یک طرح کالبدی به جای ت
 )1382سعید نیا و مهدی زاده، نقل به مفهوم از (برنامه ریزی خطی به جای مدل برنامه ریزی چرخه ای

کید طرحها بر جنبه های کالبدی در تهیه طرحها و عدم توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محیط أت -4
 .شهری و ترکیب اهداف کالبدی با اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی

 .اشیه ایشرح خدمات واحد برای سه نوع بافت قدیم، بافت در حال توسعه و بافت ح -5

  :ردی قرار گیتواند مورد بررس یر می زیب طرحها در جنبه های و تصویند بررسی مسائل ومشکالت طرحها در بعد فرا:ب
ل تعدد ی که در اکثر موارد به دلی تا ابالغ آنها به سازمان اجرائی شهریب طرحهای و تصویند بررسی بودن فرایطوالن -1

  از آن، عمالًی ناشیامدهای در کشور و پینیبا توجه به روند توسعه شهرنشکشد که  ی سال طول م4 ی ال3مراجع حدود 
ان توسعه یان ساخت وساز در شهرها و جریها، جریرات در کاربریی تغسبب مستندات طرح جامع به یا محتویباعث فرسودگ

  . شودی میشهر
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.  آنهایند اجراء و سازمان اجرائی فرا بای جامع شهریب طرحهای و تصویه، بررسیند تهین فرای بیعدم ارتباط و هماهنگ -2

چگونه ی و مردم هی محلی تخصصی، نهادهایل در امر توسعه شهری دخی و نهادها و سازمانهای که سازمان اجرائیبه طور
 .شود یت داده میب طرحها ندارند و فقط در زمان اجراء به حضور آنها اهمی و تصویه، بررسی در تهینقش

 و ی جامع و نحوه بررسی طرحهایا از محتوی که جدای به نحوه اجراء و سازمان اجرائ مسائل و مشکالت مربوط:ج
  :ردی قرار گیتواند مورد بررس یب طرحها نمیتصو

 آنها اثر بگذارد در یم بر زندگی طرح به طور مستقیشنهادهای که قرار است پیعدم مشارکت مردم به عنوان کسان -1
ه طرح بر ی آن و تهیاه نشدن مردم نسبت به اهداف طرح و محتویب آنها، باعث توجی و تصویو بررس ه برنامه هایند تهیفرا

ن یشود که ا ی مردم میتهایازها ، خواسته ها و اولویه شدن طرح بدون توجه به نی مشاور و کارفرما و تهینه فکریاساس زم
ن نکته را مد نظر قرار یخصوص اگر ابه .  شودی طرحها و برنامه ها میند اجرایموارد باعث مشارکت کمتر مردم در فرا

موضوع ، شود یپرداخت مم توسط مردم یرمستقیم و غی طرح به طور مستقی اجرائینه های از هزیم که قسمت عمده ایده
  درصد 68  سبزوار بر اساس نظر مشاورعه طرح جامیبه عنوان مثال در ته.( شودیمشارکت مردم در اجراء ملموس تر م

ندگان آنها ی مردم و نمایجا،  طرحیه و بررسیکه در روند تهیح بر عهده مردم گذاشته شده در حال طری اجراینه هایهز
  ) استیخال

جه ی طرحها و در نتیه و بررسیند تهی در فرایل در امور توسعه شهری دخی طرح و نهادهایعدم مشارکت سازمان اجرائ -2
، اهداف و برنامه ها که باعث عدم اجراء ی، فنینها از بعد مال آیتهایها و اولوییه طرح بدون توجه به امکانات و توانایته
 . شودی طرح جامع میهایشنهادپی از یاریبس

 سازمانها و ین برنامه های بی در جهت هماهنگی شهری طرحهای در اجرایکپارچه و واحد شهریت یرینبود مد -3
 طرح جامع و نظارت یهاشنهادیت پیان به رعا با مصوبات و مقررات طرح جامع و الزام آنی مسئول در امور شهرینهادها

 . مصوبات طرح جامعیآن بر اجرا

ن یا ابهام در قوانی و یو خصوص یت عمومین مربوط به مالکیقوان  همانندیمقررات شهرسازن ویها در قوانییوجود نارسا -4
 .  مانند آن وی شهریمقررات در مسائل مختلف همانند اراض ن ویقوان و تناقض در
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  سلسله مراتب برنامه ریزی فضائی در ایران -2دول ج
 سطح ملی

)سازمان مدیریت و برنامه ریزی( برنامه های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی-   
)وزارت مسکن و شهرسازی( طرح کالبدی ملی-  
)سازمان مدیریت و برنامه ریزی( طرح آمایش سرزمین-  
. وزیران و دستورالعملهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی،هیات-  
... طرحهای جامع موردی از قبیل طرح جامع کشاورزی، طرح جامع فرودگاهها،طرح جامع بنادرو -   

 سطح یک

 سطح منطقه ای
  .  آغاز شده است1372که از سال ) وزارت مسکن و شهرسازی( طرحهای منطقه ای -

)سازمان مدیریت و برنامه ریزی(استانی طرحهای منطقه ای -
 سطح دو

 سطح ناحیه ای
 طرح به تصویب رسیده 40 شروع شده و تا کنون 1370که تهیه آنها از سال ) وزارت مسکن و شهرسازی( طرح جامع ناحیه ای یا شهرستان -

.است  
  .ندکه در دست تهیه هست) وزارت مسکن و شهرسازی( طرح مجموعه شهری برای کالن شهرها-

 سطح سه
 

 سطح محلی
)وزارت مسکن و شهرسازی( طرحهای جامع برای شهرهای بزرگ و متوسط-  
)وزارت مسکن و شهرسازی( طرحهای تفصیلی برای شهرهای بزرگ و متوسط-  
)وزارت کشور( نفر جمعیت50000 طرحهای هادی شهری برای شهرهای زیر -  
)بنیاد مسکن انقالب اسالمی( طرحهای هادی روستائی-  

)شرکت عمران شهرهای جدید( طرح شهرهای جدید-  
)وزارت مسکن و شهرسازی( طرح آماده سازی شهر-  
)شرکت عمران و بهسازی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی( طرح بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهر-   

 سطح چهار

  )1381مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، (: مĤخذ
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سازمانهای 
NGO   

مهندسین
 مشاور

    فقدان ارتباط میان مراحل برنامه ریزی ، تهیه طرح، اجراء و مدیریت  - 1نمودار 

 
  
  
  
  
  
  

  غیر دولتی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 

  
  )1380،124واگذاری وظایف جدید به شهرداریها،امکان سنجی : یدی رضوانی و دیگران، ساختار مدیریت شهری در ایرانعس: مĤخذ

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی وزارت کشور سازمان امور اداری و استخدامی

)به صورت فرابخشی و شوراهای وابسته( شهریو مدیریت) اقتصادی،اجتماعی،کالبدی(وزارت خانه ها و سازمانهای مسئول برنامه ریزی توسعه  
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 وزارت آموزش و پرورش 

 وزارت بهداشت

 وزارت نیرو

 وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری

 وزارت صنایع

 جهاد کشاورزی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 سازمان تربیت بدنی

 سازمان حفاظت محیط زیست

 شرکت مخابرات

 شرکت ملی گاز
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  هایشنهاد و پیریجه گینت

              ، ی شهرها از تحوالت ملیریرپذیثأ و تینی در کشور و گسترش روز افزون شهرنشیع نظام سکونتیررات سییتغ           
 یهاییرسانان یند و همچنین فرایگاه شهرها در ای شدن و جای مربوط به جهانیژه طرح بحثهای و به وی و جهانین المللیب

 یزی و جامع با مقوله شهر و برنامه ریستمیبرخورد س به ازی در کشور، نی شهریزی و برنامه ری شهرسازیدر نظام فعل موجود
 ی ذهنیستم هایستمها بعد از سین سطح سیده تریچی به عنوان پ را شهرهایکائیه پرداز آمرینگ نظریبولد. می باشی میشهر

 ن اهداف و ی در تدویازمند واقعگرائی نی مربوط به شهر و شهرسازیندهاین اساس درک تحوالت و فرایبر ا.  داندیم
 با ینیشهرنش جهت هماهنگ کردن ی و آرمانیالی خیز از ارائه طرحهای و پرهی و محلی ، منطقه ایاس ملیبرنامه ها در مق

چه که تاکنون در چرا که آن.  استیط شهری ها در محیها و نابسامانی از بروز ناهنجاریری در کشور و جلوگیشهرساز
 کاهش ی براینی شهرنشیندهای از فرای شهری طرحهای و دنباله روی بر شهرسازینیکشور اتفاق افتاده تقدم شهرنش

 یط شهری محیها برایزیتواند در جهت بهبود برنامه ر یر می زیرسد راهکارها ین اساس به نظر میبر ا. مشکالت بوده است
  :موثر باشد

 ین طرحهاا توسعه کالن کشور و به عنوی اصلی به عنوان خط مشیشینه آمایولت در زم کالن دیاستهایم سیترس -1
 شدن ی اجرائی برای قانونیجاد سازو کارهای مسئول و ای ها و سازمانها و نهادهایزی سطوح برنامه ری تمامیباالدست برا

  .آن
ن به باال در جهت ییر متمرکز و پاین به نظام غیی باال به پایزیو برنامه ر  کشور از روند متمرکزیزیاصالح نظام برنامه ر -2
 ین محلی مسئولی طرحها به جهت آشنائیه و اجرای و متخصصان در تهی محلی مشارکت مردم، نهادهایجاد سازو کارهایا

وان  شهر به عنی اسالمی به شورایارات قانونیو دادن اخت تهایها و اولویها، توانمندیازمندی، نیطی محیهایژگیو مردم با و
رمتمرکز در ی غیزیبه عنوان مثال در جهت نظام برنامه ر . و نظارت بر آنهای محلیهایزی در جهت برنامه ری محلتدول

 ین نامه هاییه آی در تهی برسد ولیب مراجع قانون گذاری به تصوین در سطح ملید تا قوانیشی اندیداتیتوان تمه یکشور م
س یش نویط هر شهر، پیشرا به اشرافداشتن ل یبه دل) ی شهر و شهردارینند شوراما (ی مراجع محل،ا دستورالعملهای یاجرائ

، یث مشترکات اقتصادی کشور از حیم بندی و تقسیه و به مراجع مرکز ارسال کنند تا پس از کارشناسین نامه ها را تهییآ
  .ده شونی شهرها تهیط واقعی با توجه به شرای اجرائین نامه هاییآمانند آن  و یاجتماع

مشارکت مردم در به دلیل نقش مؤثر  طرح، یه و بررسی در جهت مشارکت مردم در مراحل تهیتوجه به تمرکز زدائ -3
 و یتیریک مدل مدی به عنوان یح تر توجه به شهرسازی عبارت صحهب.  آنی اجرائیتهاین اهداف و قابلی تدویواقعگرائ
            یی و مشارکت مردم تنها در جایت توسعه مناسب با همکاریریمد .ا عمرانی و یاضیک مدل ریعنوان ه  و نه بیمشارکت

در واقع .  کندیاحساس مش ی خوی زندگیت برایا مسئولین تعلق ی کوچکتریرد که هر شخصی تواند صورت گیم
از . مات مهم نداردیژه در تصمی جز مشارکت گسترده به وی به اهداف چاره ایابی رفع مشکالت و دستی برایت شهریریمد
و   از سازیکی یتمرکززدائ.  مربوط به مشارکت گسترده همگان فراهم شودی و حقوقیاسین رو الزم است مالزمات سیا
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 و یگیر می تصمیشتر برای بیافزائ  و همیریت پذیرا موجب تحرک، مسئولی مشارکت است زینه ساز برای زمیکارها
   . شودی بهتر میاجرا

هرسازی، مشاور و شهرداری در جریان برنامه ریزی و تهیه طرح جامع و مطالعات لزوم همکاری بین وزارت مسکن و ش -4
ت یری رسد بلکه اجرا و مدیه طرح به اتمام نمی مستمر است که با تهیندید فرای جدیکردهای در روی شهریزی برنامه ر.آن
  .زان گذاشته شده استیز بر عهده برنامه ری نیطیرات محییتغ
ت ین را هدایی سطوح پایزی، برنامه ریزی برنامه ری که سطح باالی به طوریزیطوح برنامه ر از سیوجود سلسله مراتب -5

 در جهت ی راهبرد-ی ساختاری از الگویروی بهتر پیبه عبارت. ن محدود شودیی سطوح پایزیکند و خود با برنامه ر
 : باشدی میزیرات که شامل سه سطح برنامه رییت تغیریمد

   ؛ری بلند مدت و فراگیاستگذاریدگاه سیاس کالن با دی در مقی راهبرد-ی ساختار)برنامه(ه طرح یته :الف
  ؛ سطح شهریا تمامی از شهر ی بخشی برای اجرائیاستگذاریدگاه سی با دی محلیه برنامه ها و طرحهایته: ب
 و یاتی عملیزیاز به برنامه ریژه از شهر که نی وی موضوعات خاص و نواحی برای موضع وی موضوعیه طرحهایته: ج

  . خاص دارندیاجرائ
  :شود یر می شامل موارد زی راهبرد-ی ساختاریف طرحهایوظا

  ؛ی و منطقه ای ملیاستهایق سیتلف -1
 ؛ توسعهی عمومی هاین خط مشییتع -2

  در مورد نظارت بر توسعه؛ی کلیشنهادهایارائه پ -3

 ؛از دارندیب کننده نی از شهر که به مداخله مقام تصویی محدوده هایشناسائ -4

 ؛ محدوده عملیه طرحهای تهی برایزی برنامه ریادهایل بنیتشک -5

 ؛ی جمعی با نهادهایته هماهنگیل کمیتشک -6

 ؛مورد مناطق شهر از جمله مرکز شهر در یاستگذاریس -7

  .ی حمل و نقل شهرین خط مشیتدو -8
 یم بندی دهها تقس، دهدیم  شهر را شکلی ساختار و سازمان کالبدی کلی که الگوی راهبرد-یدر چارچوب طرح ساختار

محدوده تاریخی، فرهنگی، مناظر و فضاهای طبیعی، محدوده های روستا شهری، محدوده : ردیگی ز صورت میگر نید
مراکز شهری، صنعتی و یا هر نوع محدوده کارکردی دیگر مشخص شده و اولویت برنامه ریزی عمل و سیاست برخورد با 

 راهبردی محدوده های مختلف بخشهای شهری جنبه کاربردی -طرحهای ساختاریبنابراین در . آنها تعیین و ارائه می شود
یافته و طرحهای عمل برای طراحی شهری و اقدامات عمرانی به صورت راه حلهای بدیل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته 

گیرند تا بر حسب  ار میو در حقیقت به عنوان راهبرد و راهنمای شهرسازی در اختیار نهادهای شهرسازی و شهرداری قر
   .ضرورتها و فوریتهای شهری در کوتاه مدت طرحها و برنامه های اجرائی به فراخور خصوصیات آنها تهیه شود
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مشکالت  ازها وین تعدد نیران و همچنی طرح در ایت منابع سازمان اجرائین سطوح به خصوص با توجه به محدودیا          
 خاص خود در برخورد با مشکالت و یتهای بر اساس اولوین صورت هر شهریا که در ا چر؛د باشدیار مفی تواند بسیم

  . اقدام نماید خود ی و فنی مالیهای و اجرا با توجه به توانمندیزی تواند به برنامه ریمسائل م
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