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طرح های شهری
کتاب سبز1400 )راهنمای عمل شهرداری ها(، مشتمل بر 20 جلد موضوع مختلف 
است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در این جلد 
موضوع “طرح های شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب مشتمل 
بر مواردی همچون؛ طرح جامع شهری، طرح تفصیلی، طرح ساختاری-راهبردی، 
طرح نوسازی بافت های فرسوده، طرح هادی شهری و برنامه راهبردی- عملیاتی 
شهر و شهرداری می باشد. همچنین رابطه طرح های شهری با سیاست ها و طرح های 
فرادست و مسایل تهیه طرح های شهری در ایران از دیگر محورهای این کتاب است.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
مشتمل  شهرداری ها(  عمل  )راهنمای   "1400 سبز  "کتاب  عنوان  با  علمی  محتواهای  تهیه 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون و وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت 
ــت  ــف مدیری ــای مختل ــب در حوزه ه ــار کت ــوا و انتش ــه محت ــه تهی ــبت ب ــا نس ت
شــهری، اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، 
کتــاب ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال 
ــدد  ــای متع ــه چاپ ه ــا ب ــک از آنه ــه و هری ــرار گرفت ــی ق ــی و اجرای ــز علم مراک
ــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از  رســید. ایــن مجموعــه ب
جملــه کتــاب ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن 

و چــاپ شــده بــود.
ــب موصــوف و  ــوای کت ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــز مطالعــات برنامه ری ــد، مرک ــات علمــی جدی ــش و ادبی ــد دان ــه منظــور تولی ب
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

در بیســت عنــوان بــه شــرح ذیــل تهیــه و منتشــر نمــوده اســت؛
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرح های شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیخته اي کــه در بازنگري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 
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پیشگفتار

کتــاب حاضــر، جلــد پنجــم از مجموعــه ی کتــاب ســبز راهنمای شــهرداری ها 
اســت کــه بــه موضــوع طرح هــای شــهری در ایــران می پــردازد.

بــا وجــود آنکــه تنهــا چنــد دهــه از رایــج شــدن تهیــه طرح هــای شــهری در 
ــه،  ــد تهی ــاد در فراین ــا وجــود مشــکالت و کاســتی های زی ــران می گــذرد و ب ای
اجــرا و نظــارت، ایــن طرح هــا جایــگاه خــود را در مدیریــت شــهری به خوبــی 
بنیادی تریــن و  از  امــروزه »طرح هــای شــهری«  بطوریکــه  بــاز کرده انــد. 
ــع  ــود. در واق ــوب می ش ــهری محس ــت ش ــازوکار مدیری ــزای س ــن اج مهم تری
بــا گســترده و پیچیــدن شــدن مســائل شــهری، دیگــر نمی تــوان شــهرها را بــه 
ــا  ــی و ی ــه مکانیســم های انفعال ــا را ب ــرل آن ه ــا و رشــد و کنت حــال خــود ره

ارگانیــک ســپرد.
بدیــن منظــور مقصــود از طرح هــای شــهری ایــن اســت کــه نقــش 
هوشــمندانه مدیریــت شــهری در مواجهــه بــا فعــل و انفعــال کالبــدی، فضایــی و 
... شــهر را بــه رســمیت شناســیم. از ایــن رو نســخه جدیــد یــا بــه عبــارت بهتــر 
کتــاب حاضــر کــه نســخه ســوم محســوب می شــود، بــا درك واقعیــت مذکــور 

تهیــه شــده اســت.
در نســخه جدیــد کتــاب و بازنگــری آن بــا توجــه بــه اســتقبالی کــه 
خواننــدگان از نســخه های پیشــین داشــتند؛ تــالش شــده اســت، ضمــن حفــظ 
ســاختار و اســتخوان بندی اصلــی کتــاب، متــن کتــاب بــا تغییــرات و تحــوالت 
علمــی، اجرایــی و حقوقــی حداقــل یــک دهــه اخیــر همخــوان شــده و آن هــا را 

ــرد. نیــز در برگی
ــج  ــه از رای ــن ده ــش از چندی ــول بی ــه در ط ــا ک ــن از آنج ــر ای ــالوه ب ع
ــای  ــا چالش ه ــواره ب ــران، هم ــهری در ای ــای ش ــرای طرح ه ــه و اج ــدن تهی ش
ــای  ــا برنامه ه ــا ب ــن طرح ه ــدی ای ــاط و هم پیون ــدم ارتب ــه ع ــی از جمل  مختلف
ــود  ــدم وج ــز ع ــهرداری ها( و نی ــژه ش ــی )به وی ــتگاه های اجرای ــی دس عملیات
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ــی و ... مواجــه  ــای اجرای ــردی در برنامه ه یکپارچگــی سیســتمی و تفکــر راهب
بــوده اســت، لــذا برنامــه راهبــردی- عملیاتــی شــهر و شــهرداری، جهــت جلــب 
توجــه کارشناســان شــهری بــه اهمیــت و نقــش برنامــه مذکــور بــه کتــاب افزوده 
شــده اســت. چراکــه امــروزه امیــد مــی رود، نقیصــه عــدم ارتبــاط سیســتماتیک 
ــه و اجــرای  ــه تهی ــکاء ب ــق ات ــی، از طری ــا دســتگاه اجرای ــای شــهری ب طرح ه
برنامــه راهبــردی شــهر و شــهرداری )کــه دســتورالعمل جدیــد و بازنگــري شــده 
آن در ســال 1394 توســط ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای وزارت کشــور 
ــادی برطــرف شــود و هوشــمندی،  ــا حــدود زی ــالغ شــده اســت( ت ــه و اب تهی
هدفمنــدی و عــزم راســخ دســتگاه اجرایــی را در بــه کرســی نشــاندن اهــداف 

ــور برســاند. ــه منصــه ظه ــای شــهری ب طرح ه
احمد�سعیدنیا
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ضرورت�تهیه�طرح�های�شهری

نقش�طرح�های�شهری�در�سازوکار�نظام�شهرنشینی�چیست؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بــه دو اصطــالح  “شــکل گیری”  و 
 “شــکل دهی”  شــهر توجــه شــود:

ــورت  ــه ص ــهر ب ــک ش ــه ی ــد ک ــی رخ می ده ــهر هنگام ــکل گیری”  ش “ش
ارگانیــک و خــود بــه خــود تحــت تأثیــر عوامــل گوناگــون و عمومــًا ناآگاهانــه و 
تدریجــی بــه وجــود آیــد. در ایــن زمینــه، عواملــی بــر یکدیگــر اثــر می گذارنــد 
ــهر  ــکل ش ــتقیم     ش ــه غیرمس ــتقیم و چ ــل     چه مس ــن عوام ــر ای ــد تأثی و برآین
و ســاختار آن را پدیــد مــی آورد. ایــن عوامــل عبارتنــد از: عوامــل جغرافیایــی، 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  مذهبــی،  نظامــی،  سیاســی،  اقتصــادی،  اقلیمــی، 

ــی و... تکنولوژیک
ــق طــرح  ــه شــهر از طری ــرد ک ــی صــورت می گی ــز وقت “شکل دهی” شــهر نی
و برنامــه ای از پیــش اندیشــیده شــده و آگاهانــه، براســاس عوامــل مؤثــر شــکل 

. د گیر
امــروزه بــا پیچیــدن شــدن مســائل شــهری، افزایــش فزاینــده جمعیــت، تنــوع 
و کثــرت نیازهــا و احتیاجــات، نمی تــوان شــهرها را بــه حــال خــود رهــا کــرد 
ــه  ــاال شــکل گیرنــد و ب تــا خودشــان از طریــق برآینــد عوامــل یــاد شــده در ب
ــزار  ــن اب ــهری”  بنیادی تری ــای ش ــن رو، “طرح ه ــد. از ای ــه دهن ــان ادام حیات ش
شــکل دهی شــهرها براســاس نظــم و برنامــه از پیــش اندیشــیده شــده محســوب 

می شــوند.
ضــرورت تهیــه و اجــرای طرح هــای شــهری مخصوصــًا طرح هــای جامــع، 
از نیــاز محســوس بــه یــک ســازوکار بــرای ایجــاد تعــادل در امــور و ضــرورت 

ــاط فضایــی و کالبــدی شــهرها ناشــی می شــود. انضب
بــه عبــارت دیگــر، از آنجــا کــه طــی ســده اخیــر، نظام هــای بســته و نیمــه 
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ــش و  ــل توســعه دان ــه دلی ــای زیســتی ب ــدی در مجتمع ه ــی و کالب بســته فضای
ــادالت و  ــده اند و مب ــته ش ــی، شکس ــی و ارتباط ــده صنعت ــای پیچی فن آوری ه
ــده  ــزون ش ــت روزاف ــد و جمعی ــاده گرفته ان ــرعتی فوق الع ــاالت، س ــل و انتق نق
اســت، نیازهــا و احتیاجــات زندگــی شــهری نیــز گســترده تر، متنوع تــر و 
ضروری تــر شــده اند. بــا در نظــر داشــتن چنیــن شــرایطی اســت کــه می گوینــد 
ــه معقــول؛ زیــرا  ــه ممکــن اســت و ن ــه حــال خــود، ن رهــا ســاختن شــهرها ب
ــزرگ،  ــژه در شــهرهای ب حاکمیــت شــکل گیری و خودانگیختگــی مطلــق، به وی
ــدی و  ــاش کالب ــه از اغتش ــی را )ک ــی فراوان ــادی و اجتماع ــیب های اقتص آس

ــد. ــل می کن ــه تحمی ــه جامع ــوند( ب ــی می ش ــهر ناش ــی ش فضای
اکنــون، اگرچــه کارشناســان و منتقــدان نظــام برنامه ریــزی شــهری در ایــران 
بــه ســازوکار تهیــه و نظــارت فعلــی طرح هــای جامــع شــهری انتقادات بســیاری 
دارنــد، لکــن همگــی بــر ضــرورت وجــود طرحــی از پیــش اندیشــیده شــده و 
همه جانبــه )هماننــد طــرح جامــع و تفصیلــی( بــرای شــکل دهی شــهرها تأکیــد 

رند. دا
ــگ  ــی و فرهن ــام عرف ــن نظ ــهری( ای ــای ش ــالء طرح ه ــته )در خ درگذش
ــود  ــل مختلــف( ب ــر عوام ــی معمــاری و شهرســازی )تحــت تأثی ــی – محل بوم
ــا  ــی امــروز ب کــه شــهرها را به صــورت مــوزون و ارگانیــک شــکل مــی داد، ول
گســترش شــهرها و پیچیــده شــدن نیازهــا و شــرایط، تهیــه طرح هــای شــهری 

ــده اند. ــل ش ــر تبدی ــرورت اجتناب ناپذی ــک ض ــه ی ب
در ایــن راســتا سیاســت گذاران تهیــه طرح هــای شــهری از همــان ابتــدا ایــن 
ضــرورت را حــس کردنــد و تأکیــد نمودنــد کــه الزم اســت در هــر شــهر پــس 
ــه  ــده، ب ــای آین ــه وضــع موجــود و پیش بینی ه ــناخت همه جانب از بررســی و ش
منظــور حــل مســائل وضــع موجــود و برطــرف کــردن نیازهــای آتــی؛ ضوابــط 
و معیارهــای تخصیــص، توزیــع و ســاماندهی فعالیت هــا و شــرایط و الزامــات 

کالبــدی و خدماتــی شــهر تعییــن شــود.
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ضرورت هــای  از  شــهری  طرح هــای  تهیــه  ضــرورت  کلــی،  به طــور 
ــای  ــت. در ضرورت ه ــده اس ــی ش ــتی ناش ــی و محیط زیس ــادی، اجتماع اقتص
ــوب  ــی مطل ــن”  و  “کارای ــه از زمی ــره وری بهین ــون  “به ــی چ ــادی مفاهیم اقتص
خدمــات”  و در ضرورت هــای اجتماعــی نیــز مفاهیمــی چــون  “عدالــت”، 
 “تعــادل در توزیــع خدمــات”،  “حفــظ منافــع عمومــی”  و  “جلوگیــری از تعــدی 
ــران”  و  ــی و خصوصــی دیگ ــای عموم ــا و فضاه ــه عرصه ه ــراد ب ــرض اف و تع
ــع  ــداری مناب ــظ و پای ــرورت حف ــه ض ــوان ب ــتی آن می ت ــأ محیط زیس از منش
ــا شــرایط طبیعــی اشــاره نمــود. ــزوم ســازگاری شــهر ب ارزشــمند طبیعــی و ل

مطالعــه�ی�تغییــرات�تعــداد�و�حجــم�جمعیــت�ایــران�از�ســال��1335تــا�ســال�
ــت� ــه�جمعی ــر�ب ــون�نف ــدود��61میلی ــن�دوره،�ح ــد،�در�ای ــان�می�ده 1395 نش
اضافــه�شــده�اســت��در�ایــن�دوره��60ســاله�به�طــور�متوســط�ســاالنه�بیــش�از�یــک�
میلیــون�نفــر�بــه�جمعیــت�کشــور�افــزوده�شــده�اســت��رشــد�جمعیــت�ایــران�تــا�
شــروع�انقــالب�اســالمی�رونــدی�کاهنــده�و�پــس�از�انقــالب�اســالمی�افزایش�یافتــه 
ــک��4درصــد� ــه�رشــدی�نزدی ــاره�ب ــه�یک�ب ــه�در�دهــه�ی�65-�1355ب به�طــوری�ک
ــوده�اســت��البتــه� ــران�بی�ســابقه�ب رســیده�کــه�در�تاریــخ�تحــوالت�جمعیتــی�ای
ــوط� ــر�مرب ــر�تأثی ــن�بســیاری�وارد�کشــور�شــدند،�اگ در�دهــه�65-�1355مهاجری
بــه�معاودیــن�عراقــی�و�به�خصــوص�ورود�پناهنــدگان�افغانــی�بــه�کشــور�را�از�رقــم�
رشــد�ســاالنه��4درصــد�کســر�شــود�میــزان�رشــد�طبیعــی�ســاالنه�جمعیــت�بــه�
رقمــی�حــدود��3/2درصــد�می�رســد�کــه�میــزان�رشــد�بــاالی�جمعیــت�را�نشــان�

ــی:�124�،1384(� ــد )میرزای می�ده
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برگرفته از گزارش »جمعیت شهری ایران و آینده آن با نگاهی به جمعیت کالن شهرها«، 
www.srtc.ac.ir پژوهشکده آمار، به آدرس

ــای  ــم     و طرح ه ــهری     به طور اع ــای ش ــرای طرح ه ــه و اج ــن تهی بنابرای
جامــع     به طور اخــص بــه مقتضــای شــرایط پیچیده تــر، توســعه یافته تر و 
گســترده تر زندگــی در شــهرهای معاصــر و همچنیــن تنــوع نیازهــا و احتیاجــات 
ــزار  ــوان اب ــهری به عن ــای ش ــتفاده از طرح ه ــن رو اس ــت. از ای ــی از آن اس ناش
تنظیم کننــده محیــط کالبــدی ضــروری اســت. دالیــل ایــن ضــرورت در کتــاب 

 “شــهرهای ایــران و طرح هــای جامــع”  چنیــن بیــان شــده اســت:
ــدن  ــزه ش ــون مکانی ــی چ ــر عوامل ــت تأثی ــهرها1 تح ــترش ش ــف: گس ال
ــع  ــکل جوام ــوع و متش ــات متن ــه خدم ــاز ب ــت و نی ــعه صنع ــاورزی، توس کش
متمرکــز انســانی در آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت. بــا قبــول رشــد ســالیانه 
شهرنشــینی بــه میــزان 4 درصــد بــرای جمعیــت شهرنشــین در ایــران بــه چندین 
ــر مقــدار موجــود خواهــد رســید، یعنــی در طــول چنــد ســال، تأسیســات  براب
ــع  ــر رف ــد     عالوه ب ــت شهرنشــین جدی ــرای زندگــی جمعی ــزات الزم ب و تجهی

ــود. ــن ش ــود     باید تأمی ــای موج نیازه

1-  - تعداد شهرها از 271 شهر در سال 1345، به 1245 شهر در سال 1395 و میزان شهرنشیني از 38 درصد، به 
74 درصد طي همین مدت بالغ گردیده است. )مرکز آمار ایران، 1396(
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بــرای جمعیــت  در خدمــات شــهری  ســرمایه گذاری  ب: چندوچــون 
ــد  ــمار بخشــی مطــرح خواه ــای بی ش ــا و برنامه ه ــده در طرح ه شهرنشــین آین
ــگ  ــهری هماهن ــای ش ــرای طرح ه ــد از مج ــر بای ــا ناگزی ــن برنامه ه ــود و ای ب
شــوند و فقــط از ایــن طریــق می تــوان بیــن نیازهــای جوامــع شــهری و منابــع 
بالقــوه، روابــط منطقــی و توجیــه کننــده برقــرار نمــود. در نبــود ایــن طرح هــا 
ــتند  ــه هس ــا آن مواج ــروزه ب ــهرها ام ــه ش ــده ای ک ــکالت پیچی ــائل و مش مس
ــش  ــی افزای ــای بخش ــا و پروژه ه ــی برنامه ه ــی و ناهماهنگ ــت پراکندگ ــه عل ب

ــود از: ــد ب ــارت خواهن ــن مشــکالت عب خواهــد یافــت. اهــم ای
رشــد شــهرها: رشــد ســریع شــهرها موجــب عــدم تعــادل بیــن توزیــع . 1

خدمــات و ســرمایه گذاری ها در ســطح ملــی خواهــد شــد و روســتاها 
بــه تدریــج قــدرت خــود را بــه نفــع شــهرها از دســت خواهنــد داد و به 
همیــن نســبت بخــش کشــاورزی نیــروی انســانی و منابــع حیاتــی خــود 
ــذارد  ــات می گ ــش خدم ــت بخ ــود را در خدم ــن و آب خ ــر زمی نظی
ــورت  ــه ص ــده ب ــت تولیدکنن ــج از حال ــه تدری ــور ب ــت کش و جمعی

مصرف کننــده در می آیــد.
مســأله زمیــن: احتیــاج بــه زمیــن در شــهرها موجــب تغییــر در کاربــرد . 2

ــاج  ــش احتی ــر افزای ــرف دیگ ــردد، از ط ــاورزی می گ ــای کش زمین ه
ــه  ــرد ک ــاال می ب ــدری ب ــروری را به ق ــن کاالی ض ــن ارزش ای ــه زمی ب
ــه آن را از قــدرت گروه هــای متوســط و کم درآمــد  امــکان دسترســی ب
ــت  ــا اکثری ــن گروه ه ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــد و بای ــارج می کن خ
عظیــم جمعیــت شهرنشــین آینــده را تشــکیل داده و احتیــاج بــه مســکن 
ــر  ــهرها را در ب ــت مســکونی ش ــم باف ــروه قســمت اعظ ــن دو گ در ای

خواهــد گرفــت.
ــرژی دو مســأله اساســی مطــرح اســت. . 3 ــرژی: در موضــوع ان مســأله ان

اول: نفــت کاالیــی اســت کــه به تدریــج کمیــاب خواهــد شــد و 
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ــرد.  ــتفاده ک ــروز اس ــه روال ام ــتقیم و ب ــورت مس ــه ص ــد از آن ب نبای
ــرژی  ــرژی ماننــد ان ــع ان ــوژی امــروز اســتفاده از ســایر مناب دوم: تکنول
خورشــیدی را ممکــن ســاخته اســت و اگــر در آینــده اســتفاده از ایــن 
نــوع منابــع بــه لحــاظ اقتصــادی قابــل توجیــه شــود، مصــرف آن جنبــه 
عــام خواهــد یافــت؛ بنابرایــن، مســأله تنظیــم کالبــدی شــهری در رابطــه 
ــهر  ــر ش ــاي نظی ــرح ایده ه ــرژی و ط ــر ان ــواع دیگ ــتفاده از ان ــا اس ب
ســبز و شــهر اکولوژیــک مطــرح می گــردد. چگونگــی انتظــام کالبــدی، 
ــا  ــرده ی ــهري )فش ــعه ش ــدل توس ــل، م ــن و حمل ونق ــري زمی کارب
پراکنــده رویــي( و روابــط بیــن اجــزای آن و ارتباطــات، همــه بــر نحــوه 
ــه مســائلی  ــذارد ک ــر می گ ــه آن اث ــرژی و هزین ــتفاده از ان ــدار اس و مق
را نیــز در ارتبــاط بــا طــرح شــهری مطــرح می کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر 
ــه  ــت آن در شــهرها ک ــرژی و کمی تجدیدنظــر در نحــوه اســتفاده از ان
مصرف کننــدگان عمــده آن خواهنــد بــود، بــدون وجــود طرح هــای کــه 
ــم شــده باشــند غیرممکــن اســت. )حســین زاده  ــن اســاس تنظی ــر ای ب

ــر، 1370( دلی

پیشینه�تهیه�طرح�های�شهری

ایــران یکــی از کشــورهای باســابقه و بــا پیشــینه بســیار زیــاد در شهرســازی 
ــه ســیر  ــی ب ــا نگاهــی اجمال ــان کشــورهای جهــان محســوب می شــود. ب در می
تحــول شهرنشــینی و تاریــخ شــهرهای ایــران، می تــوان 8 دوره از شهرســازی را 

از هــم متمایــز نمــود کــه عبارتنــد از:
شهرسازی در دوره مادها. 	
شهرسازی در دوره هخامنشیان. 	
شهرسازی در دوره اشکانیان. 	
شهرسازی در دوره ساسانیان. 	
شهرسازی در ادوار اسالمی. 	
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شهرسازی در دوران معاصر قبل از انقالب اسالمی. 	
شهرسازی در دوران معاصر بعد از انقالب اسالمی. 	

امــا به رغــم آنکــه پیشــینه شهرســازی در ایــران کــه بــه گذشــته های بســیار 
ــدان  ــابقه ای چن ــورمان س ــهری در کش ــای ش ــه طرح ه ــردد، تهی ــاز می گ دور ب
ــالب  ــل از انق ــر قب ــه دوران معاص ــی آن ب ــه های تاریخ ــدارد و ریش ــی ن طوالن

ــردد. ــاز می گ ــالمی ب اس
برایــن اســاس تمایــل بــه نمایشــي از  “پیشــرفت”  و  “نوگرایــي”  ک   ــه ب   ــا نفــوذ 
ــوی  ــد از دوران پهل ــران شــروع ش ــار در ای ــان قاج ــه از زم و گســترش مدرنیت
ــه  ــه جامع    ــدون آنک    ــد ب    ــي می یاب ــهر تجل ــت ش ــازوکار و باف ــد در س ــه بع ب
ایرانــي بــه مبانــي نظــري و فلســفي کــه در وراي آن نهفتــه، معتقــد و ی   ــا حتــي 
ــه مفهومــي  ــچ گاه ســخن از انســان گرایی ب ــران هی ــرا در ای از آن آگاه باشــد، زی
کــه در اروپــاي پــس از رنســانس متــداول ب   ــود، مطــرح نبــوده اســت. مدرنیتــه 
دوران پهلــوي در معمــاري ســاختمان های دولتــی ب   ــا ظاهــر ملي گرایــي، 
ــغ  ــالم را تبلی ــش از اس ــاي پی ــاري دوره ه ــا معم ــدرن ب ــي م ــي از بناهای ترکیب
ــق  ــه ماشــین ارزش مطل ــی ب ــر غرب گرای ــه ب ــا تکی ــد و در شهرســازي ب می کن
ــا  ــا )1309( ت ــوان نقشــه خیابان ه ــن طــرح شــهري تحــت عن ــد. از اولی می ده
ــا  ــا تنه ــض خیابان ه ــهري )1344(، احداث و تعری ــع ش ــای جام ــروع طرح ه ش
موضــوع قابــل توج   ــه در شهرســازی بــوده کــه ایــن رونــد کــم و بیــش امــروز 

نیــز ادامــه دارد )بحرینــی و امیــن زاده، 1385(.
  به طورکلی “ بــا آغــاز قــرن معاصــر، بــه دنبــال تحــوالت اجتماعــی، اقتصــادی 
ــات  ــام اقدام ــا انج ــد و ب ــاز گردی ــران آغ ــن در ای ــازی نوی ــی، شهرس و سیاس
گوناگــون و تأثیرگــذار همــراه بــا تصویــب قوانیــن متعــدد، شــروع شــد )برخــي 
از مهم تریــن اقدامــات تأثیرگــذار بــه تفکیــک دوره زمانــي در جــدول شــماره 1 
و ســابقه تحــوالت قوانیــن و مقــررات شــهری در جــدول شــماره 2 ارائــه شــده 
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اســت(.
طــرح پیشــنهادی شــهر همــدان به عنــوان اولیــن طــرح شــهری، توســط کارل 
فریــش )مهنــدس چرمســاز و رئیــس کارخانــه چرم ســازی همــدان( تهیــه و بــه 
وزارت داخلــه پیشــنهاد شــد و در آبــان مــاه 1310 بــه تصویــب وزارت داخلــه 
رســید. براســاس ایــن طــرح، بایــد میدانــی بــه قطــر 150 متــر در مرکــز شــهر 
ــه  ــا ب ــد و خیابان ه ــاد می ش ــزی ایج ــعاعی مرک ــض ش ــان عری ــش خیاب ــا ش ب
ــدند.  ــم می ش ــری خت ــه 750 مت ــدی در فاصل ــوار( کمربن ــض )بل ــان عری خیاب
ــزی  ــان مرک ــش خیاب ــن و ش ــبزه میدان که ــزی، س ــدان مرک ــب می ــن ترتی بدی

ــی، 1380(. ــد )حبیب ــدم می کردن ــهر را منه ــالت ش مح
در ســال 1312  “قانــون تعریــض و توســعه معابــر و خیابان هــا”  بــه تصویــب 
رســید و بــا وجــود آنکــه در مفــاد ایــن قانــون بارهــا تجدیدنظــر شــد و بــر توان 
اجرایــی آن افــزوده گردیــد، امــا اقدامــات اصلــی شهرســازی در ســال های بعــد 

ــورت گرفت. ص
بــر همیــن اســاس بــود کــه در تهــران، اگرچــه دیوارهــای پهــن شــهر خــراب 
شــد و خیابان هــای جدیــدی روی خندق هــای کهــن ایجــاد گردیــد، لکــن ایــن 
اقــدام بــدون پیــروی از برنامــه ای مشــخص گســترش یافــت و چنــان شــد کــه 
ــوی  ــاران فرانس ــه مستش ــت ب ــوی دول ــران از س ــهر ته ــد ش ــه جدی ــه نقش تهی
ــه  ــن نقش ــد، اولی ــه ش ــال 1316 تهی ــه در س ــه ک ــن نقش ــد. ای ــذار گردی واگ

ــود. ــه شــهر تهــران ب شهرســازی در قــرن کنونــی و مربــوط ب
در ایــن ســال ها، بــه دســتور بوذرجمهــری )کفیــل شــهرداری تهــران( 
 “خیابان ســازی” های عمــده ای در بافت هــای پیرامــون و مرکــزی آن زمــان 
شــهر تهــران بــه اجــرا درآمــد و دو ســال بعــد یعنــی در ســال 1318 کــه  “قانــون 
ــه خیابان هــا و  ــب شــد، بدن ــی درگذرهــا و...”  تصوی ــه پیش آمدگ و آیین نام
ــدند. ــی خــاص ش ــت از ضوابط ــه تبعی ــزم ب ــر آن مل ــاختمان های مشــرف ب س
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ــه  ــوم ب ــازمانی موس ــزی در س ــازی و طرح ری ــال 1324 بخــش شهرس در س
ــر  ــؤولیت آن ب ــد و مس ــکیل ش ــران تش ــن”  در ای ــار تروم ــل چه ــازمان اص  “س
ــس  ــدس گیب ــن و مهن ــر تورس ــه دکت ــاز از جمل ــدس شهرس ــد مهن ــده چن عه
نهــاده شــد. ایــن عــده نیــز بــرای اولیــن بــار مطالعــات و طرح ریــزی ســه شــهر 
شــیراز، اصفهــان و ســنندج را بــه زبــان انگلیســی تهیــه کردنــد )رشــدیه، 1350(.
ــی  ــأت عال ــه” و  “هی ــازمان برنام ــیس  “س ــا تأس ــان ب ــال 1327 هم زم در س
ــور  ــی در کش ــزی عمران ــازوکار برنامه ری ــاد س ــی ایج ــای اصل ــه”، زمینه ه برنام

بــه وجــود آمــد.
در ایــن حــال، تحــوالت اجتماعــی ناشــی از نوگرایــی در جامعــه و افزایــش 
رفــاه اجتماعــی، ســبب رشــد طبیعــی جمعیــت و توســعه فزاینــده شهرنشــینی 
ــهری  ــی ش ــد زندگ ــای جدی ــات و نیازه ــا، خدم ــی آن فعالیت ه ــد و در پ ش

بیشــتر شــد.
ــون  ــال 1327،  “قان ــهری”  در س ــران ش ــازی و عم ــون  “نوس ــب قان تصوی
شــهرداری”  در ســال 1334 و قانــون  “کمــک زمینــی بــرای اجــرای برنامه هــای 
شهرســازی و اقدامــات عمرانــی و...”  در ســال 1339، زمینه هــای حقوقــی 
ــد و از  فعالیت هــای شهرســازی و مدیریــت شــهری را در شــهرها فراهــم کردن
دهــه 1340، تهیــه طرح هــای شــهری در دســتور کار کارگــزاران قــرار گرفــت.
ــکا و وزارت  ــی آمری ــران بین الملل ــأت عم ــن هی ــراردادی بی ــای ق ــا امض ب
ــح  ــروه صل ــوان گ ــت عن ــربازان، تح ــروه از س ــن گ ــه 30، اولی ــور در ده کش
)Peace group( بــه ایــران آمدنــد و در وزارت کشــور مشــغول بــه کار شــدند. 
ــه  ــدی تهی ــبکه بندی و گذربن ــرح ش ــهرها، ط ــتر ش ــرای بیش ــه، ب ــن گون بدی

ــد. کردن
هم زمــان بــا آن و بــا شــروع برنامــه عمرانــی ســوم کشــور، طبــق 
ــدس  ــک مهن ــد، ی ــد ش ــان منعق ــران و آلم ــت ای ــن دول ــه بی ــه ای ک موافقت نام
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ــازی در وزارت  ــام شهرس ــه ن ــازمانی ب ــکیل س ــا تش ــل ب ــام فای ــه ن ــی ب آلمان
کشــور، بــرای چنــد شــهر از جملــه اصفهــان، طــرح گذربنــدی و اصــالح شــبکه 
تهیــه کــرد. بعضــی از ایــن طرح هــا بــه تصویــب وزیــر کشــور    که در آن زمــان 
ــور شهرســازی و شــهرداری ها بود    رســید  ــب ام ــا مرجــع نظــارت و تصوی تنه

ــد. ــتفاده ش ــر اس ــا کمت ــی از آن طرح ه ول
ــون در کشــور  ــی کــه هــم اکن ــا کیفیت ــن ترتیب، “طرح هــای شــهری ب ــه ای ب
ــاز  ــور )46-1341( آغ ــی کش ــوم عمران ــه س ــدای برنام ــت از ابت ــداول اس مت
گردیــد. در ســال های اول اجــرای برنامــه عمرانــی ســوم کشــور، قــرارداد تهیــه 
طــرح جامــع چنــد شــهر بیــن ســازمان برنامــه و تعــدادی از مؤسســات مشــاور 
ــه در ســال 1343 وزارت  ــن ک ــا ای ــد. ت ــد گردی ــاری و ســاختمانی منعق و معم
ــت  ــی شهرســازی تأســیس یاف ــال آن شــورای عال ــه دنب ــی و مســکن و ب آبادان
ــاًل  ــا قب ــرارداد آن ه ــه ق ــع شــهرهایی ک ــای جام ــه طرح ه و نظــارت در کار تهی
منعقــد شــده بــود، بــه عهــده دبیرخانــه شــورای عالــی شهرســازی محــول شــد 
و پــس از مدتــی عقــد قراردادهــای جدیــد در ایــن مــورد بــه دبیرخانــه مذکــور 

واگــذار گردیــد”.
ــه  ــوط ب ــات مرب ــور )51-1347( مطالع ــارم کش ــی چه ــه عمران “در برنام
ــه ســوم آغــاز شــده  ــه بعضــی از آن هــا در برنام ــع 20 شــهر ک طرح هــای جام
ــع شــهرهای  ــای جام ــد. طرح ه ــه اجــرا درآم ــه مرحل ــت و ب ــه یاف ــود، خاتم ب
بندرعبــاس، تهــران1، تبریــز، قزویــن، رشــت، بندرلنگــه، انزلــی، همــدان، اهــواز، 
ــهر از آن  ــادان و خرمش ــهد، آب ــان، مش ــیراز، اصفه ــرج، ش ــا، ک ــر، جلف بابلس

جمله انــد”.
ــوان  ــران، می ت ــع را در ای ــای جام ــرای طرح ه ــه و اج ــی تهی ــروع واقع ش

1- - نخســتین طرح جامع تهران در ســال 1347 با افق 25 ساله توسط مهندسان مشاور عبدالعزیز فرمانفرمائیان و 
ویکتور گرئون در پنج جلد تهیه شــد. اساس این طرح بر محدود کردن جمعیت تهران به میزان پنج میلیون و 5۰۰ 

هزار نفر در سال 137۰ و پذیرش الگوی توسعه خطی )شرقی- غربی( استوار شده بود.
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ــن  ــه در ای ــت ک ــور دانس ــارم کش ــی چه ــه عمران ــه برنام ــا تهی ــان ب هم زم
ــی در آن  ــی خدمات  ده ــد و چگونگ ــتری یافتن ــت بیش ــا صراح ــه، طرح ه برنام
ــت در  ــا می بایس ــده، طرح ه ــاد ش ــه ی ــاس برنام ــدند. براس ــدون ش ــا م زمینه ه
ــهر  ــود ش ــع موج ــناخت وض ــه اول ش ــدند: در مرحل ــرا می ش ــه اج دو مرحل
ــای  ــم برنامه ه ــه دوم، تنظی ــدی و در مرحل ــادی و کالب ــی، اقتص ــر جمعیت از نظ
ــا  کوتاه مــدت شــهر براســاس طــرح جامــع و انطبــاق فعالیت هــای شــهرداری ب

ــد. ــرار می گرفتن ــات ق ــور موضوع آن، مح
ــه  ــر توج ــن دوره، بیانگ ــع در ای ــای جام ــات طرح ه ــرح خدم ــی ش “بررس
ــی  ــه شــهر و نگاه ــی ب ــی، نگــرش نســبتًا جامع ــع مشــکالت آت ــه رف طــرح ب
بــه مســائل منطقــه ای بــه منظــور تدویــن ایــن طرح هاســت. افزایــش جمعیــت 
شــهرها و توزیــع نامتناســب آن در طــول برنامــه چهــارم، مشــکالت تــازه ای در 
نظــام شــهری ایجــاد نمــود و دســت اندرکاران مســائل شــهری را بــر آن داشــت 
ــه  ــید. ب ــری بیندیش ــور جدی ت ــهرها به ط ــیخته ش ــترش لجام گس ــر گس ــا ب ت
همیــن ســبب در برنامــه پنجــم )56-1352( اهــداف طرح هــای جامع” هدایــت 
و توســعه منظــم شــهرها، ایجــاد هماهنگــی در توزیــع تأسیســات و تجهیــزات 
ــکالت  ــع مش ــرای رف ــهرداری ها ب ــاد ش ــی و ارش ــن راهنمای ــهری و همچنی ش
شــهری” عنوان شــد کــه نشــانگر توجــه وســیع تر طرح هــا بــه مســائل منطقــه ای 

ــد”. ــر می باش ــوی دیگ ــی از س ــائل اجرای ــو و مس از یک س
همچنیــن الزم بــه ذکراســت کــه “ قانــون اصــالح پــاره ای از مــوارد و الحــاق 
ــه قانــون شــهرداری “ در اســفند 1345 تصویــب شــد و اقداماتــی  چنــد مــاده ب
عمــده بــرای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف برنامه ریــزی شــهری در ایــران از ایــن 
ــد: پیوســت  ســال آغــاز شــد، برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه چنیــن بودن
مــواد 97 تــا 101 الحاقــی بــه قانــون مذکــور، تدویــن مقــررات و ضوابــط تهیــه 
ــا  ــم ی ــن حری ــازی، تعیی ــی شهرس ــورای عال ــیس ش ــهری، تأس ــای ش برنامه ه
ــه  ــر فعالیت هــا و ساخت وســازها در شــهرها، صــدور پروان محــدوده نظــارت ب
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نظــارت ســاختمانی بــرای هرگونــه عملیــات ســاختمانی در محــدوده خدماتــی 
و حریــم شــهرها و...” )حجتــی اشــرفی، 1374(.

ــن  ــور تدوی ــه منظ ــهری ب ــران ش ــازی و عم ــون نوس ــال 1347 قان در س
ــهرها  ــی در ش ــات اساس ــا اصالح ــد ت ــب ش ــهرها تصوی ــازی ش ــط نوس ضواب
ــهرها و  ــات ش ــی و اصالح ــاله عمران ــای پنج س ــه برنامه ه ــود. تهی ــد ش قانونمن
ــی  ــر، برخــی از موضوعات ــعه و اصــالح معاب ایجــاد تأسیســات شــهری و توس

ــون اســت. ــن قان ای
در اســفند 1351 قانــون تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 
تصویــب شــد و در تیرمــاه 1353 قانــون تغییــر نــام وزارت آبادانــی و مســکن، 
ــع  ــرح جام ــف ط ــه تعاری ــید ک ــب رس ــه تصوی ــازي ب ــه وزارت راه و شهرس ب
شــهر، طــرح تفصیلــی و طــرح هــادی و همچنیــن مقــررات کلــی احــداث بنــا 
ــون  ــن قان ــم شــهرها، در ای ــی و حری و تأسیســات در خــارج از محــدوده قانون

ارائــه شــده اســت.
ــالمي و  ــالب اس ــس از انق ــوالت پ ــرات و تح ــال تغیی ــال 1357 بدنب از س
ــزی شــهري  ــي، نظــام شهرنشــیني و برنامه ری ــگ تحمیل ــوع جن ــب آن وق متعاق

ــد. دچــار تحــوالت بســیار بزرگــي گردی
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جدول شماره 1: سیر تحول اقدامات معاصر تأثیرگذار در نظام شهرسازی ایران1

دوره�
شاخص�ترین�اقدامات�تأثیرگذارزمانی

-1327
1357

    احداث میادین و خیابان ها در تهران و دیگر شهرها توسط کارشناسان خارجی- 
    ساخت ساختمان های اداری در اطراف پارک شهر و ارگ قدیم- 
    تهیه برنامه های جامع برای شهرهای اصفهان، سنندج، بیجار و ارومیه به زبان انگلیسی - 

توسط کارشناسان آمریکایی و در چارچوب اصل ترومن
    تهیه طرح های هادی توسط سپاه صلح- 
    برنامه ریزی با تلفیق پروژه ها- 
    برنامه های رایج کنونی از آغاز برنامه سوم شروع شده اند. در سال های اول برنامه سوم - 

عمرانی کشور قرارداد تهیه طرح جامع چند شهر�با�تعدادی�از�مشاوران�منعقد�شد
    تأسیس وزارت آبادانی و مسکن و�شورای�عالی�شهرسازی�جهت�نظارت�برکار�تهیه�برنامه�- 

جامع�شهرها
    تهیه طرح جامع برای شهر تهران�توسط�کارشناسان�ایرانی�و�خارجی- 
    اتمام و تصویب مطالعات طرح های جامع مربوط به 20 شهری که بعضی از آن ها�از�- 

برنامه�سوم�آغاز�شده�بودند
    شروع بحث مربوط به خودیاری و مشارکت مردمی- 
    پیدایش مکانیزم های  “از�پایین�به�باال”  و�ایجاد�دفاتر�عمران�محلی- 
    آغاز مطالعات و بررسی طرح های جامع شهرهایی که در سرشماری سال 1345 باالتر�- 

از��25000نفر�جمعیت�داشتند
    همراه شدن برنامه های جامع با طراحی کالبدی و توسعه اقتصادی     اجتماعی- 

-1398
1357

مطرح�شدن�بحث�حوزه�نفوذ�در�برنامه�ریزی�شهری- 
بازسازي�مناطق�آسیب�دیده- 
    شروع تهیه برنامه های آماده  سازي زمین- 
شروع�برنامه�های�مربوط�به�شهرهای�جدید- 
    شروع بحث درباره استفاده از ابزارهای منطقه ای در برنامه های شهری- 
تصویب�سند�توانمندسازي�سكونتگاه�هاي�غیررسمی- 
طرح�های�ساختاري�و�راهبردي- 
ابالغ�سیاست�های�کلي�شهرسازي- 
ساخت�مسكن�مهر�در�شهرها- 
تدقیق�تعاریف�و�مفاهیم کاربری�های�شهری�و�تعیین�سرانه�آن�ها- 
طرح�مناطق�نمونه�گردشگري- 
طرح�های�هادی�روستایی�و�منظومه�های�روستایی- 
دستورالعمل�نحوه�تهیه�سند�پهنه�بندی�حریم- 
سند�ملی�راهبردی�بهسازی،�نوسازی�و�توانمندسازی�بافت�های�فرسوده�و�ناکارآمد�شهری- 
تبیین�سیاست�های�بازآفرینی�شهری�����ارتقای�قابلیت�زیست�پذیری�و�کیفیت�زندگی�شهری- 
دستورالعمل�الزامات�و�مالحظات�دفاعی�و�پدافند�غیرعامل- 
ضوابط�عام�استقرار�ساختمان�های�بلند�در�شهرهاي�ایران�اصول�و�احكام�کلي- 
تبیین�جایگاه�قانوني�و�سازوکار�استقرار�نظام�مدیریت�یكپارچه�مجموعه�شهري- 
لزوم�تهیه�سند�ملي�تاب�آوری�شهري�در�برابر�بیماری�های�اپیدمیک- 

1-  - ماخذ: ملك افضلي کریمي، 1373 )اصالحات، اضافات و الحاقات تا 1398 توسط نگارنده(
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ــرح  ــات ط ــی در شــرح خدم ــر کل ــا تجدیدنظ ــالب اســالمي، ب ــس از انق پ
ــای  ــال 1363، طرح ه ــوذی در س ــوزه نف ــات ح ــردن مطالع ــه ک ــع و اضاف جام

ــد. ــات خــود ادامــه دادن ــه حی ــار دیگــر ب جامــع ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه قبــل از انقــالب در تهیــه طرح هــای شــهری فقــط 
ــهری  ــای ش ــه طرح ه ــد و مجموع ــه می ش ــر گرفت ــهرها را در نظ ــدوده ش مح
ــس از آن،  ــا پ ــتند؛ ام ــه داش ــی توج ــی فیزیک ــی و طراح ــرات فیزیک ــه تغیی ب
ــتایی  ــکرانه های روس ــوذ و پس ــوزه نف ــه ح ــه ب ــده، توج ــش آم ــکالت پی مش
ــن  ــف و قوانی ــی در وظای ــد اصالحات ــرد. از آن گذشــته، بای ــز ضــروری ک را نی
شــهری و شهرســازی و شــورای عالــی شهرســازی نیــز بــه وجــود می آمــد. چــرا 
کــه جابه جایــی جمعیــت و مســائل مربــوط بــه منطقــه شــهری، لــزوم هماهنگــی 
ــردم و  ــارکت م ــکان مش ــردن ام ــم ک ــه ای، فراه ــهری منطق ــزی ش در برنامه ری
ــای  ــردن طرح ه ــه ای ک ــن و منطق ــازي زمی ــهرداری ها، آماده  س ــی ش ــت فن تقوی
ــن  ــا و همچنی ــب آن طرح ه ــی و تصوی ــه و بررس ــود و روش تهی ــهری، بهب ش
ــی شــهر و حــوزه نفــوذ  ــوای مطالعــات در برنامه هــای عمران ــر محت ــزوم تغیی ل
ــن  ــدند. بدی ــته می ش ــان برداش ــد از می ــه بای ــد ک ــکالتی بودن ــه مش آن از جمل
منظــور، اهــداف و عناویــن مطالعــات و شــرح خدمــات و وظایــف مربــوط بــه 
ــام  “طرح هــای توســعه و عمــران  ــه ن ــع در ســال 1363 ب ــه طرح هــای جام تهی
و حــوزه نفــوذ و تفصیلــی شــهرها”  تصویــب و بــه اجــرا گذاشــته شــد و مقــرر 
ــه شــود و  ــع تهی ــای  جام ــه شــهرها، طرح ه ــرای هم ــار دیگــر ب ــه ب ــد ک گردی
یــا اینکــه طرح هــای  جامــع قبلــی طبــق ضوابــط جدیــد تجدیدنظــر و اصــالح 
شــوند. چنــان بــود کــه نظمــی جدیــد در طرح هــای  شــهری بــه وجــود آمــد و 

فعالیــت در ایــن زمینــه از ســر گرفتــه شــد.
ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز در ســال 1363 قراردادهــای تیــپ مطالعــات 
طرح هــای  جامــع را تغییــر داد و قراردادهــای جدیــد را ابــالغ کــرد. در پــی آن، 
یعنــی از اواســط دهــه 60، نهضــت ایجــاد شــهرهای جدیــد بــا ســرمایه گذاری 
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ــاز  ــزرگ آغ ــهرهای ب ــت ش ــرریز جمعی ــکان س ــور جــذب و اس ــه منظ کالن ب
شــد و به طــور هم زمــان نیــز، بــا اجــرای طرح هــای  آماده  ســازي زمیــن، 
ــرای  ــه و اج ــد. تهی ــم گردی ــور فراه ــاب در کش ــازی ن ــت شهرس ــه فعالی زمین
طرح هــای  آماده ســازی و احــداث شــهرهای جدیــد پیرامــون شــهرهای بــزرگ 
نیــز، به عنــوان فعالیتــی رســمی و موظــف، از ســال 1364 در برنامه ریــزی 

شــهری کشــور معمــول شــد )اطهــاری، 1367(.
همچنیــن، قانــون زمیــن شــهری کــه در ســال 1366 تهیــه شــد و بــه تصویب 
رســید، امــکان مالکیــت دولــت را بــر اراضــی داخــل محــدوده قانونــی و حریــم 

اســتحفاظی شــهرها و شــهرك ها فراهــم کــرد.

جدول شماره 2: )سابقه تحوالت قوانین و مقررات شهری در ایران(1
سال�تصویب
قانون�و�
مقررات

عنوان�سند�قانونی�و�
موضوع�قانون�و�مقرراتمقرراتی�تصویب�شده

قانونی�راجع�به�احداث�و�1312
احداث�و�توسعه�معابر�و�خیابان�هاتوسعه�معابر�و�خیابان�ها

    تجدیدنظر�قانون�راجع�به�احداث�و�توسعه�معابر�و�خیابان�هاقانون�توسعه�معابر1320

قانون�تأسیس�وزارت�1343
   �چگونگی�تأسیس،�حدود�وظایف�و�نحوه�عملكرد�آنآبادانی�و�مسكن

    تجدیدنظر�در�قانون�توسعه�معابر�و�الحاق�چند�ماده�به�قانون�اصالح�قانون�توسعه�معابر1345
شهرداری

1-  - مأخذ: ملك افضلی و کریمی، کاربرد برنامه ریزی اســتراتژیك در نظام برنامه ریزی شــهری ایران، دانشــکده 
معماری و شهرسازی شهید بهشتی، 1373. )الحاقات از 1366 به بعد توسط نگارنده(
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قانون�نوسازی�و�عمران�1347
شهری

   �لغو�قانون�توسعه�معابر�و�جایگزینی�قانون�نوسازی�و�عمران�شهر�
به�جای�آن�

   �وضع�قانون�در�زمینه�چگونگی�تشكیل�شورای�عالی�شهرسازی�
   �وضع�قانون�در�زمینه�چگونگی�تهیه�برنامه های جامع�شهری�
   �وضع�قانون�در�زمینه�چگونگی�الزام�مالكان�به�دریافت�پروانه�

ساختمانی،�در�داخل�محدوده�خدماتی�و�حریم�شهرها�

   �وضع�قانون�درباره�لزوم�تصویب�نقشه�های�تفكیک�اراضی�داخلی�
محدوده�و�حریم�شهرها،�توسط�شهرداری

1351
قانون�تأسیس�شورای�

عالی�شهرسازی�و�معماری�
ایران

چگونگی�تأسیس�شورای�عالی�شهرسازی�و�معماری�ایران و�حدود�
وظایف�و�چگونگی�عملكرد�آن

قانون�نظارت�بر�گسترش�1352
شهر�تهران

واگذاری�تصمیم گیری�درباره�شهر�تهران�به�شورایی�مرکب�از�
اعضای�شورای�اقتصاد�و�چند�عضو�دیگر

1353
قانون�تغییر�نام�وزارت�

آبادانی�و�مسكن�به�وزارت�
راه�و�شهرسازي

ارائه�تعاریفی�کامل�تر�از�برنامه های شهری،�تعیین�مقررات�کلی�
احداث�بناهای�شهری�و�خارج�از�محدوده�قانونی�و�حریم�شهرها

1355

آیین�نامه�مربوط�به�
استفاده�از�اراضی�و�

احداث�بنا�و�تأسیسات�در�
خارج�از�محدوده�قانونی�و�

حریم�شهرها

تعیین�جزئیات�قانون�تغییر�نامه�وزارت�آبادانی�و�مسكن�به�وزارت�
راه�و�شهرسازي

تعیین�چارچوب�مطالعه�وضع�موجود،�پیش�بینی�آینده�و�تعیین�شرح�خدمات�تیپ�136312
الگوی�توسعه�شهر

تعریف�اراضی�شهری،�موات،�بایر،�دایر و�تنظیم�امور مربوط�به�قانون�زمین�شهری1366
زمین�و�تثبیت�قیمت�آن

قانون�نظام�مهندسي�و�1374
اجراي�مقررات�ملي�ساختمانکنترل�ساختمان

قانون�ایجاد�شهرهاي�1380
تعریف�قانوني�شهرهاي�جدید�و�فرایندهاي�عملیاتي�آنجدید

ض   وابط�ملي�آمایش�1383
در�هیات�دول   ت�ب   ه�ت   صویب�رس   یدسرزمین

قانون�جامع�شهرسازي1384

تصویب�لزوم�تهیه�قانون��جامع��شهرسازی��و�معماری��کشور�در�
برنامه�چهارم�توسعه�کشور�به�منظور�هویت��بخشی��به��سیما�و�

کالبد�شهرها،�حفظ��و�گسترش��فرهنگ��معماری��و�شهرسازی  و 
ساماندهی  ارائه  خدمات  شهری 
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1389
ابالغ�سیاست�های�کلی�
در�قالب��11بندنظام�در�امور�»شهرسازی«

1389

قانون�حمایت�از�احیاء،�
بهسازی�و�نوسازی�
بافت�های�فرسوده�و�
ناکارآمد�شهری

ایجاد�وحدت�رویه�در�فرآیند�احیاء،�بهسازی�و�نوسازی�بافت�های�
فرسوده�و�ناکارآمد�شهری�و�تعیین�محدوده�های�مورد�حمایت

1396

مجلس�شورای�اسالمی�در�
الیحه�هوای�پاک�با�ماده�

�21موافقت�کرد.

براین�اساس�هنگام�تهیه�طرح�های�جامع�و�تفصیلی�شهرها،�
شهرک�ها�و�شهرهای�جدید�و�طرح�های هادی�روستایی�یا�توسعه�
این�مناطق،�الزم�است�فصل��جداگانه�ای�از�مطالعات�طرح�به�بررسی�

مسائل�زیست�محیطی�اختصاص�یابد

1399
الیحه�قانون�جامع�
مدیریت�شهری�و�

روستایی
تحوالت�بنیادي�در�مدیریت�شهري�و�روستایي

ــود در  ــارات خ ــظ اختی ــا حف ــازی ب ــی شهرس ــورای عال ــال 1369 ش از س
ــه  ــهرهایی را ک ــع ش ــرح جام ــب ط ــار تصوی ــا، اختی ــی طرح ه ــب نهای تصوی
ــذار  ــتان1 واگ ــزي اس ــوراي برنامه ری ــه ش ــد، ب ــع بودن ــگ زده واق ــق جن مناط
کــرد. ایــن شــورا همچنیــن اختیــار تصویــب طــرح شــهرهایی را کــه جمعیــت 
آن هــا طبــق سرشــماری ســال 1365 کمتــر از 200 هــزار نفــر بــود، بــه شــورایی 
ــت  ــتاندار و عضوی ــت اس ــا ریاس ــتان”  و ب ــزی اس ــوراي برنامه ری ــام  “ ش ــا ن ب
ــی  ــورای عال ــو ش ــتگاه های عض ــتانی و دس ــام اس ــن مق ــا باالتری ــرکل ی مدی
واگــذار کــرد )شــورای عالــی، 1388(. بدیــن طریــق بــود کــه ســرعت تصویــب 
طرح هــای جامــع شــهری بیشــتر شــد و شــورای عالــی فرصــت یافــت کــه بــه 
ــی  ــه ای، مکان یاب ــای منطق ــه طرح ه ــون تهی ــی تر همچ ــر و اساس ــائل مهم ت مس
شــهرهای جدیــد، تعییــن نقــش شــهرهای اصلــی و وضــع ضوابــط و مقــررات 
ــی  ــظ اراض ــهرها، حف ــریع ش ــعه س ــه توس ــه ب ــا توج ــردازد. ب ــازی بپ شهرس
ــم نظــام سلســله  ــد، تنظی کشــاورزی پیرامــون شــهرها و ایجــاد شــهرهای جدی

1- - با تشکیل شوراي برنامه ریزي استان در استانداري ها، وظایف شوراي شهرسازي استان نیز با تغییر نام و ترکیب 
در قالب کمیته هاي شورا ي برنامه ریزي استان تعریف شد.
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مراتــب شــهری، اولویــت دادن بــه تســهیالت آموزشــی و بهداشــتی و همچنیــن 
تمرکززدایــی از مدیریــت شــهری، از اهــداف و سیاســت های عمــده شهرســازی 
و اصــالح طــرح جامــع در برنامــه اول توســعه اقتصــادی     اجتماعی و فرهنگــی 

ــود. جمهــوری اســالمی ب
ــه  ــی اســت ک ــن نگرش های ــتان یکــي از مهم تری ــع شهرس ــرح جام ــه ط تهی

ــع از ســال 1370 مطــرح شــد. ــه تحــول طرح هــای جام در زمین
ــی هماهنگــی ترافیــک  ــا تأســیس شــورای عال همچنیــن در همیــن مقطــع ب
شــهرهای کشــور و اســتقرار دبیرخانــه آن در وزارت کشــور، تهیه طــرح مطالعات 
جامــع حمل و نقــل شــهرهای بــزرگ کشــور نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت.

در ســال 1376  “طــرح کالبــدی ملــی ایــران”  کــه تحقیــق دربــاره آن از ســال 
ــده  ــاز ش ــازي آغ ــاری وزارت راه و شهرس ــازی و معم ــد شهرس 1370 در واح
ــن  ــب رســید و بدی ــه تصوی ــران 1400”  ب ــه کالن  “ای ــود، در چارچــوب برنام ب
ــی  ــرای زمان ــزی مجتمع هــای زیســتی کشــور ب ــر برنامه ری ترتیــب، نظــام فراگی
ــای  ــه طرح ه ــرداری در تهی ــاده گرته ب ــده و آم ــن ش ــدت، تدوی ــبتًا بلندم نس

ــد. شــهری گردی
ــه  ــه تصویــب رســید1. ب قانــون نظــام مهندســي ســاختمان در ســال 1374 ب
ــت از  ــارت اس ــاختمان عب ــرل س ــي و کنت ــام مهندس ــون، نظ ــن قان موجــب ای
ــتانداردها و تشــکل های مهندســي  ــا، اس ــررات، آئین نامه ه ــون، مق ــه قان مجموع
و صنفــي کــه در جهــت رســیدن بــه اهــداف منظــور در ایــن قانــون، تدویــن و 

ــورد اجــرا گذاشــته می شــود. ــه م ب
ــت  ــه رعای ــزام ب ــاختمان؛ ال ــي س ــام مهندس ــون نظ ــداف قان ــه اه از جمل
ــای  ــاد طرح ه ــررات شهرســازي و مف ــط و مق ــي ســاختمان، ضواب ــررات مّل مق

ــود. ــالم می ش ــادي اع ــي و ه ــع و تفصیل جام

1-  - آیین نامه هاي آن شامل: آیین نامه اجرایي مصوب 1375 - آیین نامه ماده 4 مصوب 1374 – آیین نامه ماده 27 
مصوب 1379 – آیین نامه ماده 28 مصوب 1379 – آیین نامه اجرایي ماده 33 مصوب 1383
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ــه  ــید ک ــب رس ــه تصوی ــال 1380 ب ــد در س ــهرهای جدی ــاد ش ــون ایج قان
ــه در  ــردد ک ــالق می گ ــی اط ــاط جمعیت ــه نق ــد ب ــهر جدی ــب آن؛ ش ــه موج ب
چهارچــوب طــرح مصــوب شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران کــه در 
خــارج از محــدوده قانونــی و حریــم اســتحفاظی شــهرها بــرای اســکان حداقــل 
ســی هــزار نفــر به اضافــه ســاختمان ها و تأسیســات موردنیــاز عمومــی، 

ــود. ــی می ش ــاکنان آن پیش بین ــادی س ــی و اقتص ــی، اجتماع خدمات
در ســال 1384 در قالــب برنامــه چهــارم توســعه کشــور لــزوم تهیــه قانــون  
ــه  ســیما و  ــه منظــور هویــت  بخشــی  ب جامــع  شهرســازی  و معمــاری  کشــور ب
کالبــد شــهرها، حفــظ  و گســترش  فرهنــگ  معمــاری  و شهرســازی  و ســاماندهی  

ارائــه  خدمــات  شــهری  بــه تصویــب رســید.
ــای  ــاء، بهســازی و نوســازی بافت ه ــت از احی ــون حمای در ســال 1389 قان
ــد  ــه در فرآین ــدت روی ــاد وح ــور ایج ــه منظ ــهری ب ــد ش ــوده و ناکارآم فرس
احیــاء، بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری و تعییــن 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــت، ب ــورد حمای ــای م محدوده ه
ــوب  ــازي )مص ــور شهرس ــام در ام ــي نظ ــت هاي کل ــال 1389 سیاس در س
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام( توســط رهبــر انقــالب اســالمي ابــالغ شــد.
از ابتــداي دهــه 90 الیحــه قانونــي مدیریــت شــهري کــه براســاس مطالعــات 
عمیــق و گســترده توســط وزارت کشــور تهیــه و تدویــن شــده بــود بــه هیئــت 

دولــت ارائــه شــد.
ــاده  ــق م ــاس تحق ــر اس ــهري1 ب ــت ش ــي مدیری ــه قانون ــس الیح پیش نوی

1-  -در راســتاي مدیریت و هدایت صحیح و قانوني چنین روندي، سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور بررسي 
کارشناســي و تخصصي پیش نویس »الیحه قانوني مدیریت شهري« که مبتني بر انجام پژوهشي عمیق و گسترده با 
انجام مطالعات تطبیقي در 18 کشور دنیاست را با اخذ نظر خبرگان در حوزه مدیریت شهري و آسیب شناسي قانون 
موجود شهرداري در قالب یك شوراي راهبري متشکل از خبرگان دانشگاهي، نمایندگان دستگاه هاي مختلف دولتي، 
بخش خصوصي و گروه هاي مردم نهاد به همراه تشکیل کمیته هاي استاني متشکل از شهرداران و شوراهاي اسالمي 
شــهرهاي استان در استانداري هاي سراســر کشور از آذر ماه 1392 در دســتور کار خود قرار داده است که نتیجه 
چندین ماه بررســي کارشناسي و فشرده بر پیش نویس، نسخه حاضر است. در مراحل نهایي نمودن این پیش نویس 
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ــت  ــن الیحــه مدیری ــر تدوی ــي ب ــه پنجــم توســعه کشــور مبن ــون برنام 173 قان
یکپارچــه شــهري توســط دولــت، در دســتور کار قــرار گرفــت. تدویــن چنیــن 
ــهرداري  ــون ش ــي در قان ــاني اساس ــه روز رس ــري و ب ــک بازنگ ــه ی ــي ک قانون
ــه  ــي ب ــور عموم ــوق دهي اداره ام ــرورت س ــي از ض ــود، ناش ــوب می ش محس
ــاده  ــم )م ــه پنج ــت و در برنام ــل اس ــک اص ــوان ی ــز به عن ــدم تمرک ــمت ع س

ــود. ــده ب ــالغ گردی ــز اب ــي نی ــف قانون ــک تکلی ــوان ی 173( به عن
ــوراي  ــذار ش ــم و تأثیرگ ــات مه ــي از مصوب ــز برخ ــر نی ــال هاي اخی در س

ــتند: ــه هس ــل توج ــل قاب ــرح ذی ــه ش ــاري ب ــازي و معم ــي شهرس عال
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در جلســه مــورخ 89/3/10 	 

خــود تدقیــق تعاریــف و مفاهیــم کاربری هــای شــهری و تعییــن ســرانه 
آن هــا را بررســی، نهایــی و پــس از اصالحــات مربوطــه تصویــب نمــود 

)ر.ك بــه پیوســت 2(.
شــوراي عالــي شهرســازي و معمــاری ایــران در جلســه مــورخ 94/6/30 	 

بــا توجــه بــه لــزوم تغییــر رویکــرد و ایجــاد اصالحــات بــرای اســتفاده 
ــیوه نامه  ــگری ش ــود گردش ــیل های موج ــا و پتانس ــت ظرفیت ه و تقوی

ســاماندهی مناطــق نمونــه گردشــگري را تصویــب نمــود.
 برایــن اســاس: مناطــق نمونــه گردشــگري مناطقــی هســتند کــه در جــوار و 
یــا محــدوده جاذبه هــاي تاریخــی، فرهنگــی، مذهبــی، طبیعــی و یــا مکان هایــی 
کــه داراي پتانســیل و ظرفیــت ایجــاد تأسیســات گردشــگري و بــه منظــور ارائــه 

خدمــات بــه گردشــگران توســط بخــش غیردولتــی تأســیس و اداره می شــوند.
ــزارش  ــی گ ــان بررس ــالمی در جری ــورای اس ــس ش ــال 1396 مجل در س
کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی دربــاره الیحــه هــوای پــاك بــا مــاده 

سعي شد تا ضمن در نظر گرفتن قوانین مادر مانند قانون اساسي، حوزه هاي حاکمیت ذاتي دولت در امور مدیریت 
شــهري از جمله نظارت و هدایِت جریان کلي مدیریت شــهر در کشور به عنوان اصول مهم و اساسي در قانون لحاظ 
گــردد. به بیاني دیگر در پیش نویس قانون حاضر ضمن تفکیك مدیریــت محلي از ملي، وظایف نظارتي، هدایتي و 

حمایتي دولت مرکزي نیز کاماًل دیده شده است.
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ــد. ــن الیحــه در جلســه موافقــت کردن 21 ای
در مــاده 21 ذکــر شــده اســت کــه وزارت راه و شهرســازی موظــف اســت 
ــهرهای  ــهرك ها و ش ــهرها، ش ــی ش ــع و تفصیل ــای جام ــه طرح ه ــگام تهی هن
ــوی  ــق، به نح ــن مناط ــعه ای ــا توس ــتایی ی ــادی روس ــای ه ــد و طرح ه جدی
برنامه ریــزی نمایــد کــه فصــل  جداگانــه ای از مطالعــات طــرح به بررســی مســائل 
زیســت محیطی اختصــاص یابــد و طراحــی شــهرها و شــهرك ها و مجتمع هــای 
مســکونی از نظــر  فضــای ســبز و فضــای بــاز، همجــواری کاربری هــا و رعایــت 
ــاختمانی،  ــم س ــط تراک ــل، ضواب ــر و حمل ونق ــبکه معاب ــی، ش ــای قانون حریم ه
بــا شــرایط اقلیمــی مــورد تائیــد ســازمان هواشناســی، معیارهــای زیســت محیطی 
مــورد تائیــد ســازمان و ضوابــط و اســتانداردهای پیوســت ســالمت مــورد تائیــد 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی متناســب باشــد.
در ســال 1398 جایــگاه قانونــي و ســازوکار اســتقرار نظــام مدیریــت یکپارچه 
ــهري  ــه ش ــای مجموع ــق طرح ه ــرط تحق ــوان پیش ش ــهري به عن ــه ش مجموع

توســط وزارت کشــور تبییــن شــد.
ــد در  ــاختمان های بلن ــتقرار س ــام اس ــط ع ــال ضواب ــن س ــن در همی همچنی
ــازي  ــب شــورایعاي شهرس ــه تصوی ــي ب ــران اصــول و احــکام کل شــهرهاي ای
و معمــاري رســید. بــه موجــب ایــن مصوبــه، صــدور مجــوز هرگونــه احــداث 
ســاختمان بلنــد در شــهرهاي کشــور، صرفــًا محــدود بــه شــهرهاي بــا جمعیــت 
ــوب  ــد مص ــاختمان های بلن ــاز س ــای مج ــر و در عرصه ه ــزار نف ــاال 200 ه ب
شــوراي عالــي شهرســازی و معمــاري ایــران در انطبــاق بــا ضوابــط و مقــررات 
منــدرج ضوابــط عــام اســتقرار ســاختمان های بلنــد در شــهرهاي ایــران خواهــد 

بــود.
در اردیبهشــت ســال 1399 بدنبــال شــیوع ویــروس کرونــا، لــزوم تهیــه ســند 
ــات و  ــک )حــاوي الزام ــای اپیدمی ــر بیماری ه ــاب آوری شــهري در براب ــي ت مل
مالحظــات معمــاري، طراحــي و برنامه ریــزی شــهري در مقیاس هــاي مختلــف 
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ــق شــهري و  ــه، نواحــي- مناط ــاي همســایگي، محل ــا، واحده ــک بن ــم از ت اع
ملــي( بــه تصویــب شــورایعالي رســید کــه ایــن خــود مي توانــد منشــأ بازنگــري 
ــدي  ــي و کالب ــف فضای ــاز تعری ــز ب ــن و نی در بســیار از دســتورالعمل ها و قوانی

شــهرها شــود.

مشخصات�انواع�طرح�های�شهري�مهم

ــج  ــای رای ــمار طرح ه ــادی”  در ش ــی”  و  “ه ــع”،  “تفصیل ــای “جام طرح ه
شــهری در ایــران میباشــند. در ایــن فصــل تعاریــف، محتــوا و اهــداف هــر یــک 

ــت: ــده اس ــردآوری ش ــا گ ــن طرح ه از ای

طرح�جامع�شهری )طرح�توسعه�و�عمران�شهر�و�حوزه�نفوذ(

تعریف

طبــق قانــون تغییــر نــام وزارت آبادانی و مســکن بــه وزارت راه و شهرســازي 
ــف  ــن تعری ــع، چنی ــر 1353( طــرح جام ــف آن )مصــوب 16 تی ــن وظای و تعیی

شــده اســت:
ــه در آن نحــوه  ــی اســت ک ــرح بلندمدت ــارت از ط ــهر عب ــع ش ــرح جام “ط
اســتفاده از اراضــی و منطقــه بنــدی مربــوط بــه حوزه هــای مســکونی، صنعتــی، 
ــهری  ــهیالت ش ــزات و تس ــات و تجهی ــاورزی، تأسیس ــی، اداری و کش بازرگان
ــای  ــز انته ــی ارتباطــی و محــل مراک ــی شــهری، خطــوط کل ــای عموم و نیازه
ــرای ایجــاد تأسیســات  ــادر و ســطح الزم ب ــا و بن ــال( و فرودگاه ه خــط )ترمین
ــزات و تســهیالت عمومــی مناطــق نوســازی، بهســازی و اولویت هــای  و تجهی
مربــوط بــه آن تعییــن می شــود و ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه کلیــه مــوارد 
فــوق و همچنیــن ضوابــط مربــوط بــه حفــظ بنــا و نمادهــای تاریخــی و مناظــر 
طبیعــی، تهیــه و تنظیــم می گــردد. طــرح جامــع شــهر، برحســب ضــرورت قابــل 

تجدیدنظــر خواهــد بــود” )مجموعــه قوانیــن و مقــررات شهرســازی، 1382(.
ــدی،  ــاختارهای کالن کالب ــع؛ س ــرح جام ــب ط ــر، در قال ــارت دیگ ــه عب  ب
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ــپس  ــده و س ــل ش ــه و تحلی ــهر تجزی ــود ش ــع موج ــی وض ــی و ارتباط فضای
ــی  ــا پیش بین ــوأم ب ــای کالن ت ــائل و کمبوده ــردن مس ــرف ک ــور برط ــه منظ ب
ــای  ــی، ارتق ــن نیازمندی هــای عموم ــه تأمی رشــد و توســعه بلندمــدت شــهر، ب
کیفیــت زندگــی، بهداشــت، آســایش و رفــاه عمومــی کلــی در قالــب ارائــه یــک 
طــرح نمــوده و در جهــت اجــرای آن هــا سیاســت ها و ضوابطــی کلــی تدویــن 

.)1995,Collion( می شــود 
ــه تعاریــف مذکــور ویژگی هــای اساســی طــرح جامــع شــهری  ــا توجــه ب ب

ــمرد: ــن برش ــوان چنی را می ت
ــری از  ــا بهره گی ــه ب ــت ک ــدی     فضایی اس ــرح کالب ــع، ط ــرح جام ــف: ط ال
ــازمان  ــود س ــه بهب ــه ب ــی جامع ــادی و سیاس ــی، اقتص ــوالت اجتماع تح
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــردازد؛ ب ــردم می پ ــی م ــاه اجتماع ــهر و رف ــی ش فضای
ــت. ــهر اس ــی در ش ــم فضای ــاد نظ ــع، ایج ــای جام ــده طرح ه ــدف عم ه
ب: طــرح جامــع از نظــر زمانــی میان مــدت و بــه لحــاظ مقیــاس برخــورداری 
کلــی اســت. ایــن طــرح، سیاســت های کلــی توســعه شــهر را تــا مــدت 
ــن طــرح  ــد ای ــون بســیاری تــالش می کنن ــد و اکن ــن می کن ده ســال تعیی

را بیــش از پیــش بــه ابعــاد اجرایــی نزدیک تــر کننــد.
پ: در طرح هــای جامــع، نــه تنهــا خــود شــهر، بلکــه منطقــه آن نیــز مــورد 
ــزون  ــن اف ــا، همچنی ــن طرح ه ــرد. در ای ــرار می گی ــه ق ــه و مطالع توج
ــاظ  ــز از لح ــاخت ها نی ــی و زیرس ــبکه ارتباط ــی، ش ــری اراض ــر کارب ب

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــهری م ــر ش ــزا و عناص ــناخت اج ش
و  تصمیم گیــری  تســهیل  بــرای  چارچوبــی  جامــع،  طــرح  ت: 
بــا ارزش  از جنبه هــای  سیاست گذاری هاســت و نقــش هدایتــی آن 
ــود  ــای بهب ــاختن زمینه ه ــم س ــا فراه ــد ب ــه می توان ــرح اســت. چنان ک ط
نظــم فضایــی شــهر، امــکان تخصیــص بهینــه منابــع را بــرای رشــد و نمــو 
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ــد. ــا کن ــاکن در آن مهیّ ــانی س ــه انس جامع
ث: تعییــن احتیاجــات و نیازهــای جامعــه شــهری )در فضــا و زمــان(، 
تعییــن امکانــات و محدودیت هــای منابــع و تســهیالت موجــود و 
ــدی  ــط کالب ــا و ضواب ــت ها و معیاره ــداف، سیاس ــا، اه ــن راه حل ه تدوی
و فضایــی از مهم تریــن مشــخصه های عملــی طرح هــای جامــع بــه 

شــمار می رونــد.
ویژگــی هدایت گــری طــرح جامــع، تأکیــد دارد کــه هــر نــوع طــرح دیگــری 
در شــهری بایــد بــا اصــول طــرح جامــِع همــان شــهر مطابقــت داشــته باشــد. از 
ایــن رو طــرح جامــع، طــرح اصلــی و عمــده )Master plan( شــهر محســوب 

می شــود.
البتــه الگــوی طــرح جامــع در ایــران بارهــا مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفته 
اســت.   به طــوری کــه در مقطــع انقــالب در ســال های 1356 و 1359 طرح هــای 
ــر  ــه تغیی ــدون هیچ گون ــه درنهایــت ب ــرار گرفــت. البت ــراض ق جامــع مــورد اعت
در محتــوا و روش طرح هــای شــهری، فقــط نــام »طــرح جامــع« بــر طرح هــای 

توســعه و عمــران و حــوزه نفــوذ تغییــر کــرد )ســعیدنیا، 1374(.
ســپس، برای روشــن شــدن مفــاد این در طــرح، در ســال 1363 دســتورالعمل 
ســاده ای بــه نــام  “اســاس طــرح جامــع”  از طــرف وزارت راه و شهرســازي بــرای 
ــتورالعمل  ــا دس ــیوه نامه ی ــن ش ــاد ای ــد. مف ــم ش ــا تنظی ــدگان طرح ه تهیه کنن
ــرح  ــی ط ــه فیزیک ــه جنب ــه ب ــات و توج ــازی مطالع ــور، ساده س ــانگر و مح نش

اســت.
ــر  ــد تغیی ــد آم ــران پدی ــع ای ــای جام ــه طرح ه ــوی تهی ــه در الگ ــری ک تغیی
ــال 1363  ــت. در س ــاماندهی”  اس ــرح  “س ــه ط ــران”  ب ــع ته ــرح جام ــام  “ط ن
ــر گســترش شــهر تهــران بازنگــری طــرح جامــع تهــران را  شورای نظــارت ب
ــز  ــی نی ــرای رهای ــه ب ــرد و آن وزارتخان ــه وزارت راه و شهرســازي محــول ک ب
از محدودیت هــای قانونــی طــرح جامــع، ایــن بازنگــری را  “طــرح ســاماندهی”  
نامیــد. مطالعــات آن در ســال 1366 آغــاز گردیــد و تــا ســال 1370 ادامــه یافــت 
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ــا  ــید؛ ام ــران رس ــازی ای ــی شهرس ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــال 1371 ب و در س
درنهایــت طــرح ســاماندهی تهــران عینــًا مطابــق الگــوی طــرح جامــع تهیــه شــد 
و روش آن نیــز در قالــب ســه مرحلــه  “بررســی     تحلیل     طرح”  صــورت 

گرفــت.
اکنــون در نظــام برنامه ریــزی شــهری کشــور ایــران، طرح هــای جامــع بــرای 
شــهرهایی کــه بیــش از 50 هــزار نفــر جمعیــت دارنــد، بــه مدیریــت وزارت راه 
ــه  ــران تهی ــاری ای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــارت ش ــازی و نظ و شهرس

می شــود.

�محتوای�طرح�جامع
ــون  ــاده 5 قان ــوع م ــع موض ــرح جام ــاس ط ــخیص اس ــه در تش ــا ک از آنج
ــکاالتی  ــات و اش ــران، ابهام ــاری ای ــازی و معم ــورای عالی شهرس ــیس ش تأس
وجــود داشــت، ایــن شــورا بــر اســاس تعاریفــی کــه در قانــون تغییر نــام وزارت 
آبادانــی و مســکن بــه وزارت مســکن شهرســازی و تعییــن وظایــف آن )مصــوب 
ــع  ــود.  “دســتورالعمل تشــخیص اســاس طــرح جام 1351/12/22( درج شــده ب
شــهر”  را در تاریــخ 63/12/23 تصویــب کــرد. طبــق ایــن دســتورالعمل، محتــوای 
طرح هــای جامــع شــهری، بــه دو بخــش تقســیم می شــوند: )مجموعــه قوانیــن 

و مقــررات شهرســازی، 1382(
الــف: محتــوای نظــری طــرح جامــع ســرزمین )یــا مبانــی طرح هــای جامــع 

) ی شهر
ب: محتوای اصلی یا اساسی طرح جامع شهری.
شرح شیوه نامه یا دستورالعمل یادشده چنین است:
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الف: کلیات محتوای نظری جامع سرزمین
ــه  ــی رود ب ــه کار م ــا ب ــوان مبن ــع شــهرها به عن ــای جام ــه طرح ه ــه در تهی ک

قــرار زیــر اســت:
ضرورت ها و برنامه های افزایش جمعیت و توسعه	 	
ــرزمین 	 	 ــره وری س ــت محیطی به ــادی و زیس ــی و اقتص ــای مل اولویت ه

ــوان  ــه عن ــود آب ب ــل کمب ــا مث ــای توســعه ناشــی از آن ه و محدودیت ه
ــره وری. ــوع به ــن ن ــل تعیی ــن عام مهم تری

نقــش و عملکــرد اصلــی شــهر )در حــال و آینــده(، صنعتی، کشــاورزی و 	 	
خدماتــی، جهانگــردی، مختلــط و غیــره و اهمیــت آن در منطقه و کشــور.

برنامه های هماهنگ عمرانی بخش های عمومی و خصوصی.	 	
ضرورت ها و مبانی دیگر )مجموعه قوانین، 1382(.	 	

ب: محتوای اصلی یا اساسی طرح جامع
1. ساخت شهر )و توسعه(:

مشــخصات ســاختی و کالبــدی )مثــل تمرکــز، شــعاعی، خطی، پیوســته . 1,1
و ناپیوســته و غیــره(

ــده . 1,2 ــر و عم ــای مؤث ــی )کاربری ه ــای اصل ــوزه عملکرده ــن ح تعیی
ــهر(. ش

ــی و نظــام شــبکه ارتباطــی )و تســهیالت عمــده شــهری . 1,3 خطــوط کل
ــره(. ــرودگاه و غی ــل خــط آهــن شــهری، ف مث

نظام تقسیمات واحدی شهری )مثل مناطق و محالت و غیره(.. 1,4
جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر:. 1

 احتماالت جمعیتی و ظرفیت جمعیت پذیری.1,1. 
منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهای شهری.. 1,2
حدود کلی تراکم جمعیت شهر.. 1,3
محدوده استحفاظی یا حریم شهر.. 1,4
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معیارها، ضوابط و مقررات:. 2
 سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین.1,2. 

اســتقرار عملکردهــای مختلــف در داخــل واحدهــای تقســیمات . 2,2
ــره( ــالت و غی ــق و مح ــل مناط ــهری )مث ش

چگونگی توزیع تراکم جمعیت.. 2,3
عناصر و بافت های خاص و مناطق نوسازی و بهسازی.. 2,4
حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی.. 2,5
ــه . 2,6 ــا توجــه ب ــات معمــاری ســیمای شــهری، بافــت و ســاختمان ب کلی

ــی. ــای اقلیم ــی و ویژگی ه ــنن فرهنگ س
حفاظت محیط زیست.... 2,7

ــع  ــرح جام ــاس ط ــخیص اس ــتورالعمل تش ــره دس ــن در تبص ــر ای ــزون ب اف
ــوردی  ــی و م ــه توضیحــات کل ــاز ب ــه نی ــی ک ــده: “... در صورت ــرر ش ــهر مق ش
ــی  ــوای اصل ــا محت ــری ی ــوای نظ ــای محت ــک از بنده ــر ی ــاره ه ــتر )درب بیش
ــه منظــور راهنمایــی کمیســیون مــاده 5 و رفــع ابهــام  طــرح جامــع( باشــد و ب
ــورای  ــیس ش ــون تأس ــاده 7 قان ــره م ــوع تبص ــر، موض ــکال و اختالف نظ و اش
عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در صورتــی کــه خــارج از چارچــوب ایــن 
ــد...”  ــدام نمای ــد رأســًا اق دســتورالعمل نباشــد وزارت راه و شهرســازي می توان

ــن، 1382(. ــه قوانی )مجموع

اهداف�طرح�جامع
ــام وزارت آبادانــی و مســکن  طبــق تعاریــف ارائــه شــده در قانــون تغییــر ن
بــه وزارت راه و شهرســازي، می تــوان اهــداف زیــر را بــرای طرح هــای جامــع 

شــهری برشــمرد:
تهیه برنامه بلندمدت شهر.	 	
تعییــن چگونگــی اســتفاده از اراضــی و منطقــه بنــدی حوزه هــای 	 	

مســکونی، صنعتــی، بازرگانــی، اداری و کشــاورزی و تأسیســات و 
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شــهری. عمومــی  نیازمندی هــای  و  تســهیالت  و  تجهیــزات 
تنظیــم خطــوط کلــی ارتباطــی و مراکــز انتهــای خــط )ترمینــال(، 	 	

و... بنــادر  و  فرودگاه هــا 
تأمیــن ســطح موردنیــاز بــرای ایجــاد تأسیســات و تجهیــزات و تســهیالت 	 	

عمومــی مناطــق، نوســازی، بهســازی و تعییــن اولویت هــای آن.
تدوین ضوابط و مقررات کالبدی و فضایی شهری.	 	

طبــق آنچــه گفتــه شــد، هــدف اصلــی طــرح جامــع شــهری تنظیــم 
ــه  ــر پای ــهری و ب ــه ش ــای جامع ــای نیازه ــر مبن ــهر، ب ــعه ش ــتم    های توس سیس

ــت. ــهر اس ــرای آن ش ــوه ب ــود و بالق ــات موج امکان
ذیل طرح جامع: سند پهنه بندی حریم

ــناد  ــی از اس ــر 1/25000( یک ــاس حداکث ــا مقی ــم )ب ــدی حری ــند پهنه بن س
الزم االجــرا طــرح جامــع اســت کــه بــرای حفاظــت از حریــم شــهر در چارچوب 
طــرح جامــع تهیــه و بــه اســتناد مــاده 2 قانــون تعاریــف محــدوده و حریم شــهر، 
روســتا و شــهرك، بــا اولویــت حفــظ اراضــی زراعــی باغــی، جنگلــی و منابــع 
طبیعــی و محیط زیســت پیرامــون، مرجــع و مــالك برنامه هــای کوتاه مــدت و کلیه 
اقدامــات اجرایــی و اســتقرار هرگونــه فعالیــت در طــول افــق طــرح جامــع بــوده 
 و شــامل نقشــه پهنه بنــدی حریــم و ضوابــط و مقــررات مربوطــه خواهــد بــود.
شــوراي عالي شهرســازي و معمــاري ایــران در ســال 1395 دســتورالعمل نحــوه ي 
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــع شــهر را م ــم در طــرح جام ــدی حری ــه ســند پهنه بن تهی
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داد. براســاس ایــن دســتورالعمل پهنه بنــدی حریــم شــامل منطقه بنــدي اراضــي 
ــی و  ــای قانون ــی، محدودیت ه ــرد طبیع ــاي عملک ــهر برمبن ــم ش ــع در حری واق

مصنــوع و وجــه غالــب طبیعــی اراضــی در وضــع موجــود می شــود.

طرح جامع شهر بندرعباس )مهندسین مشاور شارمند،1381(

در ایــن چارچــوب محــدوده شــهر عبــارت اســت از حــد کالبــدي موجــود 
شــهر و توســعه آتــي در دوره طــرح جامــع و تــا تهیــه طــرح مذکــور در طــرح 
هــادی شــهر کــه ضوابــط و مقــررات شهرســازي در آن الزم االجــرا اســت. حریم 
ــدوده  ــون مح ــل پیرام ــي بالفص ــمتي از اراض ــت از قس ــارت اس ــز عب ــهر نی ش
شــهر کــه نظــارت و کنتــرل شــهرداري در آن ضــرورت دارد و از مــرز تقســیمات 

کشــوري شهرســتان و بخــش مربــوط تجــاوز ننمایــد.
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هــدف از تهیــه ســند پهنه بنــدی، حفاظــت از حریــم شــهر و اتخــاذ تدابیــر 
ــری از دخــل و  ــع در آن و جلوگی ــای واق ــت از عرصه ه ــرای صیان مشــخص ب
ــی،  ــی، جنگل ــی باغ ــی زراع ــب اراض ــت از تخری ــی و ممانع ــرف غیرقانون تص
منابــع طبیعــی و محیط زیســت پیرامــون شــهر و همچنیــن جلوگیــری از هرگونــه 
دخــل و تصــرف در اراضــی کــه بــر اســاس سیاســت های طــرح جامــع، جهــت 
ــتقرار  ــًا اس ــد. طبع ــاز می باش ــهر موردنی ــی ش ــده آت ــزی ش ــعه برنامه ری توس
ــه  ــود ک ــد ب ــی مجــاز خواه ــا در صورت ــم شــهر تنه ــت در حری ــه فعالی هرگون
ــدام  ــه اق ــن هرگون ــارض نباشــد. بنابرای ــر در تع ــی فوق الذک ــا اهــداف حفاظت ب
در حریــم توســط   شــهرداری ها و ســایر مراجــع، صرفــًا در چهارچــوب اســناد، 
ــران  ــعه و عم ــای توس ــم در طرح ه ــدی حری ــند پهنه بن ــط س ــکام و ضواب اح

مجــاز خواهــد بــود.1

پهنه�هاي�حریم�شهرها�شامل�تمام�یا�برخی�از�موارد�زیر�است:
پهنه�حفاظت:�پهنه�ای�است�که�در�آن�تأکید�بر�حفظ�وضعیت�طبیعی�موجود�و�جلو گیری�	 	

از�دخل�و�تصرف�در�آن�است�و�مشتمل�بر:�مناطق�چهارگانه�حفاظت�محیط�زیست،�
محدوده�هاي�آبخوان�و�سفره�های�آب�زیرزمینی،�جنگل�و�اراضی�جنگلی،�عرصه�ها�و�حرایم�
آثار�با�ارزش�تاریخي،�فرهنگی�و�طبیعی�ثبتی�و�ارزشمند،�سایر�عرصه�هایی�که�به�هر�دلیل�

حفاظت�از�آن�ها�ضروری�است�
پهنه�کشاورزي:�پهنه�ای�است�شامل�کلیه�عرصه�هاي�باغي،�زراعي�مرتبط�با�تولید�محصوالت�	 	

کشاورزی�
3 �پهنه�مراتع:�پهنه�ای�است�شامل�مراتع�درجه�یک�و�دو�و�سه�	-

پهنه�طبیعي:�پهنه�ای�است�شامل�عرصه�هاي�منابع�طبیعي�فاقد�پوشش�مرتعي�وجنگلي�	 	
پهنه�سطوح�آبي�شامل:�سطوح�آبي�طبیعي�و�مصنوعی،�نظیر�دریاچه�ها،�تاالب�ها،�رودخانه�ها�	 	

و�مسیل�ها�مخازن�سدها�و�حرایم�کمی�و�کیفی�آن�ها�و�غیره�الزم�به�ذکراست�که�سطح�هر�
پهنه�بر�مبناي�مطالعات�طرح�جامع�و�به�استناد�استعالم�از�مراجع�و�دستگاه�هاي�بخشي�
تعیین�مي�گردد� در�این�میان�نقاط�سكونت�روستایي،�شامل�محدوده�روستاهاي�واقع�در�

حریم�شهر�بر�اساس�آخرین طرح�هادی�مصوب�و�در�صورت�عدم�وجود�طرح�مصوب�در�حد�
کالبد�وضع�موجود�در�حریم�تثبیت�مي�گردد�

1- - براي اطالع بیشــتر نگاه کنید به: دستورالعمل نحوه تهیه ســند پهنه بندي حریم در طرح جامع شهر )مصوب 
)1395
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نقشه پهنه بندی اراضی در حریم شهر ارومیه )مهندسین مشاور طرح آمایش، 1395(

طرح�تفصیلی
ــر و انجــام  ــر، اجرایی ت ــه برنامه هــای مفصل ت ــی، تهی ــب طــرح تفصیل در قال
ــا در  ــهری و طراحــی آن ه ــق و محــالت ش ــه جــزء در مناط ــات جــزء ب اقدام

دســتور کار اســت.
در طــرح تفصیلــی، خدمــات و فضاهــای شــهری با مشــخص کــردن جزئیات 
ــای مشــخص  ــوان برنامه ه ــا می ت ــن طرح ه ــتفاده از ای ــا اس ــن می شــوند. ب تعیی
بخــش عمومــی را تعییــن کــرد و ایــن برنامه هــا را کم کــم و برحســب اولویــت، 

در برنامه ریــزی اجرایــی شــهرداری منعکــس نمــود.
در قانون1، طرح تفصیلی چنین بیان شده است:

1-  - بند 3 ماده یك قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1354/4/16
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“طــرح تفصیلــی عبــارت از طراحــی اســت کــه بــر اســاس معیارهــا و ضوابط 
ــطح  ــهری در س ــای ش ــتفاده از زمین ه ــوه اس ــهر، نح ــع ش ــرح جام ــی و ط کل
محــالت مختلــف شــهر و موقعیــت و مســاحت دقیــق زمیــن بــرای هــر یــک از 
آن هــا، وضــع دقیــق و تفصیلــی شــبکه عبــور و مــرور و میــزان تراکــم جمعیــت 
ــق  ــه مناط ــوط ب ــای مرب ــای شــهری، اولویت ه ــاختمانی در واحده ــم س و تراک
بهســازی، نوســازی و توســعه و حــل مشــکالت شــهری و موقعیــت کلیــه عوامل 
ــه  ــوط ب ــن می شــود؛ و نقشــه ها و مشــخصات مرب مختلــف شــهری در آن تعیی
مالکیــت بــر اســاس مــدارك ثبتــی، تهیــه و تنظیــم می گــردد”  )مجموعــه قوانیــن 

و مقــررات شهرســازی، 1382(.

محتوای�طرح�تفصیلی
محتــوای طــرح تفصیلــی بــا طــرح جامــع، در جزئیــات تفــاوت دارد. آنچه در 
طــرح جامــع به طــور کلــی آمــده، در طــرح محتــوای طــرح تفصیلــی بــا توجــه 
بــه تعریفــی کــه در قانــون تغییــر نــام وزارت آبادانــی و مســکن شــده، مشــخص 

می گــردد.
ــع، چگونگــی  ــی طــرح جام ــط کل ــر اســاس معیارهــا و ضواب ــن طــرح ب ای
کاربــری اراضــی شــهری در ســطح محــالت شــهر، مســاحت دقیــق بــرای هــر 
یــک از آن هــا، صــورت دقیــق شــبکه عبــور و مــرور و میــزان تراکــم جمعیــت، 
تراکــم در واحدهــای شــهری، اولویــت مربــوط بــه مناطــق بهســازی و نوســازی، 
مراحــل مشــکالت توســعه شــهری و موقعیــت کلیــه عوامــل شــهری را تعییــن 

می کنــد.
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طرح تفصیلی شهر میاندوآب )مهندسین مشاور طرح آمایش، 1393(

ــری  ــه های کارب ــت از نقش ــارت اس ــی عب ــرح تفصیل ــوای ط ــع محت در واق
اراضــی، شــبکه های ارتباطــی، مســاحت ها، ســرانه ها، معیارهــا و ضوابــط 
دقیــق و اجرایــی طــرح جامــع شــهر کــه پیــش از تهیــه طــرح تفصیلــی طــرح 

ــب مراجــع رســمی رســیده اســت. ــه تصوی شــده اســت و ب
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ضرورت�طرح�تفصیلی
ــق  ــای دقی ــه طرح ه ــع را ب ــرح جام ــی ط ــوط کل ــوان خط ــه بت ــرای اینک “ ب
ــود؛  ــتفاده می ش ــی اس ــای تفصیل ــزم طرح ه ــرد، از مکانی ــدی ک ــرا تب ــل اج قاب
ــی  ــا و خط مشــی های کل ــائل و راهنمایی ه ــامل مس ــع، ش ــای جام ــرا طرح ه زی
ــب طــرح  ــی ، متعاق ــن، طــرح تفصیل ــردازد؛ بنابرای ــات نمی پ ــه جزئی اســت و ب
ــب شــده، در  ــی تصوی ــای اجرای ــور اجــرای برنامه ه ــه منظ ــع شــهری و ب جام
ایــن طــرح صــورت می گیــرد... طــرح تفصیلــی در حقیقــت تنظیــم برنامه هــای 
ــهری و  ــالت ش ــق و مح ــزء در مناط ــه ج ــزء ب ــات ج ــام اقدام ــل و انج مفص

طراحــی آن هاســت...” )شــیعه، 1385(.
ــه  ــت، تهی ــای فرداس ــرای طرح ه ــل اج ــت غیرقاب ــب ماهی ــن ترتی ــه ای ب
ــه ای  ــی عرص ــرح تفصیل ــرا ط ــد؛ زی ــروری می نمای ــی را ض ــای تفصیل طرح ه
ــر می شــود؛  ــه منصــه عمــل و اجــرا نزدیک ت ــع ب ــه در آن طــرح جام اســت ک
وضعیــت اراضــی و مالکیــت روشــن تر شــده، ســازوکار مدیریــت شــهری بــرای 
ــری اراضــی تکمیــل می گــردد. ــر فضاهــای شــهری و کارب کنتــرل و نظــارت ب

اهداف�طرح�تفصیلی
بــه اســتناد قانــون تغییــر نــام وزارت آبادانــی و مســکن بیــان شــده، اهــداف 

طــرح تفصیلــی بــه شــرح زیــر اســت:
ــت و  ــن موقعی ــهر و تعی ــای ش ــتفاده از زمین ه ــی اس ــق چگونگ      تعیین دقی

مســاحت هــر یــک از آن هــا در ســطح محــالت شــهر.
    تعیین وضعیت دقیق و تفصیلی شبکه های ارتباطی عبور و مرور.

ــای  ــاختمانی در واحده ــم س ــت و تراک ــم جمعی ــزان تراک ــق می     تعیین دقی
شــهری.

ــردن اصــول و  ــی ک ــی، عمل ــرح تفصیل ــه ط ــی تهی ــور غای ــی، منظ به طورکل
اهــداف طــرح جامــع شــهر بــرای بهتــر کــردن و ارتقــای کیفیــت محیــط، رفــع 
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ــت  ــازوکار مدیری ــی س ــوان نظارت ــش ت ــاماندهی محــالت و افزای ــا، س کمبوده
شــهری اســت.

انواع�طرح�های�تفصیلی�عبارتند�از:

	)طرح های تفصیلی پایه )مکمل طرح جامع شهر
	 ــای ــازی بافت ه ــازی و بهس ــت نوس ــی جه ــی موضع ــای تفصیل طرح ه

ــهر ــد ش ــعه های جدی ــود و توس موج
	 طرح هــای تفصیلــی موضوعــی بــرای موضوعــات خــاص )شــبکه

و…( تأسیســات  حمل ونقــل، 
مقیاس نقشه های طرح های تفصیلی 1/2000 یا 1/2500 است.

ــی  ــت ول ــازی اس ــی وزارت راه و شهرس ــرح تفصیل ــده ط ــازمان تهیه کنن س
ــده اســت. ــهرداری ها محــول ش ــه ش ــل ب ــه در عم ــن وظیف ای

قــرارداد تهیــه طــرح تفصیلــی بــا مشــاور توســط ســازمان های راه و 
شهرســازی منعقــد می شــود و وظیفــه تصویــب آن بــر عهــده کمیســیون مــاده 5 

ــت. ــاری اس ــازی و معم ــورای عالی شهرس ش
طرح های زیرمجموعه طرح تفصیلی:

ــران  ــعه و عم ــای توس ــب طرح ه ــي و تصوی ــوه بررس ــه نح ــق آیین نام طب
محلــي، ناحیــه اي، منطقــه اي و ملــي و...هیــأت وزیــران )مصــوب 1378/10/12(، 

طرح هــای زیــر پــس از تهیــه طــرح تفصیلــي و ذیــل آن قابــل تهیــه هســتند:
طرح هــای بهســازي، نوســازي، بازســازي و مرمــت بافت هــا: طرح هایــي 	 	

هســتند که بــراي بهســازي، نوســازي و بازســازي محــالت شــهر اعــم از 
قدیــم، جدیــد و یــا مســأله دار به عنــوان طــرح تفصیلــي بخشــي از بافــت 

موجــود شــهر تهیــه می شــوند.
طــرح آماده ســازی توســعه هاي جدیــد در شــهرها: ایــن طرح هــا شــامل 	 	
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مجموعه عملیــات الزم بــراي مهیــا نمــودن زمیــن جهــت احــداث ممکــن 
ــای  ــهري و آیین نامه ه ــن ش ــق قانون زمی ــوط مطاب ــات الزم مرب و تأسیس
اجرایــي آن اســت و به عنــوان طــرح تفصیلــي توســعه هاي جدید شــهري 

ــردد. ــه می گ تهی

طرح�های�ساختاري�راهبردي
ــال آشــکار شــدن مشــکالت و تنگناهــاي اجرایــي طرح هــای جامــع و  بدنب
ــا ارائــه نظریــه  “طرح هــای ســاختاری- راهبــردی”،  تفصیلــي، در ســال 1376 ب
»طرح هــای ســاختاری-راهبردی شــهر”  بــه صــورت جایگزیــن طــرح جامــع و 
ــی  ــای تفصیل ــن طرح ه ــوان جایگزی ــي« به عن ــي– موضع ــای موضوع »طرح ه

پیشــنهاد گردیــد.
ــه  ــه این گون ــت ک ــر آن اس       ــار، بیانگ ــوان س      اخت ــادی، عن ــه پیش      نه در نظری
الگــوي برنامه ریــزي بــا شــهر به عنــوان یــک کل یکپارچــه و تحول پذیــر 
ابتــدا ســاختارهای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و کالبــدی شــهر برای 
ــه  ــه این گون ــت ک ــن آن اس       ــردي مبی ــالح راهب ــوند. اصط ــل می ش ــده تحلی آین
برنامه ریــزي معطــوف بــه هدایــت و نظــارت بــر سیســتم کلــي شــهر از طریــق 
مداخلــه در س      اختــار و عملکــرد ب      ــوده و راهبردهــاي تحقــق ســاختار موردنظــر 

ــوند. ــه می ش ارائ
در ایــن الگــو بــه حفــظ کلیــت شــهر و ایجــاد تعــادل پویــا میــان روندهــاي 
اصلــي توســعه کالبــدي و روندهــاي اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي دراز مــدت 
توج      ــه می ش      ــود و برنامه ریــزی بــرای عرص      ه هــای فرعــی و جزئــی بــه 
ــی آن هــا و اج      ــرای  ــی و مکان عهــده طرح هــای مشــخص شــرایط خــاص زمان
ــا مدیریــت  این گونــه طرح هــا نی      ــز بــه صــورت پــروژه در یــک زمــان معیــن ب
ــود. در  ــذار می ش ــی واگ ــورت تدریج ــه ص ــا ب ــی و ی ــع مال ــخص و مناب مش
طرح هــای ســاختاری -  راهبــردی به جــای تأکیــد بــر ش      ــکل کالبــدي و 
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ــی و  ــررات س      اختمان ــط و مق ــن، ضواب ــري زمی ــي کارب ــت قطع ــن وضعی تعیی      
ش      بکــه عبــور و مــرور بــه اهــداف درازمــدت اقتصــادي- اجتماعــي و فرهنگــي 

ــردد. ــه می گ ــدي توج       ــعه کالب ــداف توس ــا اه ــا ب ــي آن ه و هماهنگ
ــدا سیاســت هاي کالن  ــهر، ابت ــردی ش ــاختاری -  راهب ــرح س ــع، در ط در واق
توســعه و عمــران در مــورد توســعه اقتصــادي رفــاه اجتماعــي، شــرایط حفــظ 
ــاز،  ــي ساخت وس ــن و چگونگ ــري زمی ــدار، کارب ــعه پای ــت و توس محیط زیس
شــبکه عبــور و مــرور و سیســتم حمل و نقــل تشــریح شــده و ســپس براســاس 
آن چارچــوب و راهنمایــي بــراي تهیــه و اجــراي انــواع طــرح تفصیلــي از قبیــل 

ــدي، 1391(. ــود )ماج ــم می ش ــي فراه ــي و موضع ــای موضوع طرح ه
ــي،  ــي، موضع ــای موضوع ــردي: طرح ه ــاختاري و راهب ــای س ــل طرح ه ذی

پایــه
ــات  ــردی موضوع ــاختاری -  راهب ــای س ــي: در طرح ه ــای موضوع طرح ه
ــرورت  ــا ض ــراي آن ه ــي ب ــي موضوع       ــای تفصیل ــه طرح ه ــه تهی ــف ک مختل      
طرح هایــي  موضوعــي  تفصیلــي  طرح هــای  می گردنــد.  فهرس      ــت  دارد، 
ــل  ــاي حم ــا عملکرده ــات ی ــي از موضوع ــاماندهی یک       ــه س ــه ب ــد ک هس      تن
ــهري،  ــات ش ــا، تأسیس ــور و پارك ه ــه عب ــبز، ش      بک ــاي س ــهري، فض ــل ش و نق
ــوند.  ــه می ش ــهري تهی ــیماي ش ــهري و س ــازی ش ــط، منظرس ــازي محی بهس      
طرح هــای تفصیلــي موضوعــي نیــز بــه صــورت پروژه هــاي خــاص بــا 
ــرح  ــنهادي ط ــول پیش ــوب اص ــاص و در چارچ ــت خ ــن، مدیری ــاري معی اعتب

ــوند. ــته می ش ــرا گذاش ــورد اج ــه م ــص و ب ــردي مش      خ ــاختاري- راهب س
مح      ــدوده  راهبــردی  ســاختاری -   طرح هــای  در  موضعــي:  طرح هــای 
ــد مســائل اقتصــادي، اجتماعــي،  ــژه مانن ــه داراي مســائل وی نواحــي خــاص ک
ــي  ــي موضع ــای تفصیل ــه طرح ه ــراي تهی ــد، ب       ــي هس      تن محیطــي، تاریخــي، کیف
ــاماندهی  ــراي س ــي ب ــنهادهاي عموم ــت ها و پیش ــا، سیاس ــن و راهبرده تعیی      
ــي  ــای تفصیل ــک از طرح ه ــر ی ــردد. ه ــن می گ ــه آن تدوی ــه و برنام       ــا ارائ آن ه
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موضعــي، عن      ــوان یــک پــروژه خــاص کــه واجــد بودج      ــه اي معیــن و مدیریــت 
ــد،  ــه ش      ون ــرا گذاش      ت ــورد اج ــه م ــد ب ــي بای ــان مش      خص ــوده و در زم ــي ب خاص
ــي  ــي موضع ــای تفصیل ــد. طرح ه ــف مي گردن ــهري تعری ــعه ش ــه توس در برنام
ــک معضــل مســئله دار  ــراي حــل ی ــه ب ــد ک ــي هس      تن ــع طرح هــای اجرای در واق
ــي و  ــاي قدیم ــازي بافت ه ــت و بازس       ــراي مرم ــوند. ب ــرا   می ش ــهري، اج ش
ــاري- اداري  ــز تج ــه اي و مراک ــالت حاش      ی ــاماندهي مح ــهري، س ــوده ش فرس
ــازگاري و  ــای ناس ــهري، فعالیت ه ــد ش ــعه هاي جدی ــازی توس ــهر، آماده س ش
ــد  ــه می گردن ــي تهی ــي موضع ــای تفصیل ــد آن، طرح ه ــت و مانن ــال جمعی انتق

)ماجــدي، 1391(.
ــارج از  ــه در خ ــهر ک ــر ش ــمت هاي دیگ ــراي قس ــه: ب ــي پای ــرح تفصیل ط
محــدوده طرح هــای تفصیلــي یــا بیــرون از حــوزه عملکــرد طرح هــای تفصیلــي 
ــود.  ــه می ش ــه تهی ــي پای ــرح تفصیل ــد، ط ــي و دارن ــرار موضع       ــي ق موضوع
ــي  ــاي اصل ــي پیش      نهاده ــاي اجرای ــع ابزاره ــه در واق ــي پای ــای تفصیل طرح ه
ــه تأسیســات شــهري، شــبکه ارتباطــي و  ــردي در زمین طــرح ســاختاري- راهب
کاربــري زمیــن، ضوابــط ســاخت و بــه یکپارچگــي ســاختار کلــي شــهر اســت 
کــه در شــهر جنبــه پیوســته داشــته و در چارچــوب پیشــنهاد هاي اصلــي 

طرح هــای ســاختاري اجــرا می گردنــد.

ــل و  ــع حمل ونق ــرح جام ــه ط ــوان ب ــي می ت ــای موضوع ــه طرح ه از جمل
طــرح جامــع فضــاي ســبز و از جملــه طرح هــای موضعــي می تــوان بــه طــرح 

بهســازي و نوســازي بافت هــاي فرســوده اشــاره کــرد.

�طرح�جامع�حمل�و�نقل�شهری
در اردیبهشــت ســال 1376 نیــز از ســوی دبیرخانــه شــورای عالی هماهنگــی 
ــاماندهی  ــرح س ــه ط ــتورالعمل تهی ــا و دس ــور، راهنم ــهرهای کش ــک ش ترافی
ــدت(  ــوری و کوتاه م ــای ف ــهری )راه حل ه ــک ش ــل و ترافی ــتم حمل و نق سیس
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تهیــه شــد کــه بــه موجــب ایــن دســتورالعمل، تهیــه طــرح ســاماندهی وضعیــت 
موجــود بــرای کلیــه شــهرهایی کــه جمعیــت بیــش از 100 هــزار نفــر داشــتند، 
ــت  ــا جمعی ــهرهایی ب ــرح در ش ــن ط ــن ای ــد. همچنی ــوب می ش ــی محس الزام
ــل و  ــع حمل و نق ــرح جام ــه ط ــل تهی ــاز و مکم ــر، پیش نی ــش از 500000 نف بی

ــت. ــمار می رف ــه ش ــک ب ترافی
بــا توجــه بــه ضــرورت تهیــه ایــن طــرح در بســیاري از شــهرهاي کشــور، 
ــتور  ــه« در دس ــهري و حوم ــل ش ــع حمل و نق ــات ج   ام ــات مطالع    ــرح خ   دم »ش   
کار ش   ــوراي ع   الــي هم   اهنگــي ترافی   ــک شــهرهاي کشــور قــرار گرفــت و 
آن را در ســال 1395 تحــت عنــون شــرح خدمــات مطالعــات جامــع حمل و نقــل 
شــهري و حومــه ضابطــه شــماره 314 ابــالغ کــرد. در ایــن چارچــوب جهــت 
اثرپذیــري و اســتفاده بهینــه از منابــع و فعالیت هــای مدنظــر در انجــام مطالعــات 
ــن  ــته بندی شــهرها در ای ــف دس ــک شــهرهاي مختل ــل و ترافی ــع حمل و نق جام
شــرح خدمــات براســاس جمعیــت ســاکن در زمــان انجــام مطالعــات بــه شــرح 

ذیــل تعییــن شــده اســت:
الف- شهرهاي بیش از 1000000 نفر

ب- 1000000 تا 500000 نفر و مراکز استان ها
ج- 500000 تا 100000 نفر

د- 100000 تا 50000 نفر
رئوس کلي شرح خدمات طرح جامع حمل و نقل شهري:

بررسی اطالعات موجود و فرادست	 	
آماربرداري	 	
مدل سازی	 	
تحلیل شبکه پایه با تقاضاي افق	 	
راهبردها و راهکارها	 	
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جمع بندی1	 	

طــرح جامــع حمل ونقــل و ترافیــک شــهر تهــران )مشــاور فرانســوی دیگــر بــه 
نــام سیســترا، 1385(

به طــور کلــي طــرح جامــع حمل و نقــل شــهری و همچنیــن طــرح ســاماندهی 
ــرای حمل و نقــل در شــهر  حمل و نقــل و ترافیــک شــهری نوعــی برنامه ریــزی ب
محســوب می شــوند کــه در محــدوده زمانــی و مکانــِی خــاص بــرای ســاماندهی 

و طراحــی سیســتم حمل و نقــل شــهری تهیــه می شــوند.
برنامه ریــزی بــرای حمل و نقــل شــهری، فراینــدی مــداوم در توســعه شــهری 
اســت کــه قصــد دارد بــا طراحــی یــک سلســله عملیــات، بــه اهــداف شــهری 
ــل  ــر حمل و نق ــه عناص ــرای هم ــادل را ب ــه ای از تع ــطح بهین ــه، س ــت یافت دس

ایجــاد کنــد.

1-  براي اطالع بیشــترنگاه كنید به: شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه ضابطه شماره 314، معاونت فنی و توسعه امور 
زیربنایی سازمان برنامه )1395(
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طرح�جامع�فضای�سبز
از جملــه طرح هــای موضوعــی و موضعــی اســت کــه در ذیــل طــرح جامــع 
ــن  ــه تدوی ــی مربوط ــای تخصص ــل آن در حوزه ه ــور تکمی ــه منظ ــهر و ب ش
می شــود. ســابقه تهیــه چنیــن طرح هایــی در ایــران زیــاد نیســت ولــی بــا ایــن 
حــال مطالعــات طــرح جامــع فضــای ســبز بــرای تعــداد کمــی از شــهرها انجــام 
شــده اســت. طــرح جامــع فضــای ســبز طرحــی همه جانبــه نگــر بــا رویکــردی 
سیســتمی در مــورد فضــای ســبز شــهری اســت کــه بــا بررســی وضــع موجــود 
ــت  ــای کیفی ــعه و ارتق ــرای توس ــی ب ــای عملیات ــا و برنامه ه ــه راهبرده ــه ارائ ب
ــی و  ــزی، اجرای ــی، برنامه ری ــف مدیریت ــاد مختل ــهری در ابع ــبز ش ــای س فض

ــردازد. ــداری می پ نگه
طرح احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

ــف  ــل تعری ــز قاب ــي نی ــای موضع ــب طرح ه ــه در قال ــا ک ــوع طرح ه ــن ن ای
ــازی  ــازی و نوس ــاء، بهس ــت از احی ــون حمای ــاس قان ــتند، براس ــن هس و تبیی
بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری )مصــوب ســال 1389( از پشــتوانه هاي 

ــد. ــي برخوردارن خــوب حقوق
ــد  ــوده و ناکارآم ــای فرس ــون، بافت ه ــف قان ــق تعری ــاس و طب ــن اس برای
شــهری، مناطقــی از شــهر اســت کــه در طــی ســالیان گذشــته عناصــر متشــکله 
ــا و  ــتحدثات، خیابان ه ــه، مس ــی، ابنی ــی، زیربنائ ــات روبنائ ــم از تأسیس آن اع
دسترســی ها، دچــار فرســودگی و ناکارآمــدی شــده و ســاکنان آن از مشــکالت 

ــد. ــج می برن ــدی رن ــی و کالب ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــدد اقتص متع
همچنیــن برهمیــن اســاس، طرح هــای احیــاء، بهســازی و نوســازی، 
ــم از  ــهری )اع ــعه ش ــای توس ــوب طرح ه ــه در چهارچ ــتند ک ــی هس طرح های
جامــع و تفصیلــی( بــه منظــور اجــراء برنامه هــای احیــاء، بهســازی و نوســازی 
ــه می شــود. ایــن  ــا رعایــت اصــول شهرســازی، فنــی و معمــاری تهی شــهری ب
طرح هــا دربرگیرنــده کاربری هــای جدیــد و موردنیــاز محــدوده معینــی از 
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ــوده و اجــراء آن هــا متضمــن تأمیــن  بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری ب
ــی،  ــبکه های دسترس ــل ش ــهری از قبی ــاخت های ش ــی و زیرس ــات عموم خدم
ــات شــهری، فضــای ســبز و  ــا، پروژه هــای عمــران و خدم ــه آن ه ــر و بدن معاب
غیــره اســت کــه متکــی بــر ضوابــط شهرســازی و معمــاری ایرانــی     اســالمی و 

ــد.1 ــه می باش ــر منطق ــی ه بوم

طرح�آماده��سازي�زمین
ایــن نــوع طرح هــا را نیــز می تــوان بــه نوعــي در قالــب طرح هــای موضعــي 
تبییــن کــرد هرچنــد کــه ســابقه و ضــرورت تهیــه آن هــا مربــوط بــه دهــه 60 

. ست ا
طرح هــای آماده ســازی زمیــن از ســال 1364 به عنــوان فعالیتــی جدیــد 
ــه بعــد  ــن ســال ب ــران معمــول شــد. از ای ــزی شــهری در ای ــد برنامه ری در رون
ــی  ــق طرح ــد طب ــن بای ــاختن زمی ــاده س ــکن، آم ــن و مس ــای زمی ــه پروژه ه ب

ــت. ــام می گرف ــخص انج مش
آماده  ســازي زمیــن در حقیقــت شهرســازی اجرایــی اســت، یعنــی آنچــه در 
ــن  ــیده و تدوی ــینان اندیش ــهر و شهرنش ــرای ش ــی ب ــع و تفصیل ــای جام طرح ه

ــه مرحلــه اجــرا درآیــد. شــده اســت، بایــد در آماده  ســازي زمیــن ب
ــرح  ــی ط ــی و در طراح ــرح اجرای ــع ط ــن در واق ــازی زمی ــرح آماده س ط
آماده ســازی، مهندســان شهرســازی در کنــار ســایر مهندســان ســیویل، معمــاری، 
ــه  ــی کلی ــا طراح ــازي را ب ــرح آماده  س ــازه، ط ــک و س ــرق، ترافی ــک، ب مکانی
ــات  ــن اقدام ــه ای ــد. مجموع ــاز طراحــی می کنن ــزات موردنی تأسیســات و تجهی
ــرای احــداث واحدهــای مســکونی  ــرداری از اراضــی ب در زمیــن، امــکان بهره ب
ــه آن هــا و درنهایــت رفــع نیازمندی هــای  ــا صنعتــی( و تأسیســات وابســته ب )ی

1-  -براي اطالع بیشتر نگاه کنید به: قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 
)مصوب مورخ 1۰/11/1389 مجلس شوراي اسالمي(
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ــد. ــا می کن ــی را محی عموم
ــه  ــد طرح هــای توســعه شــهری، در ادام ــن، در فرآین طــرح آماده ســازی زمی
ــازی دارای  ــرح آماده س ــرد1. ط ــرار می گی ــی ق ــرح تفصیل ــع و ط ــرح جام ط
ــد )درحالیکــه  ــاده می کن ــق را پی ــی و دقی ــاس 1/500 اســت و طــرح اجرای مقی
مقیــاس کار طــرح جامــع 1/10000 اســت و بــه بیــان اصــول و خط مشــی کلــی 
می پــردازد. مقیــاس کار طــرح تفصیلــی هــم 1/2000 اســت و برنامه هــای 
مفصــل و جــز بــه جــز در آن ارائــه می شــود( )مهندســین مشــاور هفــت شــهر 

ــا، 1395(. آری
البتــه طرح هــای آماده ســازی در شــهرهایی کــه فاقــد برنامــه شــهری هســتند 
ــناخت  ــد و ش ــیع تر می یاب ــادی وس ــد، ابع ــب دارن ــهری نامناس ــرح ش ــا ط و ی
عمومــی شــهر ضــروری اســت. حــال آنکــه در شــهرهایی کــه طــرح جامــع و 
ــه مطالعــات و تهیــه نقشــه های اجرایــی و جزئیــات  تفصیلــی مناســب دارنــد ب

ــود. ــدود می ش ــهری مح ش
ــه صــورت نقشــه و  ــده اطالعاتــی اســت کــه برخــی ب ایــن طــرح دربردارن

ــوند: ــن می ش ــی تدوی ــوب گزارش های ــی در چارچ برخ
    تفکیک زمین به قطعات کوچک و تعیین تراکم ها

ــگ  ــبز، پارکین ــای س ــا، فض ــا، میدان ه ــا، کوچه ه ــتم خیابان ه     تعیین سیس
و فضاهــای بــاز

    تأسیسات شهری شامل آب، برق، گاز و فاضالب

1-  -شــورای عالی شهرســازی و معماری در بند  "ب"  مصوبه ســال 1368 لزوم مطابقت محتوایی کلیه طرح های 
آماده سازی را با طرح های جامع و تفصیلی و هادی به شرح زیر مورد تأکید قرار داد:

"... از این تاریخ کلیه طرح های آماده سازی بایستی کاماًل با طرح های جامع و تفصیلی و هادی مطابقت کامل داشته 
باشد و هرگونه مغایرت نسبت به کاربری ها و محدوده مصوب توسعه، دارای مغایرت اساسی محسوب شده و تصویب 
آن در اختیار شــورای عالی شهرسازی و معماری است. در مورد شــهرهایی که فاقد طرح مصوب توسعه شهری نیز 
باشــند بایستی امکان و وسعت آماده سازی به تأیید شــورای عالی شهرسازی و معماری برسد" )مقررات شهرسازی، 

.)137۰
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    مراکز محــالت و خدمــات شــهری شــامل خدمــات اداری، تجــاری، 
ــا ــد اینه ــی و مانن ــی و تفریح ــتی، آموزش بهداش

ــا درنظــر      ضوابط و معیارهــای ســاختمانی و الگوهــای طراحــی معمــاری ب
گرفتــن وضعیــت اقلیمــی و معیشــتی

  به طورکلــي بنیادی تریــن هــدف پروژه هــای آماده  ســازي زمیــن، تحقــق 
ــرای افزایــش  ــا طراحــی شــده ب توســعه شــهری از پیــش اندیشــیده شــده و ی

ــازار عرضــه و تقاضــای مســکن شــهری اســت. عرضــه مســکن در ب
ــازی  ــای آماده س ــر طرح ه ــردی موردنظ ــداف راهب ــن اه ــه مهم تری از جمل
زمیــن را می تــوان به طــور خالصــه؛ تغییــر نقــاط ثقــل شــهری و ایجــاد تعــادل 
ــی برنامه هــای توســعه شــهری،  ــم مدیریــت اجرای ــی، تنظی ــان مراکــز جمعیت می
ــتقرار  ــی و اس ــت جابه جای ــی، هدای ــات عموم ــن خدم ــردم، تأمی ــارکت م مش
جمعیــت، جلوگیــری از ایجــاد زاغه نشــینی، تهیــه زمیــن در مقیــاس انبــوه بــرای 
ســاخت مســکن، جلوگیــری از توســعه بی برنامــه شــهري، ممانعــت از تبدیــل 
ــی ... برشــمرد  ــری مســکونی و صنعت ــه کارب ــا ب ــای کشــاورزی و باغ ه زمین ه

)اطهــاری، 1367(.
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ــین  ــم آباد )مهندس ــه و قاس ــی امامی ــهد – اراض ــن مش ــازی زمی ــرح آماده س ط
ــهر، 1378( ــان ش ــاور اندیش مش

طرح�هادی�شهری
“طــرح هــادی عبــارت اســت از طرحــی کــه در آن جهــت، گســترش آنــی 
شــهری و نحــوه اســتفاده از زمین هــای شــهری بــرای عملکردهــای مختلــف بــه 
ــه راه حل هــای کوتاه مــدت  منظــور حــل مشــکالت حــاد و فــوری شــهر و ارائ
و مناســب بــرای شــهرهایی کــه دارای طــرح جامــع نمی باشــد، تهیــه می شــود” 

 )مجموعــه قوانیــن، 1382(.
ــون  ایــن تعریــف رســمی از طــرح هــادی اســت کــه در مــاده 1 بنــد 4 قان
تغییــر نــام وازات آبادانــی و مســکن درج شــده اســت؛ امــا ایــن تعریــف، اکنــون 
مبنــای عمــل قــرار نگرفتــه اســت؛ و طرح هــا از حالــت اضطــراری و جوابگوئــی 
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بــه مســائل فــوری خــارج شــده، بــه صــورت طــرح شــهری مــدون و مشــخص 
بــرای ســاماندهی فضــای شــهر، در مقیــاس مشــخص در آمــده اســت کــه افــزون 
بــر شــهر، دایــره مطالعــه آن بــه روســتاهای حــوزه نفــوذ نیــز توســعه یافته اســت.
ــی و  ــعه فیزیک ــیعی در توس ــرد وس ــش و عملک ــه نق ــادی ک ــای ه طرح ه
ــوی  ــد، الگ ــر دارن ــزار نف ــاه ه ــر از پنج ــهرهای کمت ــاماندهی ش ــدی و س کالب
ــز  ــژه نی ــد و جایگاهــی وی ــه شــمار می رون ــج طرح هــای توســعه شــهری ب رای
ــه  ــرای شــهرهایی ک ــع را ب ــع طــرح هــادی خــالء طــرح جام ــد. در واق یافته ان
کمتــر از 50 هــزار نفــر جمعیــت بــا مباشــرت و نظــارت وزارت کشــور پرکــرده 

ــه اجــرا در مــی آورد.1 ــه مرحل و ب
بنابرایــن طــرح هــادی، طرحــی اســت هماننــد طــرح جامــع بــرای یــک دوره 
10 ســاله تهیــه می شــود و شــیوه توســعه کالبــدی و فضایــی شــهر را مشــخص 

می کنــد.
ــر در توســعه شــهر و  ــه واقعیــات و مســائل مؤث ــا توجــه ب در ایــن قالــب ب
حــوزه نفــوذ آن، بــه تعییــن حــدود توســعه فیزیکــی 10 ســاله شــهرها و تهیــه 
نقشــه کاربــری اراضــی و شــبکه معابــر و همچنیــن تدویــن معیارهــا، ســرانه ها، 
ــر، طــرح  ــان کلی ت ــه بی ــردازد. ب ــط و مقــررات ســاختمانی می پ تراکم هــا، ضواب
ــه از  ــت ک ــهرهایی اس ــی ش ــات عمران ــا و اقدام ــای برنامه ریزی ه ــادی مبن ه
جمعیتــی کمتــر برخــوردار بــوده و آن هــا مشــمول تهیــه طرح هــای جامــع کــه 

ــوند. ــه آن هاســت، نمی ش ــي تهی ــازي متول وزارت راه و شهرس

1-  - شــوراي عالي شهرســازي و معماري در جلســه مورخ 92/9/11 موضوع »اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه 
طرح هــاي هادي« را مورد بررســي قرار داد و مقرر نمود: موضوع توســط نمایندگان وزارت کشــور و وزارت راه و 
شهرســازي مورد بررســي قرار گرفته و پس از ارائه گزارش به شوراي عالي شهرسازي و معماري، تصمیم گیري الزم 

مورد اتخاذ قرار گیرد.
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محتوای طرح�هادی�شهری
ــی  ــم توســعه آت ــرای تنظی طرح هــای هــادی شــهری چنانکــه اشــاره شــد ب
ــر  ــه شــرح زی ــا ب ــوای آن ه ــه می شــوند و محت شــهر، در دوره ای 10 ســاله تهی

اســت:
ــک  ــهر، تفکی ــدی ش ــه بن ــی و منطق ــای اصل ــردن گذربندی ه ــخص ک “ مش
ــت  ــره و کیفی ــکونی و غی ــي، مس ــی، تجاری    ــق صنعت ــه مناط ــا ب ــه آن ه و تجزی
ــات آب و  ــن تأسیس ــرار گرفت ــل ق ــطحی و مح ــای س ــع آب ه ــیل ها و دف مس
ــه  ــا”  )مجموع ــع آن ه ــبکه های توزی ــده ش ــوط عم ــرق و خط ــالب و ب فاض

قوانیــن، 1382(.
پدیدآورنــدگان طــرح هــادی شــهری، دربــاره طــرح توســعه فیزیکــی 
مناســب ترین تصمیــم را می گیرنــد و آن هــا را در نقشــه شــهر منعکــس 
ــت  ــده شــهر و باف ــر توســعه آین ــه ب ــن مرحل ــد. اخــذ تصمیمــات در ای می کنن

ــت. ــد داش ــتقیم خواه ــر مس ــه اث ــادی منطق ــی، اقتص اجتماع
در محتــوای طرح هــای هــادی اطالعاتــی وجــود دارد کــه برخــی بــه 
صــورت نقشــه و برخــی نیــز در چارچــوب گــزارش تدویــن می شــوند. 
ــه دو بخــش تقســیم می شــوند: بخــش  به طــور کلــی، محتــوای ایــن طرح هــا ب
نخســت بــه بررســی و شــناخت حــوزه نفــوذ مســتقیم شــهرها و وضــع موجــود 
خــود شــهرها اختصــاص دارد. اطالعــات جمــع آوری شــده در بخــش نخســت 
ــی در بخــش دوم  ــه الگــوی نهای ــل اطالعــات و تهی ــه و تحلی ــوان تجزی ــا عن ب
ــی  ــن بخــش، مشــخصات و خطــوط اصل ــرد. در ای ــرار می گی ــورد بررســی ق م
ــده در  ــام ش ــی های انج ــات و بررس ــده از مطالع ــت آم ــه دس ــج ب ــرح و نتای ط
ــه صــورت خالصــه  ــه طــرح توســعه شــهری ب ــه منظــور توجی ــه اول، ب مرحل
ــر،  ــی موردنظ ــای طراح ــه معیاره ــه ب ــا توج ــود و ب ــه می ش ــده ارائ و چکی
ــی،  ــبکه ارتباط ــت ش ــود. وضعی ــنهاد می ش ــت پیش ــکل گیری باف ــی ش چگونگ
موقعیــت و میــزان اراضــی موردنیــاز بــرای کاربری هــای گوناگــون، چگونگــی 
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ــات  ــزات و تأسیس ــکلت بندی تجهی ــهیالت الزم و اس ــات و تس ــع خدم توزی
زیربنایــی در دوره ده ســاله آینــده شــهر نیــز در ایــن مرحلــه مشــخص می شــود.

ضرورت طرح�هادی�شهری
در ســال های اول، اولویــت تهیــه طرح هــای جامــع بــرای شــهرهای کشــور، 
ابتــدا بــه شــهرهای بــزرگ و بعضــی از شــهرهای متوســط کــه موقعیتــی خــاص 
ــه  ــرای تهی ــی ب ــات اقتصــادی و اجتماع ــود. حجــم مطالع ــتند داده شــده ب داش
ــا  ــر آن ه ــل و تغیی ــن جهــت تعدی ــه همی ــود. ب ــع بســیار ســنگین ب طــرح جام
ــناخت  ــرای ش ــه ب ــود، درحالی ک ــکل می نم ــز مش ــک نی ــهرهای کوچ ــرای ش ب
مســائل و موقعیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی در شــهرهای کوچــک بــه 
ــد  ــری می ش ــدت کمت ــرف م ــود و ظ ــازی نب ــی و پرحجــم نی ــات طوالن مطالع
ایــن مســائل را شــناخت. ایــن مشــکالت از یکســو و احســاس لــزوم پیش بینــی 
و هدایــت توســعه شــهرهای کوچــک در آینــده کــه بــه ســرعت نیــز در حــال 
ــی  ــد از ســوی دیگــر، موجــب شــد کــه پــس از بررســی اجمال گســترش بودن
ــرای  ــک، ب ــهرهای کوچ ــود در ش ــی موج ــی     اقتصادی و فیزیک ــع اجتماع وض

آن هــا نیــز طــرح هــادی تهیــه شــود.
ــت  ــوان دانس ــع می ت ــرح جام ــی ط ــا را نوع ــن طرح ه ــت ای ــی در حقیق  ول
ــده  ــع”  نامی ــخصات، “طرح جام ــن مش ــا ای ــی ب ــز طرح ــورها نی ــر کش و در اکث
ــه در  ــه مداخل ــا، هرگون ــوان طرح ه ــر از عن ــورت صرفنظ ــود. در هرص می ش
ــر  ــل تأثی ــی     اقتصادی مح ــرایط اجتماع ــرروی ش ــی ب ــز جمعیت ــت مراک باف

ــت. ــد داش ــده ای خواه ــتقیم و فزاین مس



62

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

طرح هادي شهر فریمان )مهندسین مشاور اندیشان شهر، 1384(
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اهداف طرح�هادی�شهری
ــعه  ــای توس ــایر طرح ه ــون س ــهری همچ ــادی ش ــای ه ــه طرح ه در تهی
شــهری، اهدافــی مدنظــر قــرار گرفتــه کــه بــا توجــه بــه تعریــف ارائــه شــده از 

ــمرد: ــن برش ــداف را چنی ــوان آن اه ــا، می ت ــن طرح ه ای
ــک  ــهرهای کوچ ــعه ش ــد و توس ــات رش ــردن جه ــخص ک     پیش بینی و مش

ــه شــهرها. ــرل نشــده این گون ــه و کنت ــری از رشــد بی روی ــده و جلوگی در آین
    استفاده متناسب و منطقی از زمین های شهری.

    جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در کاربری اراضی.
ــب  ــع متناس ــهری، توزی ــون ش ــای گوناگ ــا و عملکرده ــه کارکرده     توجه ب

ایــن عملکردهــا در مناطــق متفــاوت شــهر.
    تدارك طرح برای کنترل پروژه ها و برنامه های عمرانی شهرداری ها.
    تهیه طرح در تطابق و تناسب با توانایی های کادر فنی شهرداری ها.

سایر�انواع�طرح�های�محلی
ــران  ــعه و عم ــای توس ــب طرح ه ــي و تصوی ــوه بررس ــه نح ــق آیین نام طب
ــورخ  ــران / م ــأت وزی ــوب هی ــي و... )مص ــه اي و مل ــه اي، منطق ــي، ناحی محل
1378/10/12( ســایر انــواع طرح هــای محلــی )عــالوه بــر طــرح جامــع، 

ــردد: ــر می گ ــوارد زی ــامل م ــهری( ش ــادی ش ــی و ه تفصیل
طــرح هــادي روســتا: عبــارت از طرحــي اســت کــه ضمــن ســاماندهي و 	 	

اصــالح بافــت موجــود میــزان و مــکان گســترش آتــي و نحــوه اســتفاده 
ــدي،  ــکوني، تولی ــل مس ــف از قبی ــاي مختل ــراي عملکرده ــن ب از زمی
نیازمندی هــای  تجــاري و کشــاورزي و تأسیســات و تجهیــزات و 
عمومي روســتایي را حســب مــورد در قالــب مصوبــات طرح هــای 
ســاماندهي فضــا و ســکونتگاه هاي روســتایي یا طرح هــای جامــع 
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ــد. ــن می نمای ــه اي تعیی ناحی
ــتایي،  ــارز روس ــاي ب ــود محرومیت ه ــه وج ــه ب ــا توج ــت ب ــایان ذکراس ش
ــي،  ــاخص محل ــای ش ــي از طرح ه ــوان یک ــتایي به عن ــادي روس ــای ه طرح ه
ــرار دارد.1 ــزی کشــور ق همــواره مــورد توجــه و در دســتور کار نظــام برنامه ری

ضرورت طرح های هادي روستایي
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــر را تح ــل یکدیگ ــورت متقاب ــتاها به ص ــهرها و روس ش
می دهنــد. اگــر نظــام تهیــه طرح هــای شهرســازي و آمایــش ســرزمین از 
ســاماندهي و برطــرف کــردن مشــکالت ســکونتگاه هاي روســتایي غافــل مانــد، 
آثــار و مشــکالت آن هــا بــه ســکونتگاه شــهري نیــز تســري یافتــه و مشــکالت 

ــد. ــتر می نمای ــود بیش ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــهري را در رس ــای ش طرح ه
ــوان، روان  ــت عن ــال 1362 و تح ــا از س ــور م ــي در کش ــن طرح های چنی
ــاط روســتایی شهرســتان شــهرکرد و توســط  بخشــی روســتاها، در یکــی از نق
ــال های  ــد و در س ــته ش ــرا گذاش ــورد اج ــه م ــت ب ــازي وق ــر راه و شهرس وزی
ــا  ــالمی ب ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــط بنی ــال 1366 توس ــوص از س ــد به خص بع

ــری شــد. ــام پیگی ــت تم جدی
ــاماندهی و  ــتایي س ــادی روس ــرح ه ــب ط ــر شــد در قال ــه ذک ــور ک همان ط
ــتفاده از  ــوه اس ــی و نح ــترش آت ــکان گس ــزان و م ــود، می ــت موج ــالح باف اص

1- - به عنوان نمونه؛ طبق چند بند از ماده 27 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور؛ دولت موظف شده اقدامات 
مخلتفي در حوزه هاي عمران روســتایي از جمله اقدامات زیر را مطابق قوانین و درقالب بودجه هاي ســنواتي انجام 

دهد:
- تهیه طرح هاي هادي و طرح هاي توســعه و بازنگري آن ها براي همه روســتاها و آبادي هاي باالي بیست خانوار و 

مناطق عشایري در طول اجراي قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار
- شناسایي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبیعي جهت اجراي طرح هاي ایمن سازي این سکونتگاه ها با همکاري 
دســتگاه هاي مسؤول و مشــارکت مردم و نهادهاي محلي، بهنوعي که حداقل سي درصد )3۰%( روستاهاي در 

معرض خطر تا پایان اجراي قانون برنامه ایمن سازي شوند
- تعیین شــاخص هاي بافت هاي فرسوده و نابســامان روستایي و تهیه و اجراي طرح هاي بهسازي بافت هاي فرسوده 

در روستاهاي داراي اولویت
- تهیه و اجراي طرح هاي ســاماندهي و بهسازي حداقل بیســت درصد روستاهاي مرزي با رویکرد پدافند غیرعامل 

جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
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ــات  ــب مصوب ــورد در قال ــب م ــف را برحس ــای مختل ــرای عملکرد ه ــن ب زمی
ــع  ــای جام ــا طرح ه ــتایی ی ــاماندهی فضــا و ســکونتگاه های روس ــای س طرح ه

ــد.1 ــن می نمای ــه ای تعیی ناحی
اهداف طرح های هادي روستایي به شرح زیر است:

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــتاها ب ــران روس ــعه و عم ــه توس ــف-     ایجاد زمین ال
اجتماعي اقتصــادي      فرهنگــي 

ب-     تأمین عادالنــه امکانــات از طریــق ایجــاد تســهیالت اجتماعــي، 
ــي ــدي، رفاه تولی

ج-    هدایت وضعیت فیزیکي روستا
د-    ایجاد تســهیالت الزم جهــت بهبــود مســکن روســتائیان و خدمــات 

محیط زیســتی و عمومــي
مرجــع تصویب کننــده طرح هــای هــادي روســتایي  “شــوراي تصویــب 

ــت.  ــتان اس ــر اس ــادي”  در ه ــای ه طرح ه
ــراي نقاطــی از کشــور 	 	 طرح هــای ویــژه: عبــارت از طرح هایــي اســت ب

کــه بــه علت وجــود عوامــل طبیعــي یــا ســاخته شــده و یــا برنامه هــاي 
جدیــد توســعه و عمــران و تأثیراتــي کــه در منطقــه حــوزه نفــوذ خــود 

1- - شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران در جلســه مورخ 94/9/9 در ارتباط با شرح خدمات طرح هاي هادی 
روستایی و منظومه های روستایی با تأکید بر لزوم توجه به بهبود نظام اجتماعی روستا و ارتقای اقتصاد روستایی در 

شرح خدمات طرح های هادی روستایی مقرر نمود:
روســتاهای کشور براساس ســه ویژگی عمده »جمعیت، اقلیم و موقعیت آن نسبت به شهرهای اطراف«  طبقه بندی 

شود.
 سیاست های توسعه فضایی برای هر طبقه از روستاها تهیه و برای تصویب شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارائه 
گردد. شــرح خدمات منظومه های روستایی براساس طبقه بندی و سیاســت های توسعه فضایی توسط بنیاد مسکن 

تنظیم و جهت تصویب در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
پیشنهاد اصالح نظام حکمروایی روستا با رویکرد امکان تحقق حداکثری طرح های مصوب تهیه شود.	 	

 دبیرخانه شــورای عالی پیشنهادهای فوق را با مشارکت نمایندگان وزارت کشــور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری و ســایر دســتگاه هایی که مایل به همفکری در این زمینه می باشــند، بررســی و به 

شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهد نمود.
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خواهنــد گذاشــت واجــد ویژگــي خاصــي بــوده و نیــاز بــه تهیــه طــرح 
براي توســعه هماهنــگ در محــدوده حــوزه نفــوذ عوامــل مذکــور دارنــد.
ــه  ــرورت تهی ــب ض ــا تصوی ــان ب ــا هم زم ــن طرح ه ــدوده ای ــوان و مح عن
ــران  ــورد به تصویــب شــوراي عالي شهرســازي و معمــاري ای طــرح، حســب م

می رســد.
طــرح شــهرهاي جدیــد: عبــارت اســت از طرح هایــي کــه بــراي 	 	

ــورخ  ــه م ــاده )1( تصویب نام ــف م ــد طبق تعری ــهرهاي جدی ــاد ش ایج
و  ملــي  طرح های کالبــدي  قالــب  در  دولــت  هیــات   1371/6/25
منطقــه اي و جامــع ناحیــه ای ضــرورت و مــکان ایجــاد آن هــا بــا ســقف 
جمعیتــي و نــوع فعالیــت معیــن بــه تصویــب شــوراي عالــي شهرســازي 
و معمــاري ایــران خواهــد رســید و متعاقــب آن و ماننــد ســایر شــهرها 

ــه شــود. ــي تهی ــع و تفصیل ــا طــرح جام ــراي آن ه بایســتي ب
الزم بــه ذکــر اســت، طبــق مــاده 1 قانــون ایجــاد شــهرهاي جدیــد )مصــوب 
1380(، شــهر جدیــد بــه نقــاط جمعیتــی اطــالق می گــردد کــه در چهارچــوب 
ــارج از  ــران، در خ ــاری ای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــوب ش ــرح مص ط
محــدوده قانونــی و حریــم اســتحفاظی شــهرها ) هرکــدام کــه بزرگ تــر باشــد( 
ــاختمان ها و تأسیســات  ــه س ــه اضاف ــر  ب ــزار نف ــل ســی ه ــرای اســکان حداق ب
ــی  ــاکنان آن پیش بین ــادی س ــی و اقتص ــی، اجتماع ــی، خدمات ــاز عموم موردنی

می شــود1.
ــز 	 	 ــک مرک ــاد ی ــراي ایج ــه ب ــي ک ــکوني: طرح ــهرك هاي مس ــرح ش ط

جمعیتــي جدیــد در خــارج از محــدوده قانونــي و حریــم شــهرها     
مصــوب 1355 تهیــه می شــود.

1-  - تحت پوشش این قانون، در حال حاضر 17 شهر جدید در استان هاي مختلف کشور با جمعیت پذیري و اسکان 
جمعیت وجود دارند، از جمله شــهرهاي جدید هشتگرد، اندیشــه، پردیس و پرند در استان تهران، صدرا در استان 
فارس، بهارستان، فوالدشهر و مجلسي در اصفهان، گلبهار و بینالود در خراسان، سهند در آذربایجان شرقي، مهاجران 

در اراك، عالي شهر در بوشهر، علوي در بندرعباس و شیرین شهر در اهواز
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شــهرك 	 	 ایجــاد  بــراي  کــه  طرح هایــي  شــهرك ها:  ســایر  طــرح 
ــي، توریســتي، تفریحــي  ــر صنعت ــا عملکــرد خــاص نظی غیرمســکوني ب

ــوند. ــه مي ش ــا تهی ــه آن ه ــوط ب ــن مرب ــررات و قوانی ــق مق و... طب

برنامه�راهبردی-�عملیاتی�شهر�و�شهرداری
در طــول بیــش از چندیــن دهــه از رایــج شــدن تهیــه و اجــرای طرح هــای 
ــه  ــی از جمل ــای مختلف ــا چالش ه ــواره ب ــا هم ــن طرح ه ــران، ای ــهری در ای ش
ــتگاه های  ــی دس ــای عملیات ــا برنامه ه ــا ب ــدی طرح ه ــم پیون ــاط و ه ــدم ارتب ع
ــتمی  ــی سیس ــود یکپارچگ ــدم وج ــز ع ــهرداری ها( و نی ــژه ش ــی )به وی اجرای
ــن  ــت؛ بنابرای ــوده اس ــه ب ــی و... مواج ــای اجرای ــردی در برنامه ه ــر راهب و تفک
امــروزه امیــد مــی رود ایــن نقیصــه بــا اتــکاء بــه تهیــه و اجــرای برنامــه راهبردی 
شــهر و شــهرداری کــه دســتورالعمل جدیــد و بازنگــري شــده آن در ســال 1394 
توســط ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور تهیــه و ابــالغ شــده اســت1 

تــا حــدود زیــادی برطــرف شــود.
برنامــه راهبــردی شــهر و شــهرداری، به گونــه ای اســت کــه در کنــار دیگــر 
ــد طــرح جامــع- تفصیلــي  ــران، مانن ــداول در ای برنامه هــاي توســعه شــهري مت
ــایر  ــتند( و س ــهر هس ــي ش ــدي- فضای ــاماندهي کالب ــر س ــر ب ــب ناظ ــه اغل )ک
برنامه هایــي کــه بــا هــدف رفــع بخشــي از مســائل روزمــره شــهر مــورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد، چارچوبــي سیســتمی بــه مدیریــت شــهر، ســازمان شــهرداری، 

ــد. ــهری می بخش ــعه ش ــای توس ــده و برنامه ه ــناریوهای آین س
ــي  ــردي و عملیات ــطح راهب ــهرداری، در دو س ــهر و ش ــردی ش ــه راهب برنام

1- - از سال 1345 که طبق ماده 15 قانون عمران و نوسازي شهري، ارائه دستورالعمل تدوین برنامه عملیات نوسازي 
و عمران شهري به عهده وزارت کشور گذارده شده بود، تهیه این دستورالعمل میسر نشده بود. دستورالعمل مذکور 
با لحاظ قوانین و آیین نامه هاي مورد عمل شهرداري ها و شوراها برای اولین بار در سال 1379 و نسخه جدید آن در 
ســال 1394 با الحاق نگرش راهبردی و سیستمی به آن تحت عنوان دستورالعمل تهیه تصویب اجرا و پایش برنامه 
عملیات نوســازی و عمران و اصالحات شهر )برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری(، تدوین و ابالغ شده است. 
ایــن می تواند حلقه اتصال نظام برنامه ریزي بلندمدت فضایي-کالبدي شــهر )طرح جامع و طرح تفصیلي( با برنامه 

کوتاه مدت شهرداري )بودجه شهرداري( تلقی گردد.
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بــه فراینــدي از برنامه ریــزی چشــم دارد کــه در قالــب آن تمامــي رهنمودهــاي 
راهبــردي و جهت گیری هــای بلندمــدت و میان مــدت توســعه شــهر را از 
اســناد فرادســت اســتخراج و در برنامــه لحــاظ و یــا در صــورت نیــاز تولیــد و 

روزآمــد ســازد.
از نــکات بــارز و منحصــر بفــرد ایــن برنامــه ایــن اســت کــه بــرای یــک دوره 
20 ســاله تهیــه می شــود و در قالــب آن بــرای هــر شــهر در افــق برنامــه خــود 

ــردد. ــن می گ ــم انداز تعیی ــک چش ی
به طورکلــی از جملــه مهم تریــن اهــداف1 برنامــه راهبــردی- عملیاتــی شــهر 
و شــهرداری، تســهیل اجــرای طرح هــای مصــوب شــهری اســت. ایــن موضــوع 
در دســتورالعمل ویــژه ایــن برنامــه بدین صــورت تصریح شــده اســت:  “ترجمــه 
ــع و  ــادی، جام ــای ه ــهری )طرح ه ــعه ش ــت توس ــناد فرادس ــنهادهای اس پیش
ــردی و  ــزی راهب ــان برنامه ری ــه زب ــوب( ب ــناد مص ــایر اس ــهر و س ــی ش تفصیل
ــای  ــال برنامه ه ــور اتص ــه منظ ــات، ب ــا اقدام ــا ت ــره ای از راهبرده ــاد زنجی ایج
بلندمــدت توســعه شــهر بــه برنامــه مالــی شــهرداری )بودجــه ســاالنه( به واســطه 
ــور شــهری ســازمان شــهرداری ها و  ــت ام ــی”  )معاون ــه میان مــدت عملیات برنام

دهیاری هــا، 1394(.
برایــن اســاس، راهبردهــا و سیاســت های کلــی شــهر هماهنــگ بــا طرح هــای 
جامــع، هــادی و دیگــر اســناد توســعه ای شــهر تدویــن شــده و در مرحلــه بعــد 
ــه تفکیــک راهبردهــای شــهرداری و ســایر دســتگاه های عهــده دار مســئولیت  ب
در حــوزه توســعه شــهری آن شــهر، تعییــن می گردنــد. درنهایــت ذیــل برنامــه 
ــه بودجــه ســاالنه  ــی شــهرداری ب ــه عملیات ــردی شــهر و شــهرداری، برنام راهب

ــردد. ــل می گ ــهرداری متص ش
شــکل زیــر فراینــد تهیــه برنامــه راهبــردی شــهر و شــهرداری را تــا اتصــال 

ــه برنامــه عملیاتــی و بودجــه ســاالنه شــهرداری نمایــش می دهــد. ب

1- - برای اطالع بیشــتر ر. ك: دســتورالعمل تهیه تصویب اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصالحات 
شهر )برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری(، معاونت امور شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 1394
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از ایــن رو ســند برنامــه راهبــردي توســعه شــهر و شــهرداری در هــر شــهر بــه 
صــورت فرابخشــي تهیــه شــده و بــه ترســیم آینــده شــهر و اتصــال رهنمودهــا 
و پیشــنهادهاي راهبــردي اســناد توســعه شــهري بــه نظــام بودجه ریــزي ســاالنه 
ــتمر  ــای مس ــرمایه اي و فعالیت ه ــاي س ــف پروژه ه ــق تعری ــهرداري از طری ش
بــه تفکیــک ســال هاي برنامــه، همــراه بــا تعییــن محــل تأمیــن اعتبــار آن هــا در 

ــردازد. ــدت می پ ــي میان م ــه عملیات برنام
برایــن اســاس، پیش بینــی منابــع مالــي و درآمدهاي شــهرداري در ســناریوهاي 
مختلــف، ارائــه پیشــنهادهاي قابــل اجــرا در چارچــوب  محدودیت هــاي مالــي، 
ــي  ــنجش خروج ــت س ــتن قابلی ــي و داش ــز از آرمان گرای ــي و پرهی اداري و فن
ــي در ســطح کالن و  ــداف کّم ــف اه ــتفاده از تعری ــا اس ــت ب محصــول و خدم

ُخــرد از دیگــر ویژگي هــاي ایــن برنامــه مذکــور اســت.
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رابطه�طرح�های�شهری�با�سیاست�ها�و�طرح�های�فرادست

تهیــه طــرح شــهری بــه خــودی خــود نمی توانــد موفــق ارزیابــی شــوند مگــر 
اینکــه بــا طرح هــای فرداســت، نظیــر طرح هــای منطقــه ای و ملــی، یکپارچگــی 
ــراف  ــای اط ــه از محیط ه ــره نیســت ک ــهر، جزی ــد. ش ــته باش و هماهنگــی داش
ــرای هــر شــهر، برنامه ریــزی، طرح ریــزی  ــوان ب خــود جــدا باشــد، پــس نمی ت
ــرا موقعیــت و  ــش را در نظــر گرفــت؛ زی ــط پیرامون ــی مســتقل از محی و اجرای
عملکــرد شــهر در ســرزمین و کشــور و نیــز موقعیــت و شــرایط آن در منطقــه و 
اســتان و درنهایــت در شهرســتان بســیار اساســي و تعیین کننــده اســت. همچنیــن 
حــوزه نفــوذ هــر شــهر معمــوالً بســیار فراتــر از محدوده هــای رســمی و قانونــی 
ــا؛  ــي طرح ه ــام سلســله مراتب ــک نظ ــب ی ــًا در قال ــرار دارد و طبیعت ــهر ق آن ش
طرح هــای ناحیــه اي، منطقــه ای و ملــي در سرنوشــت آینــده هــر نقطــه شــهري 
ــراي  ــب هــر طــرح شــهري الزم اســت ب ــن در قال ــود. بنابرای ــد ب ــر خواهن مؤث
ــه  ــي، ب ــه اي و مل ــه اي، منطق ــا سیاســت ها و اســناد باالدســت ناحی هماهنگــي ب

ــن اســناد و سیاســت ها توجــه نمــود. ای
در ایــن چارچــوب، یکــي از مهم تریــن اســناد باالدســت طرح هــای شــهري 
ــال  ــال در س ــه در س ــت ک ــازي اس ــور شهرس ــام در ام ــي نظ ــت هاي کل سیاس

1389 ابالغ شــده اســت1.
متــن کامــل ایــن سیاســت های ابالغــی کــه به عنــوان راهنمــای دســتگاه های 
اجرایــی، تقنینــی و نظارتــی، خط مشــی و جهت گیــری نظــام را در بخــش 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــد، ب ــن می کن مذکــور تعیی
مکان یابــی توســعه شــهرها در چارچــوب طــرح آمایــش ســرزمینی و بــر 	 	

ــا رعایــت معیارهــای زیســت محیطی  اســاس اســتعدادهای اقتصــادی و ب
و مراقبــت از منابــع آب و خــاك کشــاورزی و ایمنــی در مقابــل ســوانح 

1- - رهبر انقالب اسالمی سیاست های کلی نظام در امور »شهرسازی« را در سال 1389 ابالغ کردند. پیش نویس این 
سیاست ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود.
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ــکان اســتفاده از زیرســاخت ها و شــبکه شــهری. طبیعــی و ام
تعییــن ابعــاد کالبــدی شــهرها در گســترش افقــی و عمــودی بــا تأکیــد بــر 	 	

ــت مالحظــات فرهنگــی، اجتماعــی،  ــا رعای ــت ایرانی-اســالمی و ب هوی
ــات زیربنایــی و الزامــات  اقتصــادی، امنیتــی، حقــوق همســایگی و امکان

ــی. ــت محیطی و اقلیم زیس
 هماهنگ ســازی مقــررات و ایجــاد هماهنگــی در نظــام مدیریــت تهیــه، 	 	

تصویــب و اجــرای طرح هــای توســعه و عمــران شــهری و روســتایی.
تأمیــن منابــع پایــدار بــرای توســعه و عمــران و مدیریــت شــهری 	 	

ــوب  ــه ای و در چارچ ــد- هزین ــام درآم ــر نظ ــد ب ــا تأکی ــتایی ب و روس
مصــوب. طرح هــای 

ــاء 	 	 ــا احی ــتا ب ــهر و روس ــوزون ش ــعه م ــی در توس ــت تاریخ ــظ هوی حف
ــی. ــای قدیم ــر بافت ه ــازی دیگ ــا نوس ــازی ی ــی و بهس ــای تاریخ بافت ه

جلوگیــری از گســترش حاشیه نشــینی در شــهرها و ســاماندهی بافت هــای 	 	
حاشــیه ای و نامناســب موجود.

تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.	 	
ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.	 	
رعایــت هویــت تاریخــی و معنــوی شــهرها در توســعه و بهســازی محیــط 	 	

شــهری به ویــژه شــهرهایی از قبیــل قــم و مشــهد.
 ســطح بندی شــهرهای کشــور و جلوگیــری از افزایــش و گســترش 	 		

کالن شــهرها. بی رویــه 
رعایــت نیــاز و آســایش جانبــازان و معلــوالن در طراحــی فضــای شــهری 	 		

و اماکــن عمومــی.
رابطه طرح های محلی با برنامه ریزی در سطح مّلی	 		
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سیاست�های�ملی�و�الزامات�موضوعی�و�بخشی
ــس  ــط مجل ــات مرتب ــای شــهری از مصوب ــت طرح ه ــزوم تبعی ــر ل ــالوه ب ع
ــایر  ــت از س ــه تبعی ــزم ب ــای شــهری مل ــدگان طرح ه ــت، تهیه کنن ــات دول و هی
سیاســت ها و مصوبــات مرتبــط ملــی هســتند. در واقــع، برخــی از سیاســت های 
ملــی و یــا الزامــات مصــوب در بخش هــای و شــوراهای عالــی مختلــف 
ــًا  ــه طبع ــد ک ــود دارن ــز وج ــازی نی ــاری و شهرس ــی معم ــورای عال ــژه ش به وی
ــت  ــا موقعی ــرح و ی ــه ط ــان تهی ــه فراخــور زم ــهری را ب ــعه ش ــای توس طرح ه
ــد مســتقیمًا  مکانــی شــهر تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. برخــی از اینهــا می توان
ــا ســایر شــورایعالی  ــران و ی ــی شهرســازی و معمــاری ای ــه شــورای عال مصوب
ماننــد شــورای عالــی محیط زیســت، شــورای عالــی مدیریــت بحــران، شــورای 

ــد. ــی آب و ... باشن عال
به عنــوان نمونــه می تــوان بــه مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری 
ایــران، پیرامــون دســتورالعمل الزامــات و مالحظــات دفاعــی و پدافنــد غیرعامــل 

در طرح هــای توســعه شــهری )مصــوب مــورخ 1396/11/2( اشــاره کــرد.
ــوع  ــران موض ــاری ای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــاس، ش ــن اس برای
ــد غیرعامــل در طرح هــای  دســتورالعمل الزامــات و مالحظــات دفاعــی و پدافن
توســعه و عمــران شــهری1 را مطــرح و ضمــن تصویــب دســتورالعمل مذکــور، 
مقــرر کــرد کــه الزامــات و مالحظــات مذکــور جهــت رعایــت در کلیــه طرح های 
توســعه و عمــران شــهری ابــالغ و هم زمــان بــرای توســعه کیفــی آن از نظــرات 

جامعــه حرفــه ای و مجامــع علمــی اســتفاده شــود.
ــا  ــای مســلح ب ــاع و پشــتیبانی نیروه ــرر شــد وزارت دف ــن اســاس، مق برای
همــکاری ســازمان پدافنــد غیرعامــل تمهیــدات الزم جهــت آمــوزش الزامــات 
ــعه و  ــای توس ــده طرح ه ــاور تهیه کنن ــین مش ــه مهندس ــور ب ــات مذک و مالحظ

ــد. عمــران را اتخــاذ نمــوده و معمــول نمای

1- - برای اطالع بیشتر نگاه کنید به: راهنماي دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافندغیرعامل در طرح هاي 
توسعه و عمران شهري، دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی، 1396
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ــل )محصــول  ــد غیرعام ــه پدافن ــوط ب ــه اســناد مرب ــن چارچــوب، تهی در ای
ــه  ــد )دبیرخان ــی می باش ــور الزام ــتان های کش ــز اس ــه مراک ــند( در کلی ــن س ای

ــازی، 1396(. ــاری و شهرس ــی معم ــورای عال ش
پرواضــح اســت کــه مســئله امنیــت و سیاســت گذاری در آن از جملــه 
ــی از  ــوان یک ــت به عن ــن امنی ــه تأمی ــم و اساســی اســت، چراک ــات مه موضوع
ــی،  ــای اصل ــن نیازه ــر تأمی ــالوه ب ــد ع ــانی می توان ــای انس ــی ترین نیازه اساس
زمینه ســاز تأمیــن ســایر نیازهــا نیــز باشــد. کاســتن از آســیب پذیری های 
مخــرب دشــمن و اســتمرار فعالیت هــا در شــرایط بحرانــی ناشــی از جنــگ، از 
جملــه مــوارد ضــروری در برنامه ریزی هــای مربــوط بــه ســکونتگاه های انســانی 
می باشــد کــه از آن عمومــًا تحــت عنــوان پایــداری، ایمنــی و مصون ســازی یــاد 
ــر مفاهیــم کلــی و تبییــن جایــگاه شــاخص  می شــود؛ بنابرایــن شــناخت دقیق ت
ــه  ــوص ب ــن خص ــر در ای ــی مؤث ــعه اقدام ــای توس ــات آن در طرح ه و الزام
ــهری از  ــران ش ــعه و عم ــای توس ــت طرح ه ــن رو تبعی ــی رود. از ای ــمار م ش
ــه  ــه ب ــذا توج ــت، ل ــر اس ــل اجتناب ناپذی ــد غیرعام ــای پدافن ــول و معیاره اص
ــز  ــیب در مراک ــاندن آس ــل رس ــه حداق ــرای ب ــتورالعمل الزم ب ــات و دس الزام
حیاتــی و حســاس و مهــم از  جملــه اولیــن و کلیدی تریــن ایــن نــوع اقدامــات 

ــی، 1396(. ــمند و حاتم ــود )هوش ــوب می ش ــهری محس ــای ش در طرح ه
نقش برنامه ها و طرح های ملی در طرح های توسعه شهری

از آنجــا کــه سیاســت های شهرنشــینی اغلــب بــا ســایر سیاســت های 
اقتصــادی، اجتماعــی و محیط زیســتي در برنامــه کالن ارتباطــی نزدیــک دارنــد، 
همــواره در اغلــب برنامه ریزی هــاي ســطح ملــی؛ اهــداف، اســتراتژی ها و 

ــتند. ــه هس ــورد توج ــز م ــینی نی ــت های شهرنش سیاس
ــا  ــی و ی ــزی فضای ــورت )برنامه ری ــه دو ص ــی ب ــطح مل ــزی در س برنامه ری
بخشــی( از طریــق بــرش منطقــه ای و یــا برنامه هــای اســتانی بــا مقولــه ي شــهر 

ــد. ــرار می گیرن ــاط ق در ارتب
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ــه  ــی و برنام ــدی مل ــرح کالب ــه، ط ــن زمین ــم در ای ــتي مه ــناد باالدس از اس
ــتند. ــرزمین هس ــش س آمای

رابطه�برنامه�ریزی�شهری�با�طرح�کالبدی�ملی�و�آمایش�سرزمین

ــران  ــهری در ای ــای ش ــودن طرح ه ــق ب ــل ناموف ــی از دالی ــی یک به طورکل
ــای  ــان طرح ه ــاط می ــا و ارتب ــی طرح ه ــله مراتب ــام سلس ــراری نظ ــف برق ضع

ــت. ــه ای( اس ــی و منطق ــت )مل ــای فرادس ــا طرح ه ــهری ب ش
ــه  ــه ب ــا توج ــده، ب ــت آین ــز جمعی ــهرها و مراک ــتقرار ش ــل اس ــه مح چراک
عوامــل محدودکننــده ای چــون کمبــود منابــع آب و اســتفاده گوناگــون از زمیــن، 
بــا رعایــت اولویــت بــرای مصــارف کشــاورزی، از طریــق تهیــه طــرح کالبــدي 
ملــي توســط وزارت راه و شهرســازي و طــرح آمایــش ســرزمین توســط ســازمان 

ــن می شــوند1. ــه و بودجــه، معی برنام
طــرح کالبــدی ملــی ایــران در دهــه 1370 در معاونــت شهرســازی و معماری 
ــران 1400 آغــاز شــد و در  وزارت راه و شهرســازي و در چارچــوب برنامــه ای

ســال 1375، مطالعــات ایــن طــرح پایــان یافــت.2
از جملــه اهــداف کلــی طــرح کالبــدی ملــی، مدیریــت خردمندانــه ســرزمین 
)فضــا( اســت. بــرای پاســخگویی بــه ایــن هــدف کلــی، ســه هــدف مشــخص 

بــه شــرح زیــر تعریــف شــده اســت:
ــی و 	 	 ــهرهای کنون ــده ش ــترش آین ــرای گس ــا ب ــب زمین ه ــی تناس بررس

ــد. ــهرك های جدی ــهرها و ش ــاد ش ایج
پیشــنهاد شــبکه شــهری آینــده کشــور یعنــی انــدازه شــهرها، چگونگــی 	 	

ــه  ــهرها ب ــان ش ــب می ــله مرات ــور و سلس ــه کش ــا در پهن ــتقرار آن ه اس
ــردم. ــه م ــانی ب ــر خدمات رس ــرزمین و ام ــت س ــهیل مدیری ــور تس منظ

منطقه بنــدی )زونینــگ( سراســر ســرزمین بــه معنــای تعییــن کاربری هــای 	 	

1-  - با مصوبه مورخه 1371/2/9 شــورای عالی اداری، به منظور تفکیك وظایف؛ تهیه طرح آمایش سرزمین برعهده 
سازمان برنامه و بودجه و تهیه طرح کالبدی ملی و منطقه ای را برعهده وزارت مسکن و شهرساري قرار داد.

2-  - مطالعات ملی در مقیاس ۰۰۰ر۰۰۰ر1: 1 تا ۰۰۰ر25۰ر: 1
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مطلــوب زمین هــای کشــور و مقــررات تفکیــک و ساخت وســاز در 
هریــک از آن هــا.

 تدویــن طــرح آمایــش ســرزمین نیــز )در مقیــاس ملــی و اســتاني( و 
اثرگــذاري آن هــا در توســعه و رشــد اجتماعــی- اقتصــادی مناطــق و موقعیــت 
ــر و  ــا اجتناب ناپذی ــت، فعالیت ه ــع جمیع ــام توزی ــا در نظ ــک از آن ه ــر ی ه

ــام دارد. ــرورت ت ــت هاي آن ض ــه سیاس ــه ب توج
طبــق تعریــف  “آمایــش ســرزمین طبــق ضوابطــي بــا نگــرش ب   ــازده پای   ــدار 
و درخ   ــور، برحســب ت   ــوان و اس      تعــداد کیف      ــي و کم      ــي س      رزمیــن ب      ــراي 
اســتفاده های مختلــف ان   ســان در س   رزمیــن، ب   ــه تعییــن نــوع ک   اربــري از 
س   رزمیــن می پ   ــردازد. بنابرایــن از هــدر رفتگــي منابــع طبیعــی و ض   ایــع 
ــد،  ــن کار مي کن ــه روي زمی ــر انســاني ک شــدن محیط زیســت و درنتیجــه از فق

ــدوم، 1390(. ــد “  )مخ می کاه
ــر  ــرح زی ــه ش ــرزمین را ب ــش س ــز آم   ای ــرزمین نی    ــش س ــي آمای ــز مل  مرک
ــاني  ــل ان   س ــن عوام ــل بی ــش متقاب ــم کن ــت )1385(: تنظی ــوده اس    ــف نم    توصی
ب   ــر  مبتنــی  س   رزمینــي  س   ازمــان  ایج   ــاد  منظ   ــور  ب   ــه  محیطــي  عوامــل  و 
به   ره گی   ــري بهین   ــه از اس      تعدادهــاي ان      ســاني و محیطــی، آمایــش ســرزمین 
ــق  ــول م   صــوب، از طری    ــن در چ   ارچــوب اص    ــش س   رزمی ــود. آمای ــده می ش نامی
ــع  ــي، رف    ــت اجتماع ــترش ع   دال ــادي، گ   س ــي اقتص ــي و بازده ــش کارآی اف   زای
فق   ــر و محرومی   ــت و برق   ــراري تعــادل و تــوازن در برخــورداري از ســطح 
ــري  ــاه در نقــاط و من   اطــق جغرافی   ایــي، ایجــاد نظــام کارب معقــول توســعه و رف
اراضــي متناســب بــا اه   ــداف توســعه متعــادل و حفــظ محیط زیســت، ایجــاد و 
تحک   یــم پیون   دهــاي اقتصــادي درون و ب   ــرون منطقــه اي و هماهنگ ســازی 
تأثیــرات ف   ضایــي- مکانــي سیاســت هاي بخ   شــي و سیاســت هاي توســعه 
ــداف  ــد اه ــه بتوان ــد ک ــل مي کن ــه ای عم ــاص به گون ــاي خ ــق و محوره مناط
چشــم انداز بلندمــدت توســعه کشــور و مدیریــت یکپارچــه ســرزمیني را محقــق 



76

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

ســازد.

طــرح آمایــش ســرزمین، بــرای شــهرهای کشــور سلســله مراتبــی را در نظــر 
گرفتــه اســت تــا بدیــن گونــه، سیاســت های مهــار و کنتــرل رشــد پایتخــت و 
چگونگــی رشــد و توســعه شــهرهای اول مناطــق )شــهرهای بــزرگ(، شــهرهای 
ــرای هــر یــک از  ــرار دهــد. ب متوســط و شــهرهای کوچــک را مــورد توجــه ق

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــده ای در نظ ــی های هدایت کنن ــا، خط مش ــن رده ه ای
اهــداف کلــی طــرح آمایــش ســرزمین در رابطــه بــا جامعــه شــهری عبــارت 

اســت از:
“    برقراری سلسله مراتب مناسب در سطح بندی شهرها.

ــاس  ــه مقی ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــهرها در آین ــعه پذیری ش ــد توس     تعیین ح
مطلــوب شــهرهای فعلــی و متناســب بــا امکانــات زیــر بنایــی، محدودیت هــای 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــزان خدمات ده ــی و می ــعه صنعت ــای توس ــع آب، نیازه مناب

می شــود.
ــا  ــب ب ــق ترکی ــه ای از طری ــعه منطق ــد توس ــت در رون ــش هدای     ایفای نق

ــبکه شــهری منســجم. ــک ش ــای توســعه و ایجــاد ی محوره
    حمایت های الزم از جامعــه روســتایی تحــت پوشــش و پشــتیبانی الزم 
ــه در  ــی منطق ــع طبیع ــه از مناب ــرداری بهین ــاورزی و بهره ب ــعه کش ــرای توس ب

فعالیت هــای تولیــدی.
    تأمین و گسترش تجهیزات خدماتی در مقیاس ملی”.

ســند آمایــش ســرزمین دارای ســه بــرش ملــی، منطقــه ای و اســتانی در مرحله 
ــه ای و  ــل در ســطح منطق ــس از تکمی ــه پ ــن طــرح اســت ک ــات و تدوی مطالع

ملــی بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته می شــود.
ــتان ها و در  ــی اس ــای مطالعات ــا و طرح ه ــرای برنامه ه ــه ای ب ــند پای ــن س ای
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ســطح کالن ملــی قــرار می گیــرد. از آنجــا کــه ســند آمایــش ســرزمین به عنــوان 
ســند باالدســتی و به عنــوان الگــوی تهیــه و تدویــن برنامه هــای توســعه پنج ســاله 
ــزی  ــام برنامه ری ــی رود، نظ ــه شــمار م ــای توســعه ای کشــور ب ــایر برنامه ه و س
بدنبــال ایجــاد مدلــی اســت کــه بــر اســاس آن بیــن ســندهای آمایــش ســرزمین 
ــاط  ــژه طرح هــای توســعه شــهري ارتب ــی و توســعه ای به وی و طرح هــای عمران

معنــاداری ایجــاد نمایــد.
مســأله ای کــه در همیــن زمینــه بایــد توجــه داشــت، مطابــق کــردن طرح هــای 
جامــع بــا خطــوط طــرح آمایــش ســرزمین اســت. از آنجــا کــه طــرح آمایــش در 
صــورت تصویــب، الزم االجــرا خواهــد بود و برای بســیاری از شــهرهای کشــور، 
ــه  ــزان جمعیــت ارائ خطــوط و ابعــاد معینــی را در فعالیت هــای اقتصــادی و می
ــای  ــه طرح ه ــرای تهی ــش ب ــرح آمای ــنهادی ط ــط پیش ــت ضواب ــد، رعای می کن
ــی  ــت و در بعض ــی اس ــی الزام ــه ای و محل ــای منطق ــه طرح ه ــر از جمل دیگ
مــوارد ضوابــط پیشــنهادی طــرح آمایــش بایــد بــا توجــه بــه واقعیــات محلــی 

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد.
ــه به صــورت  ــای ک ــرزمین، طرح ه ــش س ــدي و آمای ــرح کالب ــر ط ــالوه ب ع
ــوان  ــتند. به عن ــذار هس ــه و تأثیرگ ــل توج ــود قاب ــه می ش ــم تهی ــي ه موضوع
نمونــه می تــوان بــه طــرح جامــع حمل ونقــل کشــور اشــاره کــرد، کــه از حیــث 
ــز پایانه هــاي مســافر  ــر روي خطــوط ارتباطــي برون شــهری و نی تأثیرگــذاری ب

و بــار شــهر مهــم اســت.
طــرح جامــع حمل ونقــل کشــور مطالعاتــي بــراي تهیــه و تدویــن برنامه هــای 
ــش  ــاخت و افزای ــعه، س ــه توس ــدت در زمین ــدت و بلندم ــدت، میان م کوتاه م
بهــره وری زیرســاخت ها، تســهیالت و تجهیــزات حمل ونقــل برون شــهری 
کشــور اســت کــه بــا بررســي یکپارچــه و هماهنــگ تمامــي شــیوه های 
ــد  ــوازن و هدفمن ــعه مت ــراي توس ــي ب ــه راه ــار، نقش ــافر و ب ــل مس حمل ونق
زیرســاخت های حمل ونقــل کشــور فراهــم می نمایــد به طوری کــه بــدون 
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ایــن نقشــه راه توســعه متــوازن، یکپارچــه و هماهنــگ نظــام حمل ونقــل کشــور 
ــت  ــتی جه ــند باالدس ــک س ــوان ی ــرح به عن ــن ط ــذا ای ــت. ل ــر نیس امکان پذی
ــاده ای،  ــای ج ــر بخش ه ــک از زی ــات هری ــا و اقدام ــن برنامه ه ــه و تدوی تهی
ریلــي، دریایــي و هوایــي به صــورت هماهنــگ در جهــت دســتیابي بــه اهــداف 

ــون برنامــه توســعه اســت.1 قان

رابطه�برنامه�ریزی�شهری�با�برنامه�های�بخشی�توسعه�اقتصادی،�اجتماعی�و�
فرهنگی

ــادی  ــای اقتص ــه گزارش ه ــه و تهی ــزان بودج ــخیص می ــزی و تش برنامه ری
ــادی  ــعه اقتص ــای توس ــه برنامه ه ــا تهی ــون، ب ــای گوناگ ــی از بخش ه و اجتماع
ــن مطالعــات و بررســی های اقتصــادی و  ــی و همچنی و اجتماعــی در ســطح مل
ــای اقتصــادی،  ــه ، ســرانجام در قالب ه ــن برنام ــرد. ای اجتماعــی صــورت می گی

کشــاورزی ، صنعتــی و خدماتــی     و چنــد بخــش دیگر    تدوین می شــود.
فصــل عمــران شــهری یکــی از زیــر بخش هــای امــور اجتماعــی در برنامــه 
پنج ســاله توســعه اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی کشــور اســت کــه بــه شــهر 
ــه  ــد ک ــال می کن ــت های را در آن اعم ــرد و سیاس ــش می نگ ــک بخ ــد ی همانن
ــام  ــاد نظ ــار و ایج ــع اعتب ــه ای توزی ــتر، گون ــری دارد و بیش ــی کمت ــد مکان بع
ــه  ــوان نمون ــود. به عن ــوب می ش ــور محس ــهرهای کش ــن ش ــی بی ــله مراتب سلس
ــعه و تناســب  ــه ششــم توس ــاد برنام ــت شــهری در مف ــهر و مدیری ــگاه ش جای
ــامل  ــل را ش ــرح ذی ــه ش ــوان ب ــد عن ــب چن ــم در قال ــه پنج ــاد برنام ــا مف آن ی

1- - الزم به ذکر اســت آخرین مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور توسط شرکت مهندسین مشاور مترا به عنوان 
مشــاور مادر و شرکت فرانسوي Egis به عنوان مشاور خارجي مطالعات طي سال های 83 تا 88 انجام شده است. این 
مطالعات در پنج فاز تدوین شــده است. در فاز اول، وضع موجود و وضعیت و عملکرد نظام حمل ونقل در کشور مورد 
بررســی و ارزیابي قرارگرفته اســت. در فاز دوم، آمار و اطالعات موردنیاز در مراحل بعدي برداشت و پردازش شده و 
بانك اطالعاتي پروژه ایجاد شده است. در فاز سوم این مطالعات، مدل سازي تقاضاي مسافر و بار، بر اساس داده های 
جمع آوری شده انجام  گرفته است. فاز چهارم به تحلیل عرضه حمل ونقل و شناسایي کمبودهاي عرضه پرداخته  شده 
و درنهایت در فاز پنجم، بر ایجاد ســناریوهاي ســرمایه گذاری، اولویت بندی شــده و برنامه مالي تاکیده شده است. 

)ir.mrud.www//:https(
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می شــوند:
ــت مجــاز اســت  ــه “ دول ــود ک ــده ب ــه پنجــم توســعه آم ــاده 173 برنام در م
ــه منظــور  ــه تهیــه برنامــه جامــع مدیریــت شــهری ب در طــول برنامــه نســبت ب
ــهری در  ــه ش ــگ و یکپارچ ــت هماهن ــب و مدیری ــاختار مناس ــه س ــتیابی ب دس
محــدوده و حریــم شــهرها، بــا رویکــرد تحقــق توســعه پایــدار شــهرها، تمرکــز 
ــه  مدیریــت از طریــق واگــذاری وظایــف و تصدی هــای دســتگاه های دولتــی ب
ــانی  ــه روزرس ــهرداری ها، بازنگــری و ب ــی و ش ــای خصوصــی و تعاون بخش ه
ــه  ــهرداری ها و اتحادی ــگاه ش ــاء جای ــهرداری ها و ارتق ــررات ش ــن و مق قوانی
آن هــا اقــدام قانونــی بــه عمــل آورد”  )قانــون برنامــه پنج ســاله توســعه کشــور(.
ــًا بــه ایــن موضــوع پرداختــه  در بنــد الــف مــاده 77 برنامــه ششــم نیــز عین
ــد شــده  ــون برنامــه پنجــم توســعه قی ــاده 170 قان شــده اســت. همچنیــن در م
ــه منظــور تحقــق توســعه  ــود کــه  “وزارت راه و شهرســازي موظــف اســت ب ب
پایــدار در مناطــق شــهری و روســتایی، تعامــالت اقتصــادی، اجتماعــی و کالبدی 
ــتاهای  ــا روس ــر ی ــزار نف ــد ه ــش از یکص ــت بی ــا جمعی ــهرهای ب ــن ش فی مابی
واقــع در حریــم آن هــا را از طریــق تهیــه و اجــرای طرح هــای مجموعــه شــهری، 
جامــع و تفصیلــی شــهری بــا رویکردهــای مقــرر در برنامــه ســاماندهی نمایــد« 

 )همــان(.
 در بنــد الــف از مــاده 171 قانــون برنامــه پنجــم، شــورای عالــی شهرســازی 
ــد  ــژه نیازمن ــه احصــاء مناطــق وی ــا نســبت ب ــف شــد ت ــران مکّل و معمــاری ای
ــع  ــای واق ــته بندی طرح ه ــوده و دس ــای فرس ــازی در بافت ه ــازی و نوس بهس
در ایــن مناطــق، بــا اولویــت طرح هایــی کــه بــه دلیــل وجــود منافــع عمومــی، 
اجــرای بــه موقــع آن هــا ضــروری اســت و نیــز طرح هــای کــه از طریــق تدویــن 
ــهرداری ها و  ــت، ش ــت دول ــردم و حمای ــارکت م ــررات و مش ــط و مق ضواب

ــد. ــدام کن ــد، اق ــل انجام ان ــان قاب ــرور زم ــه م ــا ب دهیاری ه
ــه بازآفرینــی  ــًا در چارچــوب مــاده 2 برنامــه ششــم توســعه کشــور ب متعاقب
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بافت هــای ناکارآمــد شــهری از جملــه حاشــیه شــهرها و بافت هــای فرســوده در 
قالــب موضوعــات خــاِص مــکان محــور و مســائِل محــورِی برنامــه توجــه شــد 

)قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور(.
ــازي و  ــم، وزارت راه و شهرس ــه پنج ــاده 171 برنام ــد د م ــن در بن همچنی
ــل 10  ــه حداق ــول برنام ــال در ط ــا هرس ــد ت ــده بودن ــد ش ــهرداری ها موظفن ش
درصــد از بافت هــای فرســوده شــهری را احیــاء و بازســازی نماینــد. بــه همیــن 
ترتیــب مفــاد ایــن برنامــه در بندهــای )الــف( و )د( از قانــون برنامــه ششــم نیــز 

تکــرار شــده اســت.
در مــاده 72 قانــون برنامــه ششــم بــه اِصــالح معمــارِی منظــر در ورودی و 
خروجــی شــهرها، بــه شــرح ذیــل توجــه شــده اســت:  بــه منظــور ســاماندهی 
ــهرها،  ــی ش ــای ورودی و خروج ــه جاده ه ــازی بدن ــت و نماس ــا کیفی و ارتق
ــا 20 کیلومتــری شــهر، در  شــهرداری ها مکلفنــد در مراکــز اســتان ها حداکثــر ت
مراکــز شهرســتان ها تــا 5 کیلومتــری شــهر و در ســایر شــهرها تــا 2 کیلومتــری 
شــهر نســبت بــه اصــالح منظــر بدنــه جاده هــا و ســاماندهی آن هــا اقــدام کننــد.
 عــالوه بــر این در ماده 75 برنامه ششــم، شــورای عالی شهرســازی و معماری 
ــه منظــور تدویــن و ترویــج الگوهــای معمــاری و شهرســازی  موظــف شــده ب
ــتگاه های  ــدگان دس ــب از نماین ــی مرک ــکیل کارگروه ــا تش ــی ب ــالمی ایران اس
ذی ربــط و صاحب نظــران و متخصصــان رشــته های معمــاری، شهرســازی 
و حــوزوی نســبت بــه انجــام پژوهش هــای کاربــردی، سیاســت گذاری، 
تدویــن ضوابــط و مقــررات و ترویــج الگوهــای موردنظــر اقــدام و طرح هــای 
ــن  ــرای معلولی ــتایی ب ــهری و روس ــای ش ــاختمان ها و فضاه ــازی س مناسب س
جســمی و حرکتــی را بررســی، تهیــه و تدویــن نمایــد. شــهرداری ها و 
ــد  ــن بن ــط و طرح هــای موضــوع ای ــر اســاس ضواب ــد ب ــز موظفن ــا نی دهیاری ه
نســبت بــه مناسب ســازی معابــر و فضاهــای عمومــی شــهری و روســتایی اقــدام 

ــون برنامــه ششــم توســعه کشــور(. ــد )قان نماین



81

طرح های شهری

رابطه�برنامه�ریزی�شهری�با�برنامه�ریزی�منطقه�ای�و�ناحیه�ای

برطرح هــای  تأثیرگــذار  منطقــه ای  طرح هــای  و  برنامه هــا  عمده تریــن 
ــه ای،  ــدی منطق ــای کالب ــامل طرح ه ــادی(، ش ــع و ه ــای جام ــی )طرح ه محل
طرح هــای آمایــش اســتانی و برنامه هــای توســعه اســتان ها قابــل تعریــف 

ــتند. هس
پــس از تهیــه و تصویــب طــرح کالبــدي ملــي، مطالعــات طرح هــای منطقه اي 
به عنــوان طرح هــای پایین دســت ملــي و باالدســت محلــي در دســتور کار 
معاونــت معمــاري و شهرســازي وزارت راه و شهرســازي قــرار گرفــت. در واقــع 
ــطوح  ــطح از س ــن س ــوان دومی ــه اي، به عن ــدي منطق ــای کالب ــات طرح ه مطالع

ــدي، از ســال 1374 آغــاز شــد. طرح هــای کالب
براي�انجام�مطالعات�در�طرح�کالبدی�ملی،�کشور�به�ده�کالن�منطقه )هر�کالن�منطقه�شامل�یک�

یا�چند�استان(�به�شرح�زیر�تقسیم�شده�است1:
 1 –�آذربایجان )آذربایجان�شرقی،�آذربایجان�غربی،�اردبیل(
2 –�زاگرس )همدان،�کرمانشاه،�کردستان،�لرستان�و�ایالم(

3- خوزستان )خوزستان،�کهگیلویه�وبویراحمد(
4 –�فارس )فارس(

5- مرکزی )اصفهان،�یزد،�چهارمحال�و�بختیاری(
6 –�البرز�جنوبی )تهران،�مرکزی،�سمنان،�زنجان،�قزوین�و�قم(

7 –�ساحلی�شمالی )گیالن،�مازندران،�گلستان(
8 –�ساحلی�جنوبی )هرمزگان،�بوشهر(

9 –�خراسان )خراسان(
10 –�جنوب�شرقی )کرمان،�سیستان�و�بلوچستان(

نتایــج اصلــی مطالعــات هــر منطقــه، بــا تلفیــق و ترکیــب رایانــه ای مطالعــات 
موضوعــی، در قالــب چهــار نقشــه تناســب زمین هــا، کاربــری مطلــوب 
ــب  ــنهادی در قال ــهری پیش ــبکه ش ــرزه و ش ــر زمین ل ــدی خط ــا، پهنه بن زمین ه

1- - مطالعات منطقه ای در مقیاس ۰۰۰ر25۰: 1 تا ۰۰۰ر5۰: 1
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ــه شــده اســت. ــدي ارائ اهــداف طــرح کالب
 طرح هــای آمایــش اســتاني1 نیــز کــه در قالــب طرح هــای بلندمــدت 
ــای  ــه طرح ه ــاس تهی ــن اس ــر ای ــد. ب ــاز گردی ــه 80 آغ ــوند، از ده ــه می ش تهی
ــزی(  ــق برنامه ری ــي مناط ــاي سیاس ــوان مرزه ــور )به عن ــتان کش ــش 31 اس آمای
کــه چارچوبــی از همبســتگی فضایــی بــرای تهیــه و تدویــن طرح هــای شــهری 
ــه  ــتاني ب ــاي اس ــت در پهنه ه ــت و فعالی ــع جمعی ــت هاي توزی ــایر سیاس و س
ــرار  ــتان ق ــر اس ــه ه ــه و بودج ــازمان برنام ــتور کار س ــد، در دس ــمار می رون ش

گرفــت.

 از دیگــر برنامــه و طرح هــای فرادســت طرح هــای محلــي ، طرح هــای 

1-  -به دنبال ابالغ شرح خدمات مطالعات آمایش به استان ها در سال 1385، مطالعات آمایش هریك ازاستان ها در 
دســتور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت و برای انجام آن، قراردادی با یکی از دانشگاه ها و یا مشاورین 
منعقد شــده است، بطورکلي امروزه مي توان گفت که براین اســاس تقریبا براي اغلب استان هاي کشور سند برنامه 

آمایش استان تهیه شده است.
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ــه ای  ــي و منطق ــس از طرح هــای مل ــي پ ــک نظــام سلســله مراتب ــه اي در ی ناحی
ــف اســت. ــل تعری قاب

ــع(  ــران )جام ــعه و عم ــرح توس ــران، ط ــي ای ــزی فضای ــام برنامه ری در نظ
ــه اي تعریــف شــده اســت. ایــن طــرح در اجــراي وظایــف محــول شــده  ناحی
در قانــون تغییــر نــام وزارت آبادانــي و مســکن بــه وزارت مســکن و شهرســازي 
و تعییــن وظایــف آن     مصــوب 1353 و تصویب نامــه مــورخ 1373/11/5 
هیأت وزیــران، به منظــور تدویــن سیاســت ها و ارائــه راهبردهــا در زمینــه 
هدایــت و کنتــرل توســعه و اســتقرار مطلوب مراکــز فعالیــت، مناطــق حفاظتــي 
ــتاها در  ــهرها و روس ــاکنان ش ــراي س ــات ب ــب خدم ــع متناس ــن توزی و همچنی
یــک یــا چنــد شهرســتان کــه از نظــر ویژگي هــاي طبیعــي و جغرافیایــي همگــن 
بــوده و از نظــر اقتصــادي، اجتماعــي و کالبــدي داراي ارتباطــات فعــال متقابــل 

ــود. ــه می ش ــند، تهی باش
ــال  ــران و از س ــالمی ای ــالب اس ــد از انق ــز بع ــتان، نی ــع شهرس ــرح جام  ط

ــف اســت. ــل تعری ــب قاب ــن قال ــي در ای ــه نوع ــد، ب ــرح گردی 1370 مط
مطالعــات طــرح جامــع شهرســتان بــا توجــه بــه شــرح خدمــات و چارچوب 
ــرف اداره کل راه و  ــه آن از ط ــرای تهی ــده ب ــادر ش ــتورالعمل ص ــری و دس نظ
شهرســازي، در قالب هــای منطقــه، حــوزه نفــوذ )محــدوده سیاســی شهرســتان( 

ــرد. ــام می گی ــتایي انج ــکونتگاه هاي روس ــهرها و س و ش
ــه  ــهرهاي تابع ــی از ش ــد کل ــه دی ــبب ک ــدان س ــتان ب ــع شهرس ــرح جام ط
ــد،  ــدود نمی کن ــته مح ــتمی بس ــا را در سیس ــد، آن ه ــت می ده ــتان بدس شهرس
ــرار می دهــد و  ــا حــوزه نفــوذ و آبادی هایــش مــورد بررســی ق بلکــه مرتبــط ب

ــد. ــان می کن ــهری نمای ــای ش ــا طرح ه ــود را ب ــه خ رابط
ــرح  ــون ط ــه اکن ــهر ک ــتقیم ش ــوذ مس ــوزه نف ــات ح ــده مطالع ــی عم ویژگ
جامــع شهرســتان جایگزیــن آن شــده اســت، یافتــن اثــر متقابــل ایــن حــوزه و 

ــت. شهرهاس
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وظیفــه طــرح جامــع شهرســتان  “ســاماندهی نظــام فعالیتــی در فضا بــه منظور 
اســتفاده بهینــه از زمیــن اســت" کــه از دو قســمت تشــکیل شــده اســت:

1: تعیین کاربری زمین در سطح شهرستان
2: ساماندهی نظام فعالیتی در فضا

ــی  ــای محل ــت طرح ه ــای فرادس ــر طرح ه ــواع دیگ ــوان ان ــن می ت همچنی
بــه اســتناد مــاده 1 آیین نامــه نحــوه ي بررســي و تصویــب طرح هــای توســعه و 
عمــران محلــي، ناحیــه اي، منطقــه اي و ملــي )مصــوب هیــأت وزیــران / مــورخ 

1378/10/12( بــه شــرح ذیــل تعییــن کــرد:
- طــرح مجموعــه شــهري: ایــن طــرح براســاس مصوبــه مــورخ 1374/8/13 
هیــأت وزیــران بــراي شــهرهاي بــزرگ و شــهرهاي اطــراف آن هــا تهیــه 

می شــود.
- طــرح ســاماندهي فضــا و ســکونتگاه هاي روســتایي: طرحــی اســت کــه بــه 
ــي و  ــای کشــاورزي، صنعت ــوزون فعالیت ه منظــور توســعه هماهنگ و م
خدماتــي از طریــق توزیــع مناســب جمعیــت و اســتقرار بهینــه خدمــات 
در محیط هــاي روســتایي و حمایــت از اجــراي آن تهیــه می شــود. 
ــن  ــوط تعیی ــه ای مرب ــرح ناحی ــا در ط ــن طرح ه ــک از ای ــر ی محدوده ه

می شــود.

برنامه�هاي�توسعه�استان

ــدت  ــاي میان م ــي برنامه ه ــامل تمام ــتان ش ــعه اس ــناد توس ــا و اس برنامه ه
ــتي  ــند باالدس ــن س ــوان باالتری ــه به عن ــد ک ــتان مي باش ــعه اس ــدت توس و بلندم
دســتورالعمل توســعه هــر اســتان بــراي کلیــه دســتگاه هاي اجرایــي تابعه میباشــد. 
ــي و  ــادي، اجتماع ــعه اقتص ــاله توس ــاي پنج س ــامل برنامه ه ــا ش ــن برنامه ه ای
ــتان  ــدت اس ــه بلندم ــعه و برنام ــدت توس ــاي میانم ــوان برنامه ه ــي به عن فرهنگ

میباشــد.
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ــز شــامل ســند ملــي توســعه اســتان، چشــم انداز بلندمــدت  ســایر اســناد نی
توســعه اســتان به عنــوان اســناد پشــتیبان جهــت تدویــن برنامه هــاي ذکــر شــده 

تولیــد میگــردد.
ــات  ــرح خدم ــتورالعملها و ش ــق دس ــتان طب ــعه اس ــای توس ــه برنامه ه کلی
ــی  ــه اجرای ــب آیین نام ــور و در قال ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــالي از س ارس
شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان بــا نظــارت آن ســازمان انجــام میگیــرد.
الزم بــه ذکــر اســت تصویــب طرح های توســعه و عمــران، از وظایف شــوراي 
برنامه ریــزي اســتان محســوب می شــود و در میــان کارگروه هــاي مختلــف ایــن 
ــتان  ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ــی ش ــه اجرای ــاس آیین نام ــر اس ــورا؛ ب ش
ــتایی،  ــعه روس ــی، توس ــروه زیربنای ــت(، کارگ ــات دول )مصــوب 1398/3/5 هی
ــخص و  ــف مش ــت؛ وظای ــرزمین و محیطزیس ــش س ــهری و آمای ــایری، ش عش
تأثیرگــذاری در برنامه هــا و طرح هــای توســعه شــهري شــهرهاي تابعــه از 
ــران  ــعه عم ــای توس ــوص طرح ه ــنهاد در خص ــه پیش ــی و ارائ ــه؛ بررس جمل
ــهری،  ــای ش ــای مجموعه ه ــهری، طرح ه ــتایی و ش ــه ای، روس ــای، ناحی منطقه
طرح هــای بهســازی، نوســازی و مرمــت بافت هــای قدیمــی و فرســوده، تبدیــل 
ــاماندهی ســکونتگاه های  ــاماندهی عشــایر و س ــای س ــه شــهر، طرح ه ــتا ب روس

غیررســمی دارد1.

فرایند�تهیه�طرح�های�شهری�در�ایران

فراینــد تهیــه طرح هــای شــهری در ایــران بــا توجــه بــه وظیفــه و نقــش هــر 
ــر طبقه بنــدی می شــوند: ــه شــرح زی یــک، ب

و  بررســی  برنامــه،  تهیــه  هدایــت،  و  تصمیم گیــری  سیاســت گذاری، 
تصویــب، نظــارت و ارزیابــی، تهیــه طــرح، اجــرا، نظــارت بــر اجــرا و ســرانجام 

ــه. ــر برنام ــاق و تغیی انطب

1-  -براي اطالع بیشتر نگاه کنید به: آیین  نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان )مصوب 1398/3/5 هیات دولت(
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ــوان حــوزه وظایــف هــر یــک از عناصــر  ــدی می ت ــن طبقه بن براســاس همی
را شناســایی کــرد.

برنامه هــای توســعه شــهری در ایــران در قالــب طرح هایــی نظیــر طرح هــای 
جامــع و تفصیلــی، طرح هــای احیــاء و بازســازی بافت هــای قدیمــی و 
ــا،  ــن برنامه ه ــه می شــوند. اغلــب ای ــد تهی ــزی توســعه شــهرهای جدی برنامه ری
جنبــه فیزیکــی دارنــد و سیاســت گذاری توســعه و تغییــرات فیزیکــی شــهرها را 
بــه صــورت کامــاًل محلــی انجــام می دهنــد. تهیــه تمــام ایــن برنامه هــا در حیطــه 
وظایــف وزارت راه و شهرســازي و اجــرای آن هــا بــه عهــده شهرداری هاســت.
شــورای عالی شهرســازی، وزارت راه و شهرســازي، وزارت کشــور، ســازمان 
ــام  ــکیل دهنده نظ ــر تش ــب از عناص ــه ترتی ــهرداری ها ب ــه و ش ــه و بودج برنام
ــک  ــر ی ــی ه ــت قانون ــه حــوزه دخال ــران هســتند ک ــزی شــهری در ای برنامه ری
اینهــا  ماننــد  و  در وظایــف، سیاســت گذاری ها، تصمیم گیری هــا  آن هــا  از 
ــری و  ــت گذاری و تصمیم گی ــه  “سیاس ــه وظیف ــت. چنان ک ــده اس ــخص ش مش
ــی شهرســازی و  ــه عهــده شــورای عال هدایــت”  طرح هــای شــهری مســتقیمًا ب
در اســتان ها بــه عهــده شــوراي برنامه ریــزي اســتان و اداره کل راه و شهرســازي 

اســتان و اســتانداری اســت.
تهیــه تمــام طرح هــای شــهری )بــه جــز طــرح هــادی( بــر عهــده اداره کل 
ــر  ــا مســتقیمًا و در ه ــت ی ــد خدم ــق خری ــه از طری راه و شهرســازي اســت ک
ــزي  ــوراي برنامه ری ــود. ش ــه می ش ــن، تهی ــان طرفی ــرارداد می ــد ق ــا عق ــال ب ح
اســتان و کمیتــه فنــی و بعــد از آن نیــز شــورای عالــی شهرســازی هــم وظیفــه 
ــه  ــده دارند. “نظــارت برتهی ــر عه ــای شــهری را ب ــب”  طرح ه  “بررســی و تصوی
ــازمان  ــازي و س ــف اداره کل راه و شهرس ــه وظای ــهری در حیط ــای ش برنامه ه
ــده  ــر عه ــهری ب ــای ش ــه برنامه ه ــرای " هم ــرار دارد “. اج ــه ق ــه و بودج برنام
شــهرداری ها" و “نظــارت بــر اجــرا”  در اختیــار اداره کل راه و شهرســازي 
مربوطــه اســت. تصویــب مراتــب  “انطبــاق و تغییــر در برنامه هــای شــهری”  نیــز 
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ابتــدا از طریــق شــهرداری و اســتانداری و درنهایــت کمیســیون مــاده 5 اســتان 
ــرد. ــورت می گی ص

فرایند�پیش�از�تهیه�طرح
در  می تــوان  را  شــهری  توســعه  طرح هــای  تهیــه  از  پیــش  فراینــد 
ــای  ــت طرح ه ــری و هدای ــد تصمیم گی ــی از فراین ــت گذاری ها بخش های سیاس
توســعه شــهری خالصــه کــرد. ایــن سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــا 
توســط اداره کل راه و شهرســازي اســتان، اســتانداری، ســازمان برنامــه و بودجــه، 
ــاری، وزارت  ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــتان، ش ــزي اس ــوراي برنامه ری ش

ــرد. ــام می گی ــتان انج ــج اس ــاده پن ــیون م ــور و کمیس کش
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تابلو 1
* شورای�عالی�شهرسازی�و�معماری�مهم�ترین�ارگان�فرایند�پیش�از�تهیه�طرح�محسوب�می�گردد.�

درحال�حاضر،�اعضای�این�شورا�عبارتند�از:
 وزارت�راه�و�شهرسازي	
 وزارت�جهاد�کشاورزي	
 وزارت�دفاع�و�پشتیباني�نیروهاي�مسلح	
 وزارت�راه�و�شهرسازي	
 وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت	
 سازمان�حفاظت�محیط�زیست	
 وزارت�فرهنگ�و�ارشاد�اسالمي	
 وزارت�کشور	
 وزارت�میراث��فرهنگي،�صنایع�دستی�و�گردشگري	
 وزارت�نیرو	
 سازمان�برنامه�و�بودجه	
 بنیاد�مسكن�انقالب�اسالمي	
 سازمان�نظام�مهندسي�ساختمان�کشور	
 مجلس�شوراي�اسالمي	
 سازمان�پدافند�غیرعامل	

و�به�موجب�ماده�سه�قانون�تأسیس�شورای�عالی�شهرسازی�و�معماری،�ریاست�این�شورا�با�وزیر�
راه�و�شهرسازي�است�و�به�موجب�تبصره��2ماده�قانونی�مورد�بحث�جلسات�شورا�با�حضور�اکثریت�

اعضاء�رسمیت�خواهد�داشت�و�تصمیمات�شورا�با�حداقل��5رأی�معتبر�خواهد�بود�
* وظایف�شورای�عالی�شهرسازی�در�ماده��2قانون�تأسیس�شورای�عالی�شهرسازی�و�معماری�به�

شرح�زیر�تعیین�شده�است:
“ بررسی�پیشنهادهای�الزم�در�مورد�سیاست�کلی�شهرسازی�برای�طرح�در�هیأت�وزیران�

    اظهارنظر�نسبت�به�پیشنهادها�و�لوایح�شهرسازی�و�مقررات�مربوط�به�طرح�های�جامع شهری�
که�شامل�منطقه�بندی،�نحوه�استفاده�از�زمین،�تعیین�مناطق�صنعتی�   �بازرگانی�   �مسكونی،�تأسیسات�

عمومی،�فضای�سبز�و�سایر�نیازمندی�های�عمومی�شهری�می�باشد�
   �تصویب�معیارها�و�ضوابط�و�آیین�نامه�های شهرسازی

در�حال�حاضر�شوراي�عالي�شهرسازي�و�معماري�داراي��5کمیته�فني�بشرح�زیر�است:
کمیته�فني�1 )کمیته�تخصصي�بررسي�طرح�های�توسعه�و�عمران(	 
کمیته�فني�2 )کمیته�تخصصي�گردشگري(	 
کمیته�فني�3 )کمیته�تخصصي�معماري،�طراحي�شهري�و�بافت�هاي�واجد�ارزش(	 
کمیته�فني�4 )کمیته�تخصصي�مقررات،�لوایح�و�سیاستگزاری(	 
کمیته�فني�5 )کمیته�تخصصي�بررسي�طرح�های�فرادست(	 
کمیته�فنی�6 )کمیته�تخصصی�انطباق�مصوبات�شورای�برنامه�ریزی�و�توسعه�استان�ها�با�	 

سیاست�های�ابالغی�شورای�عالی(
فرایند پیش از تهیه طرح جامع )توسعه و عمران(
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در مرحلــه اول مســؤولین محلــی شــهر، تهیــه برنامــه توســعه شــهری را از 	 	
اداره کل راه و شهرســازي اســتان )و در مــورد شــهرهای بــا جمعیــت کمتر 
از 50 هــزار نفــر از دفتــر فنــی اســتانداری ها( درخواســت می کننــد و یــا 
اداره کل براســاس اولویت هــا و ضوابــط و اعتبــارات خــود، رأســًا چنیــن 
ــه طــرح شــهر  ــد. در هــر صــورت اداره کل، تهی ــازی را مطــرح می کن نی
موردنظــر را بــه واحــد شهرســازی وزارت متبــوع پیشــنهاد می کنــد. ایــن 
ــه  ــزوم تهی ــط ل ــف ضواب ــل مختل ــدن مراح ــورت گذران ــنهاد در ص پیش
ــن  ــف و تأمی ــرای شــهرهای مختل ــرح ب ــه ط ــذاری تهی ــرح، اولویت گ ط
اعتبــار در واحــد شهرســازی، تصویــب شــده و پــس از تعییــن مهندســین 
ــا  ــوط جهــت عقــد قــرارداد ب ــه اداره کل مرب مشــاور دارای صالحیــت ب

ــالغ می گــردد. مهندســین مشــاور اب
ــه 	 	 ــازمان برنام ــط س ــرح، توس ــده ط ــاور تهیه کنن ــه دوم، مش در مرحل

ــی  ــازي معرف ــه وزارت راه و شهرس ــردد و ب ــاب می گ ــه انتخ و بودج
می شــود، ولــی بنــا بــر روال و ضرورت هــای عملــی و اجرایــی، اغلــب 
ــرده و  ــاب ک ــر را انتخ ــاور موردنظ ــود مش ــازي خ وزارت راه و شهرس
از ســازمان برنامــه و بودجــه تأییدیــه انتخــاب مشــاور و تأمیــن اعتبــار 

ــد. ــت می کن ــر را دریاف ــرح موردنظ ــرای ط ب
در مرحلــه ســوم، اداره کل راه و شهرســازي طبــق مفــاد قــرارداد  “تهیــه 	 	

طرح هــای توســعه و عمــران و تفصیلــی حــوزه نفــوذ شــهرها”  مشــهور 
ــا مهندســین مشــاور  ــه انعقــاد قــرارداد ب ــه قــرارداد تیــپ 12، اقــدام ب ب
ــه  ــرارداد، برنام ــن ق ــد. مشــاور موظــف اســت در چارچــوب ای می نمای
ــه  ــب ب ــی و تصوی ــد و جهــت ارزیاب ــه کن ــوط را تهی توســعه شــهر مرب
اداره کل راه و شهرســازي اســتان تحویــل دهــد )کاظمیــان و شــیروانی، 

.)1373
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فرایند�پیش�از�تهیه طرح�هادی�شهری
بــرای تعییــن اولویــت شــهرها از نظــر تهیــه و یــا تجدیدنظــر طــرح هــادی 
ــت  ــات وضعی ــدول اطالع ــوان ج ــت عن ــود و تح ــه می ش ــنامه هایی تهی پرسش
ــام  ــه تم ــز ب ــتان و نی ــر اس ــه ه ــه شــهرهای تابع ــای توســعه شــهری، ب طرح ه

ــردد. ــال می گ ــاده، ارس ــل و اع ــت تکمی ــتانداری ها جه اس
در ایــن جــدول نــام شــهر، جمعیــت آن، وضعیــت شــهر از نظــر دارا بــودن 
ــرح  ــده، ط ــر ش ــادی تجدیدنظ ــرح ه ــادی و ط ــرح ه ــبکه بندی، ط ــرح ش ط
جامــع، یــا طــرح تفصیلــی، مشــخص می شــود و همچنیــن تأکیــد می شــود کــه 
اولویــت تهیــه یــا تجدیدنظــر در طــرح هــادی و یــا تهیــه طــرح جامــع آن هــا 
توســط اســتانداری مشــخص گــردد و از بیــن آن هــا شــهرهایی کــه تهیــه و یــا 
تجدیدنظــر در طــرح هــادی آن هــا توســط دفتــر فنــی اســتانداری مقــدور نیســت 
ــرای تهیــه طــرح هــادی آن هــا توســط دفتــر فنــی  ــا ب بایــد مشــخص شــوند ت

وزارت کشــور اقــدام گــردد.
از بیــن شــهرهایی کــه تهیــه و یــا تجدیدنظــر در طــرح هــادی آن هــا توســط 
ــه آن  ــت تهی ــی درخواس ــر فن ــرد و از دفت ــرار گی ــت ق ــتانداری ها در اولوی اس
شــده باشــد، شــهرهایی کــه دارای مشــکالت حادتــری هســتند تعییــن می شــوند 
و نســبت بــه تهیــه طــرح هــادی بــرای آن هــا اقــدام می گــردد. بــرای شــهرهایی 
ــد از  ــد ندارن ــی جدی ــد و نقشــه و عکــس هوای ــرار گرفته ان ــت ق ــه در اولوی ک
ــرداری  ــه عکس ب ــا ب ــردد ت ــت می گ ــور، درخواس ــه برداری کش ــازمان نقش س
ــر  ــا در برنامــه زمان بنــدی ســال های آتــی دفت ــد ت هوایــی از آن هــا اقــدام نماین

فنــی منظــور گــردد.

فرآیند�پیش�از�تهیه�سایر طرح�ها
بــرای طرح هــای تفضیلــی شــهرها نیــز کلیــه مراحــل مذکــور بــرای انتخــاب 
مشــاور و ارجــاع کار بــه همــان روال تشــریح شــده بــرای طــرح جامــع شــهری 

. ست ا
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ــز توســط مهنــدس مشــاور  ــه برنامه هــای جزئیــات شــهری نی همچنیــن تهی
و در بعضــی از شــهرداری ها کــه دارای کادر مناســب می باشــند، توســط 

ــود. ــام می ش ــهرداری انج ش
ــق  ــن طری ــه ای ــه طرح هــای آماده  ســازي ب ــه تهی ــدام ب ــش از اق ــد پی در رون
ــا  ــار خــود را ب ــن شــهری اســتان، اراضــی در اختی عمــل می شــود: ادارات زمی
توجــه بــه تعــداد متقاضــی خواهــان مســکن جهــت اجــرای برنامــه آماده  ســازي 
بــه اداره کل مســکن و شهرســتان اســتان معرفــی می نمایــد. اداره کل راه و 
شهرســازي اســتان پــس از بررســی های اولیــه و تطبیــق بــا ضوابــط و مقــررات 
ــه تنظیــم موافقت نامــه اجــرای آماده ســازی می نمایــد. توســعه شــهری، اقــدام ب
پــس از کنتــرل و تائیــد موافقت نامــه توســط واحــد مســکن و تأمیــن اعتبــار 
از طریــق ســازمان زمیــن شــهری جهــت اجــرا بــه اداره راه و شهرســازي اســتان 
ــار و  ــازي توســط مهندســین مشــاور معم ــرح آماده  س ــه ط ــالغ می شــود. تهی اب

شهرســاز انجــام می شــود.

ضوابط�شهرسازی�در�طول�تهیه�طرح
آنچــه در فراینــد بررســی و تصویــب انــواع طرح هــای شــهری بــرای 
ــل  ــورد عم ــط م ــه ضواب ــه ب ــت دارد، توج ــهری اهمی ــت ش ــازوکار مدیری س
شهرســازی و ســاختمانی در طــول تهیــه طــرح تــا زمــان تصویــب هــر یــک از 

ــت. ــی اس ــا تفصیل ــع و ی ــادی، جام ــای ه طرح ه
برایــن اســاس، شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در جلســه مورخ 
ــب  ــا تصوی ــه ت ــان تهی ــاختمانی را از زم ــازی و س ــط شهرس 1370/10/9 ضواب

ــه شــرح زیــر تصویــب کــرده اســت: طرح هــای هــادی، جامــع و تفصیلــی، ب
هنگامی کــه طــرح هــادی و یــا جامــع در دســت تهیــه اســت تــا زمــان 	 	

ــی )و در  ــوب قبل ــرح مص ــط ط ــده، ضواب ــب ش ــرح تصوی ــالغ ط اب
صورتــی کــه شــهر فاقــد طــرح باشــد، ضوابــط و مقرراتــی کــه شــهردار 
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ــود. ــه آن هــا عمــل می کــرده( مــالك عمــل خواهــد ب ــاًل ب قب
3 ــع 	- ــه طرح هــای جام  مــدت رســیدگی شــوراهای شهرســازی اســتان ب

ــتان  ــزی اس ــوراي برنامه ری ــر ش ــاه اســت. اگ ــک م ــر ی ــهری حداکث ش
پیشــنهاد کنــد کــه تغییــرات و اصالحاتــی در طــرح اعمــال شــود، همــان 
شــورا زمــان انجــام اصالحــات را     که نبایــد از یــک مــاه بیشــتر باشــد     
تعییــن خواهنــد کــرد. بــه هــر حــال زمــان رســیدگی و اعمــال تغییــرات 

و اصالحــات جمعــًا نبایــد از دو مــاه تجــاوز کنــد.
زمانــی کــه طــرح تفصیلــی، براســاس طــرح جامــع مصــوب قبلــی در 	 	

دســت تهیــه باشــد، جــز قســمت هایی کــه بایــد قبــل از تعییــن موقعیــت 
ــی و  ــی و خدمات ــای عموم ــرای کاربری ه ــن ب ــق زمی ــاحت دقی و مس
وضــع دقیــق و تفصیلــی شــبکه عبــور و مــرور، احتیاطــًا مــورد محافظت 
ــود، در  ــا داده ش ــاز آن ه ــک و ساخت وس ــازه تفکی ــد و اج ــرار گیرن ق
بقیــه قســمت ها، تفکیــک زمیــن و احــداث ســاختمان طبــق ضوابــط و 

مقــررات مصــوب طــرح جامــع مجــاز خواهــد بــود.
ــی، در  ــرح تفصیل ــدگان ط ــط تهیه کنن ــد     که توس ــن بن ــوع ای ــه موض نقش
مقیــاس 1:2000 یــا 1:2500 براســاس دســتورالعمل یــا شــیوه نامه وزارت راه و 
ــود  ــع موج ــه های وض ــدارك و نقش ــا م ــراه ب ــود و هم ــه می ش ــازي تهی شهرس

ــد. ــاده 5 برس ــیون م ــب کمیس ــه تصوی ــد     باید ب ــد گردی ــل خواه تحوی

فرایند�تهیه�طرح�های�شهری
پــس از انعقــاد قــرارداد، طــرح از طــرف ارگان هــای مربــوط، بــه مرحلــه تهیه 
طــرح و ســند برنامــه می رســد.  تهیــه تمــام طرح هــای توســعه شــهری توســط 
ــام  ــاری انج ــازی و معم ــده شهرس ــدی ش ــاور رتبه بن ــدس مش ــات مهن مؤسس
ــات و بررســی های  ــرارداد، مطالع ــاد ق ــس از انعق ــدس مشــاور پ ــرد. مهن می گی
الزم بــرای تهیــه برنامــه را در ســه ســطح مطالعاتــی و جغرافیایــی اســتان، حــوزه 

ــد. ــوذ و شــهر انجــام می دهن نف
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ــری  ــای کارب ــامل نظام ه ــهر ش ــطح ش ــه در س ــه و مداخل ــای مطالع زمینه ه
زمیــن، معیارهــای تراکــم جمعیتــی و ســاختمانی، شــبکه معابــر، جهــت و مــکان 
ــهر در  ــعه ش ــات توس ــا و امکان ــل محدودیت ه ــهر و تحلی ــی ش ــعه فیزیک توس
ــناد  ــاور، اس ــین مش ــی کار مهندس ــه نهای ــت. نتیج ــن زمینه هاس ــک از ای ــر ی ه

ــت: ــر اس ــه گانه زی ــه ای س پای
ــد کاربــری زمیــن پیشــنهادی، شــامل نظــام تقســیمات شــهری،  الــف- سن
ــر  ــدی و معاب ــبکه گذربن ــن، ش ــری زمی ــام کارب ــدی و نظ ــام منطقه بن نظ

پیشــنهادی.
ب- ضوابــط و مقــررات شهرســازی و ســاختمانی، شــامل حوزه هــای 

ــاختمانی. ــط س ــک و ضواب ــط تفکی ــن، ضواب ــری زمی کارب
ج- محدوده های پیشنهادی شهر.

پــس از تکمیــل مطالعــات و تدویــن نهایــی برنامــه، کلیــه اســناد نوشــتاری و 
ــا  ــرد ت ــرار می گی ــار اداره کل راه و شهرســازي ق ــه شــده، در اختی نقشــه ای تهی

مراحــل ارزیابــی و تصویــب را طــی نمایــد.
فرایند تهیه طرح به زیر مجموعه های زیر تقسیم می شود:

    مباحث مربوط به شناخت )مطالعات و بررسی ها(	 
    مباحث مربوط به تحلیل مطالعات	 
    مباحث مربوط به تهیه طرح	 
مباحث مربوط به شناخت )مطالعات و بررسی ها(	 

قبــل از تعییــن مباحــث مربــوط بــه مبانــی، بایــد اصــول و روش مطالعــات 
ــرار  ــی شــهرها، مدنظــر ق ــوذ و تفصیل ــران، حــوزه نف ــای توســعه و عم طرح ه

گیــرد.
 هماهنگــی بــا سیاســت عــدم تمرکــز و در نظــر گرفتــن نقــش ســازمان های 
محلــی و شــوراها در جریــان تصمیم گیری هــای مربــوط بــه فعالیت هــای 
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ــی در ســطح شــهر، شهرســتان و اســتان. عمران
    ضرورت اســتقالل و خودکفایــی شــهرداری ها و نهادهــای محلــی در 

زمینــه برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای عمرانــی شــهر.
    تأثیر نظــام بخشــی در تنظیــم و تدویــن برنامه هــای توســعه شــهری، 
ســعی در ایجــاد هماهنگــی بیــن بخش هــای مختلــف و در نظــر گرفتــن روابــط 

ــران شــهر. ــر در توســعه و عم ــل مؤث ــا و عوام ــل بخش ه متقاب
ــه  ــوذ آن، ب ــوزه نف ــهر و ح ــات ش ــناخت خصوصی ــی و ش     ضرورت بررس
ــای  ــهر و آبادی ه ــل ش ــط متقاب ــن رواب ــر گرفت ــا در نظ ــه و ب ــورت یکپارچ ص

اطــراف.
ــا ســطوح برنامه ریــزی )منطقــه ای،  ــاط برنامه ریــزی شــهری ب     ضرورت ارتب

. ) ملی
ــات  ــن امکان ــر گرفت ــی و در نظ ــای عمران ــا و برنامه ه     واقع گرایی طرح ه

ــود. ــای موج و واقعیت ه
    ضرورت پویایــی و قابلیــت انعطــاف طرح هــا و برنامه هــای عمرانــی 

شــهر.
ــعه  ــای توس ــی برنامه ریزی ه ــود در چگونگ ــررات موج ــن و مق     تأثیر قوانی

و عمــران شــهر.
ــه و  ــر تجزی ــه مســتقیمًا و مشــخصًا ب ــه صورتــی ک     انجام مطالعــات، ب
ــود  ــع ش ــر واق ــده، مؤث ــه ش ــنهادهای ارائ ــا و پیش ــا و نتیجه گیری ه تحلیل ه

ــت 2(. ــپ 12: پیوس ــرارداد تی  )ق
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تابلو 2
تعاریف:

“اصطالحاتــی کــه در شــرح خدمــات بــه کار بــرده شــده اســت، بــه شــرح 
زیــر اســت:

ــا در نظــر گرفتــن امــکان      حوزه نفــوذ شــهر: حــوزه نفــوذ مســتقیم شــهر ب
ــگاه،  ــه خدمــات شــهری )مدرســه، درمان ــی اطــراف ب دسترســی مراکــز جمعیت
بــازار و غیــره( تعییــن می شــود. ایــن کار بایــد بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی     

اجتماعــی و سیســتم ارتباطــی موجــود انجــام شــود.
    حریم شــهر )حــوزه اســتحفاظی(: آن قســمت از مناطــق خــارج از محــدوده 
قانونــی شــهر کــه در آن کنتــرل فعالیت هــای عمرانــی، از قبیــل تفکیــک اراضــی، 
احــداث و تعریــض معابــر و ایجــاد ســاختمان، بایــد، بنــا بــه دالیلــی، زیــر نظــر 

شــهرداری بــوده و براســاس قوانیــن مربــوط بــه شــهرداری ها انجــام شــود.
    محدوده قانونــی شــهر: محــدوده ای کــه طبــق قانــون شــهرداری یــا قوانیــن 
مربــوط بــه شــهرداری ها تعییــن شــده و مناطــق واقــع در آن، براســاس قانــون، 

جــزء مناطــق شــهری محســوب می شــود.
ــهرداری  ــل آن ش ــه در داخ ــدوده ای ک ــهرداری: مح ــات ش     محدوده خدم
در مــورد ارائــه خدمــات شــهری و همچنیــن، صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای 

ــد. ــدام می کن ــن اق ــک دوره معی ی
ــرای یــک  ــی شــهر کــه ب ــی میان مــدت شــهر: برنامــه عمران     محدوده عمران
دوره ده تــا پانزده ســاله تهیــه شــده و انتخــاب قطعــی دوره زمانــی آن بــا توجــه 
ــه  ــده برنام ــنهاد تهیه کنن ــه پیش ــهر، ب ــر ش ــاص ه ــات خ ــرایط و امکان ــه ش ب

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــد کارفرم ــرح( و تائی ــده ط ــتگاه تهیه کنن )دس
ــور  ــه منظ ــه ب ــه هایی ک ــا و نقش ــازی: طرح ه ــات شهرس ــه هاي جزئی     نقش
نشــان دادن خصوصیــات مشــروح شــهری تهیــه شــده و مبنــای تهیــه نقشــه های 
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ــرد. ــرار می گی ــی ق ــرای نهای ــازی و اج محوطه س
ــه  ــود ک ــد ب ــدی خواه ــا ح ــوالً ت ــوق معم ــه هاي ف ــا و نقش ــت طرح ه دق
خــط پــروژه نهایــی )حــد مالکیــت خصوصــی یــا فضاهــای عمومــی شــهری( و 
همچنیــن، جزئیــات داخلــی فضاهــا در زمینــه طراحــی شــهری مشــخص شــده 

و قطعیــت یابــد.
تراکم ها:

- تراکم جمعیت: نسبت جمعیت به مساحت منطقه
- تراکــم ســاختمانی مســکونی: نســبت ســطح زیربنــای ســاختمان های مســکونی 

ــه مســاحت منطقه ب
- تراکــم ســاختمانی: نســبت ســطح زیربنــای ســاختمان ها، بــه مســاحت 

ــه”. منطق

شناخت�مطالعات�تهیه�طرح�های توسعه�و�عمران
1 -   بررسی های کلی منطقه ای:

ایــن بررســی ها صرفــًا بــه خاطــر روشــن ســاختن موقعیــت و نقــش شــهر 
در منطقــه و تعییــن حــوزه نفــوذ شــهر انجــام می شــود:

3  مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه ای.	.	.
اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه.. 	.	
نحوه توزیع جمعیت در منطقه.. 	.	
وضع ارتباطات در منطقه.. 	.	
اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن.. 	.	
برنامه هــای بخشــی     منطقه ای و تعییــن ســهم شــهر در برنامه هــای . 	.	

ــور. مزب
آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر.. 	.	
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2   - بررسی حوزه نفوذ:
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی.. 	.	
منابع طبیعی )جنگل ها، مراتع، معادن، منابع آب و غیره(.. 	.	
تعداد و نحوه استقرار آبادی ها.. 	.	
وضع ارتباطات بین آبادی ها و شهر و سیستم حمل و نقل موجود.. 	.	
ــوه . 	.	 ــی و نح ــات رفاه ــی، خدم ــزات زیربنای ــات و تجهی ــع تأسیس وض

ــع آن. توزی
موقعیت و خصوصیت مناطق و آثار باستانی.. 	.	
خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی.. 	.	
مشخصات جمعیتی با استفاده از آمار رسمی و اطالعات موجود.. 	.	
ــزان تولیــد و وضــع اشــتغال در بخش هــای . 	.	 خصوصیــات اقتصــادی )می

ــات بالقــوه، قطب هــای جــاذب  مختلــف اقتصــادی، اســتعدادها و امکان
اقتصــادی و موانــع عمــده موجــود در راه توســعه اقتصــادی(.

ــعه، . 		.	 ــد و توس ــه رش ــه ای در زمین ــا منطق ــی و ی ــی مل ــای عمران برنامه ه
نحــوه اســتقرار مراکــز جمعیتــی و همچنیــن، برنامه هــای بخشــی 
ــی و  ــی و روبنای ــزات زیربنای ــات و تجهی ــی )تأسیس ــه ای عمران منطق
خدمــات رفاهــی( و تولیــدی )صنعــت، کشــاورزی و غیــره(، همــراه بــا 
ــه هــر  ــوط ب ــی و فنــی مرب ــات مال ــارات و امکان مشــخص نمــودن اعتب

بخــش.
3   - بررسی و شناخت شهر:

3  شــناخت تاریخچــه، پیدایــش، چگونگــی توســعه شــهر و رونــد رشــد 	.	.
آن در ادوار گذشــته.

3  خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر	.	.
3  موقعیــت جغرافیایــی شــهر و اطــراف آن )عوامــل طبیعــی، عوارض 	.	.	.

ــرح و  ــر در ط ــی مؤث ــیب های اصل ــی، ش ــع توپوگراف ــی، وض زمین
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منطقه بنــدی آن هــا در ســطح شــهر و اطــراف آن و همچنیــن ســایر 
عوامــل جغرافیایــی محدودکننــده توســعه شــهر(.

آب هــای . 	.	.	 زلزلــه،  خــاك،  )جنــس  زمین شناســی  کل  مســائل 
غیــره(. و  زیرزمینــی 

منابع و نحوه تأمین آب شهر براساس اطالعات موجود.. 	.	.	
مسائل هواشناسی )حرارت، رطوبت، باد و غیره(.. 	.	.	
سیســتم حرکــت آب هــای ســطحی )آب بــاران( در شــهر و موقعیت . 	.	.	

مســیل ها در شــهر.
نحوه دفع آب های سطحی )آب باران( در شهر و معایب آن.. 	.	.	

3  خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر	.	.
3  خصوصیــات جمعیتــی و ترکیــب آن )وضــع جمعیــت در گذشــته 	.	.	.

ــس، گروه هــای ســنی،  ــت مهاجــرت، جن ــزان و وضعی و حــال، می
ــات  ــار رســمی و اطالع ــتفاده از آم ــا اس ــره(، ب ــوار و غی ــد خان بُع

موجــود.
خصوصیــات اجتماعــی شــهر و محــالت مختلــف آن و چگونگــی . 	.	.	

تأثیــر آن هــا در توســعه کالبــدی شــهر.
ــق . 	.	.	 ــرات آن در مناط ــهر و تغیی ــت در ســطح ش ــی جمعی ــم کل تراک

مختلــف، براســاس اطالعــات آمــاری موجــود و در مواقــع لــزوم از 
طریــق آمارگیــری نمونــه ای در محــل.

3  خصوصیات اقتصادی شهر	.	.
3 ــر 	.	.	. ــوع آن در ه ــد و ن ــزان تولی ــهر، می ــادی ش ــی اقتص ــاع کل  اوض

ــارت و  ــاورزی، تج ــت، کش ــادی، صنع ــای اقتص ــک از بخش ه ی
ــات. خدم

ــال . 	.	.	 ــای فع ــال در بخش ه ــت فع ــد جمعی ــبت درص ــزان و نس می
مختلــف اقتصــادی و میــزان و نســبت درصــد اشــتغال در آن 
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ــاس  ــهر براس ــکاری در ش ــد بی ــبت درص ــزان و نس ــا و می بخش ه
ــود. ــات موج ــمی و اطالع ــار رس آم

ــرات آن در . 	.	.	 ــاختمان ها و تغیی ــن، س ــه ارزش زمی ــوط ب ــائل مرب مس
ــه در  ــی ک ــط و معیارهای ــناخت ضواب ــهر و ش ــف ش ــق مختل مناط

ــته اند. ــده داش ــش تعیین کنن ــرات، نق ــن تغیی ای
هزینه هــای مربــوط بــه مســکن )قیمــت تمــام شــده، وضــع خریــد . 	.	.	

و فــروش، اجــاره و غیــره( و امکانــات مختلــف ســرمایه گذاری در 
زمینــه مســکن در شــهر.

برنامــه آتــی دولــت و ارگان هــای محلــی در زمینــه رشــد و توســعه . 	.	.	
اقتصــادی شــهر بــه تفکیــک بخش هــای مختلــف )صنعــت، 
کشــاورزی، تجــارت و خدمــات(، همــراه بــا تعییــن میــزان 

ســرمایه گذاری الزم در هــر بخــش.
3  امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری	.	.

3  امکانــات مالــی و فنــی شــهرداری و ســایر ســازمان های مؤثــر در 	.	.	.
عمــران شــهر.

ســایر . 	.	.	 و  شــهرداری  اعتبــارات  و  درآمدهــا  رشــد  چگونگــی 
شــهر. عمــران  در  مؤثــر  ســازمان های 

امکانــات تأمیــن منابــع مالــی و اعتبــاری جدیــد بــرای رفــع . 	.	.	
کمبودهــا و نیازهــای عمرانــی شــهر.

ــی . 	.	.	 ــای عمران ــردم در فعالیت ه ــارکت م ــی مش ــات و چگونگ امکان
شــهر.

ــروی . 	.	.	 ــازماندهی نی ــوزش و س ــذب، آم ــکالت ج ــات و مش امکان
ــای  ــرای طرح ه ــزی و اج ــه برنامه ری ــص در زمین ــانی متخص انس
عمرانــی شــهر، بــه منظــور تجهیــز شــهرداری و ســایر ســازمان های 

مربــوط.
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3 ــه عمــران شــهر، 	.	.	. ــوط ب  وضعیــت قوانیــن و مقــررات موجــود مرب
مالکیــت زمیــن و اختیــارات و وظایــف شــهرداری و ســایر 

ســازمان های مؤثــر در عمــران شــهر.
3  خصوصیات کالبدی شهر	.	.

3 ــد و 	.	.	. ــطوح، درص ــبه س ــهر و محاس ــی ش ــتفاده از اراض ــوه اس  نح
ــهر. ــا در کل ش ــرانه آن ه س

وضــع کّمــی و کیفــی کالبــدی کارکردهــای مختلــف شــهری . 	.	.	
)آموزشــی، بهداشــتی، درمانــی، مذهبــی، ورزشــی، فرهنگــی، 

فضــای ســبز( و تعییــن کمبودهــا نیازهــا در وضــع موجــود.
ــای . 	.	.	 ــتی، فض ــی، بهداش ــه ای )آموزش ــات محل ــع خدم ــوه توزی نح

ــا در  ــهر، ب ــف ش ــق مختل ــره( در مناط ــی و غی ــبز، خرده فروش س
ــات. ــک از خدم ــر ی ــرد ه ــعاع کارک ــش و ش ــن گنجای ــر گرفت نظ

ــالت . 	.	.	 ــدوده مح ــن مح ــا تعیی ــراه ب ــهری هم ــازمان ش ــت و س باف
ــر. ــا یکدیگ ــط آن ب ــی رواب ــهر و چگونگ ــف در ش مختل

ــهر، از . 	.	.	 ــف ش ــق مختل ــکونی در مناط ــاختمانی مس ــی س ــم کل تراک
طریــق بازدیدهــای محلــی و نمونه بــرداری از ســاختمان ها.

وضعیــت کلــی ســاختمان های مســکونی در مناطــق مختلــف شــهر، . 	.	.	
از نظــر نــوع مصالــح و کیفیــت ســاختمان )قابــل اســتفاده، مرمتــی، 
ــق  ــره، از طری ــتی و غی ــات بهداش ــزات و تأسیس ــی(، تجهی تخریب

ــاختمان ها. ــرداری از س ــی و نمونه ب ــای محل بازدیده
مســائل کّمــی و کیفــی مربــوط بــه وضــع مســکن در شــهر . 	.	.	

ــه  ــه تهی ــوط ب ــکالت مرب ــا و مش ــف و کمبوده ــالت مختل و مح
ــهر. ــکن در ش مس

ــت . 	.	.	 ــوع مالکی ــک ن ــا تفکی ــهر، ب ــی در ش ــت اراض ــع مالکی وض
خصوصــی و عمومــی )شــهرداری، اوقــاف، ســازمان زمیــن و ســایر 
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ســازمان های عمومــی(.
ــا اســتفاده از اطالعــات و . 	.	.	 وضــع بناهــا و محوطه هــای تاریخــی، ب

ــه. ــازمان های مربوط ــت س ــط حفاظ ضواب
موقعیــت، گنجایــش و کیفیــت مراکــز و شــبکه ها )تأسیســات . 		.	.	

ــرانه ها،  ــره(، س ــن، گاز و غی ــرق، تلف ــالب، ب ــهری آب و فاض ش
کمبودهــا، محدودیت هــا و امکانــات گســترش آن هــا.

ــالخانه، . 		.	.	 ــتارگاه، غس ــهری )کش ــزات ش ــی تجهی ــی، کّم ــع کیف وض
و  کمبودهــا  غیــره(،  و  آتش نشــانی  زبالــه،  دفــع  گورســتان، 

مشــکالت موجــود در ایــن زمینــه.
ــتم . 		.	.	 ــاظ سیس ــاده، از لح ــر پی ــا و معاب ــبکه بندی خیابان ه ــع ش وض

ــرض و  ــول و ع ــا )ط ــر و تقاطع ه ــخصات معاب ــبکه بندی و مش ش
شــیب، نــوع پوشــش و غیــره(.

مســائل مربــوط بــه عبــور و مــرور عمومــی و خصوصــی، در شــهر . 		.	.	
)سیســتم ارتباطــی، حجــم، کیفیــت، نحوه کنتــرل، مشــکالت مربوط 
بــه نقــاط و گره هــای رفت وآمــد، تعــداد وســایط نقلیــه عمومــی و 
خصوصــی، تعــداد تصادفــات، حجــم عبــور و مــرور در مســیرها و 

نقــاط بحرانــی و غیــره(.

شناخت�مطالعات�تهیه�طرح�های تفصیلی�شهر
3  بررسی�های�مشروح�و�تفصیلی�مناطق،�محالت�مختلف�شهر	.
3 �بررسی�های�عمومی�و�تعیین�مناطق�برای�تهیه�طرح�تفصیلی	.	.

3  بررســی امکانــات مالــی، فنــی و اجرایــی شــهرداری و ســایر 	.	.	.
ــردم و  ــات مشــارکت م ــر در عمــران شــهر، امکان ســازمان های مؤث
بخــش خصوصــی، ارزیابــی کمبودهــای اعتبــاری الزم بــرای اجــرای 
ــل  ــزوم تعدی ــی شــهر و در صــورت ل ــا و برنامه هــای عمران طرح ه
ــی. ــای اجرای ــا واقعیت ه ــق ب ــت تطبی ــده در جه ــه ش ــنهادهای ارائ پیش
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بررســی نظــرات شــهرداری، شــورای شــهر، ســایر نهادهــای محلــی . 	.	.	
و مــردم در زمینــه نیازهــای عمرانــی محــالت مختلــف، اولویت هــا 
و  طرح هــا  بــا  آن هــا  تلفیــق  راه حل هــای  جســت وجوی  و 

ــهر. ــران ش ــعه و عم ــای توس برنامه ه
ــن . 	.	.	 ــی و تعیی ــرح تفصیل ــات ط ــدوده مطالع ــنهاد مح ــی و پیش بررس

ــه  ــه ب ــا توج ــف، ب ــق مختل ــرای مناط ــات ب ــام مطالع ــت انج اولوی
ــات اجرایــی  ــی، نیازهــای شــهر و امکان مســائل و مشــکالت عمران

ــهرداری. ش
3  بررســی خصوصیــات مناطــق و محــالت واقــع در محــدوده مطالعــات 	.	.

تفصیلــی
3 ــی، 	.	.	. ــک اراض ــه تفکی ــوط ب ــه های مرب ــی نقش ــع آوری و بررس  جم

طرح هــای مصــوب مربــوط بــه معابــر و فضاهــای شــهر، تغییراتــی 
ــگام  ــت و بهن ــده اس ــا وارد ش ــبکه بندی خیابان ه ــع ش ــه در وض ک

ــود. ــع موج ــه های وض ــردن نقش ک
ــن . 	.	.	 ــن و تعیی ــت زمی ــه مالکی ــوط ب ــائل مرب ــروح مس ــی مش بررس

محــل و مقــدار اراضــی متعلــق بــه ســازمان ها و مؤسســات عمومــی 
ــره(. ــاف و غی ــن شــهری و اوق )شــهرداری، ســازمان زمی

ــره . 	.	.	 ــرات قیمــت اراضــی، ســاختمان ها، ســرقفلی و غی بررســی تغیی
در محــالت مختلــف.

کنتــرل نقشــه هاي وضــع موجــود اســتفاده از اراضــی در محــل، بــه . 	.	.	
ــرای  ــا امکانــات اجرایــی و تکمیــل آن هــا ب منظــور تطبیــق آن هــا ب

اســتفاده در طــرح تفصیلــی.
بررســی تراکــم موجــود )جمعیتــی و ســاختمانی( مناطــق و محــالت . 	.	.	

ــرح  ــنهادی در ط ــای پیش ــرل تراکم ه ــه، کنت ــورد مطالع ــف م مختل
ــرای  ــا ب ــل آن ه ــزوم تعدی توســعه و عمــران شــهر و در صــورت ل
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ــی. ــات اجرای ــات و امکان ــا واقعی ــاق بیشــتر ب انطب
بررســی وضــع ســاختمان ها از نظــر نــوع مصالــح، معمــاری، . 	.	.	

ــداری(،  ــد ارزش نگه ــی، واح ــی، مرمت ــاختمانی )تخریب ــت س کیفی
تعــداد طبقــات ســاختمان ها و غیــره در محــالت و مناطــق مختلــف 

ــرداری. ــی و نمونه ب ــاهدات محل ــاس مش ــه، براس ــورد مطالع م
ــا فضاهــای اطــراف آن . 	.	.	 بررســی محوطه هــای تاریخــی، در رابطــه ب

و تعییــن حریــم و ضوابــط حفاظتــی مربــوط بــه آن هــا بــا توجــه بــه 
ضوابــط و معیارهــای تعییــن شــده توســط ســازمان های مســؤول.

ــول و . 	.	.	 ــود )ط ــای موج ــبکه خیابان ه ــع ش ــت وض ــی و برداش بررس
عــرض، ســطح مفیــد، مقطــع عرضــی، درصــد شــیب، نــوع پوشــش 

آن(.
بررســی و تعییــن حجــم عبــور و مــرور در خیابان هــا و تقاطع هــای . 	.	.	

ــه شــبکه بندی  ــا توجــه ب ــا، ب ــت و حجــم پارکینگ ه ــم و موقعی مه
پیش بینــی شــده در طــرح توســعه و عمــران شــهر.

ــرح در . 		.	.	 ــده در ط ــی ش ــی پیش بین ــای اصل ــیر خیابان ه ــرل مس کنت
محــل و بررســی مســائل و مشــکالت مربــوط بــه اجــرای آن هــا از 
نظــر وضــع مالکیــت تفکیــک اراضــی، هزینه هــای اجرایــی، مســائل 
اجتماعــی و کالبــدی و غیــره، انتخــاب منطقی تریــن مســیرها 

ــران شــهر. براســاس پیشــنهادهای طــرح توســعه و عم
ــعه و . 		.	.	 ــرح توس ــی در ط ــی پیش بین ــتفاده از اراض ــوه اس ــرل نح کنت

عمــران شــهر و بررســی مســائل و مشــکالت مربــوط بــه اجــرای آن، 
بــه منظــور قطعیــت بخشــیدن بــه آن در طــرح تفصیلــی.

ــتفاده . 		.	.	 ــوه اس ــا، نح ــبکه خیابان ه ــه های ش ــا و نقش ــه گزارش ه تهی
ــود. ــع موج ــای الزم از وض ــه ها و نموداره ــایر نقش ــی و س از اراض
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مباحث�مربوط�به�تحلیل�مطالعات
تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها

طبقه بنــدی، تجزیــه و تحلیــل، جمع بنــدی و نتیجه گیــری از مطالعــات، 
ــاره وضــع  ــه دســت آمــده و بررســی های انجــام شــده درب آمــار و اطالعــات ب
ــه نتایــج زیــر  ــه منظــور دســتیابی ب موجــود منطقــه، شــهر و حــوزه نفــوذ آن ب

ــرد: ــورت می گی ص
3  نتایج�مربوط�به�حوزه�نفوذ�شهر	.
3 ــوذ 	.	. ــی اقتصــادی در حــوزه نف ــای اصل ــی چگونگــی عملکرده  پیش بین

شــهر و تحــوالت کلــی آن در آینــده.
چگونگــی توزیــع جمعیــت در حــوزه نفــوذ شــهر و احتمــاالت رشــد و . 	.	

تحــول آن در آینــده.
ــات . 	.	 ــه تأسیس ــود در زمین ــع موج ــی در وض ــای اساس ــرآورد کمبوده ب

زیربنایــی )راه، آب آشــامیدنی، بــرق و پســت(، خدمــات رفاهــی 
ــه  ــته ب ــروری بس ــای ض ــایر نیازه ــتی و س ــی، بهداش ــوزش، درمان )آم
عــرف و احتیاجــات محلــی(، ســایر تجهیــزات مؤثــر در رونــد رشــد و 

ــوذ. ــوزه نف ــی ح ــادی و اجتماع ــعه اقتص توس
پیش بینــی امکانــات تأمیــن منابــع مالــی و چگونگــی مشــارکت اهالــی و . 	.	

نهادهــای محلــی، بــرای بــرآوردن نیازهــای عمرانــی حــوزه نفــوذ شــهر.
3 ــوزه 	.	. ــران ح ــعه و عم ــرای توس ــنهادی ب ــوب پیش ــات چارچ    ارائه کلی

نفــوذ شــهر.
3  نتایج�مربوط�به�شهر	.
3  تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر و وضع موجود.	.	.

پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده.. 	.	
پیش بینی احتماالت رشد و تحوالت جمعیت شهر در آینده.. 	.	
ارزیابــی امکانــات رشــد کالبــدی و توســعه شــهر، تعییــن جهــات، حدود . 	.	
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منطقــی و مراحــل مختلــف توســعه شــهر در آینده.
پیش بینــی امکانــات مالــی و فنی شــهرداری در آینــده و امکانــات افزایش . 	.	

درآمدهــا و تأمیــن اعتبــارات عمرانــی، توســط ســایر ســازمان های مؤثــر 
ــهر. در عمران ش

بــرآورد کمبودهــا )کّمــی و کیفــی( و نیازهــای عمرانــی شــهر در زمینــه . 	.	
ــل،  ــرور و حمل ونق ــور و م ــبکه عب ــی )ش ــات زیربنای ــکن، تأسیس مس
ــره(،  ــن، گاز و غی ــطحی، تلف ــای س ــع آب ه ــالب، دف ــرق، فاض آب، ب
ــی،  ــی، فرهنگــی، مذهب ــی )آموزشــی، بهداشــتی و درمان ــات رفاه خدم
ــهر  ــی ش ــای اصل ــایر کاربری ه ــره( و س ــبز و غی ــای س ــی، فض ورزش
ــده. ــور در آین ــای مزب ــع نیازه ــات رف ــره( و امکان ــاری، اداری و غی )تج

ــهر . 	.	 ــدی ش ــزی کالب ــد در طرح ری ــه بای ــی ک ــا و ضوابط ــن معیاره تبیی
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

آمــده . 	.	 بــه دســت  تنظیــم و مقایســه راه حل هــای  بنــدی،  حجــم 
ــوی  ــل و الگ ــن راه ح ــاب بهتری ــهر و انتخ ــعه ش ــد و توس ــرای رش ب
ــر  ــؤول )دفت ــازمان های مس ــا س ــر ب ــور تبادل نظ ــه منظ ــنهادی، ب پیش
فنــی اســتانداری، اداره کل راه و شهرســازي، شــهرداری، جهادســازندگی 
و ســایر ســازمان هایی کــه در رابطــه بــا برنامه هــای عمــران شــهر 
ــی  ــورای محل ــهر، ش ــورای ش ــی )ش ــای محل ــد( و نهاده ــرار می گیرن ق
ــی  ــوی نهای ــل الگ ــاالً تعدی ــد و احتم ــرای تأکی ــل(، ب ــن مح و معتمدی

ــهر. ــعه ش توس
3 �تهیه�الگوی�نهایی	.

تدویــن نتیجــه نهایــی تجزیــه و تحلیل هــا در بخش هــای مختلــف مطالعــات 
ــدی شــهر  ــر رشــد کالب ــار ب ــاختن آث ــدی و مشــخص س انجــام شــده، جمع بن
ــه نحــوی کــه بتواننــد  ــط ب در آینــده و جمع بنــدی نظــرات ســازمان های ذی رب
ــا کلیــه نقشــه ها،  مبنــای تهیــه طــرح در مراحــل بعــدی قــرار گیرنــد، همــراه ب
ــر قســمت از  ــورد ه ــای الزم در م ــا و نموداره ــوط، جدول ه ــای مرب گزارش ه
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ــرای تصویــب  ــه آن هــا ب ــه و تحلیل هــای انجــام شــده و ارائ مطالعــات و تجزی
نهایــی.

نقشــه های عمومــی، شــهری، موضــوع مطالعــات بندهــای فــوق، بــه مقیــاس 
1/2000 یــا 1/2500 )و در مــواردی کــه بنــا بــه دالیلــی ضــرورت داشــته باشــد، 
بــا نظــر کارفرمــا، بــه مقیــاس کوچک تــر(، نقشــه های حــوزه نفــوذ بــا مقیــاس 
ــا  ــا نظــر کارفرم ــته باشــد ب ــل ضــرورت داش ــه دالی ــا ب ــه بن ــواردی ک )و در م
ــای  ــا مقیاس ه ــورد، ب ــه م ــته ب ــه ها، بس ــایر نقش ــر( و س ــاس کوچک ت ــه مقی ب

1/2000 مناســب دیگــر تهیــه و ارائــه خواهــد شــد”.

- مباحث�مربوط�به�تهیه�طرح�جامع�و�توسعه�و�عمران
“ بعــد از تجزیــه و تحلیــل و غــور و بررســی دقیــق در زمینه هــای گوناگــون 
و بعــد از آنکــه تعــداد جمعیــت، وضــع اقتصــادی جمعیــت، نیازهــای جمعیــت 
و خصوصیــات آن در رابطــه بــا اقتصــاد شــهر و منطقــه، نقــش شــهر در ده ســال 
ــه  ــه ارائ ــوان دســت ب ــد، می ت ــوم گردی ــا معل ــات و محدودیت ه ــده و امکان آین
ــه  ــود و ب ــنهاد نم ــرح را پیش ــب، ط ــه جوان ــی هم ــس از ارزیاب ــرح زد؛ و پ ط
مرحلــه اجــرا درآورد ولــی نکتــه ای کــه بی نهایــت قابــل اهمیــت می باشــد، آن 
اســت کــه برنامه ریــزی بایســتی از یــک آینده نگــری برخــوردار باشــد و طــرح 
تنهــا بــرای ده ســال آینــده پیشــنهاد نشــود، بلکــه بــه نحــوی ارائــه گــردد کــه در 

ارتبــاط بــا آینــده شــهر نیــز قــرار داشــته باشــد”.
ــهر و  ــي ش ــوزه ي عمران ــهر و ح ــي ش ــاي عمران ــا و برنامه ه ــه طرح ه تهی

ــود: ــر مي ش ــوارد زی ــامل م ــوذ آن ش ــوزه ي نف ح
3  تهیه�طرح�و�برنامه�های�مربوط�به�حوزه�نفوذ�شهر	.
3  راه حل هــا و پیشــنهادی مناســب بــرای حــل مســائل و مشــکالت حــاد 	.	.

موجــود در زمینــه توســعه اقتصــادی     اجتماعی و نیازهــای فــوری 
ــره(. ــات رفاهــی و غی ــی، خدم ــی حــوزه نفــوذ )تأسیســات زیربنای عمران
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پیشــنهادهای عملــی بــرای بــاال بــردن ســطح رشــد و توســعه اقتصــادی     . 	.	
اجتماعــی و اقدامــات عمرانــی موردنیــاز حــوزه نفــوذ، بــه منظور توســعه 
ــی  ــز جمعیت ــهر و مراک ــعه ش ــادل در توس ــاد تع ــهر و ایج ــران ش و عم
واقــع در حــوزه نفــوذ آن، بــا در نظــر گرفتــن امکانــات بالقــوه و بالفعــل 

ــوط. ــی مرب ــازمان های اجرای ــه و س منطق
ــتقرار . 	.	 ــوذ، چگونگــی اس ــران حــوزه نف ــدت توســعه و عم ــرح میان م ط

ــع  ــت( و توزی ــرق و پس ــامیدنی، ب ــی )راه، آب آش ــات زیربنای تأسیس
ــای  ــایر نیازه ــتی و س ــی، بهداش ــی، درمان ــی )آموزش ــات رفاه خدم

ــی(. ــات محل ــرف و احتیاج ــه ع ــته ب ــروری بس ض
پیش بینــی کلــی اعتبــارات الزم بــرای اجــرای طــرح و پیشــنهادهای ارائــه . 	.	

ــازمان های  ــات س ــارات و امکان ــدود اعتب ــن ح ــر گرفت ــا در نظ ــده ب ش
اجرایــی مربــوط.

اولویت ها و چگونگی اجرای پیشنهادهای ارائه شده.. 	.	
3 �تهیه�طرح�توسعه�و�عمران�شهری	.
3  نقشه نوع استفاده از اراضی شهر.	.	.

نقشه مراحل مختلف توسعه آتی.. 	.	
نقشه عمومی تراکم مناطق و محالت مختلف شهر.. 	.	
نقشــه محدوده هــای پیشــنهادی شــامل حریم شــهر )حــوزه اســتحفاظی(، . 	.	

محــدوده قانونــی و محــدوده خدماتی شــهرداری.
نقشه شبکه ارتباطی شهر )خیابان های موجود و پیشنهادی(.. 	.	
نقشه درجه بندی و عرض خیابان ها.. 	.	
نقشــه مرحله بنــدی اجــرای پــروژه خیابان هــا و ســایر پروژه هــای . 	.	

ــهرداری. ــه ش ــوط ب مرب
نقشه شیب خیابان ها و نحوه دفع آب های روزمینی در شهر.. 	.	
نقشــه های مربــوط بــه تفکیــک وظایــف شــهرداری و ســایر ســازمان های . 	.	

مســؤول در عمران شــهر.
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کلیــات ضوابــط و مقــررات ســاختمانی و شهرســازی در شــهر و مناطــق . 		.	
خــاص شــهری.

ــل . 		.	 ــه تأسیســات شــهری )از قبی ــی شــهر در زمین ــای آت ــی نیازه پیش بین
ــات ســازمان های  ــه مطالع ــا توجــه ب ــن( ب ــرق و تلف آب و فاضــالب، ب
ــای  ــا در دوره ه ــن آن ه ــات تأمی ــا و امکان ــن اولویت ه ــؤول، تعیی مس

برنامه ریــزی موردنظــر.
پیش بینــی نحــوه ایجــاد و توســعه تجهیــزات شــهری )کشــتارگاه، . 		.	

غســالخانه، گورســتان، سیســتم دفــع زبالــه، آتش نشــانی و غیــره(.
ــتفاده . 		.	 ــی اس ــه چگونگ ــی، در زمین ــای کل ــنهادها و توصیه ه ــه پیش ارائ

ــه منظــور  ــات رشــد و توســعه اقتصــادی شــهر، ب از اســتعدادها و امکان
ــعه و  ــرح توس ــای ط ــتر پیش بینی ه ــه بیش ــر چ ــق ه ــل و تحق تکمی

ــهر. ــران ش عم
ــه طرح هــا و 	.		.3  گــزارش توجیهــی، جــداول و نمودارهــای مربــوط ب

ــنهادی. ــود و پیش ــع موج ــک وض ــه تفکی ــوق، ب ــه های ف نقش
3  تهیه�برنامه�های�توسعه�و�عمران�شهر	.
3 ــی 	.	. ــای عمران ــه کاره ــامل کلی ــهر، ش ــدت ش ــی میان م ــه عمران  برنام

ــهرداری،  ــه ش ــد ب ــهر بای ــران ش ــعه و عم ــرح توس ــق ط ــه طب اســت ک
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــهر ب ــا در ش ــایر بخش ه ــی و س ــازمان های دولت س

ــد. درآی
برنامــه عمرانــی کوتاه مــدت )پنج ســاله شــهرداری(، بــا توجــه بــه . 	.	

مفــاد قانــون نوســازی و عمــران شــهری، یــا قوانیــن جایگزیــن آن تهیــه 
می شــود.

ــه . 	.	 ــوط ب ــده، مرب ــک ش ــاله( تفکی ــدت )ده س ــی کوتاه م ــه عمران برنام
ســایر ســازمان های مؤثــر در عمــران شــهر، ماننــد آمــوزش و پــرورش، 

ــره. ــداری و غی به
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گزارش هــای توجیهــی، نمودارهــا و جدول هــای مربــوط بــه زمان بنــدی . 	.	
برنامه هــا، اولویت هــا، پیش بینــی اعتبــارات و تقســیم آن هــا در بخش هــا 
و دوره هــای اجرایــی و همچنیــن ســازمان و نیــروی انســانی موردنیــاز، 

ــا. ــا و برنامه ه ــرای طرح ه ــرای اج ب
-�تهیه�طرح�های�تفصیلی

تهیــه نقشــه هاي تفصیلــی محــالت و مناطــق تعییــن شــده بــه ترتیــب . 	
اولویــت

3 ــا حــد کوچه هــای قابــل دسترســی )ضمــن 	.	.  نقشــه شــبکه خیابان هــا ت
ــن نحــوه اســتفاده از  ــی و فرعــی(، تعیی ــای اصل ــن کــف خیابان ه تعیی
ــی  ــای جمعیت ــده و تراکم ه ــی ش ــی( و قطع ــروح )تفصیل ــی مش اراض
و ســاختمانی براســاس پیشــنهادهای طــرح توســعه و عمــران شــهر و 
ــل  ــاس حداق ــه مقی ــی، ب ــه از بررســی های مشــروح محل ــج حاصل نتای

.1/2000
3  نقشــه هاي نمونــه بــرای نشــان دادن مــوارد عملــی پیشــنهادهای 	.	.

محوطه ســازی،  شــهری،  فضاهــای  نقشــه های  قبیــل  از  تفصیلــی 
ســاختمان های مســکونی و غیــره، در مــوارد لــزوم.

3  تهیه ضوابط و مقررات و گزارش های توجیهی ضمیمه طرح	.
3  پیشــنهادهای اصالحــی الزم در مــورد برنامــه پنج ســاله عمرانــی شــهر 	.	.

بــرای تطبیــق بــا طــرح تفصیلــی.
ــا، . 	.	 ــه نحــوه اســتفاده از اراضــی، تراکم ه ــوط ب ــررات مرب ــط و مق ضواب

ــن،  ــر، میادی ــعه معاب ــداث و توس ــا، اح ــداث بن ــن و اح ــک زمی تفکی
ــی. ــرح تفصیل ــه پیشــنهادهای ط ــا توجــه ب ــره، ب ــای شــهری و غی فضاه

ــرای کادر فنــی شــهرداری و ســایر مجریــان و . 	.	 دســتورالعمل های الزم ب
ــا. ــا و برنامه ه ــرای طرح ه ــر اج ــدگان ب نظارت کنن

3  ســایر گزارش هــا و توضیحــات مربــوط بــه پیشــنهادهای طــرح 	.	.
تفصیلــی.



110

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

-�انجام�مطالعات�و�تهیه�نقشه�هاي�جزئیات�شهرسازی
ــع و  ــای جام ــرای طرح ه ــا اج ــو ب ــد همس ــًا بای ــه قاعدت ــا ک ــن طرح ه ای
ــامل  ــود، ش ــه ش ــی تهی ــاله عمران ــه پنج س ــی، در چارچــوب برنام تفصیل

ــر اســت: ــای زی مراحــل و محوره
3 ــی 	. ــاله عمران ــه پنج س ــای برنام ــه طرح ه ــوط ب ــروح مرب ــی مش  بررس

ــهرداری( ــهر و ش ــی ش ــردی عملیات ــه راهب ــا برنام ــهر )ی ش
3  بررســی و تعییــن فهرســت و مشــخصات پروژه هــای برنامــه پنج ســاله 	.	.

عمرانــی شــهر، همــراه بــا ضوابــط و معیارهایــی کــه براســاس 
ــی  ــای تفصیل ــا طرح ه ــهر ی ــران ش ــعه و عم ــرح توس ــنهادهای ط پیش

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــت م می بایس
ــاله . 	.	 ــه پنج س ــازی در برنام ــای شهرس ــی پروژه ه ــت قطع ــن موقعی تعیی

ــز  ــبز، مراک ــای س ــن، فضاه ــا، میادی ــم از خیابان ه ــهر )اع ــی ش عمران
ــهری  ــاس ش ــه در مقی ــی ک ــهری و مناطق ــای ش ــایر فضاه ــا، س محله ه
ــن،  ــد( و همچنی ــات دارن ــن جزئی ــا تعیی ــه ب ــرح و نقش ــه ط ــاج ب احتی
ــد  ــور بای ــای مزب ــه طرح ه ــرای تهی ــه ب ــی ک ــدوده مناطق ــن مح تعیی

نقشــه برداری شــوند.
کیفیــت . 	.	 مالکیــت،  بــه  مربــوط  بررســی های  و  مطالعــات  انجــام 

ســاختمان ها، معمــاری بناهــای واقــع در محــدوده مطالعــات، فضاهــای 
شــهری واحــد ارزش و ســایر عواملــی کــه بایــد در طرح هــای پیشــنهادی 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــات شهرســازی م جزئی
3 ــده 	. ــی ش ــای پیش بین ــازی در طرح ه ــات شهرس ــه های جزئی ــه نقش  تهی

ــاله ــه پنج س در برنام
3  نقشــه های جزئیــات شهرســازی خیابان هــا و معابــر احداثــی و تعریضــی 	.	.

)خــط پــروژه، مقاطــع طولــی و عرضــی اجرایــی، جزئیــات مربــوط بــه 
ــای  ــا، پارکینگ ه ــبز، پیاده روه ــای س ــات فضاه ــت و خصوصی موقعی
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ــل  ــاس حداق ــه مقی ــره( ب ــی ها و غی ــا، خط کش ــا، تقاطع ه ــراف آن ه اط
.1/500

3 ــهری، 	.	. ــاز ش ــای ب ــن و فضاه ــازی میادی ــات شهرس ــه های جزئی  نقش
نقشــه های  تهیــه  کــه  نحــوی  )بــه  ســبز  فضاهــای  و  پارك هــا 

باشــد(. ممکــن  آن هــا  براســاس  محوطه ســازی 
3  نقشــه های جزئیــات شهرســازی مراکــز محــالت و ســایر مناطــق 	.

ــه  ــهری، در برنام ــی ش ــات عموم ــع احتیاج ــرای رف ــده، ب ــی ش پیش بین
ــب. ــاس مناس ــه مقی ــهر ب ــی ش ــاله عمران پنج س

3 ــده و 	. ــه ش ــای  تهی ــه طرح ه ــه ب ــا توج ــی ب ــای مقدمات ــرآورد هزینه ه  ب
ــاله  ــه پنج س ــزوم، پیشــنهاد اصالحــات ضــروری در برنام در صــورت ل
عمرانــی شــهر، بــا در نظــر گرفتــن امکانــات شــهرداری و ســایر منابــع 

مالــی مربــوط.
دســتورالعمل های  نمودارهــا،  جدول هــا،  توجیهــی،  گزارش هــای   .4,1
اجرایــی و ضوابــط و معیارهــای ســاختمانی، معمــاری و شهرســازی کــه 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــوق بای ــای ف ــن طرح ه ــر گرفت ــا در نظ ب
-�طرح�های�آماده��سازي�زمین

مکان یابی جهت تعیین حوزه های مسکونی. 	
ضــرورت تقــدم ایــن مرحلــه از آماده ســازی زمیــن از اینجــا ناشــی 
می شــود کــه اوالً تعــدادی از شــهرها فاقــد طــرح جامــع هســتند، ثانیــًا بســیاری 
ــرح  ــدوده ط ــارج از مح ــهری خ ــن ش ــازمان زمی ــک س ــای در تمل از زمین ه
ــعه  ــور توس ــادی، مح ــرح ه ــهرهای دارای ط ــًا در ش ــد، ثالث ــرار دارن ــع ق جام
ــًا در  ــت. رابع ــده اس ــن ش ــدت تعیی ــرای کوتاه م ــی و ب ــورت کل ــه ص ــهر ب ش
ــه  ــت موجــود ب ــا، واقعی ــع آن ه ــرح جام ــت ط ــل قدم ــه دلی ــهرها ب بعضــی ش
آینده نگری هــای طــرح مطابقــت نمی کنــد؛ بنابرایــن بــرای جلوگیــری از 
ــدون برنامــه و اختصــاص زمین هــای  ــه صــورت بی قاعــده و ب توســعه شــهر ب
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ــکونی  ــه مس ــکان منطق ــکونی، م ــری مس ــه کارب ــا ب ــایر کاربری ه ــب س مناس
ــردد. ــخص می گ ــات الزم، مش ــس از تحقیق ــط و پ ــاس ضواب براس

3  تهیه طرح آماده  سازي	.
نظــر بــه اینکــه آماده  ســازي زمیــن، ادامــه منطقــی و الزم طرح هــای 
ــرای شــهرهایی کــه دارای طــرح  ــذا ایــن مرحلــه ب جامــع و تفصیلــی اســت، ل
ــی و  ــه نقشــه های اجرای ــات و تهی ــه انجــام مطالع ــی هســتند ب ــع و تفصیل جام
ــع و  ــرای شــهری طــرح جام ــی اگــر ب ــات شــهری محــدود می شــود، ول جزئی
ــا شــرایط موجــود  ــه شــده ب ــای تهی ــا طرح ه ــه نشــده باشــد و ی ــی تهی تفصیل
ــر و  ــازي پیچیده ت ــرح آماده  س ــه ط ــد تهی ــند، فراین ــته باش ــت نداش ــهر مطابق ش

می گــردد. طوالنی تــر 
3  اجرای طرح آماده  سازي	.

ــا  ــی شــروع می شــود و ت ــات اجرای ــاز 2، عملی ــد نقشــه هاي ف ــس از تائی پ
ــد. ــه می یاب ــفالت ادام ــه جــدول و آس ــه مرحل ــی ب ــبکه های اصل ــیدن ش رس

3  واگذاری زمین	.
ــه مرحلــه جــدول و آســفالت توســط  پــس از رســیدن شــبکه های اصلــی ب
ســازمان زمیــن شــهری، واگــذاری زمیــن بــه متقاضیــان مســکن جهــت احــداث 
واحدهــای مســکونی آغــاز می شــود و بــه مــوازات عملیــات ســاختمانی 
واحدهــای مســکونی، ســایر عملیــات باقیمانــده در آماده  ســازي انجــام می گیــرد.

سیاست�هاي�جنبي�و�الحاقي�جدید�در�محتواي�طرح�های�شهري
از جملــه مهم تریــن، بارزتریــن جنبه هــای محتوایــي کــه در ســال هاي 
ــورد  ــه دو م ــوان ب ــده می ت ــزوده گردی ــعه شــهري اف ــای توس ــه طرح ه ــر ب اخی

ــل اشــاره نمــود: ــه شــرح ذی ــي شــهري ب ــل و بازآفرین ــد غیرعام پدافن
الزامــات و مالحظــات دفاعــی و پدافنــد غیرعامــل بــراي رعایــت در 	 

کلیــه طرح هــای توســعه و عمــران شــهری:
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براســاس مصوبــه ســال 1396 شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران، 
ــه  ــت در کلی ــراي رعای ــل ب ــد غیرعام ــی و پدافن ــات دفاع ــات و مالحظ الزام
ــی  ــعه کیف ــرای توس ــان ب ــالغ و هم زم ــهری اب ــران ش ــعه و عم ــای توس طرح ه

ــع علمــی اســتفاده شــود. ــه ای و مجام آن از نظــرات جامعــه حرف
ــکاری  ــا هم ــلح ب ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــاس وزارت دف ــن اس برای
ســازمان پدافنــد غیرعامــل تمهیــدات الزم جهــت آمــوزش الزامــات و مالحظات 
مذکــور بــه مهندســین مشــاور تهیه کننــده طرح هــای توســعه و عمــران را اتخــاذ 

ــد. ــول می نمای ــوده و معم نم
ــه  ــه پدافنــد غیرعامــل در کلی ــوط ب ــه اســناد مرب ــه تهی براســاس ایــن مصوب
مراکــز اســتان های کشــور الزامــی می باشــد. لــذا بــه پیوســت دســتورالعمل فــوق 
ــه همــراه دســتورالعمل  ــل و ب ــد غیرعام ــات و مالحظــات دفاعــی و پدافن الزام
مکان یابــی مراکــز حیاتــی و حســاس )موضــوع بنــد یــک الزامــات و مالحظــات 
ــور(  ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن ــد س ــل     مورد تائی ــد غیرعام ــی و پدافن دفاع
ــده  ــالغ ش ــهری اب ــران ش ــعه و عم ــای توس ــتفاده در طرح ه ــرا و اس ــراي اج ب

اســت.
مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران پیرامــون تبییــن 	 

ــت زیســت پذیری و  ــای قابلی ــی شــهری ارتق سیاســت های بازآفرین
کیفیــت زندگــی شــهری در محدوده  هــای هــدف:

شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در ســال 1397 بــا طــرح ایــن 
ــه  ــهری ب ــای ش ــده در طرح ه ــاذ ش ــای اتخ ــت ها و برنامه  ه ــه سیاس ــئله ک مس
ــع نشــده بلکــه  ــی را مان ــت زندگ ــزل کیفی ــد تن ــا رون ــه تنه ــف ن ــل مختل دالی
ــا توجــه  ــن مناطــق منجــر شــده اســت و ب ــه تشــدید مســائل ای ــواردی ب در م
اینکــه تغییــرات و تحــوالت شــهری دهه  هــای اخیــر و در نتیجــه جابجایی  هــای 
ــائل و  ــروز مس ــث ب ــهرها باع ــژه کالن ش ــور به وی ــهرهای کش ــت در ش جمعی
مشــکالت عدیــده ای چــون بــروز پدیــده اســکان غیررســمی و بــد مســکنی در 



114

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

نواحــی فرودســت شــهری، تخلیــه بافت هــای مرکــزی شــهرها و تنــزل کیفیــت 
زندگــی در ایــن مناطــق شــده اســت، »سیاســت های بازآفرینی شــهری بــه منظور 
ــای  ــهری در محدوده ه ــی ش ــت زندگ ــت پذیری و کیفی ــت زیس ــای قابلی ارتق

هــدف« را تصویــب نمــود.
ــا  برایــن اســاس در ایــن چارچــوب ضــرورت تغییــر در سیاســت مواجــه ب
ــرح  ــهرها را مط ــعه ش ــرای توس ــزی ب ــد برنامه ری ــا را در فراین ــن محدوده ه ای

ــد از: ــه عبارتن ــازد ک می س
ــهرها،  ــده ش ــت پیچی ــه ماهی ــبت ب ــی نس ــی و بی توجه ــگاه آمایش ــدان ن فق
عــدم وفــاق ملــی و همگرایــی دســتگاه های مختلــف مؤثــر در مدیریــت 
ــه  ــود توجــه ب ــدی و زیباشناســی و کمب ــاد کالب ــه ابع شــهری، توجــه صــرف ب
ســرزندگی اجتماعــی، اقتصــادی و مالحظــات زیســت محیطی، بی توجهــی 
ــر  ــرض خط ــهرها و در مع ــی     تاریخی ش ــای فرهنگ ــا و ثروت  ه ــه ارزش ه ب
ــاز،  ــن ساخت وس ــازل و ناایم ــت ن ــده، کیفی ــا مان ــار بج ــودن آث ــب ب تخری
ــای  ــعه محدوده ه ــای توس ــود در برنامه  ه ــای موج ــه ظرفیت  ه ــه ب ــدم توج ع
ــوان  ــهرداری ها به عن ــژه ش ــگران به وی ــش کنش ــه نق ــه ب ــدم توج ــد، ع ناکارآم

ــاکنان. ــارکت س ــت ها و مش ــری سیاس مج
ســند ملــی راهبــردی بهســازی، نوســازی و توانمندســازی بافت هــای 
 ،)1393( دولــت  محتــرم  هیــات  مصــوب  شــهری  ناکارآمــد  و  فرســوده 
ــوص  ــال 1393درخص ــای س ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــای ش مصوبه  ه
تغییــر انگاره  هــای نظــری از رویکــرد »فرســودگی« بــه »ناکارآمــدی”  و تأکیــد بــر 
مفهــوم بازآفرینــی شــهری و مصوبــه )1396( درخصــوص رویکردهــای اصلــی 
ــال 1397  ــه س ــی و ابالغی ــای تاریخــی و فرهنگ ــای محدوده  ه حفاظــت و احی
درخصــوص شــیوه نامه ي تعییــن محدوده هــای هــدف بازآفرینــی شــهری، 
ــهری  ــی ش ــی بازآفرین ــتاد مل ــهری در س ــی ش ــی بازآفرین ــه مل ــب برنام تصوی
ــن راســتا در ســال های  ــی متعــددی هســتند کــه درهمی )1396(، الزامــات قانون
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ــکام  ــا اح ــه آن ه ــت هم ــوق و در فرادس ــناد ف ــد. اس ــن گردیده ان ــر تبیی اخی
ماده  هــای 59، 60، 61 قانــون برنامــه ششــم توســعه، رویکــرد بازآفرینــی شــهری 
ــای  ــا و ابزاره ــا، روش ه ــی در فراینده ــرای بازاندیش ــی ب ــوان ضرورت را به عن
ــهری  ــد ش ــای ناکارآم ــا محدوده  ه ــه ب ــهری در مواجه ــزی ش ــوم برنامه ری مرس
ــکونتگاه های  ــی، س ــد میان ــای ناکارآم ــی، پهنه  ه ــای تاریخ ــامل محدوده  ه )ش
غیررســمی، پهنه  هــای بــا پیشــینه روســتایی و محدوده  هــای بــا کاربــری 
ــهری  ــی ش ــد. انتخــاب بازآفرین ــرار می دهن ــد ق ــورد تائی ــهری( م ــون ش ناهمگ
در اســناد گفتــه شــده به عنــوان سیاســت اصلــی در ارتقــاء کیفیــت زندگــی در 
ــرورت  ــهری ض ــعه ش ــرك توس ــاط مح ــوان نق ــد و به عن ــای ناکارآم محدوده  ه
تبییــن چارچوبــی روشــن از مفاهیــم پایــه و راهکارهــای اجرایــی ایــن سیاســت 
ــش  ــا در پی ــن محدوده ه ــدام در ای ــزی و اق ــال در برنامه ری ــور اعم ــه منظ را ب
ــر ایــن اســاس ســند پیــش رو، مشــخص می ســازد کــه  رو مطــرح می ســازد. ب
سیاســت بازآفرینــی شــهری از طریــق چــه قوانینــی، توســط چــه نهادهایــی و در 
چارچــوب تولیــد چــه اســنادی محقــق خواهــد شــد. ایــن ســند بســتری بــرای 
اصــالح فرایندهــا، روش هــا و ابزارهــای رایــج در برنامه ریــزی بــرای بازآفرینــی 

ــود. ــد ب ــدف خواه ــای ه ــا و محدوده  ه محله ه
سیاســت بازآفرینــی شــهری دربرگیرنــده نگــرش و اقداماتــی جامــع و 
ــور  ــه منظ ــدار ب ــهری پای ــعه ش ــد و توس ــد رش ــت رون ــرای هدای ــه ب یکپارچ
احیــای هویــت شــهرها و محله هــا، ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری و قابلیــت 
زیســت پذیری شــهرها اســت. بــر اســاس ســند ملــی راهبــردی احیــاء، بهســازی 
ــد شــهری )1393( ،  ــای فرســوده و ناکارآم ــازی بافت ه و نوســازی و توانمندس
اهــداف کالن و اصــول هــادی بــرای تحقــق سیاســت بازآفرینــی در دو حــوزه 
ــر تعریــف می شــوند: در حــوزه پیشــگیری،  ــه شــرح زی ــان ب پیشــگیری و درم
ــترش  ــری از گس ــرای جلوگی ــات الزم ب ــا و اقدام ــه برنامه ه ــی رود ک ــار م انتظ
ــاذ  ــا اتخ ــع ب ــای جام ــاس طرح ه ــد در مقی ــای ناکارآم ــد محدوده ه و بازتولی
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رویکــرد نویــن تدویــن و بــه اجــرا رســند. در ایــن مقیــاس بــر توزیــع متــوازن 
ــه  ــه ب ــا توج ــرزمین ب ــعه س ــی و توس ــرد آمایش ــا رویک ــت ب ــت و فعالی جمعی
ظرفیت  هــای توســعه پایــدار درون شــهرها و پرهیــز از گســترش بی رویــه 
ــت محیطی  ــوار زیس ــار ناگ ــی و آث ــع طبیع ــب مناب ــب تخری ــه موج ــهرها ک ش
می شــود تأکیــد می شــود. ایــن طرح هــا بهره گیــری از اراضــی ناکارآمــد، 
ــره  ــی ذخی ــه اراض ــهرها را به مثاب ــدوده ش ــع در مح ــل واق ــون و متخلخ ناهمگ
ــای  ــوب طرح ه ــهری در چارچ ــازی ش ــازی و نوس ــاء، بهس ــای احی برنامه ه
ــاد  ــی، ایج ــای فقرزدای ــد. برنامه  ه ــرار می دهن ــه ق ــورد توج ــهری م ــعه ش توس
ــای  ــن فض ــهرها و تأمی ــادی     اجتماعی ش ــدی و اقتص ــعه کالب ــن توس ــد بی پیون
ــای  ــوب طرح ه ــد در چارچ ــای کم درآم ــی خانواره ــتطاعت مال ــی در اس زندگ
ــا رویکــرد نویــن از دیگــر ارکان مهــم در پیش نگــری و پیش گیــری از  جامــع ب
ــان، سیاســت  ــد شــهرها اســت. در حــوزه درم ــای ناکارآم گســترش محدوده  ه
اجرایــی بازآفرینــی ناظــر بــر تدویــن برنامه هــا و اقدامــات درمانــی در مقیــاس 
بافت هــای هــدف و در چارچــوب نظــام هماهنــگ در سیاســت گذاری توســعه 
شــهرها اســت کــه در قالــب تدویــن برنامــه بازآفرینــی در مقیــاس محلــه اجــرا 

می شــوند.

فرایند�پس�از�تهیه�طرح
فرایند پس از تهیه طرح های شهری در سه مرحله شکل می گیرد:

الف: تصویب
 ب: ابالغ
 ج: اجرا

هــر یــک از ایــن مراحــل در طرح هــای گوناگــون شــهری از قبیــل طرح هــای 
جامــع، تفصیلــی، هــادی و... مســیرهای خــاص خــود را طــی می کننــد کــه در 

پــی ایــن مراحــل و مســیرها شــرح داده خواهــد شــد.
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فرایند�تصویب�طرح�های�جامع�شهری
بــا اســتناد بــه مــاده 2 قانــون شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران، 
وظیفــه بررســی و تصویــب نهایــی طرح هــای جامــع شــهری و تغییــرات آن هــا 
ــط و  ــا و ضواب ــب معیاره ــن تصوی ــی و همچنی ــه هاي تفصیل ــارج از نقش در خ
ــاری  ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــده ش ــر عه ــازی، ب ــای شهرس آیین نامه ه
ــل  ــورخ 1371/4/1، مراح ــه م ــورا در جلس ــن ش ــت. ای ــده اس ــاده ش ــران نه ای
ــا اســتناد بــه بنــد 1 مــاده 4  بررســی و تصویــب طرح هــای جامــع شــهری را ب
قانــون تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران بــه شــرح زیــر بــه 

تصویــب رســانده اســت:

الف:�مراحل�بررسی�و�تصویب�طرح�های�جامع�شهرهای�با�جمعیت�بیش�
از��200هزار�نفر

ــک . 	 ــرف ی ــر ظ ــتان حداکث ــزی اس ــوراي برنامه ری ــرح در ش بررســی ط
ــی. ــه شــورای عال ــه دبیرخان مــاه و ارســال گــزارش بررســی، ب

ــه  ــد ک ــنهاد ده ــتان پیش ــزی اس ــوراي برنامه ری ــه ش ــی ک ــره: در صورت تبص
ــن  ــز تعیی ــام آن را نی ــان انج ــرد زم ــورت گی ــی در آن ص ــرات و اصالحات تغیی
ــزي  ــوراي برنامه ری ــت ش ــن صــورت مهل ــی اســت در ای ــرد. بدیه ــد ک خواهن
ــرات و  ــه تغیی ــیدگی ب ــرح و رس ــدد ط ــدود مج ــی مح ــرای بررس ــتان ب اس
اصالحــات یــک مــاه بعــد از تاریــخ تحویــل مجــدد؛ طــرح خواهــد شــد ولــی 
ــًا  ــتان جمع ــزي اس ــوراي برنامه ری ــرح در ش ــی ط ــان بررس ــال زم ــر ح ــه ه ب

ــد. ــاه تجــاوز کن ــد از دو م نبای
ــر و گــزارش نتایــج . 	 ــرده در زی بررســی طــرح در  کمیته هــای فنــی نامب

ــاری  ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــه ش ــط دبیرخان ــی ها توس بررس
ایــران:

3  کمیتــه فنــی کالبــدی؛ متشــکل از نماینــدگان وزارت کشــور، وزارت راه 	.	.
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ــراث فرهنگــی(،  ــی )می ــوزش عال ــگ و آم ــازي، وزارت فرهن و شهرس
ــاورزی،  ــرو، وزارت کش ــت، وزارت نی ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و ســازمان برنامــه و بودجــه 

)حداکثــر 3 جلســه(.
3  کمیتــه فنــی اجتماعــی     اقتصادی؛ متشــکل از نماینــدگان ســازمان 	.	.

برنامــه و بودجــه، وزارت راه و شهرســازي، وزارت صنایــع، وزارت 
کشــاورزی، وزارت جهــاد ســازندگی، وزارت کشــور و وزارت فرهنــگ 

و ارشــاد اســالمی.
3  کمیتــه فنــی ضوابــط و مقــررات؛ متشــکل از نماینــدگان وزارت کشــور، 	.	.

وزارت راه و شهرســازي و وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی )میــراث 
فرهنگــی(، )حداکثــر 3 جلســه(.

3  اســتماع گــزارش دبیرخانــه از تلفیــق نظــرات کمیته هــا، مذاکــره 	.
نهایــی و رأی گیــری بــرای تصویــب توســط شــورای عالــی شهرســازی 

ــران. ــاری ای و معم

ب:�مراحل�بررسی�و�تصویب�طرح�جامع�شهرهای�با�جمعیت�کمتر�از��200
هزار�نفر

طبق مصوبه شورای عالی این مراحل به شرح زیر هستند:
ــای . 	 ــدگان اعض ــکل از نماین ــی؛ متش ــای فن ــرح در کمیته ه ــی ط بررس

ــد ســطر  ــی کــه در چن ــا ترکیــب و مدت ــزي اســتان، ب شــوراي برنامه ری
ــط اداره کل راه و  ــی ها توس ــج بررس ــزارش نتای ــده و گ ــر ش ــاال ذک ب

ــتان. ــزي اس ــوراي برنامه ری ــه ش ــازي ب شهرس
اســتماع گــزارش اداره کل راه و شهرســازي، مذاکــره نهایــی و رأی گیــری . 	

بــرای اتخــاذ تصمیــم توســط شــوراي برنامه ریــزي اســتان.
ارائــه گــزارش شــوراي برنامه ریــزي اســتان بــه شــورای عالــی . 	

ــی شهرســازی و  ــه شــورای عال شهرســازی و معمــاری توســط دبیرخان
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ــی. ــورای عال ــب ش ــرای تصوی ــاه ب ــک م ــرف ی ــر ظ ــاری حداکث معم
ــی  ــورای عال ــده، ش ــر ش ــوق ذک ــد 2 ف ــه در بن ــان ک ــت، همچن ــی اس گفتن
شهرســازی و معمــاری، مراحــل و چگونگــی تصویــب طرح هــای جامــع 
شــهرهای زیــر 200 هــزار نفــر جمعیــت را قبــاًل در مصوبــه مــورخ 1369/6/12 

ــن کــرده اســت: ــر معی ــه شــرح زی ب
ــاس  ــر براس ــزار نف ــر 200 ه ــهرهای زی ــع ش ــرح جام ــب ط ــوه تصوی  "نح
ــه  ــوع مصوب ــتان ها موض ــزي اس ــوراي برنامه ری ــال 1365 در ش ــماری س سرش
ــورد  ــاری م ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــران در ش ــأت وزی 1357/2/18 هی

ــد. ــر اتخــاذ گردی ــع شــد و تصمیمــات زی بررســی واق
3  گــزارش هریــک از طرح هــای مصــوب شــورای اســتان بایــد حداکثــر 	.

ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تصویــب توســط دبیــر شــورای عالــی 
شهرســازی و معمــاری بــه شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ارائــه 

گــردد.
3  مــوارد اســتثنایی کــه الزم اســت در شــورای عالــی شهرســازی و 	.

معمــاری، بررســی و تصویــب شــود، قبــاًل در شــورای عالــی شهرســازی 
ــد. ــد ش ــن خواه ــاری تعیی و معم

ــر . 	 ــط وزی ــتان توس ــزی اس ــوراي برنامه ری ــاع در ش ــده وزارت دف نماین
ــن خواهــد شــد. ــاع تعیی دف

3  در مــوارد خــاص کــه شــوراي برنامه ریــزي اســتان، بررســی و تصویــب 	.
طــرح بعضــی از شــهرها را بــه دالیل خاص از شــورای عالی درخواســت 

نمایــد، طــرح در شــورای عالــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفت”.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، فراینــد تصویــب طرح هــای جامــع شــهری 
یــا طــرح توســعه و عمــران شــهر و حــوزه نفــوذ به طــور خالصــه چنیــن اســت:
اداره کل پــس از ارزیابــی و بررســی مقدماتــی برنامــه، آن را در اختیــار کمیتــه 
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ــه کمیســیون  ــا س ــه ب ــن کمیت ــذارد. ای ــتان می گ ــزي اس ــوراي برنامه ری ــی ش فن
کالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی و ضوابــط و مقــررات بــه ارزیابــی فنــی برنامــه 
ــه شــورای شهرســازی  ــد، آن را جهــت تصویــب ب ــه و در صــورت تائی پرداخت
ــعه  ــورا مرجــع نهایــی تصویــب طرح هــای توس ارجــاع می دهــد. ایــن ش
شــهری، شــهرهای بــا جمعیــت کمتــر از 200 هــزار نفــر اســت، امــا در مــورد 
ــه  ــتان ب ــزي اس ــوراي برنامه ری ــد ش ــس از تائی ــه پ ــر، برنام ــهرهای بزرگ ت ش
کمیتــه فنــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ارجــاع می گــردد و در ایــن 
مرحلــه نیــز در صــورت مثبــت بــودن ارزیابــی فنــی و نظریــه شــورای عالــی، 

ــذرد. ــب می گ ــرح از تصوی ط
در ایــن میــان شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در جلســه مــورخ 
ــتان  ــز اس ــهرهایی مرک ــرای ش ــع ب ــای جام ــه طرح ه ــرد ک ــرر ک 1374/4/5 مق
کــه جمعیــت آن هــا کمتــر از 200000 نفــر اســت از شــمول شــیوه بررســی در 
ــع  ــردد و تاب ــتثنی گ ــی مس ــورای عال ــورخ 1369/6/12 ش ــه م ــب مصوب تصوی
شــیوه بررســی و تصویــب شــهرهایی بــا جمعیــت بیــش از 200000 نفــر شــود.

فرایند تصویب طرح های تفصیلی
ــون  ــج قان ــاده پن ــیون م ــده کمیس ــر عه ــی ب ــای تفصیل ــب طرح ه تصوی
ــران اســت کــه در اســتان ها  ــی شهرســازی و معمــاری ای تأســیس شــورای عال
ــازي  ــر آن اداره کل راه و شهرس ــود و دبی ــتاندار تشــکیل می ش ــه ریاســت اس ب

اســت.
کمیســیون مــاده 5 براســاس ضوابــط کلــی طــرح جامــع شــهر، طــرح تفصیلی 
ــن اســت  ــب آن، چنی ــد بررســی و تصوی ــد. فراین ــب می کن را بررســی و تصوی
کــه  “ در هــر یــک از مراحــل مربــوط طــرح تفصیلــی در جلســات کمیتــه فنــی 
کــه برحســب اعــالم اداره کل در محــل تشــکیل می شــود، مــورد رســیدگی قــرار 
ــج  ــاده پن ــه کمیســیون م ــه فوق الذکــر ب ــد توســط کمیت ــس از تائی ــرد و پ می گی
ــه می گــردد.  ــران ارائ ــی شهرســازی و معمــاری ای ــون تأســیس شــورای عال قان
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ایــن کمیســیون، برنامــه را مــورد رســیدگی قــرار داده و تصویــب می کنــد و در 
مــواردی کــه تغییــرات یــا اصالحاتــی در آن انجــام شــود کــه بــر اصــول کلــی و 
اســاس طــرح جامــع شــهر مؤثــر باشــد و تغییــرات دیگــری را بــه وجــود آورد، 
ایــن مــوارد بایــد بــه تصویــب شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری برســد...”.
ــرح  ــی ط ــط کل ــردن ضواب ــاظ ک ــا لح ــاده 5 ب ــیون م ــن، کمیس ــزون برای اف
ــاختمانی  ــم س ــی و تراک ــری اراض ــر کارب ــط و عناص ــد ضواب ــع، می توان جام

ــد. ــر ده ــز تغیی ــوب را نی ــی مص ــرح تفصیل ــدرج در ط من

فرایند�تصویب�طرح�های هادی
در فراینــد تصویــب طرح هــای هادی،  گرچــه در قانــون بــا صراحــت ذکــری 
از مرجــع مجــاز بــرای تصویــب طرح هــای هــادی نشــده اســت ولــی در عمــل، 
وزارت کشــور آن هــا را تصویــب می کنــد؛ زیــرا در بنــد 2 مــاده 3 “ قانــون تغییــر 
نــام وزارت آبادانــی و مســکن بــه وزارت راه و شهرســازي”  نــام وزارت کشــور 
ذکــر گردیــده اســت. مســتفاد از جــزء دوم بنــد 2 مــاده 99 الحاقــی بــه قانــون 
ــور  ــده، وزارت کش ــو نگردی ــون لغ ــه تاکن ــال 1345 ک ــوب س ــهرداری مص ش

ــل طرح هــا می باشــد... ــن قبی ــد ای ــه تصویــب و تائی مجــاز ب

مراحل�تصویب طرح�هادی�شهر
تــا ســال 1356 پــس از تهیــه، بــدون مرحلــه تصویــب توســط وزیــر کشــور، 

طرح هــای هــادی جهــت اجــرا بــه شــهرداری ابــالغ می شــد.
بنابرایــن تــا ســال 1368 مراحــل تصویــب طرح هــای هــادی بــه قــرار زیــر 

بــود:
1-بررسی در کمیته فنی استانداری

2-بررسی و تصویب در شوراي شهر1

1-  -از سال 68 به بعد مرحله دوم حذف شد.
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3-تائید استاندار و ابالغ استاندار
ــاری1  ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــه ش ــق مصوب ــر طب ــال 1397 ب از س
ــر  ــزار نف ــر از 50 ه ــت کمت ــا جمعی ــای ب ــای شهره ــود: طرح ه ــرر نم مق
ــاق  ــت انطب ــتان ها، جه ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ــوب ش ــت، مص جمعی
ــه ایــن شــورا  ــران ب ــی شهرســازی و معمــاری ای ــا سیاســت های شــورای عال ب
منعکــس شــده و شــورای مذکــور موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت 30 روز 
ــالم  ــی... اع ــت های ابالغ ــا سیاس ــاق آن ب ــدم انطب ــا ع ــاق ی ــوص انطب در خص

نظــر نمایــد.
همچنیــن مقــرر شــد. بــرای شــهرهایی کــه بنــا بــه ویژگــی تاریخــی )بــا نظــر 
ــا  ــایر ویژگی ه ــا س ــگری( ی ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــازمان می س
)بــا تشــخیص دبیرخانــه شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری( بررســی خــاص 

در مقیــاس ملــی ضــروری باشــد طــرح ویــژه تهیــه شــود.

فرایند�تصویب�طرح�جامع�شهرستان
ــورخ 1374/8/1  ــران در جلســه م ــاری ای ــی شهرســازی و معم شــورای عال
شــیوه بررســی و تصویــب طرح هــای جامــع شهرســتان را بــه شــرح زیــر تعییــن 

کــرد:
الــف. کلیــه طرح هــای جامــع شهرســتان هایی کــه دارای شــرایط زیــر 
ــاری  ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــب در ش ــی و تصوی ــرای بررس ــند، ب باش

ــود: ــرح می ش ــران مط ای
شهرهایی که مرکز استان هستند.. 	

3 ــی 	. ــماری عموم ــن سرش ــاس آخری ــا براس ــز آن ه ــه مرک ــهرهایی ک  ش
ــت دارد. ــر جمعی ــزار نف ــش از 200 ه بی

1-  -پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور )1397( 
سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه و تصویب طرح شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار 

نفر  موضوع جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
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3     شــهرهایی کــه جمعیــت آن هــا براســاس آخریــن سرشــماری عمومــی 	.
بیــش از 400 هــزار نفــر اســت.

در  طــرح  از  پــس  شهرســتان،  جامــع  طرح هــای  بررســی  نتیجه  ب.    
کمیته هــای فنــی شــوراي برنامه ریــزی اســتان ها اعــالم نظــر شــوراهای 
مذکــور، بــرای تصویــب نهایــی بــه شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 
ــوراي  ــی ش ــه فن ــا در کمیت ــن طرح ه ــی ای ــدت بررس ــود و م ــزارش می ش گ
ــی  ــورای عال ــای ش ــت. اعض ــه اس ــج جلس ــر پن ــتان حداکث ــزي اس برنامه ری
ــز در جلســه شــوراي  ــا نی ــده آن ه ــد نماین ــه مایلن ــتان هایی را ک ــامی شهرس اس
برنامه ریــزي اســتان شــرکت کنــد، بــه وزارت راه و شهرســازي ارســال خواهنــد 

ــرای شــرکت در جلســه دعــوت شــود. ــا ب ــا از آن ه ــرد ت ک

فرایند�تصویب�طرح�ساماندهی�سیستم�حمل�و�نقل�شهری
کارفرمــا، مســؤولیت بررســی و تصویــب طــرح را از طریــق تشــکیل کمیته ای 
موســوم بــه کمیتــه فنــی و بازنگــری، طــی مــدت منعقــد در قــرارداد، بــر عهــده 
ــرد  ــزارش عملک ــت گ ــرای دریاف ــات ب ــان جلس ــن زم ــت. تعیی ــد داش خواه

مشــاور و دیگــر جلســات موردنیــاز نیــز بــا کارفرمــا خواهــد بــود.
مشــاور طــرح، حداقــل بایــد مــوارد ذیــل را بــرای اســتفاده در هــر جلســه از 

کمیتــه بازنگــری تهیــه کنــد:
ــکیل  ــل از تش ــه قب ــط، دو هفت ــه هاي مرتب ــا نقش ــراه ب     گزارش های الزم هم

. جلسه
ــرای پیشــبرد انجــام  ــن ب ــد معی ــوارد درخواســت، در موع ــی م     ارســال کتب

مطالعــات.
کمیتــه فنــی و بازنگــری، تصویــب کلیــه برنامه هــا و نیــز تجزیــه و 
ــه  ــاور تهی ــط مش ــه توس ــر مرحل ــه در ه ــا را ک ــه آن ه ــوط ب ــای مرب تحلیل ه
ــدی  ــل بع ــاور در مراح ــه کار مش ــت. ادام ــد داش ــده خواه ــه عه ــود، ب می ش
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ــه مشــاور طــی  ــه تصویــب گزارش هــای مراحــل قبلــی و اعــالم آن ب منــوط ب
ــب  ــه از تصوی ــر مرحل ــی اســت در ه ــرارداد اســت. بدیه ــدرج در ق ــدت من م
مطالعــات طــرح، پــس از تائیــد کمیتــه فنــی و بازنگــری، طــرح مذکــور بایــد در 
شــورای هماهنگــی ترافیــک اســتان بــه تائیــد نهایــی اعضــای آن شــورا برســد.

ابالغ�و�اجرای�طرح�های شهری
ــور  ــق وزارت کش ــب، از طری ــس از تصوی ــهری پ ــع ش ــرح جام ــف. ط ال
جهــت اجــرا بــه شــهرداری مربــوط ابــالغ می گــردد؛ شــهرداری 
مجــری کلیــه اجــزای برنامــه پیشــنهادی نیســت، زیــرا برنامه هــای 
ــود  ــداد می ش ــی قلم ــان بخش ــه می ــک برنام ــوان ی ــهری به عن ــعه ش توس
برنامه هــای  اجــرای  مســئول  دیگــر  ســازمان های  از  هرکــدام  و 
ــته از  ــرای آن دس ــر اج ــالوه ب ــهرداری ع ــند. ش ــه می باش ــش مربوط بخ
ــرار  ــف آن ق ــوب وظای ــه در چارچ ــنهادی ک ــی پیش ــای عمران برنامه ه
می گیــرد، مســؤولی کنتــرل و نظــارت بــر توســعه شــهر از طریــق صــدور 
ــی  ــک اراض ــی تفکی ــته و از طرف ــده داش ــر عه ــاختمانی را ب ــه س پروان
ــه  ــی کلی ــم شــهرها و اقدامــات عمران ــی و حری ــع در محــدوده قانون واق
ــا موافقــت کتبــی  ــز ب وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی و خصوصــی نی

ــرد. ــام می گی ــهری انج ــعه ش ــه هاي توس ــق نقش ــهرداری، مطاب ش
ــد و  ــرا در می آی ــه اج ــهرداری ها ب ــط ش ــز توس ــی نی ــای تفصیل ب. طرح ه
ــر اجــرای مراحــل  اداره کل راه و شهرســازي اســتان مســؤول نظــارت ب

ــی اســت. ــرح تفصیل ــای ط ــف برنامه ه مختل
ــت:  ــب اس ــن ترتی ــز بدی ــادی نی ــای ه ــرای طرح ه ــالغ و اج پ.    فرایند اب
ــرده و در  ــت ک ــل عزیم ــه مح ــرح ب ــدگان ط ــر تهیه کنن ــه آخ در مرحل
جلســه شــورای فنــی اســتان شــرکت می کننــد و پــس از تصویــب طــرح 
در شــورای مذکــور بــا حضــور شــهردار، شــورای شــهر و اســتانداری، دو 
نســخه از طــرح هــادی و گــزارش مربوطــه بــه پیوســت آن جهــت اجــرا 
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ــل می گــردد. ــه اســتانداری تحوی ــه شــهرداری و ب ــالغ ب و اب
“دفتــر فنــی وزارت کشــور بــا توجــه بــه مســائل شهرســازی اقــدام بــه تهیــه 
ــه  ــهرداری های مربوط ــه ش ــرا ب ــت اج ــب، جه ــس از تصوی ــادی و پ ــرح ه ط

ــد”. ــالغ می کن اب
طرح هــای جزئیــات شهرســازی و طــرح جامــع حمل و نقــل شــهری 
ــای  ــرای طرح ه ــد. اج ــرا در می آی ــه اج ــه مرحل ــهرداری ها ب ــط ش ــز توس نی
ــه  ــد ک ــتان می باش ــازي اس ــده اداره کل راه و شهرس ــر عه ــن ب ــازي زمی آماده  س

ــرد. ــام می گی ــکار انج ــا پیمان ــرارداد ب ــاد ق ــق انعق از طری
ــط،  ــای ذی رب ــازمان ها و ارگان ه ــه س ــس از آنک ــد پ ــه ش ــه گفت ــر آنچ بناب
ــه  ــرا ب ــرای اج ــرح ب ــد، ط ــب کردن ــی و تصوی ــهری را بررس ــای ش طرح ه
ــی آورد. ــرا در م ــه اج ــهرداری آن را ب ــگاه ش ــود و آن ــالغ می ش ــهرداری اب ش

فرایند�تهیه�و�تصویب�برنامه�راهبردی– �عملیاتی�شهر�و�شهرداری

فراینــد تهیــه برنامــه راهبــردی- عملیاتــی شــهر و شــهرداری شــامل 5 مرحله 
ــت: زیر اس

انجام مطالعات اسناد فرادست و تهیه انطباق آن با وضعیت شهر.. 	

ــا . 	 ــواره چشــم انداز ت ــردی توســعه شــهر و درخت ــه راهب ــزارش مطالع گ
سیاســت ها

ــی شــهرداری در . 	 ــع درآمــدی و خط مشــی های مال ــرآورد مناب گــزارش ب
ــه طــی ســال های برنام

گــزارش برنامــه عملیاتــی شــهرداری بــه تفکیــک حوزه هــای کارکــردی . 	
ــا ــر برنامه ه و زی

الیحــه برنامــه راهبــردی- عملیاتــی شــهر و شــهرداری جهــت ارائــه بــه . 	
مراجــع ذیصــالح
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الیحــه برنامــه راهبــردی- عملیاتــی شــهر و شــهرداری پــس از تهیــه توســط 
شــهرداری یــا مشــاور ذی صــالح و تصویــب شــورای اســالمی شــهر، بایــد بــه 
ــی شــهرها، ســازمان  ــه تناســب رده جمعیت ــدگان وزارت کشــور )ب ــد نماین تائی
شــهرداری ها و دهیاری هــا، اســتانداری یــا فرمانــداری( برســد. فرآینــد بررســی 

و تائیــد برنامــه توســط نماینــدگان وزارت کشــور در ادامــه ذکــر می گــردد.
ســازوکار بررســی، تصویــب و تائیــد برنامــه در شــهرهای بیــش از 500 هــزار 

ــر جمعیت: نف
ــر  ــت ب ــر جمعی ــزار نف ــد ه ــر از پانص ــهرهای باالت ــهرداری های ش در ش
ــه،  ــالغ برنام ــد و اب ــی تائی ــر کشــور، مرجــع نهای ــار وزی اســاس تفویــض اختی
ــی  ــتاد عال ــن رو )س ــای کشــور اســت. از ای ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش س
ــد،  ــد ش ــر خواه ــه ذک ــه در ادام ــی ک ــا ترکیب ــازمان ب ــن س ــزی( در ای برنامه ری
تشــکیل گردیــده و برنامه هــای واصلــه از ســوی شــهرداری ها را بررســی 

ــود. ــد نم خواه

وظایف�ستاد�عالی�برنامه�ریزی�در�ارتباط�با�برنامه�  شهرداری�ها
ــتورالعمل . 	 ــا دس ــق ب ــر تطبی ــنهادی از نظ ــه پیش ــاختار برنام ــی س بررس

ــه ــه برنام ــی تهی ابالغ
بررســی محتــوای برنامــه پیشــنهادی از نظــر هماهنگــی بــا سیاســت های . 	

ملــی و منطقــه ای توســعه
ــررات و . 	 ــا مق ــنهادی ب ــه پیش ــده در برنام ــه ش ــنهادات ارائ ــق پیش تطبی

ــی ــی و محل ــط مل ضواب
ــاز در برنامــه راهبــردی- عملیاتــی . 	 ــاره اصالحــات موردنی اظهارنظــر درب

شــهر و شــهرداری
ابالغ برنامه اصالح و تائید شده نهایی به شهرداری برای اجرا. 	

ســازوکار بررســی، تصویــب و تائیــد برنامــه در شــهرهای بیــن 20 تــا 500 
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هــزار نفــر جمعیــت:
در شــهرداری های شــهرهای بیــن بیســت تــا پانصدهــزار نفــر جمعیــت بــر 
ــه،  ــالغ برنام ــد و اب ــی تائی ــر کشــور، مرجــع نهای ــار وزی اســاس تفویــض اختی
برنامه ریــزی و  اســتان ها، شــورای  از آن جــا کــه در  اســتانداری اســت. 
ــود دارد،  ــزی وج ــا برنامه ری ــط ب ــور مرتب ــری ام ــت راهب ــتان جه ــعه اس توس
ــا 500 هــزار  ایــن شــورا به عنــوان مرجــع نهایــی تائیــد برنامــه شــهرهای 20 ت
ــه شــده اســت و )کار گــروه زیربنایــی و عمــران(  نفــر جمعیــت در نظــر گرفت
ــورا،  ــی ش ــازوی تخصص ــوان ب ــد به عن ــت می کن ــورا فعالی ــن ش ــل ای ــه ذی ک
وظیفــه بررســی های فنــی و تخصصــی و تطبیــق ســاختار برنامــه پیشــنهادی بــا 
دســتورالعمل ابالغــی وزارت کشــور و رعایــت مقتضیــات محلــی و منطقــه ای را 

ــر عهــده دارد. ــه ب در برنام
ســازوکار بررســی، تصویــب و تائیــد برنامــه در شــهرهای کمتــر از 20 هــزار 

نفــر جمعیــت:
ــاس  ــر اس ــت ب ــر جمعی ــزار نف ــر از 20 ه ــهرهای کمت ــهرداری های ش در ش
تفویــض اختیــار وزیــر کشــور، مرجــع نهایــی تائیــد و ابــالغ برنامــه، فرمانــداری 
اســت. کمیتــه برنامه ریــزی و توســعه شهرســتان به عنــوان مرجــع نهایــی تائیــد 
برنامــه شــهرهای کمتــر از 20 هــزار نفــر جمعیــت در نظــر گرفتــه شــده اســت.1

1-  - شیوه نامه نحوه واگذاری، تهیه، بررسی و تأیید برنامه عملیات نوسازی، عمران و اصالحات شهر )برنامه راهبردی 
– عملیاتی شهر و شهرداری( 1394
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مسائل�تهیه�طرح�های�شهری�در�ایران

مسائل�فرایند�تهیه�طرح

ــع شــهری را طــی ســال های  ــه طرح هــای جام ــی پیامدهــای تهی به طــور کل
گذشــته، می تــوان بــه دو دســته آثــار مثبــت و آثــار منفــی تقســیم کــرد.

ــالیان  ــی س ــهری ط ــای ش ــان طرح ه ــدگان و مجری ــت گذاران، تهیه کنن سیاس
گذشــته تــالش کرده انــد از طریــق تهیــه و اجــرای طرح هــای جامــع شــهری بــا 
توجــه بــه ضرورت هــای عصــر کنونــی، فرهنگ “شهرســازی پیــش اندیشــیده” را 
در جامعــه شهرنشــین کشــورمان ترویــج کننــد. مجموعــه ایــن تالش هــا همــراه 
ــن  ــی ای ــدی و فضای ــررات کالب ــط و مق ــن ضواب ــه از تدوی ــی ک ــا انگاره های ب
طرح هــا بــرای نظــم دادن بــه شــهر بــه وجــود آمــده اســت، از آثــار مثبــت تهیــه 
ــوان از  ــم آنکــه نمی ت ــا به رغ ــی رود؛ ام ــه شــمار م ــع شــهری ب ــای جام طرح ه
ــه ســبب  ــل شــد، متأســفانه ب ــع شــهری غاف ــه طرح هــای جام ــت تهی ــار مثب آث
مســائل و مشــکالت متعــدد و همچنیــن تنگناهــا و محدودیت هــای نظــام 
ــهری، در  ــع ش ــای جام ــب طرح ه ــه و تصوی ــور، تهی ــهری کش ــزی ش برنامه ری

شــهرهای کشــور بــا مســائلی تــوأم بــوده اســت.
ــن  ــه بی ــت ک ــی از آن اس ــور حاک ــهرهای کش ــود ش ــع موج ــی وض بررس
ــه دســت  ــا از شــهر ب ــن طرح ه ــه ای ــری ک ــت )وضــع موجــود( و تصوی واقعی
ــده  ــه و تفــاوت قابل توجهــی وجــود دارد...، از ســوی دیگر” نادی ــد، فاصل داده ان
ــه  ــد تهی ــران طــی ســال های گذشــته در رون ــن فرایندهــای شهرنشــینی ای گرفت
ــه وجــود آورده اســت کــه نمودهــای  طرح هــای جامــع، نتایــج و مســائلی را ب
فیزیکــی آن در پیرامــون کالن شــهرها و حتــی شــهرهای متوســط ایــران آشــکارا 

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــن آن ه ــه مهم تری ــه ب ــتند ک ــاهده هس ــل مش قاب
● گسترش شهر در امتداد جاده های برون شهری.

● شکل گیری روستا     شهرهای حاشیه شهرها.
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● تشکیل مجموعه های از هم گسیخته شهری.

● عقب ماندگی اسکان های خارج از محدوده.
ــه از  ــهر ک ــل ش ــی بالفص ــی نواح ــع طبیع ــت و مناب ــودی محیط زیس ● ناب

ــعیدنیا،1374( ــتند. )س ــارج هس ــهرها خ ــی ش ــارت قانون ــوزه نظ ح
اگــر طرح هــای جامــع تهیــه شــده شــهری در ســطح منطقــه شــهری موفقیتــی 
ــرا اهــداف اصلــی هــر طــرح مشــخص و رســا  ــدارد؛ زی نداشــته اند، تعجبــی ن
نبــوده، در آن هــا تقلیــد و اقتبــاس بــه چشــم می خــورد؛ بــرآورد هزینه هــا بــرای 
ــی و  ــی و خصوص ــش دولت ــارات بخ ــده، اعتب ــام نمی ش ــنهادها انج ــام پیش انج
ــن نشــده  ــات آن تأمی ــی مصوب ــل اجرای ــن نیروهــای متخصــص و عوام همچنی
اســت؛ روش هایــی بــرای رســیدن بــه اهــداف طــرح نیــز پیشــنهاد نگردیــده و 

ــه و تدویــن نشــده اســت. ضوابــط و مقــررات آن به طــور کامــل تهی
در زمینــه تحقــق اهــداف کمــی نیــز طرح هــای جامــع شــهر موفقیــت چندانی 
تاکنــون بدســت نیاورده انــد. به طوریکــه هــم در افــق زمانــی موردنظــر اهــداف 
کمــی   به طــور کامــل تحقــق نیافتــه و هــم از نظــر کیفــی توســعه های صــورت 

گرفتــه؛ مبتنــی بــر معیــار عدالــت فضایــی مطلــوب ارزیابــی نمی گردنــد.
ــداف  ــی از اه ــواره یک ــز هم ــاي س      ب ــه فض ــش س      ران ــال؛ افزای ــوان مث  به عن
ــن  ــاي 1347، 1370 و همچنی ــران در س      ال ه ــهر ته ــع ش ــرح جام ــی در ط اصل
 17/77 از  پیش بینــی  )رقم هــای  اس      ــت  بــوده   1387 ســال  جامــع  طــرح 
ــع  ــرح جام ــن ط ــع در آخری ــا 10 مترمرب ــع ت ــرح جام ــن ط ــع در اولی مترمرب
ــک دوره  ــج در ی ــه تدری ــران ب ــد فضــاي ســبز ته در نوســان می باشــد(. هرچن
چهــل ســاله در قالــب ســه طــرح یــاد شــده )و نــه در قالــب افــق زمانــی یــک 
ــال  ــع در س ــز 0/73 مترمرب ــم ناچی ــرده اســت و از رق ــدا ک ــش پی ــرح( افزای ط
1345 هجــري شمســی بــه رقــم حــدود 7/75 مترمربــع در ســال 1385 رســیده 
ــهر  ــف ش ــق مختل ــز، مناط ــاي س      ب ــرانه فض ــط س ــش متوس       ــی افزای ــت، ول اس
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ــق  ــه در مناط ــد به طوریک ــان می دهن ــبز را نش ــاي س ــی از فض ــر متفاوت تصوی
ــم  ــا تراک ــی ب ــی منف ــبز، همبس  تگ ــاي س ــه فض ــران، س ران ــه ته ــت و دوگان بیس      
جمعیــت در هکتــار را نمایــان می س ــازد یعنــی مناطــق بــا تراکــم بــاالي جمعیتــی 
از مســاحت ســبز کمتــري برخــوردار گردیده انــد؛ بــه عبــارت دیگــر، علیرغــم 
ــود  ــاوت موج ــاي ســ  بز، شــ  کاف و تف ــرانه فض ــط س ــبی متوس  ــش نس افزای
ــرده و  ــظ ک ــع را حف ــرح جام ــراي ط ــل از اج ــ      رایط قب ــان ش ــق هم ــن مناط بی
عمــده مناطــق مرکــزي شــهري کــه از کمبــود ش      دیــد فضــاي بــاز و س      بــز رنــج 
می برنــد و عمــاًل اجــراي طــرح جامــع تفــاوت اساســی در تأمیــن فلســفه ذاتــی 
ــوده  ــق نب ــدان موف ــون چن ــهر، تاکن ــی ش ــادل فضای ــراری تع ــی برق ــود، یعن خ

اســت )جلیلــی و خســروی، 1387(.
ــای  ــژه طرح ه ــهری، به وی ــعه ش ــای توس ــن طرح ه ــه ای ــی اگرچ ــور کل   به ط
ــوب  ــرات خ ــده اند و تأثی ــه ش ــادی تهی ــت زی ــه و وق ــرف هزین ــا ص ــع ب جام
ــررات  ــط و مق ــت ضواب ــا و رعای ــدی کاربری ه ــه بن ــی در منطق ــل توجه و قاب
ــه  ــه هم ــیدن ب ــق بخش ــکان تحق ــی، ام ــه دالیل ــن ب ــته اند، لک ــاختمانی داش س

اهــداف موردنظــر، فراهــم نشــده اســت.
در ایــن خصــوص در قالــب یــک بررســی طرح هــای شــهری یــک دوره 25 
ســاله، بــه پنــج محــور عمــده اشــاره می شــود کــه ســبب عــدم تحقــق اهــداف 

ــده اند: ــع ش ــای جام طرح ه

* اول آنکــه امــکان پیش بینــی صحیــح در بخش هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
ــدارد.1 وجود ن

ــع اجــرای طــرح  ــی و موان ــات مال ــه امکان ــت عــدم توجــه ب ــن عل * دومی

1-  - بــا نگاهــی به طرح جامع تبریز )مصوب 1374( با عنوان طرح توســعه و عمران و حوزه ي نفوذ شــهر تبریز( 
متوجه خواهیم شــد که این طرح گرفتار چنین عواقبی شــده است. چرا که تنها در پیش بینی های جمعیت شهری 
تبریز، اختالف فاحشی در حدود 65۰.۰۰۰ نفر دیده می شود این اختالف در تعداد جمعیت، طبیعتاً تأثیرات شگرف 

اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و... را در پی داشته است )زنگی آبادی و همکاران،1393(. 
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ــر شــده. ــر شــهروندان و کشــور ذک ــرات اقتصــادی طــرح ب ــه اث اســت ک
ــت را  ــومین عل ــهر س ــکل گیری ش ــردم در ش ــش م ــه نق ــی ب * بی توجه

تشــکیل می دهــد.
ــده  ــه طرح هــای تحمیلــی و مصنوعــی گردی ــه تهی ایــن بی توجهــی منجــر ب
و بدیــن ترتیــب طــرح در راســتای تحقــق اهــداف در هدایــت مــردم بــا مشــکل 

ــود. ــه می ش مواج
ــرح در  ــودن ط ــه ب ــرا و بلندپروازان ــر واقع گ ــودن و غی ــر ب * انعطاف ناپذی

ــز نقــش دارد. ــت آن نی عــدم موفقی
* بــه ایــن علــل می تــوان عوامــل دیگــری را اضافــه نمــود، ماننــد: 
ــرح در  ــی ط ــرای ارزیاب ــب ب ــت مناس ــزم و مدیری ــود مکانی ــدم وج ع
ــا پیشــنهادها و باالخــره عــدم  ــق اهــداف ب ــف، عــدم تطاب مقاطــع مختل
ــدم  ــور ع ــود و همین ط ــای موج ــا و نهاده ــن وزارتخانه ه ــی بی هماهنگ
هماهنگــی بیــن آن هــا و قانــون در اجــرای سیاســت های طــرح )نوریــان، 

ــریف،1375(. ش
ــی  ــای تفصیل ــع و طرح ه ــای جام ــه طرح ه ــی تهی ــی زمان ــدم هماهنگ * ع
ــای  ــدی طرح ه ــدم کارآم ــل ع ــی از عل ــوان یک ــوان به عن ــز می ت را نی

شــهری تلقــی نمــود.1
 بنابرایــن علــل اصلــي و زمینــه اي عــدم موفقیــت طرح هــای شــهري 
متعددنــد و الزم اســت بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــات و نیــز تجربیــات حاصلــه 

ــرد. ــورت گی ــي ص ــای اساس ــوزه تجدیدنظره ــن ح در ای

1- - به عنوان نمونه، طرح جامع تبریز در ســال 1374، به تصویب شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده، 
لکن تهیه ي طرح تفصیلی آن تا سال 1382 معطل مانده و ارائه نشده بود. با عنایت به اینکه افق طرح جامع تا سال 
1383 و آمارهای برداشــتی، داده ها و اطالعات مقدماتی تهیة طرح جامع، مربوط به ســال های 72-1374 می باشد 

طرح به روز بودن خود را از دست داد )زنگی آبادی و همکاران، 1393(.
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نقش�و�جایگاه�مدیریت�شهری�در�تهیه�و�اجرای�طرح�ها

هرچنــد ســابقه شهرنشــینی در ایــران بســیار طوالنــی اســت، ســابقه 
اســت. کوتــاه  بســیار  شــهری  برنامه ریــزی 

ــه صــورت  ــر  “شــکل گیری”  شــهرها ب ــا پیــش از ایــن نظــام شهرنشــینی ب ت
ــی،  ــود کــه از عوامــل محیطــی اعــم از جغرافیای مســتقیم و ارگانیــک اســتوار ب
فرهنگــی، اقتصــادی و... تأثیــر می گرفــت؛ امــا در دهه هــای اخیــر کــه شــهرها 
بــه تحــوالت شــگرف تکنولوژیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی رســیده اند، تــالش 
بــرای متحــول ســاختن نظــام شــکل گیری شــهرها و ســوق دادن آن بــه ســوی  
“شــکل دهی”  متناســب، بــا فــراز و نشــیب هایی بســیار روبــرو گردیــده 
ــای  ــوب انگاره ه ــو در چارچ ــا، از یک س ــن تالش ه ــل ای ــون، حاص ــت. اکن اس
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ــررات و  ــط و مق ــج توســعه شــهری و از ســوی دیگــر در ضواب ــای رای طرح ه
قوانیــن مــدرن و همچنیــن ســیمای کالبــدی و فضــای موجــود شــهرها متجلــی 

اســت.
ــران  ــهری در ای ــای ش ــه طرح ه ــری تهی ــد نظ ــه فراین ــال، اگرچ ــن ح ــا ای ب
همچنــان بــر مــدل قدیمــی  “شــناخت/ تحلیــل/ طــرح”  متکــی اســت، در جوامــع 
ــزی  ــه و برنامه ری ــردی( گرفت ــتراتژیک )راهب ــت اس ــم خصوصی ــگام، کم ک پیش
شــهری، از یک ســو بــه برنامه ریــزی فضایــی و از ســوی دیگــر بــه برنامه ریــزی 
عمــل گرایــش می یابــد و طرح هــای اســتراتژیک و ســاختاری، جایگزیــن 
ــازوکار  ــا س ــه تنه ــون ن ــفانه تاکن ــه متأس ــردد. درحالی ک ــع می گ ــای جام طرح ه
ــب نقشــی  ــه طرح هــای  شــهری، اغل ــد تهی ــران در رون ــت شــهری در ای مدیری
انفعالــی داشــته بلکــه از مشــارکت مردمــی و نظرســنجی از مــردم در رونــد تهیــه 

ــرده اســت. ــز بهــره ای نب طرح هــای شــهری نی
طرح هــای شــهری تهیــه شــده از ســوی نهادهــای تهیه کننــده طــرح و 
مهندســان مشــاور، بــه صــورت آمــاده و قطعــی بــرای اســتفاده کنندگان )مــردم( 
و مجریــان )ســازوکار مدیریــت شــهری( ارائــه می شــود و ایــن از بنیادی تریــن 

ــت. ــران اس ــهری در ای ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی از فراین ــای ناش ضعف ه
اکنــون ســازوکار مدیریــت شــهری )شــهرداری( مســؤول اجــرای طرح هــای 
ــز در اجــرای طرح هــای  ــت شــهری نی ــف مدیری توســعه شــهری اســت. وظای
توســعه شــهری به طــور کلــی بــه دو دســته عمــده نظارتــی و عملیاتــی تقســیم 

می شــود.
طبــق مــاده 22 قانــون نوســازی و عمــران شــهری )مصــوب 17 آذر 1347(، 
ــل  ــی داخ ــتفاده از اراض ــرز اس ــر ط ــارت ب ــار نظ ــهرداری ها دارای اختی  “ش
محــدوده و حریــم شــهر، از جملــه تعییــن تعــداد طبقــات و ارتفــاع و نوســازی و 
کیفیــت ســاختمان ها براســاس نقــش جامــع شــهر و منطقه بنــدی آن بــا رعایــت 
ضوابــط و معیارهایــی کــه از طــرف شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری تعیین 
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ــتفاده از  ــا اس ــتند و ب ــود، هس ــالغ می ش ــور اب ــیله وزارت کش ــه وس ــده و ب ش
ــوزون شــهرها و  ــت در رشــد متناســب و م ــه مراقب ــف ب ــوق مکل ــارات ف اختی

تأمیــن تســهیالت الزم بــرای زندگــی اجتماعــی خواهنــد بــود”.
ــه و  ــی وزارتخان ــور، حت ــون مزب ــاده 26 قان ــره 4 م ــق تبص ــن طب همچنی
مؤسســات دولتــی وابســته بــه دولــت و مؤسســات خیریه بــرای ایجاد ســاختمان 
مؤسســات خــود، مکلــف بــه دریافــت پروانــه ســاختمان از شــهرداری و رعایــت 
مــاده 100 قانــون اصالحــی شــهرداری مصــوب ســال 1345 و ســایر مقــررات 

ــتند. ــهرداری ها و... هس ــون ش ــور در قان مذک
ــال آن بخــش از فعالیت هــای شــهری  ــی در قب ــن ترتیــب، به طــور کل ــه ای ب
کــه بــه عملیــات ســاختمانی بخش هــای خصوصــی و دیگــر بخش هــای 
ــت  ــه درخواس ــه ب ــد ک ــهرداری ها مکلفن ــاص دارد، ش ــه اختص ــی جامع عموم
ــر مطابقــت  ــد و ب ــط پاســخ دهن ــق ضواب ــه ســاختمانی آن هــا طب صــدور پروان
ــعه  ــای توس ــررات طرح ه ــط و مق ــا ضواب ــی ب ــاختمانی و عمران ــات س عملی
ــت  ــان از مطابق ــد و در صــورت حصــول اطمین ــرل کنن ــارت و کنت ــهری نظ ش
نــوع کاربــری زمیــن، تراکــم و ســایر ابعــاد بــا در نظــر گرفتــن اصــول و ضوابــط 
طرح هــای توســعه شــهری )اعــم از طرح هــای جامــع یــا هــادی و یــا تفصیلــی( 
ــان عملیــات از  ــه جری ــد ب ــز بای ــد. پــس از آن نی مجوزهــای الزم را صــادر کنن
ــان کار  ــر پای ــت آخ ــند و دس ــته باش ــارت داش ــی نظ ــول فن ــت اص ــر رعای نظ

ــد. ــات ســاختمانی را صــادر نماین عملی
ــا  آن بخــش از وظایــف مدیریــت شــهری کــه رأســًا از ســوی شــهرداری ی
توســط پیمانــکار طــرف قــرارداد شــهرداری، در چارچــوب فعالیت هــای عمرانی 
ــه  ــت شــهری ب ــی مدیری ــف عملیات ــه وظای ــه انجــام می رســد، از جمل شــهر ب

شــمار مــی رود.
ــران  ــازی و عم ــران شهری، “نوس ــازی و عم ــون نوس ــاده 1 قان ــتناد م ــه اس ب
ــالح  ــداث و اص ــهری و اح ــای ش ــن نیازمندی ه ــی و تأمی ــات اساس و اصالح
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و توســعه معابــر و ایجــاد پارك هــا و پارکینگ هــا )توقفــگاه( و میدان هــا 
ــایر  ــن س ــود و تأمی ــی موج ــای عموم ــا و باغ ه ــداری پارك ه ــظ و نگه و حف
تأسیســات موردنیــاز عمومــی و نوســازی محــالت و مراقبــت در رشــد متناســب 

ــوزون شــهرها از وظایــف اساســی شــهرداری قلمــداد شــده اســت”. و م
ــا  ــور و مطابقــت آن ه ــی مذک ــات عمران ــت از عملی ــدر مســلم آنکــه تبعی ق
ــاًل  ــا مفــاد طرح هــای شــهری مصــوب همــان شــهر از ســوی شــهرداری کام ب

ضــروری و الزم اســت.
ــهر در  ــی ش ــات عمران ــرای عملی ــی ب ــع مال ــن مناب ــاس، تأمی ــن اس برهمی
ــور از محــل وصــول عــوارض خــاص ســاالنه از  ــون مذک ــا 14 قان ــوارد 2 ت م
ــهر  ــی ش ــع در محــدوده قانون ــاختمان ها و مســتحدثات واق ــه اراضــی و س کلی

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــده و در نظ ــی گردی پیش بین
ــران  ــازی و عم ــون نوس ــاده 2 قان ــمول م ــهرداری ها مش ــر آن، ش ــزون ب اف
ــاله  ــه پنج س ــور، برنام ــی وزارت کش ــا راهنمای ــد ب ــتند و مکلفن ــهری هس ش
ــع  ــه جام ــاس نقش ــهر را براس ــات ش ــران و اصالح ــازی و عم ــات نوس عملی
شــهر )و در صورتــی کــه شــهر فاقــد نقشــه جامــع باشــد، براســاس احتیاجــات 
ضــروری آن شــهر( و بــا رعایــت اولویــت آن هــا در حــدود منابــع مالــی مقــرر 
در قانــون نوســازی و عمــران و ســایر امکانــات مالــی شــهرداری تنظیــم کننــد 
ــور،  ــد وزارت کش ــهر[ و تائی ــورای ش ــهر ]ش ــن ش ــب انجم ــس از تصوی و پ

ــد. ــرا کنن ــاس آن اج ــا را براس طرح ه
اگرچــه در طرح هــای توســعه شــهری )از دیــدگاه نقــش و جایــگاه مدیریــت 
شــهری(، اطالع رســانی صحیــح و آشــنا کــردن مــردم بــا کــم و کیفیــت 
ــازوکار  ــفانه س ــیار دارد، متأس ــت بس ــهری اهمی ــعه ش ــای مصــوب توس طرح ه
مدیریــت شــهری کمتــر بــه آن توجــه کــرده اســت. به طــوری کــه امــروزه منشــأ 
بســیاری از تخلفــات ســاختمانی و عمرانــی شــهرهای کشــور از عــدم آگاهــی و 

ــرد. ــمه می گی ــوب سرچش ــررات مص ــا و مق ــردم از طرح ه ــناخت م ش
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 حــال آنکــه در مــاده 17 قانــون نوســازی و عمــران شــهری پیش بینــی شــده 
ــرف وزارت  ــهر[ از ط ــورای ش ــهر ]ش ــن ش ــرح مصــوب انجم ــه ط ــن ک “ همی
کشــور تائیــد و بــرای اجــرا بــه شــهرداری ابــالغ شــد، شــهرداری مکلــف اســت 
ظــرف یــک مــاه جزئیــات طــرح مصــوب و تاریــخ شــروع و مــدت تقریبــی آن 
را جهــت اطــالع عمــوم اعــالم نمایــد. همچنیــن شــهرداری ها مکلــف هســتند 
حداکثــر ظــرف ســه مــاه پــس از اعــالم آن، نســبت بــه پرداخــت قیمــت اراضــی 
ــاده 20  ــاد م ــت مف ــا رعای ــوب ب ــرح مص ــمول ط ــتحدثات مش ــن و مس و اماک

قانــون نوســازی و عمــران اقــدام الزم را معمــول دارنــد”.
ــام  ــهرداری ها، در مق ــر ش ــر دقیق ت ــه تعبی ــهری و ب ــت ش ــن مدیری بنابرای
ــدم  ــا ع ــت و ی ــی در موفقی ــش مهم ــهری نق ــعه ش ــای توس ــی طرح ه اجرای

موفقیــت طرح هــای شــهردارند.
ولــی کیفی      ــت ن      ــازل مدیری      ــت و حکمران      ــی شــهری در کش      ــور مــا را 
دانس   ــت.  طرح هــا  ای      ــن  شــکس      ت  اصل      ــی  عام      ــل  مثاب      ــه  ب      ــه  می ت      ــوان 
ــن دســتگاه ها  ــوان ای ــش و ت ــت و نق ــه ماهی ــردد ب ــاز می گ ــده آن ب ــل عم دالی

از جملــه:
ابهــام در قلمــرو فعالیــت مدیریــت محلی )شــهری( در ایران: شــهرداری ها 	 	

ش   دنــد.  تاس   یــس   1286 س   ــال  قان   ــون  موج   ــب  ب   ــه  ای   ــران  در 
ک   ــه  اس   ــت  آن  بیانگ   ــر  شــهرداری ها  وظای   ــف  زمین   ــه  در  مطالع   ــه  
از 53 وظیف   ــه ای ک   ــه ب   ــر عه   ــده شــهرداری ها ق   ــرار گرفت   ــه ب   ــود، 
ش   رکت هــای  و  دولت   ــی  دس   تگاه هــای  تقوی   ــت  ب   ــا  تدری   ــج  ب   ــه 
و  منتــزع  شــهرداری ها  از  کل   ــی  ب   ــه  وظیف   ــه   21 آن،  ب   ــه  وابس   تــه 
و  شــهرداری ها  توس ــط  مشــترك  بصــورت  دیگ   ــر  وظیف   ــه  هفــت 

انج   ــام می شــود. ســازمان های دولــت 
 عــالوه بــر ایــن محدوده هــای متع   ــددی در ارتب   ــاط ب   ــا برنامه ریــزی 
ــرد  ــرار می گی ــتفاده ق    ــورد اس ــف م ــف مختل    ــا تعاری    ــهری ب    ــت ش و مدیری
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ــدوده  ــد مح ــواردی مانن ــوند. م    ــیاری   می ش ــی بس ــاش مفهوم ــث اغتش ــه باع ک   
خدماتــی، مح   ــدوده قانون   ــی، حریــم شــهر، حریــم اســتحفاظی، محــدوده 
ــهری و  ــوزه ش ــی، ح    ــوزه قانون    ــهر، ح    ــدود ش ــوذ، ح ــوزه نف    ــتحفاظی، ح اس
نظایــر آن موجــب تشــتت و بــروز اختالفــات و س   ردرگمــی نهادهــای مدیریتــی 
ــون  ــی پیرام    ــه اراض ــرل توس   ع ــارت و کنت ــت، نظ ــی هدای    ــف در چگونگ مختل

ــوند. ــهرها می ش ش
نارســایی های موجــود در نظــام مال   ــی شــهرداری ها: نظ   ــام درآمــدی 	 	

تأمین کننــده هزینه هــای عمرانــی و  به عنــوان  مال   ــی شــهرداری ها  و 
ــعه  ــهری توس ــوالت ش ــا تح ــان ب ــهری، هم زم ــای ش ــی طرح ه اجرای
ــر  ــهرها و پیچیده ت ــدازه ش ــر ان    ــان و تغیی    ــذر زم    ــا گ    ــت و ب    ــه اس     نیافت
ب   ــه  آن  در  مناس   بــی  تح   ــول  شــهری  مدیری   ــت  وظای   ــف  ش   ــدن 

وج   ــود نیام   ــده اس   ــت )زنــوزی، 1390(.
ــج شــدن طرح هــای شــهري در  ــي در طــول ســالیان متعــدد از رای   به طورکل
ــا وجــود کــم و کاســتی های فــراوان ســازوکار برنامــه عمــل مدیریــت  ایــران ب
ــا  ــواره ب ــعه شــهري هم ــای توس ــا طرح ه ــاط ب ــهرداری ها در ارتب شــهري و   ش
نواقــص و اشــکاالت عمــده اي همــراه بــوده اســت؛ امــا یکــي از اقدامــات مؤثــر 
و مفیــدي کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل تهیــه، 
اجــرا و پایــش برنامــه عملیــات نوســازی و عمــران و اصالحــات شــهر در ســال 
1394 اســت کــه ایــن امیــد را بوجــود آورده تــا باالخــره و بدیــن وســیله ارتبــاط 
ــا  ــداف طرح ه ــهرداری ها و اه ــي   ش ــاي عملیات ــن برنامه ه ــری بی ــر و مؤثرت بهت

ایجــاد شــوند.
ــه،  ــن برنام ــه ای ــات تهی ــد 1 شــرح خدم ــب بن ــب در قال ــه در قال   به طوریک
توجــه بــه مفــاد طرح هــای توســعه شــهري )و نظایــر مرتبــط بــا آن( بــه شــرح 

ذیــل مــورد توجــه ویــژه گرفتــه اســت:
بررسی اسناد و برنامه های فرادست و مرتبط. 	
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بررســی قوانیــن، ضوابــط و مقــررات ناظــر بــر توســعه شــهری در ســطح . 	.	
شــهر و فراشــهر

بررســی اســناد برنامه هــای توســعه در ســطح فراشــهری )ملــی، اســتانی، . 	.	
شهرســتان( و اســتخراج جایــگاه شــهر مــورد بررســی در آن هــا و 

ــهر ــعه ش ــرای توس ــردی ب ــای راهب جهت گیری ه
ــع، . 	.	 ــرح جام ــوب )ط ــهری مص ــعه ش ــای توس ــناد برنامه ه ــی اس بررس

هــادی و تفصیلــی شــهر( و اســتخراج جایــگاه شــهر مــورد بررســی در 
ــهر ــعه ش ــرای توس ــردی ب ــای راهب ــا و جهت گیری ه آن ه

بررســی اســناد برنامــه ای بخشــی بــرای توســعه شــهر )ترافیک، پســماند، . 	.	
محیط زیســت، فاضــالب، مدریــت منابــع آب، مصــرف انــرژی و ماننــد 

آن هــا( و اســتخراج جهت گیری هــای راهبــردی بــرای توســعه شــهر
شــهر . 	.	 توســعه  راهبــردی  جهت گیری هــای  تحلیــل  و  جمع بنــدی 

مســتخرج از اســناد فرادســت و مرتبــط

رویکردهای�جدید�طرح�های�شهری

 پــس از تجربیــات طرح هــای جامــع در جهــان بــه تدریــج در اواخــر دهــه ی 
70 و 90 میــالدی ســه رویکــرد دیگــر به عنــوان مکمــل و یــا جایگزیــن طــرح 

جامــع به طــور رســمی مطــرح شــده اســت. ایــن ســه رویکــرد عبارتنــد از:
رویکرد ساختاری- 
رویکرد راهبردی- 
رویکرد پروژه ای- 

رویکرد�ساختاری
ــه ای  ــهری- منطق ــران ش ــعه و عم ــرح توس ــی ط ــاختاری نوع ــرد س  رویک
ــالش  ــراری، ت ــات تک ــات و مطالع ــه جزئی ــن ب ــای پرداخت ــه به ج ــت ک اس
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  کالبــدی،  فضایــی،  اصلــی  می کنــد ســاختارهای 
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ــاماندهی  ــه س ــوده و ب ــایی نم ــهری را شناس ــه ش ــهر و منطق ــت محیطی ش زیس
ــرد  ــی رویک ــات مطالعات ــن موضوع ــردازد. مهم تری ــینی بپ ــی شهرنش ــام کل نظ
ســاختاری، شناســایی، محورهــا، مراکــز و کاربری هــای کالن اراضــی، جاده هــای 
ــی  ــی شــهر، مکان یاب ــزات و تأسیســات اصل ــن تجهی ــل. تأمی شــریانی حمل ونق
ملکــی عمــده کار و فعالیــت در چارچــوب ایــن شناســایی رویکــرد ســاختاری 
ــای  ــه هدف ه ــرای رســیدن ب ــای شــهری ب ــر مجموعه ه ــاماندهی زی ــی س در پ
ــه اســت )انجمــن  کوتاه مــدت و بلندمــدت کل توســعه و عمــران شــهر- منطق

ــکا، 1387(. ــازی امری شهرس

رویکرد�راهبردی
ــی و  ــدوده مهندس ــه ی مح ــک نقش ــهر ی ــرح ش ــردی، ط ــرد راهب در رویک
ــارت  ــن محســوب نمی شــود بلکــه طــرح عب ــری زمی نحــوه ی اســتفاده از کارب
اســت از: مجموعــه ای از تصمیمــات اساســی اجتماعــی، اقتصــادی و محیطــی 
ــیرهای  ــق مس ــم انداز( را از طری ــوری )چش ــد منظ ــداف چن ــه اه ــر ک دورنگ
انعطاف پذیــر پیگیــری می نمایــد. رویکــرد راهبــردی بــرای رســیدن بــه اهــداف 
تدابیــر و سیاســت های عملیاتــی متنــوع و متناســبی را پیشــنهاد می نمایــد. 
ــود.  ــنهاد می ش ــع پیش ــرد جام ــن رویک ــوان جایگزی ــردی به عن ــرد راهب رویک
ــون را در  ــی گوناگ ــن مطالعات ــیعی از عناوی ــه ی وس ــع دامن ــای جام در طرح ه
ــته و ممکــن اســت  ــی داش ــی و کل ــه ی موضوع ــه جنب ــی ک ــرد. عناوین برمی گی
ــد.  ــته باش ــداف نداش ــه اه ــل ب ــرای نی ــری ب ــردی در تصمیم گی ــه کارب هیچ گون
درحالی کــه در رویکــرد راهبــردی تنهــا عنــوان و روابطــی مــورد بررســی قــرار 
می گیــرد کــه ارتبــاط مســتقیم بــا موضــوع طــرح و از آنجــا بــا راهبردهــا دارنــد، 
ــد  ــد و می توانن ــا دارن ــر راهکاره ــز بیشــتر ب ــوع طرح هــا تمرک ــن ن درنتیجــه ای
ســریع تر و بــا منابــع کمتــر اجــرا شــوند )انجمــن شهرســازی آمریــکا، 1386(.
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رویکرد�پروژه ای
 تحقــق اهــداف طرح هــای ســاختاری و راهبــردی مســتلزم تعریــف و تدقیــق 
ــاماندهی  ــرای س ــی را ب ــات خاص ــه موضوع ــت ک ــزی اس ــای طرح ری پروژه ه
دقیق تــر و تهیــه طرح هــای اجرایــی بــا عملیاتــی مدنظــر قــرار می دهــد. 
بــه شــمار  پروژه هــای شهرســازی در واقــع جــزو طرح هــای تفصیلــی 
ــدت(  ــدت و بلندم ــدت، میان م ــی )کوتاه م ــه ی زمان ــرانجام برنام ــد و س می رون
ــا  ــد. پروژه ه ــه می دهن ــی« ارائ ــی- مال ــه »فیزیک ــرای برنام ــرای اج ــه ب و بودج
ــا  ــردی اســتخراج می شــوند ت ــا راهب ــاختاری و ی ــای س ــب از درون طرح ه اغل
ــرار  ــر ق ــه عمیق ت ــورد مطالع ــا م ــوند و ی ــزی ش ــتر طرح ری ــات بیش ــا جزئی ب
ــد: طرح هــای بهســازی، نوســازی، بازســازی بافت هــای مســأله دار  ــد، مانن گیرن
ــه  ــط ب ــی فق ــای تفصیل ــه در طرح ه ــوده ک ــا فرس ــن و ی ــای که ــا بافت ه و ی
ــکونی  ــد مس ــعه های جدی ــای توس ــن پروژه ه ــود. همچنی ــاره می ش ــا اش آن ه
ــد  ــود؛ مانن ــزی می ش ــژه، طرح ری ــی وی ــا نواح ــا و ی ــورت محله ه ــه ص ــه ب ک
ــا  ــژه ی بزرگراه ه ــا وی ــا پروژه ه ــا ی ــن طرح ه ــازی و همچنی ــای آماده س طرح ه
و یــا تقاطع هــای مهــم. اغلــب پروژه هــای شهرســازی دارای خصلــت طراحــی 
شــهری هســتند کــه بــرای اصــالح بافت هــای مســأله دار و یــا طراحــی جهــت 
نواحــی جدیــد و از همــه مهم تــر ایجــاد فضاهــای شــهری جدیــد و بهســازی 
ــور  ــازی، به ط ــای شهرس ــوند. پروژه ه ــه می ش ــود تهی ــهری موج ــای ش فضاه
کلــی در چارچــوب طرح هــای ســاختاری و راهبــردی بــه ســه دســته ی عمــده 

ــوند: ــیم می ش تقس
الف– پروژه های موضوعی1 برحسب موضوعات تخصصی شهری

ــاختگاه  ــروژه ی س ــزرگ- پ ــاس ب ــب مقی ــی برحس ــای موضع ب– پروژه ه
ــاس کوچــک برحســب مقی

1-  Subject plan
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ج– پروژه های مداخله عمل برحسب ضرورت سرعت عملیات

الف:�پروژه�های�موضوعی
ــه مســائل  ــه محــل خــاص نیســتند بلکــه ب ــروژه ای موضوعــی وابســته ب  پ
ــهر مربــوط می شــوند. معمــوالً مســائل خاصــی هســتند کــه  فرا گیــری ش

ــد: ــرد؛ مانن ــرا می گی ــرا ف ــی از آن ــا بخش ــهر و ی ــی ش تمام
- مسئله ی زلزله و استحکام بخشی به بناها و ساختمان ها؛

- مسئله ی آلودگی هوا و سروصدا
- مسئله ی بهداشت محیط و مبارزه با بیماری ها و یا جانوران موذی

- مسئله ی صنایع و کارگاه ها و مشاغل مزاحم و آلوده کننده
- سیاست های جابه جایی و تغییر مکان برخی کاربری ها

ــهری  ــزات ش ــن تأسیســات و تجهی ــی و تأمی ــل عموم ــئله ی حمل و نق - مس
موردنیــاز

- مسئله ی مدیریت بحران و آمادگی برای همیاری
ــش( از  ــت )پای ــرا و مراقب ــه، اج ــهروندان در تهی ــارکت ش ــئله ی مش - مس

طرح هــا
- مســئله ی ســرمایه گذاری )جلــب ســرمایه گذاری بــرای اجــرای طرح هــای 

ی شهر
- مسئله ی تراکم ساختمانی و مقررات دید و منظر سیمای شهر

- مسئله ی تأمین درآمد برای شهرداری
- مسئله ی پیامدهای محیط زیستی توسعه شهر و توسعه ی پایدار

ــور  ــد. به ط ــوع و گوناگون ان ــیار متن ــازی بس ــی شهرس ــای موضوع پروژه ه
کلــی در چارچــوب طرح هــای ســاختاری- راهبــردی تهیــه و تصویــب 

می شــوند.



142

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

ب:�پروژه�های�موضعی
ــه محــل و  پروژه هــای موضعــی برخــالف پروژه هــای موضوعــی وابســته ب
ــل  ــن قبی ــند. ای ــزی فیزیکــی می باش ــد طرح ری ــکان خاصــی هســتند و نیازمن م
ــد از: اصــالح هندســی راه هــا، تقاطع هــا، پل هــا، طراحــی یــک  طرح هــا عبارتن
محلــه جدیــد و یــا نوســازی یــا بهســازی یــک محلــه قدیمــی و فرســوده. تغییــر 
کاربــری برخــی نواحــی ماننــد جابه جایــی نواحــی صنعتــی یــا معدنــی فرســوده 
قدیمــی و تبدیــل بــه احســن کاربــری آن ناحیــه بــه صــورت مراکــز گردشــگری 
ــد و  ــاوری جدی ــن دانشــگاهی و فن ــز نوی ــا ایجــاد مراک ــا پارك ســازی و ی و ی
ــازی  ــازی و بهس ــازی، پاك س ــازی، بازس ــای آماده س ــب طرح ه ــد آن. اغل مانن

شــهرها در ایــن گــروه پروژه هــای موضعــی قــرار دارنــد.

ج:�طرح�های�مداخله�عمل
عمــل  مداخلــه  موضعــی، طرح هــای  مهم تریــن طرح هــای  از  یکــی   
ــاك(  ــه )خطرن ــای مخروب ــازی محله ه ــرای پاك س ــاس آن ب ــه براس ــد ک می باش
ــود؛  ــام می ش ــی انج ــوری و ضربت ــات ف ــهری، اقدام ــوده ش ــی آل ــا نواح و ی
ــا  ــی عملکرده ــا جابه جای ــا ی ــازی محله ه ــر در پاك س ــورت تأخی ــرا در ص زی
ــد. بســیاری  ــد آی ــا انســانی پدی ــاك محیطــی ی ممکــن اســت پیامدهــای خطرن
ــای  ــوب طرح ه ــتی در چارچ ــل بایس ــه عم ــای مداخل ــات طرح ه از موضوع
ــی،  ــت فیزیک ــاء کیفی ــور ارتق ــه منظ ــهری ب ــه ش ــه ی برنام ــر پای ــدی و ب کالب

ــوند. ــه ش ــی تهی ــی و فضای محیط

مفهوم�ساختاری- راهبردی
 پــس از ارزیابــی وزارت مســکن و شهرســازی از طرح هــای جامــع شــهری 
در ســال 1378 »کمیتــه ی تعاریف” پیشــنهاد نمــود طرح هــای ســاختاری- 
ــود و  ــه ش ــهر تهی ــزرگ و کالن ش ــهرهای ب ــرای ش ــه ب ــور نمون ــردی به ط راهب
ــف  ــق موضــوع تعری ــرای تدقی ــی ب ــن پیشــنهاد؛ دو طــرح تحقیقات براســاس ای
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ــای  ــوای طرح ه ــد و محت ــر در فراین ــوان: »تجدیدنظ ــت عن ــی تح ــود، یک نم
شــهری« )ســعیدنیا، 1380( و دیگــری »تجربیــات جهانــی در برنامه ریــزی 
ــرح  ــن دو ط ــاد، 1382(. ای ــاور فرنه ــین مش ــردی”  )مهندس ــاختاری و راهب س
ــاری  ــازی و معم ــی شهرس ــی و تحقیقات ــز مطالعات ــتور کار مرک ــاًل در دس عم
ــرر  ــت و مق ــت و طــی ســال های 1380- 1382 انجــام پذیرف ــرار گرف ــران ق ای
ــد  ــرای چن ــه ب ــور نمون ــت به ط ــرح نخس ــنهادهای ط ــاس پیش ــه براس ــد ک ش
ــن  ــج ای ــود. نتای ــه ش ــاختاری تهی ــردی- س ــای راهب ــط طرح ه ــهر متوس ش
ــب شــد  ــزی تصوی ــت و برنامه ری ــه شــهری ســازمان مدیری ــات در کمیت تحقیق
و در ســال 1383- 1386 طــرح جامــع جدیــد تهــران براســاس ایــن چارچــوب 
تهیــه گردیــد. در هنــگام تصویــب طــرح جامــع تهــران بــا نگــرش »ســاختاری- 
راهبــردی«، شــورایعالی شهرســازی و معمــاری مقــرر نمــود کــه وزارت مســکن 
ــی و  ــرای بررس ــردی را ب ــاختاری و راهب ــای س ــوی طرح ه ــازی الگ و شهرس

ــد. ــه نمای ــه شــورایعالی ارائ ــب ب تصوی
ــوان ســاختار، بیانگــر آن  ــردی”  عن در الگــوی پیشــنهادی »ســاختاری- راهب
ــه، دارای  ــک کل یکپارچ ــوان ی ــهر به عن ــا ش ــه طرح ه ــه در این گون ــت ک اس
ــرح بایســتی مســائل شــهر را در  ــی می شــود. ط ــاختار منســجم تلق ــام و س نظ
چارچــوب اصــالح ســاختاری حــل و فصــل کنــد. در ایــن دیــدگاه شــهر عــالوه 
ــر ســاختار کالبــدی دارای ســاختار اجتماعــی، اقتصــادی محیطــی و تاریخــی  ب
ــی و  ــل کارآی ــا همدیگــر ســبب تقلی ــن ســاختارها ب ــاق ای ــدم انطب اســت و ع
ــات الگــوی  ــن اســاس مطالع ــردی شــهر خواهــد شــد؛ بنابرای هماهنگــی کارک
ــت؛ و  ــهر اس ــاختاری ش ــائل س ــل مس ــاختارها و تحلی ــایی س ــد شناس جدی
مطالعــات موضوعــی بایســتی ارتبــاط منطقــی بــا وجــه ســاختاری داشــته باشــد. 
درحالی کــه طــرح جامــع به رغــم مطالعــات گســترده، ویژگــی ســاختاری شــهر 
ــه همیــن جهــت فاقــد ارزش برنامه ریــزی در »طرح هــای  را نادیــده گرفتــه و ب

راهبردی” می باشــد. ســاختاری- 
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ــهر  ــزی ش ــزی و طرح ری ــه برنامه ری ــت ک ــر آن اس ــردی، بیانگ ــوان راهب عن
معطــوف بــه مســیرهای اصلــی تحــول و تغییــر بــوده و در مســیر ایــن تحــول 
بایســتی نقــاط قــوت شــهر تقویــت و نقــاط ضعــف آن مرتفــع و از همــه مهم تــر 
ــزی  ــان برنامه ری ــود شــهر در طــول زم ــرای بهب بایســتی فرصت هــای توســعه ب
ــا اتخــاذ سیاســت های مناســب  شناســایی و مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد و ب
از تهدیدهــای توســعه و عمــران شــهر جلوگیــری بــه عمــل آورد. در ایــن دیدگاه 
شــهر همچــون کشــتی تلقــی می شــود کــه در هدایــت بــه ســمت ســاحل رفــاه 
بایســتی بــه شــیوه آگاهانــه و بــه تناســب شــرایط تصمیم گیــری بــه عمــل آمــد، 
ــده، بلکــه همــواره  به طــوری کــه ســاختار و نظــام شــهر )کشــتی( آســیبی ندی

در بهبــود کارآیــی و عملکــردی آن اقــدام گــردد.
برنامــه »ســاختاری- راهبــردی”  ســعی دارد کــه کلیــت شــهر یعنــی هویــت و 
یکپارچکــی شــهر حفــظ شــده و کیفیــت زندگــی در آن روز بــه روز ارتقــاء یافته 
ــن منظــور مطالعــات  ــرای ای ــد. ب ــود یاب و روندهــای اجتماعــی- اقتصــادی بهب
شــهری بایســتی تصویــر واقع بینانــه ای از آینــده شــهر را نشــان دهــد به طــوری 
ــود.  ــده ش ــن آینده نگــری دی ــعه شــهری در ای ــاد اساســی توس ــی ابع ــه تمام ک
یــک چنیــن تصویــری تحــت عنــوان »چشــم انداز”  اهــداف چندمنظــوره شــهر 
را ترســیم نمــوده و پیــش روی شــهروندان و مســؤوالن شــهری قــرار می دهــد. 
ــم  ــند »تصمی ــک س ــاختاری- راهبردی” ی ــدگاه »س ــهری از دی ــرح ش ــر ط ه
ســازی« در رونــد توســعه و عمــران شــهر محســوب می شــود و در چارچــوب 
ایــن ســند تصمیم گیــری را بــرای مســؤوالن شــهر و نمایندگانــی شــهر جهــت 
تحــول و تغییــر آســان می گــردد؛ بنابرایــن منظــور از تهیــه طــرح »ســاختاری- 
ــه  ــات در هم ــه ی جزئی ــا ارائ ــع و ی ــات جام ــام مطالع ــًا انج ــردی”  صرف راهب
زمینه هــای توســعه شــهری نیســت؛ بلکــه منظــور اصلــی ترســیم چشــم اندازی 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــای رس ــا و راهکاره ــه راهبرده ــهر و ارائ ــده ش ــی از آین واقع
ــی  ــای موضوع ــف پروژه ه ــد. تعری ــوره( می باش ــداف چندمنظ ــم انداز )اه چش
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ــرای  ــی ب ــع ابزارهــای عملــی و اجرای ــز در واق ــه عمــل نی و موضعــی و مداخل
ــاب  ــرح ایج ــردی ط ــت راهب ــد. خصل ــداف می باش ــن اه ــه ای ــل ب ــهیل نی تس
می کنــد: در هــر زمــان بــه تناســب تغییــرات و تحــوالت اجتماعــی، اقتصــادی و 
محیطــی راهکارهــا، سیاســت ها و پروژه هــای شــهری در چارچــوب راهبردهــا 
تجدیدنظــر بــه عمــل آمــده و بــا اســتفاده از فرصت هــای پیــش آمــده بــه پیــش 

رفــت و از تهدیدهــای بیــن راه دوری جســت )ســعید نیــا، 1380(.

نقد�مبانی�نظری�طرح�های�شهری�و�فرجام�سخن
ــًا  ــران عمدت ــهری در ای ــای ش ــه طرح ه ــری تهی ــی نظ ــی، مبان ــور کل به ط
برخاســته از مصوبــات شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران و نیــز متکی 
بــر قانــون  “تغییــر نــام وزارت آبادانــی و مســکن بــه وزارت راه و شهرســازي” 
ــطح  ــهری در س ــعه ش ــات توس ــری آن از جریان ــای نظ ــن دیدگاه ه ــت. لیک  اس

ــرد. ــمه می گی ــی سرچش جهان
امــا شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در آبــان مــاه ســال مــورخ 
ــه  ــران خــود اینگون ــهری در ای ــای ش ــه طرح ه ــائل تهی 1397 درخصــوص مس

ــد1: ــان می کن ــی از آن اذع ــه بخش ب
ــل  ــه دالی ــهری ب ــای ش ــده در طرح ه ــاذ ش ــای اتخ ــت ها و برنامه  ه سیاس
مختلــف نــه تنهــا رونــد تنــزل کیفیــت زندگــی را مانــع نشــده بلکــه در مــواردی 
بــه تشــدید مســائل ]برخــی از مناطــق ماننــد بافت هــای فرســوده[ منجــر شــده 
ــا  ــه ب ــر در سیاســت مواج ــه ضــرورت تغیی ــل ک ــن دالی ــن ای اســت. عمده تری
ــرح  ــهرها مط ــعه ش ــرای توس ــزی ب ــد برنامه ری ــا را در فراین ــن محدوده ه ای

ــد از: ــازد، عبارتن می س
ــهرها،  ــده ش ــت پیچی ــه ماهی ــبت ب ــی نس ــی و بی توجه ــگاه آمایش ــدان ن فق

1-  - در مقدمه »سیاســت های بازآفرینی شهری به منظور ارتقای قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری در 
محدوده های هدف » درخصوص مسائل تهیه طرح های شهری در ایران )https://www.mrud.ir/ سایت رسمي وزارت 

راه و شهرسازي(
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عــدم وفــاق ملــی و همگرایــی دســتگاه  های مختلــف مؤثــر در مدیریــت 
ــه  ــود توجــه ب ــدی و زیباشناســی و کمب ــاد کالب ــه ابع شــهری، توجــه صــرف ب
ــه  ســرزندگی اجتماعــی، اقتصــادی و مالحظــات زیســت محیطی، بی توجهــی ب
ــر  ــرض خط ــهرها و در مع ــی ش ــی   ــ  تاریخ ــای فرهنگ ــا و ثروت ه ارزش ه
ــاز،  ــن ساخت وس ــا ایم ــازل و ن ــت ن ــده، کیفی ــا مان ــار بج ــودن آث ــب ب تخری
ــای  ــعه محدوده ه ــای توس ــود در برنامه ه ــای موج ــه ظرفیت ه ــه ب ــدم توج ع
ــوان  ــهرداری ها به عن ــژه ش ــگران به وی ــش کنش ــه نق ــه ب ــدم توج ــد، ع ناکارآم
مجــری سیاســت ها و مشــارکت ســاکنان” )https://www.mrud.ir/ ســایت 

ــازي(. ــمي وزارت راه و شهرس رس
  به طــور کلــی بایــد بــه ایــن موضــوع هــم اذعــان نمــود کــه به رغــم ســابقه 
ــران نســبت  ــز تاریخــی در تمــدن شــهری، توســعه شهرنشــینی در ای افتخارآمی
ــه جوامــع صنعتــی یــک قــرن تأخیــر داشــت و هرچنــد کــه فراینــد و حتــی  ب
ــا کشــورهای  ــی ب ــه کل ــات شهرنشــینی در کشــورهای توســعه نیافته ب خصوصی
صنعتــی متفــاوت اســت )در واقــع یــک جریــان  “بــرون زا”  بــه شــمار مــی رود(، 
ــکل  ــعه، ش ــرا حاصــل توس ــدارد؛ زی ــوی ن ــی ماه حاصــل کار در اصــل تفاوت
گرفتــن تجمعــات عظیــم انســانی و اســکان در مجموعه هــای بی انتظــام شــهری 

اســت.
ــای  ــج شــدن طرح ه ــه از رای ــن ده ــل چندی ــس از گذشــت حداق ــروز پ ام
شــهری در ایــران، ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چــرا بــا وجــود برخــورداری 
شــهرها از طرح هــای جامــع و تفصیلــی و یــا هــادی؛ ایــن شــهرها بــا مشــکالت 
ــه در  ــد ک ــتی و... مواجه ان ــردی، محیط زیس ــدی، عملک ــمار کالب ــائل بیش و مس
ــن طرح هــا و شــهرهای ارگانیــک در خصــوص مســائل  ــل از ای ــا قب مقایســه ب

یــاد شــده از وضعیــت خوبــی برخــوردار نیســتند؟
بــرای پاســخ بــه این گونــه ســئواالت بایــد نــگاه موشــکافانه ای داشــته باشــیم 
ــرای  ــب و اج ــه، تصوی ــد تهی ــای ناکارام ــل رویه ه ــه و تحلی ــن تجزی و ضم



147

طرح های شهری

ــز توجــه کنیــم کــه؛ تحــوالت شهرســازی دویســت  ــه نی ــه ایــن نکت طرح هــا ب
ســال گذشــته جهــان صنعتــی و صدســال گذشــته ایــران، جــز در زمــان و مــکان، 
ــا و  ــر در ادراك ضرورت ه ــر دو، تأخی ــی در ه ــکل اصل ــدارد. مش ــاوت ن تف
ــی آنچــه  ــر و اندیشــه های شهرســازی اســت؛ یعن ــی در تدبی ــا و خام واقعیت ه
شــهرهای اروپایــی بــه شــهادت “ مفــاد منشــور آتــن”1 در اوایــل قــرن بیســتم بــا 

آن روبه رو بودند، اکنون ما دستخوش آن شده ایم.
ــن کنگــره معمــاران  ــن در چهارمی ــه اصــل منشــور آت ــی ک درســت در زمان
ــر ارزش هــای انســانی  ــه تصویــب می رســید و ب ــه ب مــدرن زیرنظــر لوکوربوزی
ــر 1313  ــالدی براب ــال 1993 می ــد، در س ــد می ش ــهرها تأکی ــاری در ش و معم
هجــری خورشــیدی، ســرتیپ کریــم آقــا بوذرجمهــری کفیــل شــهرداری تهــران 
بــه روش بــارون هوســمن شــهردار پاریــس )1869-1853( کــه تحــت حمایــت 
ــاهی،  ــا ش ــدرت رض ــا ق ــت، ب ــس پرداخ ــازی پاری ــه نوس ــوم ب ــون س ناپلئ
ــر روز  ــود و ه ــهر می گش ــم ش ــت قدی ــران را در باف ــد ته ــای جدی خیابان ه
ــراز در می آمــد و گروه گــروه ســاکنان  ــه اهت ــه ای ب ــراز محل پرچــم ســرخی برف
آن بــه محله هــای جدیــد پیرامــون شــهر رانــده می شــدند و بــدون ارج گــذاری 
ــی  ــراث تاریخ ــای می ــر ویرانه ه ــی ب ــد دولت ــاختمان های جدی ــخ، س ــه تاری ب

ــعیدنیا،1374(. ــد )س ــا می ش ــار بن دوره قاج
در آن موقــع، دو دهــه از زمــان انتشــار کتــاب پاتریــک گــدس بــه نام شــهرها 
ــه  ــرد ک ــاب خــود خاطــر نشــان می ک در تحــول )1915( می گذشــت. او در کت
ارگانیســم شــهری را بایســت بــه مثابــه  “تجمــع بشــری”  دانســت کــه در مســیر 
ــت.  ــش اس ــک خوی ــای دور و نزدی ــر از محیط ه ــواره متأث ــود هم ــول خ تح

1-  - پایه گذاری مکتب مدرنیســم در قالب منشــور آتن صورت گرفت. این منشــور نتایج کلی گردهمایی پنجمین 
کنگره جهانی معماران مدرن با تجدیدنظر در 1914 با نام مســتعار و در 1943 به چاپ رســید. به طور کلی اصول 
آن گردهمایی بر مبنای عقاید لوکوربوزیه تدوین شــد. اصول کلی آن، شــامل توزیع و تنظیم چهار عملکردی شهر 
بود )اســکان، کار، اوقات فراغت و ترافیك( که مدرنیسم طراحی شهری را در یك فرمول ساده و موجز قابل درك و 

بحث انگیز تشریح می نمود.
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گــدس می خواســت همــه یافته هــای علمــی در راه رســیدن بــه ایــن هــدف بــه 
کار گرفتــه شــوند. از دیــدگاه او شــهر سیســتم پیچیــده ای متشــکل از ســاختارها 
و مقوله هــای گوناگــون و طبعــًا موضوعــی میان رشــته ای اســت؛ بنابرایــن، 
متدولــوژی ســنتی شهرســازی کــه از یــک رشــته عملیــات حرفــه ای و فیزیکــی 
ــمه  ــازی سرچش ــخصی شهرس ــی و ادراکات ش ــت های تجرب ــاس برداش براس
ــر پایــه الگــوی علمــی  “بررســی/ تحلیــل/ طــرح” و پــس از  می گرفــت، بایــد ب

ــرد. ــع انجــام پذی ــب و وجــوه به طــور جام درك همــه جوان
نظریــات گــدس مــدت 60 ســال بــر تفکــر شهرســازی علمــی ســایه انداختــه 
ــع”  ــای جام ــوی  “طرح ه ــا الگ ــدل ی ــه م ــود ک ــه ب ــن اندیش ــه همی ــود. برپای ب
 به عنــوان متدولــوژی شهرســازی شــکل گرفــت. ایــن طــرز تفکــر در ســال های 
ــده  ــاالت متح ــال های 1928 و 1949 در ای ــس و در س 1932 و 1947 در انگلی

آمریــکا جنبــه قانونــی یافــت.
 برنامه ریــزان نوگــرا معتقــد بودنــد کــه بــا توســل بــه ایــن نــوع طرح هــا، در 
آینــده همــه ی معضــالت اجتماعــي حــل خواهــد شــد. در الگــوي عملــي ایــن 
ــام الگــوي جامــع- تفصیلــي، ســعي می شــود شــناخت جامعــي از  ــه ن تفکــر ب
محیــط و عملکردهــاي آن حاصــل و بــر اســاس آن برنامــه و طــرح جامــع ارائــه 
شــود. مهم تریــن ســند تولیــدي در ایــن الگــو، نقشــه توســعه آتــي شــهر اســت 
کــه یــک گــزارش آن را توجیــه مي کنــد. در نقشــه جامــع شــهر، محــل اســتقرار 
کاربری هــای شــهري، شــبکه معابــر، توزیــع تراکم هــاي جمعیتــي و ســاختماني 
ــود در  ــنهاد می ش ــخص و پیش ــي مش ــا رنگ های ــم ی ــا عالئ ــهري ب ــق ش مناط
ــات  ــود جزیی ــه می ش ــع تهی ــرح جام ــاس ط ــر اس ــه ب ــز ک ــي نی ــرح تفصیل ط
ــوع  ــن ن ــود. ای ــنهاد می ش ــن و پیش ــا و... تعیی ــا، تراکم ه ــا، تعریض ه کاربری ه
ــزي  ــه  “برنامه ری ــا ب ــنهادي بعده ــه پیش ــت نقش ــبب اهمی ــه س ــزي ب برنامه ری
اوزالیــدي”  نیــز مشــهور شــد. ایــن روش برنامه ریــزي در ابتــدا از آن رو کــه بــه 
تولیــد ســند روشــن و قابــل فهــم منتهــي مي شــد، بــراي مرجــع برنامه ریــزي و 
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مدیریــت  شــهري جذابیــت داشــت و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت )علــی اکبــری 
و رهنمایــی 1392 بــه نقــل از ویلســون، 1388(.

ــکالت  ــا، مش ــی در اروپ ــگ جهان ــد از جن ــازی بع ــای شهرس ــا تجربه ه ام
ایــن رویکــرد یــا طــرز تفکــر را بــه تدریــج آشــکار کــرد. در اواخــر دهــه 1960 
ــرایط  ــد ش ــا نمي توانن ــه تنه ــهري ن ــع ش ــای جام ــه طرح ه ــد ک ــخص ش مش
موجــود را بهبــود بخشــند بلکــه خــود عامــل تشــدید برخــي مشــکالت شــده 
  به طوریکــه، ایــن شــرایط باعــث شــد تردیدهــاي جــدي در مبانــي نظــری ایــن 

ــد. ــا ش طرح ه
ــه تقســیمات  از یک ســو اعتــراض معمــاران جــوان گــروه ده )Ten team( ب
ــوی  ــن و از س ــور آت ــل( منش ــت و حمل ونق ــکن، کار، فراغ ــردی )مس عملک
ــد    بر  ــن ش ــی تدوی ــط برتالنف ــال 1954 توس ــتم     که در س ــوری سیس ــر تئ دیگ
تفکــر شهرســازی اثــر گذاشــتند و در اثــر ایــن جریانــات فکری، “ســاختگرایان”  
ــک   ــون ی ــهر همچ ــه ش ــی ب ــوالت عملکردگرای ــا مق ــت ب ــیدند در مخالف کوش
“کلیــت واحــد”  نــگاه کننــد. هرچنــد  “تئــوری سیســتم”  ثابــت کــرد کــه سرشــت 
سیســتم ها جامــع و میان رشــته ای اســت امــا اقــرار داشــت کــه بــرای شــناخت 
ــا بگوییــم کــه در  ــم ت ــاری در دســت نداری ــاز، هیــچ معی کلیــت سیســتم های ب

ــم. شناســایی سیســتم، تمــام خصایــص خــاص آن را در نظــر گرفته ای
ــد   ــدي مانن ــي جدی ــري و اجتماع ــاي فک ــه 1960 جریان ه ــن از ده همچنی
“برنامه ریــزي حمایتي”، “برنامه ریــزي عدالتــي”  و  “برنامه ریــزی مشــارکتی”  
وارد ادبیــات برنامه ریــزي شــد. ایــن امــر باعــث شــد مفاهیــم جدیــدي ماننــد 
ــه  ــت از ده ــي”  و درنهای ــت اجتماع ــاه اجتماعی”، “عدال ــت زندگي”، “رف  “کیفی

ــدار”... مطــرح شــد. 1980 مفهــوم  “توســعه پای
مشــورتی  “گــروه  کــه   بــود  جریان هــا  آن  تأثیــر  تحــت  هــم  بــاز 
برنامه ریــزی )P.A.G(" بــه ســال 1964 در انگلیــس، الیحــه قانونــی شهرســازی 
ــد )1969-1971(  ــون شهرســازی جدی ــای قان ــن الیحــه مبن ــرد و ای ــه ک را تهی
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ــعه  ــرح توس ــه  “ط ــع ک ــای جام ــاس آن، طرح ه ــت و براس ــرار گرف ــس ق انگلی
ــاختاری،  ــای س ــدل طرح ه ــدند و م ــوخ ش ــدند، منس ــده می ش ــران”  نامی و عم
ــن، یکــی از اعضــای گــروه مذکــور در ســال  ــد. مــک لوئی ــن آن گردی جایگزی
ــتمی”  را  ــرد سیس ــا  “رویک ــه ای”  ی ــهری و منطق ــزی ش ــاب  “برنامه ری 1969 کت
منتشــر کــرد و جــرج چدویــک در ســال 1971 در تکمیــل مباحــث آن، کتــاب 
ــرات  ــه نظ ــار داد ک ــزی”  را انتش ــتمی برنامه ری ــرش سیس ــود  “نگ ــهور خ مش
ــای آن،  ــا و مدل ه ــازی، متده ــه شهرس ــم و اندیش ــده در آن، در مفاهی گردآم

ــد آورد. ــی پدی ــی اساس تحول
ــده در  ــوان سیســتم هایي پیچی ــان شــهرها و مناطــق شــهری به عن ــن زم از ای
ــایبرنتیک  ــش س ــزي، از دان ــد برنامه ری ــوم جدی ــن مفه ــدند. ای ــه ش ــر گرفت نظ
گرفتــه شــده بــود. در ایــن نــوع برنامه ریــزي کــه الگــوي آن طرح های ســاختاري     
ــه شهرنشــیني همچــون بخشــي از یــک فراینــد اجتماعــي در  ــود ب کارکــردي ب
ــه هاي  ــه نقش ــای ارائ ــا به ج ــن طرح ه ــب ای ــود. در قال ــته می ش ــا نگریس فض
ــه  ــادرت می شــود ب ــه پیشــنهاد راهبردهــا و سیاســت ها مب ــري، ب تفصیلــي کارب
ــه نقشــه، توجــه بیشــتري می شــود. الگــوي  ــه متــن، نســبت ب عبــارت دیگــر ب
ــري از 1968  ــای فک ــن جریان ه ــري از ای ــا تأثیرپذی ــاختاري  ب ــردي– س راهب
ــد(  ــا جدی ــل ی ــزي عم ــوان برنامه ری ــت عن ــکا )تح ــتان در امری ــد از انگلس بع
ــه 1990  ــزی از ده ــاي برنامه ری ــته از نظریه ه ــن دس ــه شــد. آخری ــه کار گرفت ب
ــا  ــزي ب ــوع برنامه ری ــن ن ــده اي از ای ــده اند. ع ــرح ش ــو مط ــه این س ــالدي ب می
ــد  ــاد مي کنن ــزي اقلیدســي( ی ــل برنامه ری ــزي نااقلیدســی )در مقاب ــام برنامه ری ن

)علــی اکبــری، رهنمایــی 1392(.
ــان توســعه یافته  ــور را در جه ــه تحــوالت مذک ــن احــوال، درحالی ک در همی
داشــتیم، در ســال 1345 خورشــیدی شــورای عالــی شهرســازی ایــران به عنــوان 
ایــران،  در  و طرح ریــزی شــهری  برنامه ریــزی  ســازوکار  اصلــی  مرجــع 
ــرای  ــال 1347 ب ــع، در س ــرح جام ــه ط ــرارداد تهی ــتین ق ــد و نخس ــکیل ش تش
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ــه ی  ــه از تجرب ــد ده ــش از چن ــه بی ــون ک ــد. اکن ــد گردی ــران منعق ــهری ته ش
ــهرداری ها و  ــدت ش ــن م ــذرد، در ای ــران می گ ــهری در ای ــای ش ــه طرح ه تهی
ــان،  ــن زم ــی همی ــد. ط ــب کرده ان ــیار کس ــی بس ــازی تجربیات ــای شهرس نهاده
ــی  ــد و بررس ــورد نق ــا م ــز باره ــران نی ــهری در ای ــای ش ــه طرح ه ــوی تهی الگ
ــردی و  ــی تئوریــک     و مشــکالت کارب ــدون بحــث در مبان ــه     البته ب ــرار گرفت ق
روش هــای مطالعاتــی آن کــم و بیــش مطــرح شــده اســت؛ امــا تغییــرات صورت 
ــوده،  ــیار ناچیزب ــهری بس ــای ش ــری طرح ه ــای نظ ــوا و روش ه ــه در محت گرفت
تغییــرات به طــور عمــده صــوری و عرضــی بــوده اســت )بــرای نمونــه، تغییــر 
ــر  ــچ اث ــوذ”  هی ــران و نف ــعه و عم ــای توس ــه  “طرح ه ــع”  ب ــرح جام ــوان  “ط عن
محسوســی برجــای نمی گــذارد، زیــرا در مبانــی نظــری تهیــه  “طــرح جامــع” و  
“طــرح توســعه و عمــران و نفــوذ”  تغییــر عمــده ای صــورت نمی گیــرد. دومیــن 
“طــرح جامــع تهــران”  نیــز کــه بنــا بــه مالحظاتــی بــه  “طــرح ســاماندهی”  تغییــر 
نــام یافــت، عینــًا مطابــق الگــوی طــرح جامــع تهیــه شــد و در مبنــای نظــری و 
روش تهیــه آن تغییــری بــه دنبــال نداشــت. البتــه درقالــب طــرح جامــع جدیــد 
ــار تــالش شــد تجدیدنظرهایــی صــورت  ــرای اولیــن ب تهــران درســال 1386 ب
ــاختاری  ــردی- س ــرح راهب ــوان ط ــا عن ــر ب ــع اخی ــرح جام ــرو ط ــرد، از این گی

توســعه و عمــران شــهر تهــران بــه تصویــب رســید(.
هــم اینــک بــا وجــود تغییــرات و تالش هــای مختلــف تقریبــًا کمــاکان مبانــی 
ــر مــدل پوزیتیویســتی  “شــناخت/ ــران، ب ــه طرح هــای شــهری در ای نظــری تهی
تحلیل/طرح/سیاســت”  متکــی اســت. ایــن مــدل به رغــم آنکــه مدت هــا الگــو و 
روش تهیــه ی طرح هــای شــهری در میــان کشــورهای جهــان بــود، بــه تدریــج 
جــای خــود را بــه مــدل سیســتمی  “تحلیــل / طــرح/ سیاســت”  داد کــه بــه مفهوم 

رســیدن بــه اهــداف و ســرانجام ارزیابــی و سیاســت گذاری بــرای اجراســت.
ــه طرح هــای شــهری در  ــی نظــری تهی ــب، به رغــم آنکــه مبان ــن ترتی ــه ای ب
ــا و  ــه طرح ه ــد تهی ــی نداشــته اند، رون ــی محتوای ــران، به طــور عمــده، تغییرات ای
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مبانــی نظــری آن هــا در بیشــتر کشــورهای توســعه یافته، به ویــژه از اواخــر دهــه 
هفتــاد و اوایــل دهــه هشــتاد بــه بعــد، دســتخوش تغییراتــی بنیــادی شــد. طــی 
ــردی(  ــتراتژیک )راهب ــت اس ــم خصل ــهری کم ک ــای ش ــال ها، طرح ه ــن س ای
ــه   ــم ب ــی”  و ه ــزی فضای ــه  “برنامه ری ــم ب ــهری، ه ــزی ش ــد و برنامه ری گرفتن

ــت. ــش یاف ــل”  گرای ــزی عم “برنامه ری
ــی،  ــع موضوع ــناخت جام ــرای ش ــرو ب ــرف نی ــای ص ــوالت به ج ــن تح ای
ــای  ــیوه ها و متده ــه ش ــأله برپای ــع مس ــل جام ــه تحلی ــود را متوج ــالش خ ت
تحلیــل سیســتمی کــرده اســت، زیــرا هــم در عمــل و هــم در تئــوری مشــخص 
ــدی”   ــتلزم  “صورت بن ــز مس ــر چی ــش از ه ــأله بی ــل مس ــه ح ــت ک ــده اس ش

ــأله اســت. درســت از صــورت مس
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته تغییــرات اساســی در مبانــی طرح هــای 
شــهری صــورت گرفتــه و جهت گیــری کلــی آن هــا بــه ســمت مردمــی شــدن 
 ,McFarlane( بیشــتر و انطبــاق بــا درخواســت های جامعــه مدنــی بــوده اســت
2011(. چراکــه مکانیســم توســعه شــهری در تناقــض بــا طــرح جامــع شــهری 
ــح  ــا تحــوالت و تصحی ــاق ب ــا، از انطب ــن طرح ه ــه ای ســنتی می باشــد، چــرا ک

.)2013 ,Qian :88-77( ــند ــز می باش ــا عاج فراینده
ــورهای  ــیاری از کش ــک در بس ــم این ــد، ه ــر ش ــه ذک ــور ک ــس همان ط پ
ــران1، در  ــالف ای ــهری برخ ــای ش ــه طرح ه ــری تهی ــی نظ ــعه یافته، مبان توس
ــزون  چارچــوب طرح هــای ســاختاری و اســتراتژیک اســتوار شــده اســت و اف
ــی طرح هــای شــهری صــورت  ــز در مبان ــرات اساســی دیگــری نی ــر آن، تغیی ب
ــتر و  ــدن بیش ــر ش ــمت مردمی ت ــه س ــا ب ــی آن ه ــت کل ــه جه ــت ک ــه اس گرفت

ــت. ــوده اس ــی”  ب ــه مدن ــت های  “جامع ــا درخواس ــر ب ــاق افزون ت انطب
ــه ای از  ــه مجموع ــن ب ــری زمی ــض کارب ــی مح ــای فیزیک ــر از معیاره تغیی

1- -البتــه در ایران نیز حداقــل از زمان تهیه طرح جامع جدید تهران تالش هایــی در جهت اصالح مبانی نظری و 
ساختاری طرح های شهری صورت گرفته و درجریان است.
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ــی      ــل فن ــر روش عوام ــت محیطی؛ تغیی ــادی و زیس ــی، اقتص ــای اجتماع معیاره
ــه   ــش ب ــل سیاســی     مشــارکتی در طــرح و سیاســت؛ و گرای ــه عوام تکنیکــی ب
ــرات  ــر تغیی ــی، از دیگ ــای محل ــه نهاده ــدرت دادن ب ــی”  و ق ــت گرای “مدیری
اساســی در مبانــی نظــری تهیــه طرح هــای شــهری در کشــورهای پیشــرفته بــود 

ــت. ــره اس ــوز از آن بی به ــران هن ــهری در ای ــزی ش ــام برنامه ری ــه نظ ک
ــوان اجرایــي و  ایــن واضــح و روشــن اســت کــه در شــرایط محدودیــت ت
ــداف وجــود  ــه اه ــه هم ــان ب ــتیابي هم زم ــکان دس ــازماني ام ــي و س ــع مال مناب
نــدارد و ناچــاراً بایــد بــه اولویت بنــدي اقــدام نمــود.1 امــا نحــوه تهیــه طرح هــا 
ــز داراي  ــه همه چی ــت ک ــه اس ــي( اینگون ــع- تفصیل ــیوه جام ــا )ش ــران ب در ای
اولویــت اســت و ایــن طبیعــي اســت کــه اگــر همه چیــز داراي اولویــت 
ــن در  ــن نشــده اســت؛ بنابرای ــي تعیی ــچ اولویت ــه هی ــن اســت ک ــل ای شــود مث
ــج اجــراي طرح هــای توســعه شــهري مشــخص شــده اســت کــه  بررســي نتای
ــهري  ــت ش ــع مدیری ــوده و مناف ــارکتي ب ــًا مش ــه ذات ــا ک ــمت از طرح ه آن قس
ــه  ــه ب ــمت هایي ک ــن قس ــه، لیک ــت، تحقق یافت ــده اس ــت ش ــن رعای و مالکی
صــورت آمرانــه و بــدون وجــود زمینه هــاي مشــارکتي پیشــنهاد، شــده اجرایــي 
ــای  ــر، مســکوني، تجــاري از کاربری ه ــای شــبکه معاب نشــده اســت. کاربری ه
انتفاعــي و مشــارکتي و دیگــر کاربری هــای خدماتــي طرح هــای توســعه 
ــق  ــم تحق ــًا ه ــه عمدت ــتند ک ــارکتي هس ــي و غیرمش ــوع غیرانتفاع ــهري از ن ش
ــه و  ــن هزین ــهرداری در تأمی ــوان ش ــدم ت ــرایط ع ــب در ش ــن ترتی ــه. بدی نیافت
ــر آن  ــه ب ــای هزین ــراي ایجــاد کاربری ه ــي ب ــا، پیشــنهاد قطع اجــراي کاربری ه
ــراي شــهروندان و  ــه عــدم تحقــق و ایجــاد مشــکل ب ــزان وســیع ب ــه می هــم ب
ــهر  ــک ش ــاي ی ــه نیازه ــن ک ــده اســت. تصــور ای ــهري منجــر ش ــت ش مدیری
الزامــًا بایــد بــه صــورت قطعــي، در نقشــه کاربــري اراضــي پیشــنهادي منعکــس 

1- - امید می رود با ابالغ اخیر تهیه برنامه راهبردی-عملیاتی شــهر و شــهرداری و دســتورکار قرار گرفتن آن، این 
معضل در کنار سایر مسائل طرح های شهری کم رنگ شود.
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شــود تــا بــه وســیله متولیــان دولتــي ایجــاد گــردد، پذیرفتــه نیســت. کلیدهــاي 
ــا  ــق ب ــودن، مطاب تحقــق و موفقیــت طرح هــای توســعه شــهري در مشــارکتي ب
تــوان نهادهــاي مجــري، علمــي بــودن، تدریجــي بــودن و فراینــدي بــودن اســت 

ــی،1392(. ــری و رهنمای ــی اکب )عل
فرجــام ســخن در بررســی اجمالــی ســابقه و عملکــرد طرح هــای شــهری در 
ایــران ایــن اســت کــه بــا درك درســت مســائل و تنگناهــا و بررســي تجربیــات 
ــای  ــي طرح ه ــري و عمل ــاي نظ ــازوکارها و فراینده ــت س ــته، الزم اس گذش
توســعه شــهري بــه منظــور اثربخشــی در ارتقــای کیفیــت محیط  هــای شــهری و 

کارایــی بیشــتر خدمــات شــهری، مــورد بازنگــري و اصــالح قــرار گیرنــد.
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پیوست

پیوست 1:�شوراي�عالي�شهرسازي�و�معماري�ایران
ایجــاد  منظــور  بــه  شهرســازي  برنامه هــاي  کــردن  هماهنــگ  بــراي 
ــه منظــور اعتــالي هنــر معمــاري  محیط زیســت بهتــر بــراي مــردم، همچنیــن ب
ایــران و رعایــت ســبک هاي مختلــف معمــا ري ســنتي و ملــي و ارائــه ضوابــط 
ــا در نظــر گرفتــن روش هــای نویــن علمــي و فنــي و  و جنبه هــای اصیــل آن ب
ــي و مناســب ســاختماني در مناطــق مختلــف  درنتیجــه یافتــن شــیوه های اصول
ــي،  ــات محل ــي و مقتضی ــرز زندگ ــي و ط ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ــور ب کش

ــده اســت. ــیس ش ــران تأس ــاري ای ــازي و معم ــورایعالي شهرس ش
وظائف شورایعالي شهرسازي و معماري ایران به شرح زیر است:

• ــراي 	 ــازي ب ــي شهرس ــت کل ــورد سیاس ــنهادهاي الزم در م ــي پیش بررس
ــران. ــت وزی ــرح در هئی ط

• اظهارنظــر نســبت بــه پیشــنهادها و لوایــح شهرســازي و مقــررات مربــوط 	
بــه طرح هــای جامعــه شــهري کــه شــامل:

• منطقــه بنــدي، نحــوه اســتفاده از زمیــن، تعییــن مناطــق صنعتــي 	
ــي، فضــاي ســبز و ســایر  ــي اداري، مســکوني، تأسیســات عموم بازرگان

می باشــد. شــهر  عمومــي  نیازمندی هــای 
• بررســي و تصویــب نهائــي طرح هــای جامــع شــهري و تغییــرات آن هــا 	

ــي. ــه های تفصیل ــارج از نقش خ
• تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه هاي شهرسازي.	
• یــادآوري مي نمایــد در مــورد بررســي طرح هــای جامــع شــهري و 	

تغییــرات آن هــا نظــرات اســتانداران و شــوراي شهرســتان و شــوراي شــهر 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــب و م ــت کس ــان ذیصالحی ــهردار و کارشناس و ش
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ــت. خواهــد گرف
• همچنیــن جلســات شــورا بــا حضــور اکثریــت اعضــاء رســمیت خواهــد 	

داشــت و تصمیمــات شــورا بــا حداقــل 6 رأي معتبــر خواهــد بــود و در 
صورتــي کــه هــر یــک از اعضــاي شــورا نتواننــد شــخصًا در هــر یــک از 
جلســات شــورا شــرکت کنــد یکــي از معاونــان خــود را بــه شــورا اعــزام 

خواهــد داشــت.

کمیته هاي فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران
ــون تأســیس  ــر اســاس بنــد 1 مــاده 4 قان ــي ب کمیته هــاي فنــي شــوراي عال
شــوراي عالــي شهرســازي و معمــاري ایــران مصــوب 1351 بــه منظــور بررســي 
ــد. شــرح وظایــف ایــن کمیته هــا  طرح هــای توســعه شــهري، تشــکیل مي گردن
ــي،  ــه نحــوه بررســي و تصویــب طرح هــای توســعه و عمــران، محل در آئین نام
ناحیــه اي، منطقــه اي و ملــي و مقــررات شهرســازي و معمــاري کشــور مصــوب 
هیــات محتــرم وزیــران طبــق تبصــره 3، مــاده 3 کمیته هــاي فنــي شــوراي عالــي 
شهرســازي و معمــاري ایــران در اجــراي تبصــره )1( مــاده )3( و بنــد )1( مــاده 

)4( قانــون تأســیس شــوراي عالــي تشــکیل مي شــوند.
ایــن کمیته هــا متشــکل از نماینــدگان اعضــاي شــوراي عالــي خواهنــد بــود 
کــه به طــور کتبــي بــه دبیرخانــه شــوراي عالــي معرفــي و بــراي مــدت دو ســال 
ــداد  ــه تع ــي ک ــوند. در صورت ــوب مي ش ــي منص ــاي فن ــت کمیته ه ــه عضوی ب
ــت در  ــراي عضوی ــتگاه ها ب ــک از دس ــر ی ــده توســط ه ــي ش ــدگان معرف نماین
کمیته هــاي فنــي بیــش از یــک نفــر باشــند، شــرکت ثابــت یــک نفــر از آن هــا در 
بررســي هــر طــرح ضــروري خواهــد بــود. دبیــري و اداره جلســات کمیته هــاي 
فنــي بــه عهــده دبیرخانــه شــوراي عالــي اســت. دبیــر کمیته هــاي فنــي را دبیــر 
شــوراي عالــي منصــوب مي نمایــد. دبیــر کمیته هــاي فنــي در جلســات شــوراي 

عالــي حضــور خواهــد داشــت.
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در حــال حاضــر شــوراي عالــي شهرســازي و معمــاري داراي 5 کمیتــه فنــي 
بشــرح زیــر اســت:

کمیته فني 1 )کمیته تخصصي بررسي طرح های توسعه و عمران(
کمیته فني 2 )کمیته تخصصي گردشگري(

ــه تخصصــي معمــاري، طراحــي شــهري و بافت هــاي  ــي 3 )کمیت ــه فن کمیت
واجــد ارزش(

کمیته فني 4 )کمیته تخصصي مقررات، لوایح و سیاستگزاری(
کمیته فني 5 )کمیته تخصصي بررسي طرح های فرادست(

کمیتــه فنــی 6 )کمیتــه تخصصــی انطبــاق مصوبــات شــورای برنامه ریــزی و 
ــی( ــا سیاســت های ابالغــی شــورای عال توســعه اســتان ها ب
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پیوست�2: تعاریف�کاربری�ها�و�میزان�سرانه های شهری
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.1372
• ــا"، 	 ــای زیب ــدرج در دانشــکده هنره ــام"، من ــازی خ ــعیدنیا، مقاله "اندیشــه های شهرس ــ  س   

شــماره اول، ســال 1374.
• ــعه 	 ــاله دوم توس ــه پنج س ــهری برنام ــران ش ــکن و عم ــش مس ــورای برنامه ریزی، "بخ ــ  ش   

ــران  ــش عم ــود بخ ــت موج ــزارش وضعی ــور"، گ ــی کش ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــه و بودجــه. شــهری )1373(، ســازمان برنام

•     شیعه، "مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری"، دانشگاه علم و صنعت ایران.	
• ــ  غالمرضــا حجتــی اشــرفی، "مجموعه کامــل قوانیــن و مقــررات شــهرداری و شــوراهای 	   

اســالمی"، نشــر گنــج دانــش، 1374.
• ــ  غمامی،"بررســی و نقــد اجمالــی طرح هــای جامــع شــهری"، منــدرج در مجله "آبــادی"، 	   

ســال دوم، شــماره 7، زمســتان 1371.
• ــگاه 	 ــران"، دانش ــهرهای ای ــب ش ــهری مناس ــت ش ــتم مدیری ــی سیس   ــ  کاظمیان، "طراح

ــازی، 1373. ــاری و شهرس ــکده معم ــتی، دانش ــهید بهش ش
• ــی، نشــر 	 ــه عمومــی سیســتم ها"، ترجمــه کیومــرث پریان ــ  لودویــک فــون برتالنفی،" نظری   

تنــدر، 1367.
• ــهری در 	 ــزی ش ــای برنامه ری ــر الگوه ــی ب ــزی شهری،" نگرش ــات برنامه ری ــز مطالع ــ  مرک   

ایــران"، وزارت کشــور، دفتــر برنامه ریــزی عمرانــی، 1370.
• ــازی و 	 ــررات شهرس ــاری ایران، "مق ــازی و معم ــات شهرس ــات و تحقیق ــز مطالع   ــ  مرک

ــازی. ــکن و شهرس ــا 1370/3/2"، وزارت مس ــاز ت ــع، از آغ ــای جام ــاری و طرح ه معم
•   ــ  معاونــت امــور مســکن، "برنامه ریزی شــهری در پروژه هــای آماده ســازی زمیــن"، 	
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ــازی، 1365. ــکن و شهرس وزارت مس
• ــی 	 ــوذ و تفصیل ــوزه نف ــران، ح ــعه و عم ــای توس ــه طرح ه ــرارداد تهی ــت فنی، " ق ــ  معاون   

شــهرها"، ســازمان برنامــه و بودجــه.
•     مهندسین مشاور نقش جهان     پارس، "طرح جامع پوالدشهر".	
• ــ  مؤسســه تحقیقــات شــهری و امــور محلی، "بررســی قوانیــن و روش هــای مــورد عمــل 	   

در امــور شــهری و شهرســازی، زمیــن و ســاختمان"، وزارت مســکن و شهرســازی، تهــران، 
.1365

•     یودین، دیگران، "نظریه سیستم ها"، ترجمه کیومرث پریانی، نشر تندر، 1361.	
•    "قانــون تغییــر نــام وزارت آبادانــی و مســکن بــه وزارت مســکن و شهرســازی و 	

تعییــن وظایــف آن"، مصــوب 16 تیــر 1353 و اصالحیه هــای بعــدی، منــدرج در 
.1353/5/15 مــورخ   ،186/5 شــماره  روزنامه "رســمی"، 

• ــدی، 	 ــای بع ــا اصالحیه ه ــوب 7 آذر 1347، ب ــهری"، مص ــران ش ــازی و عم ــون نوس "قان
منــدرج در روزنامه"رســمی"، شــماره 6961 مــورخ 1347/10/15.

• ــات 	 ــوب 1398/3/5 هی ــتان )مص ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ــی ش ــه اجرای آیین نام
ــت( دول

• ــو، نشــریه هنرهــاي 	 ــران: نگرشــي ن ــن زاده، 1385( طراحــي شــهري در ای ــی و امی بحرین
ــا • شــماره 26 •تابســتان 1385 زیب

• برجــي، نوریــان و عزیــزي، 1393(. شناســایی علــل عــدم تحقــق کاربری هــای پیشــنهادی 	
ــای  ــای، نشــریه هنره ــه زمین ه ــا اســتفاده از نظری ــران ب ــای توســعه شــهری ای در طرح ه

زیبــا- معمــاری و شهرســازی دوره 22
• جلیلــی و خســروی، 1387 پژوهشــی بــر راهبردهــاي توســعه فضــاي ســبز در طــرح جامــع 	

تهــران، فصلنامــه پژوهــش و ســازندگی در منابــع طبیعــی شــماره 81 زمســتان 1
• در 	 منــدرج  زمیــن"،  آماده ســازی  پروژه هــای  در  شــهری  حامدی؛" برنامه ریــزی 

.6 شــماره  شهرســازی"،  و  مجله "معمــاری 
• دبیرخانــه شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی، 1396 راهنمــاي دســتورالعمل الزامــات و 	

مالحظــات دفاعــی و پدافنــد غیرعامــل در طرح هــای توســعه و عمــران شــهري،
• دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر )مصوب 1395(	
• دفت   ــر آم   ایــش و توســعه پایــدار ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور )1383( 	

ســ   رزمین، آمایــش  مطالعــات 
• ــری 	 ــدم تحقق پذی ــر ع ــذار ب ــل اثرگ ــی عوام ــکاران، 1393( ارزیاب ــادی و هم ــی آب زنگ

ــوردی:  ــه م ــه آن )مطالع ــوط ب ــای مرب ــران و چالش ه ــهری در ای ــع ش ــای جام طرح ه
ــزی  ــای برنامه ری ــه پژوهش ه ــز فصلنام ــهر تبری ــه 6 ش ــی منطق ــی– فرهنگ ــور تاریخ مح

ــز 1393 ــماره 18، پایی ــه 3، دوره 5، ش ــهری مقال ش
• ــت 	 ــه هف ــران، فصلنام ــهری در ته ــای ش ــری طرح ه ــی تحقق پذی ــوزی، 1390، ارزیاب    زن
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شــهر، شــماره 53 و 54
• سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه ششم توسعه کشور	
• 	https://www.mrud.ir سایت رسمي وزارت راه و شهرسازي
• سعیدنیا، 1380 روابط مفاهیم اصلی الگوی طرح های ساختاری- راهبردی	
• شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی، تعاریــف و مفاهیــم کاربری هــای شــهری، )مصــوب 	

)1389
• شــیوه نامه نحــوه واگــذاری، تهیــه، بررســی و تائیــد برنامــه عملیــات نوســازی، عمــران و 	

اصالحــات شــهر )برنامــه راهبــردی – عملیاتــی شــهر و شــهرداری( 1394
• ــام 	 ــتراتژیک در نظ ــزی اس ــرد برنامه ری ــدی کریمی، "کارب ــی، مه ــک افضل ــر مل ــی اصغ عل

ــاری و شهرســازی شــهید بهشــتی، 1373. ــران"، دانشــکده معم ــزی شــهری ای برنامه ری
• ــعه 	 ــای توس ــی طرح ه ــي روش شناس ــی( 1392 )بررس ــی و ابراهیم ــری، رهنمای ــی اکب عل

ــ  پژوهشــي انجمــن جغرافیــاي ایــران )دوره  شــهري در ایــران، جغرافیــا )فصلنامــه علمــي   
ــد، ســال یازدهــم، شــماره، 37 تابســتان 1392 جدی

• ــد شــهری 	 ــاء، بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده و ناکارآم ــت از احی ــون حمای قان
)مصــوب مــورخ 10/11/1389 مجلــس شــوراي اســالمي

• ــد شــهری 	 ــاء، بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده و ناکارآم ــت از احی ــون حمای قان
)مصــوب مــورخ 10/11/1389 مجلــس شــوراي اســالمي(

• ــهر 	 ــت ش ــریه هوی ــردی، نش ــاختاری- راهب ــای س ــه طرح ه ــه تهی ــدي، 1391( نظری ماج
ــز 1391 ــم/ ســال ششــم/ پایی شــماره یازده

• مجمع تشخیص مصلحت نظام 1389 سیاست های کلی نظام در امور »شهرسازی«	
• ــازی«، 	 ــور »شهرس ــام در ام ــی نظ ــت های کل ــام، سیاس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش  مجم

ــال 1389 س
• دانشــگاه 	 انتشــارات  ســ   رزمین،  آم   ایــش  شــ   الوده   )1392( مجی   ــد،  مخــدوم. 

ــران. ته
• مرکــز مطالعــات برنامه ریــزی کشــور؛ 1382، امکان ســنجی واگــذاری وظایــف جدیــد بــه 	

شــهرداری ها – جلــد اول بررســی تحــوالت نظــری و تجــارب جهانــی؛ انتشــارات ســازمان 
شــهرداری های کشــور؛ چــاپ دوم

• مرکز آمار ایران، 1396، نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسکن	
• ــه 	 ــتورالعمل تهی ــا، 1394( دس ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــهری س ــور ش ــت ام معاون

تصویــب اجــرا و پایــش برنامــه عملیــات نوســازی و عمــران و اصالحــات شــهر )برنامــه 
ــی شــهر و شــهرداری(، ــردی- عملیات راهب

• معاونــت شهرســازی و برنامه ریزی، "برنامه ریــزی شــهری در ایــران )گذشــته، حــال، 	
ــازی، 1361. ــکن و شهرس ــده("، وزارت مس آین

• معاونــت فنــی و توســعه امــور زیربنایــی ســازمان برنامــه )1395( شــرح خدمــات مطالعــات 	
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جامــع حمل و نقــل شــهري و حومــه ضابطــه شــماره 314،
• معاونــت فنــی و توســعه امــور زیربنایــی ســازمان برنامــه )1395( شــرح خدمــات مطالعــات 	

جامــع حمل و نقــل شــهري و حومــه ضابطــه شــماره 314،
• مهندسین مشاور اندیشان شهر، )1384( طرح هادي شهر فریمان	
• ــی 	 ــهد – اراض ــن مش ــازی زمی ــرح آماده س ــهر، 1378( ط ــان ش ــاور اندیش ــین مش مهندس

امامیــه و قاســم آباد
• مهندسین مشاور شارمند،1381، طرح جامع شهر بندرعباس	
• مهندسین مشاور طرح آمایش، )1393( طرح تفصیلی شهر میاندوآب	
• مهندسین مشاور طرح آمایش، 1395، طرح جامع ارومیه	
• مهندسین مشاور هفت شهر آریا، 1395	
• ــران: 	 ــه(. ته ــران )ده مقال ــر ای ــد ب ــا تأکی ــعه ب ــت و توس ــد )1384(. جمعی ــی، محم میرزای

ــیه. ــیا و اقیانوس ــی آس ــای جمعیت ــات و پژوهش ه ــز مطالع مرک
• هوشــمند و حاتمــی )1396( تحلیلــی بــر الزامــات پدافنــد غیرعامــل در طرح هــای توســعه 	

و عمــران شــهری )طــرح توســعه و عمــران جامــع مشــهد، دومیــن کنفرانــس ملــی پدافنــد 
غیرعامــل و پیشــرفت پایــدار

	• Arthur Callion – Simon Eisner, ”The Urban Pattern“.
	• Patrick Geddes, ”Cities in evolution“, London, 1994.
	• Roberts Margaret, ”Town Planning Techniques“, hurchinsosn of London, 1974.
	• Peter Hall, ”Urban and regional planning“, London Unwin Hyman, 

1989
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طرح های شهری
کتاب سبز1400 )راهنمای عمل شهرداری ها(، مشتمل بر 20 جلد موضوع مختلف 
است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در این جلد 
موضوع “طرح های شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب مشتمل 
بر مواردی همچون؛ طرح جامع شهری، طرح تفصیلی، طرح ساختاری-راهبردی، 
طرح نوسازی بافت های فرسوده، طرح هادی شهری و برنامه راهبردی- عملیاتی 
شهر و شهرداری می باشد. همچنین رابطه طرح های شهری با سیاست ها و طرح های 
فرادست و مسایل تهیه طرح های شهری در ایران از دیگر محورهای این کتاب است.
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