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 هاي فرادست طرحها و  هاي شهري با سیاست رابطه طرح
 

 توسعه شهری  های طرحملی در  های طرحو ها  نقش برنامه

ی در تزًاهِ کالى سیست هحیظاقتػادی، اجتواػی ٍ  ّای سیاستضْزًطیٌی اغلة تا سایز  ّای سیاست کِ آًجااس 

هَرد ًیش ضْزًطیٌی  ّای سیاستٍ  ّا استزاتژیاّذاف،  ؛هلیسغح  ّای ریشی تزًاهِ اغلة درارتثاعی ًشدیک دارًذ، ّوَارُ 

 . ّستٌذتَجِ 

ّای استاًی  ای ٍ یا تزًاهِ عزیق تزش هٌغقِس فضایی ٍ یا تخطی(اریشی  تزًاهِ)در سغح هلی تِ دٍ غَرت ریشی  تزًاهِ

  .ذًگیز ضْز در ارتثاط قزار هیی  هقَلِتا 

 .ّستٌذ تزًاهِ آهایص سزسهیيعزح کالثذی هلی ٍ ، در ایي سهیٌِ اس اسٌاد تاالدستی هْن

 

 سرزمین  آمایش و طرح کالبدی ملی شهری باریسی  برنامهرابطه 

 ارتثاط ٍ ّا عزحضْزی در ایزاى ضؼف تزقزاری ًظام سلسلِ هزاتثی  ّای عزحکلی یکی اس دالیل ًاهَفق تَدى عَر تِ

 (، است.ای هٌغقِفزادست )هلی ٍ  ّای عزحضْزی تا  ّای عزحهیاى 

چَى کوثَد هٌاتغ آب ٍ استفادُ  ای هحذٍدکٌٌذُچزاکِ هحل استقزار ضْزّا ٍ هزاکش جوؼیت آیٌذُ، تا تَجِ تِ ػَاهل 

کالثذی هلی تَسظ ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی گًَاگَى اس سهیي، تا رػایت اٍلَیت تزای هػارف کطاٍرسی، اس عزیق تْیِ عزح 

 .ضًَذ هی ، هؼیيساسهاى تزًاهِ ٍ تَدجِ تَسظ ٍ عزح آهایص سزسهیي

ٍ در چارچَب تزًاهِ  (راُ ٍ ضْزساسیٍسارت )در هؼاًٍت ضْزساسی ٍ هؼواری  ۰۷۳۱ در دِّ عزح کالثذی هلی ایزاى

 .، هغالؼات ایي عزح پایاى یافت۰۷۳۱آغاس ضذ ٍ در سال  ۰۰۱۱ایزاى 

تِ ایي ّذف کلی، سِ  پاسخگَییف کلی عزح کالثذی هلی، هذیزیت خزدهٌذاًِ سزسهیي )فضا( است. تزای اّذاس جولِ ا

 ّذف هطخع تِ ضزح سیز تؼزیف ضذُ است:

 جذیذ.ّای  تزای گستزش آیٌذُ ضْزّای کًٌَی ٍ ایجاد ضْزّا ٍ ضْزک ّا سهیيتزرسی تٌاسة  -۰

در پٌِْ کطَر ٍ سلسلِ هزاتة هیاى  ّا آى پیطٌْاد ضثکِ ضْزی آیٌذُ کطَر یؼٌی اًذاسُ ضْزّا، چگًَگی استقزار -2

 تِ هزدم. رساًی خذهاتضْزّا تِ هٌظَر تسْیل هذیزیت سزسهیي ٍ اهز 

کطَر ٍ هقزرات تفکیک ٍ  ّای سهیيی هغلَب ّا کارتزی هٌغقِ تٌذی )سًٍیٌگ( سزاسز سزسهیي تِ هؼٌای تؼییي  -۷

 .ّا آى اس ّزیک در ٍساس ساخت

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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اقتػادی  -در تَسؼِ ٍ رضذ اجتواػی ّا آى ٍ اثزگذاری، استاًی(در هقیاس هلی ٍ )ًیشتذٍیي عزح آهایص سزسهیي  

ضزٍرت تام ی آى ّا سیاستتَجِ تِ ٍ  ًاپذیز اجتٌاب ّا فؼالیتدر ًظام تَسیغ جویؼت،  ّا آى ٍ هَقؼیت ّز یک اسهٌاعق 

 دارد. 

 ی      ی ٍ کو      تؼذاد کیف      َاى ٍ اس   ت تزحسةَر،    ذار ٍ درخ   اسدُ پای   آهایص سزسهیي عثق ضَاتغی تا ًگزش ت"عثق تؼزیف 

رفتگی  تٌاتزایي اس ّذر .زداسد   پ هی زسهیي   ارتزی اس س   ِ تؼییي ًَع ک   زسهیي، ت   ساى در س   هختلف اً ّای استفادُزای       زسهیي ت      س

  ."کاّذ  هی کٌذ، اس فقز اًساًی کِ رٍی سهیي کار هی درًتیجٍِ  سیست هحیظایغ ضذى    ٍ ض عثیؼیهٌاتغ 

تٌظین کٌص هتقاتل تیي  (:۰۷3۱)ت   َدُ اس   ایص سزسهیي را تِ ضزح سیز تَغیف ًو   ش آه   هزکش هلی آهایص سزسهیي ًی 

ساًی ٍ       تؼذادّای اً      اس اسِ    زی تْیٌ   گی زُ   ز تْ   ت یزسهیٌی هثتٌ   اسهاى س   اد س   َر ایج   ِ هٌظ   ساًی ٍ ػَاهل هحیغی ت   ػَاهل اً

شایص کارآیی ٍ تاسدّی    ق اف   ػَب، اس عزی   َل ه   ارچَب اغ   زسهیي در چ   . آهایص سضَد هیآهایص سزسهیي ًاهیذُ  ،یهحیغ

زاری تؼادل ٍ تَاسى در تزخَرداری اس سغح هؼقَل تَسؼِ ٍ    ت ٍ تزق   ز ٍ هحزٍهی   غ فق   ذالت اجتواػی، رف   ستزش ػ   اقتػادی، گ

، ایجاد ٍ سیست هحیظذاف تَسؼِ هتؼادل ٍ حفظ    ایی، ایجاد ًظام کارتزی اراضی هتٌاسة تا اّ   اعق جغزافی   رفاُ در ًقاط ٍ هٌ

طی ٍ    ی تخّا سیاستهکاًی  -ضایی   تأثیزات ف ساسی ّواٌّگای ٍ  زٍى هٌغقِ   ذّای اقتػادی درٍى ٍ ت   ین پیًَ   تحک

کطَر ٍ  تَسؼِ تلٌذهذتاًذاس  کٌذ کِ تتَاًذ اّذاف چطن ػول هی ای گًَِ تِی تَسؼِ هٌاعق ٍ هحَرّای خاظ ّا سیاست

 .ِ سزسهیٌی را هحقق ساسدهذیزیت یکپارچ

 ٍهْار  ّای سیاست، تزای ضْزّای کطَر سلسلِ هزاتثی را در ًظز گزفتِ است تا تذیي گًَِ، سزسهیي عزح آهایص

ضْزّای تشرگ(، ضْزّای هتَسظ ٍ ضْزّای کَچک ) عقارضذ پایتخت ٍ چگًَگی رضذ ٍ تَسؼِ ضْزّای اٍل هٌ کٌتزل

 . ضَد هی در ًظز گزفتِ ای کٌٌذُ ّذایت ّای هطی خظّا،  را هَرد تَجِ قزار دّذ. تزای ّز یک اس ایي ردُ

 ضْزی ػثارت است اس:اّذاف کلی عزح آهایص سزسهیي در راتغِ تا جاهؼِ 

 ضْزّا. تٌذی سغحتزقزاری سلسلِ هزاتة هٌاسة در      "

 ( کًٌَی) ضْزّا تا تَجِ تِ هقیاس هغلَب ضْزّای فؼلیپذیزی  تؼییي حذ تَسؼِ    

دّی در ًظز  هٌاتغ آب، ًیاسّای تَسؼِ غٌؼتی ٍ هیشاى خذهات ّای هحذٍدیتیٌذُ کِ هتٌاسة تا اهکاًات سیز تٌایی، آدر 

 . ضَد هی تِگزف

 ای اس عزیق تزکیة تا هحَرّای تَسؼِ ٍ ایجاد یک ضثکِ ضْزی هٌسجن. ایفای ًقص ّذایت در رًٍذ تَسؼِ هٌغقِ    

تْیٌِ اس هٌاتغ  تزداری تْزُالسم اس جاهؼِ رٍستایی تحت پَضص ٍ پطتیثاًی السم تزای تَسؼِ کطاٍرسی ٍ  ّای حوایت    

  ی تَلیذی.ّا فؼالیتعثیؼی هٌغقِ در 

 "تجْیشات خذهاتی در هقیاس هلی. گستزش ٍ تأهیي    
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ٍ استاًی در هزحلِ هغالؼات ٍ تذٍیي عزح است کِ پس اس تکویل  ای هٌغقِسٌذ آهایص سزسهیي دارای سِ تزش هلی، 

 .ضَد هی ٍ هلی تِ هزحلِ اجزا گذاضتِ ای هٌغقِدر سغح 

سٌذ آهایص  کِ آًجا.اس گیزد هی ٍ در سغح کالى هلی قزار ّا استاىهغالؼاتی  ّای عزحّا ٍ  تزای تزًاهِای  ایي سٌذ پایِ

ای  تَسؼِّای  ٍ سایز تزًاهِ سالِ پٌجتَسؼِ ّای  الگَی تْیِ ٍ تذٍیي تزًاهِ ػٌَاى تٍِ سٌذ تاالدستی،  ػٌَاى تِسزسهیي 

 ّای عزحکِ تز اساس آى تیي سٌذّای آهایص سزسهیي ٍ  استایجاد هذلی  تذًثال ریشی تزًاهًِظام  ،رٍد هی کطَر تِ ضوار

 ًوایذ.ارتثاط هؼٌاداری ایجاد تَسؼِ ضْزی  ّای عزح ٍیژُ تِ ای ػوزاًی ٍ تَسؼِ

اس هایص سزسهیي است. آتا خغَط عزح جاهغ  ّای عزحای کِ در ّویي سهیٌِ تایذ تَجِ داضت، هغاتق کزدى ِ لهسأ

ٍ اتؼاد هؼیٌی را در  خَاّذ تَد ٍ تزای تسیاری اس ضْزّای کطَر، خغَط االجزا السمعزح آهایص در غَرت تػَیة،  آًجا کِ

اس دیگز  ّای عزح، رػایت ضَاتظ پیطٌْادی عزح آهایص تزای تْیِ کٌذ هی ارائِی اقتػادی ٍ هیشاى جوؼیت ّا فؼالیت

الشاهی است ٍ در تؼضی هَارد ضَاتظ پیطٌْادی عزح آهایص تایذ تا تَجِ تِ ٍاقؼیات ای ٍ هحلی  هٌغقِ ّای عزحجولِ 

 قزار گیزد.  تحلیلهحلی هَرد تجشیِ ٍ 

 تأثیزگذارقاتل تَجِ ٍ  ضَد هیهَضَػی ّن تْیِ  غَرت تِکِ  ّای عزحػالٍُ تز عزح کالثذی ٍ آهایص سزسهیي، 

تز رٍی خغَط ارتثاعی  تأثیزگذاریاضارُ کزد، کِ اس حیث ًٍقل کطَر  عزح جاهغ حول تَاى تِ هی ًوًَِ ػٌَاى تِّستٌذ. 

  .ّای هسافز ٍ تار ضْز هْن است ٍ ًیش پایاًِ ضْزی تزٍى

هذت ٍ تلٌذهذت در سهیٌِ تَسؼِ،  هذت، هیاى ّای کَتاُ هغالؼاتی تزای تْیِ ٍ تذٍیي تزًاهِ ًٍقل کطَر عزح جاهغ حول

ضْزی کطَر است کِ تا تزرسی یکپارچِ ٍ  ًٍقل تزٍى ، تسْیالت ٍ تجْیشات حولّا سیزساختی ٍر ساخت ٍ افشایص تْزُ

ًٍقل  ّای حول ًٍقل هسافز ٍ تار، ًقطِ راّی تزای تَسؼِ هتَاسى ٍ ّذفوٌذ سیزساخت ّای حول ّواٌّگ تواهی ضیَُ

پذیز  ًٍقل کطَر اهکاى ّواٌّگ ًظام حول کِ تذٍى ایي ًقطِ راُ تَسؼِ هتَاسى، یکپارچِ ٍ عَری ًوایذ تِ کطَر فزاّن هی

ای،  جادُ ّای تخصّا ٍ اقذاهات ّزیک اس سیز  ػٌَاى یک سٌذ تاالدستی جْت تْیِ ٍ تذٍیي تزًاهِ ًیست. لذا ایي عزح تِ

 .غَرت ّواٌّگ در جْت دستیاتی تِ اّذاف قاًَى تزًاهِ تَسؼِ است ریلی، دریایی ٍ َّایی تِ
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