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  چکیده

است که در اکثر کشورهاي  سال 60تهيه و اجراي طرح جامع با آشکار شدن ضعفهايش چه در بعد ماهوي و چه اجرايي در جهان، در حدود 
ه کين روند برداشته شد اي تغيير ارهايي بيافته منسوخ شده است. در ايران اما اجراي آن کماکان ادامه يافته است. گرچه در ساليان اخير تالشتوسعه

ين طرح و نيز است. بررسي بوده ا راهبردي از اواسط دهه هفتاد خورشيدي در ايران ـنمونه بارز آن آغاز به تهيه طرحهايي موسوم به ساختاري 
غ از برخي ي فاراهبردرـ  يتارساخطرح مقايسه با دو طرحي که به نوعي از ترکيب آنها بوجود آمده )استراتژيک و طرح ساختاري( آشکار ساخت 

رح جامع  طوي پژوهشي ان الگپيشرفتهاي شکلي، ترکيبي ناقص از سه الگوي جامع، ساختاري و استراتژيک است. در مطالعات وضع موجود از هم
بي ارتباط با  وسيار سطحي بکل به ش گيري از الگوي استراتژيکدارد. بهرهپيروي کرده و در سطوح ديگر نيز ويژگيهاي يک طرح نوين را عرضه نمي

وم آن )طرح ددر مرحله  دم دقتبخشهاي ديگر و بدون وقوف بر فحواي طرح و استفاده از تنها مطالعات مرحله اول طرح ساختاري انگلستان و ع
ظام طرحهاي ر ند گري مجددبازن هاي عدم وجود ساختاري نوين در اين طرح است.محلي( و عرضه طرحهايي مجزا از ساختار اصلي، از ديگر نشانه

ي هيه و اجراتيش از پتوسعه شهري کشور و تالش براي پوشش ضعفهاي الگوي جامع ضمن اضافه نمودن ويژگيهاي مثبت الگوي استراتژيک 
بردي براي راه ـ طرح ساختاري حل مناسبتري نسبت بهتواند راهکامل اين الگوي امتحان پس داده )استراتژيک( با ارائه طرحي جايگزين، مي

 ساماندهي شهرهاي کشور باشد.

 ريزي، ايران.راهبردي، طرح جامع، طرح استراتژيک، برنامه ـ طرح ساختاري :واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

اي ناشي از رشدي فراتر از ظرفيتهاي پاسخگويي با ورود به هزاره سوم ميالدي شهرها در اثر رشد جمعيت با چالشهاي گسترده
نشيني، رشد آلودگي و در کل اند که نمود عيني اين مساله را در مواردي چون فقر شهري، کبود زيرساختها، حاشيهشدهمناسبشان مواجه 

(. تهيه طرحهاي توسعه شهري در قرن پيش تالشي بود براي 1: 1398زاده، کاهش کيفيت زندگي مي توان مشاهده نمود )اسماعيل
آنها که البته الگوي طرح جامع سردمدار اين طرحها در نيمه اول قرن بيستم بود اما اين طرح  مواجهه با مشکالت و البته اجتناب از بروز

بمرور بداليلي ثابت نبود کارائي الزم را در جهت اصالح ساختاري معضالت شهري ندارد. بانيان طرح جامع از اين نکته مهم تا حدي 
سکونت، شبکه  ،کار[محدود کردن آن به چهار عملکرد  و ردي هستندکارکشهرها سيستمهاي مختلط، پيچيده و چندغاف بودند که 

-و منطقهگزيني و تفکيک آنها از طريق جدايي ]ارتباطات و گذران اوقات فراغت، آنگونه که در مباني اوليه طرح جامع بدان تاکيد مي شد

                                                      
 )نويسنده مسئول(  زيدانشگاه تبر ،يطيو علوم مح يزريدانشکده برنامه ،يشهر يزريو برنامه ايگروه جغراف ستادا .1

Email : Ghorbani.rasoul@gmail.com -Tel: 09144156694 
 زيدانشگاه تبر ،يشهر يزريبرنامه و ايجغراف يدکترا  .2
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( 175: 1399)زرافشان ديگران، خواهد نمود يل و در نتيجه مشکالت زيادي را به شهرها تحم يدهموجب کاهش کارايي شهرها گردبندي 
 که همين امر نيز حادث شد.

که از  مطرحترين طرحي دهه است که از تهيه و اجراي طرحهاي توسعه شهري مشخصاً طرح جامع شهري 5در ايران نيز قريب به 
-بتاً مطلق بر نظام برنامه( به طور نسخورشيدي 1399خورشيدي به طور مطلق و تاکنون ) 70اوايل دهه چهل خورشيدي تا اواخر دهه 

يي و... که در هوي، اجراضالت ماگذرد. بمرور با آشکار شدن ضعفهاي فراوان اين طرح اعم از معريزي شهري ايران حاکم بوده است، مي
توسعه  يم طرحهادر نظا يتراييتغ يهاتر يافته، زمينهريزي شهري کشور نمودي عيانتر و برجستهترکيب با ضعفهاي ساختاري نظام برنامه

 نآ ايمحتو و ميمفاه ،فياردر تع ينظر ديتجدو  يتوسعه شهر يدر شرح خدمات طرحها آن يک بازنگريبراساس  بوجود آمد و يشهر
شکار ساخته آاي شهرها زمنديه. به عبارتي ناتواني مديريت سنتي و هکذا طرحهاي توسعه شهري سنتي در برآورده کردن نياصورت گرفت

اد تهيه طرحهاى ساختارى ـ با پيشنه(. مشخصاً 175: 1391که مديريت شهرها به الگوهايي نوين نياز دارد )رهنما و ديگران، بود 
ر د ييلى سنتاى تفصطرحهاى جامع شهرى و تهيه طرحهاى تفصيلى پايه، موضعى و موضوعى به جاى طرحه يبه جا يراهبردى شهر

به . ديردگآغاز وين صطالحا نيي اطرحها يو اجرا هيروند سابق برداشته شد و ته رييجهت تغدر جدي  يگام يدياواخر دهه هفتاد خورش
ـ  يساختار يرحهاطشد  شنهاديبود که پ 1378در سال  يجامع شهر ياز طرحها يشهرساز ارتوز يابيپس از ارز عبارت دقيقتر

: ديگرد فيعرموضوع ت قيتدق يبرا يقاتيدو طرح تحق نهادشيپ نيشود و براساس ا هيکالنشهرها ته يبرخ يبه طور نمونه برا يراهبرد
 يراهبرد و يساختار يزريهدر برنام يجهان اتيبا نام تجرب يگريو د يشهر يطرحها يو محتوا نديدر فرا دنظريتحت عنوان تجد يکي

ين توسعه ديک به طرحهاي نونزتوان جدا از چهارچوب کلي طرح جامع و چه ميزان ميتا اين طرح را  نکهي(. ا134: 1390 ا،يدني)سع
  هد شد.عرضه خوا يدر خصوص آن مطالبپس از برخي مقدمات در ادامه که  ستايشهري جهان قلمداد نمود، مقوله

 مبانی نظری

ه طور زم است بال يتارو طرح ساخ کيطرح استراتژ مشخصاً يغرب يکشورها يبا طرحها يـ راهبرد يطرح ساختار سهياز مقا شيپ
 يرز روشنترطبه  يبعد بخش ميهارائه گردند تا مفا يو طرح ساختار کياستراتژ ي،ـ راهبرد يساختار سه طرحو ساختار  فيرمختصر تعا
 نيز ارائه خواهد شد. يـ راهبرد يساختارهاي نضج طرح اين بين به جهت اهميت زمينه در درک شوند.

 از نسخ طرح جامع در غرب( براي نخستين بار در )پس  نينو يطرحها :(فیتعر و خچهی)تار یـ راهبرد یطرح ساختار
ريزي متمرکز و حرکت به سمت ميالدي و در واکنش به نواقص طرحهاي جامع ـ تفصيلي و جهت پرهيز از برنامه 60اوايل دهه 

بويژه در کشور  ريزي و اجرا در غربهر چه بهتر برنامه تلفيقمحلي و مشارکت و  ريزيبرنامه سازي،ريزي فرايندي، تصميمبرنامه
 نکهيا هيتهيه شدند. در حاش کياستراتژ انگلستان با نام الگوي طرحهاي ساختاري ـ محلي و در اياالت متحده آمريکا، تحت عنوان برنامه

در  کپارچهيطرح توسعه  اي ايواحد توسعه امهموسوم به برن ايدر انگلستان کمرنگ شده و برنامه ريسال اخ ستيب يط يطرح ساختار
پس از سالها  زين رانيرخ نموده است. در ا يراتييبرنامه هم تغ نيدر ا رياخ انيکه البته در سال ديآن گرد نيگزينقاط انگلستان جا شتريب

نام گرفت(،  ي)که سال شهرساز 1378سرانجام در سال  پ،يت ايهمسان  يخدمات ياصطالحاً طرح جامع و عمل به شرح ايبرنامه  هيته
 يمباحث طرح ساختار نيا رويآماده شد. پ يتوسعه شهر يدر شرح خدمات طرحها يجهت بازنگر يو چهارچوب يه و مبانرخ داد يراتييتغ

 يلگوا نيشده بود که در ا يبوجود آمد. سع يشهر يـ راهبرد ياز هر دو تحت نام طرح ساختار يقيشد و تلف بيترک کيبا طرح استراتژ
درازمدت شهر توجه و  يـ اجتماع ياقتصاد يو روندها يتوسعه کالبد ياصل يروندها انيم ايتعادل پو جاديشهر و ا تيبه حفظ کل ديجد

 نهيچندان هم نهاد راتييتغ نيمحول شود. اما ا يو مکان يخاص زمان طيمشخص و شرا يبر عهده طرحها يفرع هايعرصه يبرنامه برا
با برداشت و  کي)هر  يـ ساختار يراهبرد يبا عنوان طرحها اييهبرنامه ديمشاور به تول نيو مهندس يوزارت شهرساز کسوينشد. از 

 يقانون گاهياستدالل که جا نيبا ا يو معمار يشهرساز يعاليطرحها در شورا نيسو ا گريو گاه متناقض( مشغولند و از د يشخص يدرک
طرحها  نيدر عمل به ا زين هاي(. شهرداردهيبخش چک: 1387فر، ي)منوچهر رندگييقرار م ديترد ردمو دند،يرمفينداشته و اساساً ناکارآمد و غ

  .ندينمايبسنده م يمقطع يطرحها يبه اجرا تاً يسطوح باال بدانها منتقل شده و نها يِسردرگم نيناتوان مانده و ا
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 يالبدکبستر  ازيسمادهآ يبرا ستيتالش يـ راهبرد يطرح ساختار راهبردي نيز مختصرا بدين شرح است: ـ تعريف طرح ساختاري
عمده  يشهايناخت گراش قيراز ط ن،يمع يدوره زمان يشهر ط يدر ساختار کالبد يتحوالت آت رشيو پذ ياصالح ساختار فعل يشهر برا

 طيقابل با شرامت ونديپ يدارا و يکلِ برخوردار از ساختار، عوامل، عناصر و روابط درون کيمهم شهر به عنوان  ياتياز وجوه ح کيهر
در چهارچوب  ش دارد تاتال يطيمح طيبا شرا ونديپ يو دارا يکل برخوردار از ساختار درون کيشهر بعنوان  يبا تلق طرح ني. ايطيمح

و  يعلف تيح وضعاصال يبرا يبدکال هاينهيشهر، زم ياتياز وجوه ح کيعمده در هر  يشهايشناخت گرا قطري از و اهداف و اندازهاچشم
سبت به توسعه ن يآرمان و يکل عام و اتيضمن حفظ تلق يـ راهبرد يساختار دگاهيفراهم آورد. د در ساختار شهر را يتحوالت آت رشيپذ
 راهبردي حطر) کنديستجو مشهر ج تيريخود را از دل مسائل و در ارتباط تنگاتنگ با مد يکل هايدهيتحقق ا يشهر، راهکارها يآت
 سروکار پذيرتحول و يکپارچه کل يک بعنوان شهر با ريزيکه اين گونه برنامهالگو، بيانگر آن است  ني(. عنوان ساختار در ا1385 راز،يش

هم  بر يختارکل سا کي وند و درساختارهاى توسعه اقتصادى، اجتماعى و کالبدى شهر براى آينده تدوين ش ديابتدا با جتاً نتي و دارد
ر از طريق تم کلي شهبر سيس معطوف به هدايت و نظارت يزريمبين آن است که اين گونه برنامه زيمنطبق گردند. اصطالح راهبردي ن

مشاور فرنهاد در  ني(. مهندس22: 1391 ،يراهبردهاى تحقق ساختار مورد نظر ارائه شوند )ماجد ديمداخله در ساختار و عملکرد بوده و با
 يزريا برنامهب يراهبرد يزريامه)برن يزيرسطوح برنامه کتفکي: اندبرشمرده يـ راهبرد يطرح  ساختار يرا برا ييهايژگيخود و قيتحق
 ايچرخه نديفرا ودم تمرکز عبر  ديکتا ؛يو اجتماع يبا اهداف اقتصاد يو اهداف کالبد يرگيميو تصم سازيميتصم نديفرا قي(؛ تلفيياجرا

(. در اين الگو به 107و  106: صفحات 1382کوتاه مدت و گام به گام )فرنهاد،  يبر افق زمان ديو بالعکس؛ تاک نييپا بهباال  يزريو برنامه
 شودتوجه مي ى درازمدتفرهنگ وحفظ کليت شهر و ايجاد تعادل پويا ميان روندهاي اصلي توسعه کالبدي و روندهاي اقتصادي، اجتماعي 

. شودمى ها انجاممکانى آن ومشخص و با توجه به شرايط خاص زمانى  ىيطرحها قيو جزئى از طر فرعى هاىعرصه براى ريزىبرنامه و
 رور،م و عبور شبکه و ختمانىسا مقررات و ضوابط زمين، کاربري قطعي وضعيت تعيين بر تأکيد جاي به راهبردي ـ ساختاري طرحهاي در
 بتداا راهبردي، ـ ساختاري حطر در. گرددوجه ميت کالبدي توسعه اهداف با آنها هماهنگي و اجتماعي ـ اقتصادي درازمدت اهداف به

 و زمين کاربري پايدار، عهتوس و زيستمحيط حفظ شرايط اجتماعي، رفاه و اقتصادي توسعه مورد در عمران و توسعه کالن ستهايسيا
اجراي انواع طرحهاي  و هتهي براي راهنمايي و چهارچوب آن براساس سپس و شده تشريح شهر نقل و حمل سيستم و ساز و ساخت نحوه

ائل مانند مس سائل ويژهمطرحها محدوده نواحي خاص که داراي  ناي در. شودموضوعى فراهم مي تفصيلي از قبيل طرحهاى موضعى و
ادهاي عمومي ا و پيشنهياستهسراهبردها،  ن،يياقتصادي، اجتماعي، محيطي، تاريخي و... هستند، براي تهيه طرحهاي تفصيلي موضعي تع

 کي حل براي هک هستند جراييا طرحهاي واقع در موضعي تفصيلي طرحهاي .گردندبراي ساماندهي آنها ارائه و در قالب طرح تدوين مي
د که نطرحهايي هست ،يـ راهبرد يطرح ساختار ياتيبخش عمل گريشق د ،يموضوع يليتفص طرحهاي. شوندمي ياتعملي شهري معضل

ورت صي نيز به ي موضوعتفصيل يشوند. طرحهاو ساماندهي يکي از موضوعات يا عملکردهاي شهري تهيه مي ريزيامهبه منظور برن
 به راهبردي ـ تاريساخ طرح پيشنهادي اصول چهارچوب در و مشخص زمان در و خاص مديريت معين، اعتباري با خاص هايپروژه
ملکرد يا بيرون از حوزه ع حهاي تفصيلي موضعي وطر محدوده از خارج در که شهر ديگر قسمتهاي براي. شوندمي گذاشته اجرا مورد

 اصلي تپيشنهادا ياجراي زارهاياب واقع در پايه تفصيلي طرحهاي. شوداي تفصيلي موضوعي قرار دارند، طرح تفصيلي پايه تهيه ميطرحه
يسات باطي و تأساز، شبکه ارتزمين، ضوابط ساخت و س يکه در زمينه کاربر شنهاداتنديپ ناي چهارچوب در و راهبردي ـ ساختاري طرح

 ايهپ تفصيلي ايطرحه. ردندگمي اجرا و تهيه شوندسته داشته و به يکپارچگي ساختار کلي شهر مربوط ميشهري که در شهر جنبه پيو
و کنترل نهادهاي  ظارتن طريق از و مردم توسط مرور به و نبوده خاص پروژه صورت به موضوعي و موضعي تفصيلي طرحهاي برخالف

 .(23: 1391 ،ماجدي) شوندمحلي به مورد اجرا گذاشته مي

 :)ارائه تعريفي  و... هر محل يهايژگيو يشرح خدمات متفاوت برمبنا، منعطف تيماه طرح استراتژیک )تعریف و چهارچوب
طرحيست که در آن مسائل بحراني و  ک،يطرح استراتژ اما برخي تعريفهاي آن عبارتند از:سازد. يدشوار م طرح استراتژيک راثابت از 

اي از شهر که محتاج توجه سريع و شود و نواحيگذاري براي تسهيالت زيربنايي مشخص ميمايهحساس سنجيده شده و اولويتهاي سر
 ک،يريزي استراتژمعتقد است در برنامه "رابرتس"گيرند. ها هستند، به طور ويژه مورد مطالعه قرار ميبرنامه وريپياده کردن ف
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پذيري تواند با انعطافآوري اطالعات جامع نيازي نداشته، مييزي به جمعرگيرد. اين نوع برنامهصورت مي مانريزي و عمل توأبرنامه
و  جاديجهت ا افتهينظام ايستوهيش گريد انيبه ب کياستراتژ يزري( برنامه125: 1382کامل جوابگوي نيازهاي شهري باشد )پورمحمدي، 

: 1384 ،يحيمس ي)مراد داتيفرصتها و تهد نيقوت و همچنبا در نظر گرفتن نقاط ضعف و  دارتياقدامات اولو انيم يوستگيپ يبرقرار
به  لين يهايو خط مش استهاسي دستورالعملها، تبعش به و) راهبردها سرانجام و( اهداف) اصول انداز،صاحبنظران چشم يبرخ دي(. از د276

در يا سازمان آنچه شهر  اي ييهدف غاوان ترا مي اندازچشم دهند.يم ليرا تشک کيبرنامه استراتژ کي يراهبرد( سه ستون و جزء اساس
 خاصيت مهمترين شود.تعريف نمود که وجه مشخصه و تابلوي نوراني يک طرح استراتژيک محسوب مي ،بدان شهره خواهد بود ندهيآ

اي که در ريزي و اقدامي بايد آيندهقبل از هر گونه برنامه. است مشخص هدف سمت به مجموعه هر نيروهاي کردن بسيج اندازچشم
. در تعريفي ديگر هدف غايي يا آنچه شهر در (Murray & Greens, 2006: p364)تالش براي دستيابي بدان هستيم، ترسيم شود 

انداز آرزويي در افق زماني گسترده و ايجاد شرايط اساسي براي  تحقق آن انداز ناميد. چشمتوان چشمآينده بدان شهره خواهد بود را مي
 Von)انداز ايجاد تصويريست از آينده براساس حقايق موجود، اميدها، خطرات و فرصتها . چشم(El-Namaki, 1992: p25)است 

Einsidel, 2001: p11)کند که شهر در وضعيت مطلوب و بهينه خود است . اين نوع تصويرسازي موقعيتي را تعريف مي(Eigeles, 

و ( Hodgkinson, 2002: 92)باشد ستاي رسيدن به وضعيت دلخواه خود ميو بعنوان خطوط راهنماي کلي شهر در را (209 :2003
 ,Hackett and Spurgeon)کند وجود آن مسير صحيح حرکت شهر يا سازمان را در راستاي رسيدن به وضعيت مطلوب تضمين مي

در کنند. مي عمل اندازبه چشم يابيدست يراب ييهستند که بمنزله راهنماها ييها و شاخصهادر واقعا نشانه اهداف اي اصولاما . (6 :1996
 ورود مجوز عوارض، نکردن پرداخت تا. کرد قلمداد( اندازچشم نجايشهر )در ا يورود يهايتوان به مثابه عوارضياصول را م اياهداف واقع 
مطلوبات را  يز ممکنات به سوگذر ا يکل يمشرف به امور ممکن و مطلوب بوده و سمت و سو دينقطه د نيز راهبردها. شد نخواهد صادر

-انيدر واقع ب استهایس. استهاستيس گريد ريبه تعب ايشدن دستورالعملها  ييتحقق، محتاج اجرا يسازند. طبعاً هر راهبرد برايم ريامکانپذ

خرد صورت  ياتيعمل يطرحها ياجرا قياز طر زين استيهستند. خود س هايتحقق استراتژ يبرا يواقع يايکننده نحوه عمل ما در دن
 .(60: 1397)حجتي،  دهديرا شکل م کيبرنامه استراتژ کيچهارچوب  ني. ارديگيتحقق م

 :)ه( وفاداران ه چنداندر ايران همانگونه که پيشتر ذکر شد، اين طرح )البته بصورت ن طرح ساختاری )تعریف و چهارچوب
ز همين ها ناشي اردي بدانراهب ـ قي( و اطالق طرح ساختاريست که با طرح راهبردي ترکيب شده )رويکردي تلفييعني طرح ساختاري

ا آن است(. تعريف بدر تضاد  موارد ايامر است )در حاليکه نگاه و آرمان طرح و الگوي استراتژيک بسي فراتر از طرح ساختاري و در پاره
شتر )تعريف طرح مود که پيني لحاظ ه همان تعريفتوان مشاباين طرح را البته با اغماضاتي و حذف بخش اشاره به رويکرد استراتژيک، مي

يف گرديد کاملتر لستان تعردر انگ اما البته ساختاري که در اواسط دهه شصت ميالدي براي طرح ساختاري راهبردي( ارائه شد. ـ ساختاري
در دو سطح  و ماهوي( اي شکليهمانند طرح جامع )البته با با تفاوته و داراي شرح خدماتي روشنتر بود. به طور مشخص طرح ساختاري

ضيحاتي دول  و توجالب يک شود. اين دو سطح عبارتند از طرح ساختاري و طرح محلي. در ادامه ساختار اين دو سطح در قتهيه مي
 گردند:معرفي مي
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 ( چهارچوب و محتوای طرحهای ساختاری1جدول )

 (Introduction) مقدمه 
 و اسناد پشتیبان آن ـ معرفی مختصر اسناد تشکیل دهنده طرح

 ـ فهرست و ترتیب مطالب سند کتبی 

 ساختار موجود (Area of the Plan) محدوده طرح 

 (Context)  زمینه
 ایانداز ملی و منطقهـ چشم

 ـ شبکه نواحی فرعی

 تدوین اهداف (Aims) اهداف کالن 

  (Strategy for the Area) راهبرد برای محدوده

 :ـ استدالل و استنتاج

 ـ تشریح و مقایسه راهبردهای گزینه برحسب اهداف 

 ـ مقایسه برحسب منابع و امکانات موجود

 ـ تعیین راهبرد منتخب:

ـ سیاستها و پیشنهادهای کلی در مورد مقیاس، توزیع و شکل توسعه یا سایر 

 ها از زمین        استفاده

 ـ نحوه ارتباط میان سیاستها

 وعات حل نشدهـ سیاستهای موقت در مورد موض

 بندی، هماهنگ کردن نهادهاـ اولویتها، پیوستگی در زمان

 ـ نحوه ارتباط با پیشنهادهای عمومی نواحی همجوار

 نواحی فرعی و نواحی مداخله
(Subareas and Action Area) 

 ـ معرفی و تشریح نواحی فرعی مانند ناحیه مرکزی یا ناحیه ساحلی شهر 

 ای کلی در مورد نواحی فرعیـ بسط سیاستها و پیشنهاده

 ـ نواحی مداخله: اقدام، مکانیابی، هزینه، تشکیالت، توجیه اولویتها 

 موضوعات طرح
(Subjects of the Plan) 

  جمعیت  خرید 

 اشتغال و درآمد  آموزش 

  منابع   تفریح و فراغت 

  مسکن  حفاظت، سیمای شهر و منظرسازی 

 صنعت و تجارت  ات رفاهی و سایر خدمات اجتماعی خدم 

 حمل و نقل  ...سایر موضوعات از قبیل معدن و  

 345(: صفحه 1382ماخذ: مهديزاده و ديگران )

با هدف  (District Plans)شوند: طرح منطقه شهري يا پايه اما طرحهاي محلي يا شق اجرايي طرح ساختاري در سه سطح تهيه مي
جانبه در همه يزريرنامهببا هدف  (Action Area Plans)ر نواحي وسيع؛ طرح محدوده عمل يا طرحهاي موضعي جانبه دريزي همهبرنامه

با  (Subject Plans)وعي ي و طرحهاي موضو نوساز يبازساز ،يدر زمان مشخص به صورت بهساز عيمنتخب به منظور دخالت وس ينواح
 ي.از حوزه عمل طرح ساختار يقسمت اير تمام د يزرياز ابعاد برنامه يکيدر  قياصالحات عم هدف

  روشها داده و

 يابيدست يبرانيز ا ر يليتحل ـ يقيو تطب يفيروش توصو  شوديمحسوب م ياو توسعه يـ کاربرد ياديبن قاتياز نوع تحق مقاله حاضر
عه شهري ايران رحهاي توسلعه طا با مطامشخصا تحقيق در قالب رويکردي تحليلي و توصيفي، ابتد به اهداف خود مدنظر قرار داده است.

حها )تحليل محتوا( و در يک سپس با بررسي تحليلي طر گيرد.و جهان آغاز شده و با يک بررسي مفصل اسنادي، مقدمات ايده شکل مي
اج شده، تخرحها اساصلي طر ها و نيز اصول و اهدافيافته، شاخصها و دادهبررسي تطبيقي با طرحهاي توسعه شهري کشورهاي توسعه

 گردند.مقايسه مي

 



240 80ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 ها در جهت پاسخ به سئوال تجزیه و تحلیل داده

رائه شده تا اي از طرح ه موردپس از شناخت اجمالي طرحها در اين قسمت ابتدا فرايند تهيه طرح ساختاري راهبردي و سپس يک نمون
م بذکر است ذيرد. الزپي صورت استراتژيک با دقت بيشتر يافته مشخصاً طرحبرمبناي آن مقايسه تطبيقي آن با طرحهي کشورهاي توسعه

ح و نيز ل معرفي طرن فرايند در خال، البته ايشودفرايند تهيه طرح استراتژيک به طور مجزا آورده نمي  که جهت جلوگيري از اطاله مطلب
 در خالل مقايسه تطبيقي طرحها آشکار و عيان شد و خواهد گرديد.

 ىطرحها تهيه رآيندف با متفاوت اىفرآيند تهيه طرحهاى ساختارى ـ راهبردى به گونه ی:ـ راهبرد یطرح ساختار هیته ندیفرا
سعه دارد. از رشد و تو تيحکا يرتعبي به که ستانتخاب نحوه حرکت خطوط در فرم حلزونى نيا لدلي. است حلزونى صورت به و جامع

رى ـ راهبردى که با هدف توسعه و براى ترسيم فرآيند طرحهاى ساختا] طرح گانکنندهيته دهيالبته بنا بر عق[فرم مناسبترين فرم  نيا
 فرآيند، هاىچرخه ر يک ازهو در خالل مراحل مختلف در  نديفرآ نيا يشوند، تشخيص داده شد. طپيشرفت و ارتقاء دائمى تهيه مى

و  يسمگردند )قايه و تنظيم مىحل بعدى براساس آن تهگيرد و مرامورد توجه قرار مى بعدى چرخه شروع در يافته،تحقق توسعه ميزان
 و طرحهاى تفصيلى راهبردى ـ ساختارى طرح چرخه اول: تهيه :شوديدر قالب سه چرخه ارائه م ندين فراي(. در ادامه ا1390همکاران، 

 ذينفعان(؛ ارائه کليه ىهمکار اهداف )با مشکالت؛ تعيين و مسائل بررسى و تحليل ساله اول(: شناخت، 5موضوعى ) و موضعى پايه،

نهايى؛  اندازچشم و گزينه برتر انتخاب ،آنها ارزيابى مختلف، هاىگزينه کليه ذينفعان(؛ ارائه همکارى با جانبههمه )توسعه اوليه اندازچشم
 5)  موضوعى و موضعى ،ايهپ تفصيلى طرحهاى شهر؛ تهيه توسعه ساختارهاى تحقق راهبردهاى شهر؛ ارائه آتى توسعه ساختارهاى تدوين

 شده  اجرا طرحهاى و ارزيابى موضوعى و موضعى پايه، تفصيلى طرحهاى ساله اول(؛ اجراى

 ميزان دوم(: ارزيابى الهس 5موضوعى ) و موضعى طرحهاى تهيه و تفصيلى پايه طرح و راهبردى ساختارى ـ طرح بازنگرى دوم: چرخه

 فرهنگى، و اجتماعى ادى،توسعه اقتص هاىزمينه اهداف )در تحقق ميزان و چگونگى نطرحها در چرخه اول؛ تعيي اجراى از پس توسعه

کالبدى(؛  و محيطى فرهنگى، و ىاجتماع اقتصادى، ميزان توسعه به توجه نهايى )با اندازچشم تدقيق و کالبدى(؛ بازنگرى و محيطىزيست
 تدقيق و ؛ بازنگرىکالبدى( و محيطى فرهنگى، و اجتماعى شهر )ساختارهاى اقتصادى، آتى توسعه ساختارهاى تدقيق و بازنگرى

 5موضوعى ) طرحهاى تهيه ساله دوم(؛ 5) موضعى طرحهاى پايه؛ تهيه تفصيلى طرح شهر؛ بازنگرى توسعه ساختارهاى تحقق راهبردهاى
 ساله دوم(

 ه سوم(سال 5)و موضوعي  و چرخه سوم: بازنگري طرح ساختاري ـ راهبردي و طرح تفصيلي پايه و تهيه طرحهاي موضعي

محدوده  کي(، اما خود 5مرجع  مقاله به عطف) اندوارد کرده راديساله طرح جامع ا15 يطراحان بر افق ده الدر اين فرايند  نقد فرایند:
زمان درست محسوب  نيطرح ا نيتوسعه در ا ساختارهاي ارائه و اندازبا توجه به وجود عامل چشم کهحالي در. اندساله را در نظر گرفته15
و  يموضوع يطرحها يتوان اجرا هايشهردارغالب . ستين يچندان منطق زيهر چرخه ن انيدر پا يو موضوع يطرح موضع هيشود. تهينم

ذکر است در چرخه دوم و سوم  انيو اجرا کنند. شا هيمجددا طرح ته يندارند، چه رسد که در دو پنجسال بعد زيچرخه اول را ن يموضع
مجدد طرح است. نکته  هيمقصود ته نيقيبه  بيلحاظ قرنينشده و بد يو موضوع يموضع يقبل از عنوان طرحها يه کلمه بازنگراشاره ب

 اي نهايي اندازچون چشم يدر مباحث کالن ي. اما بازنگرستيبه مقوله بازنگر يمثبت در چرخه دوم )و البته چرخه سوم( توجه جد
ـ  يطرح ساختار کياصول  نيمهمتر نيتدو نکهيا اي: کنديرا متبادر م يدو معن، طرح يز اجراتوسعه پس از پنجسال ا يساختارها

 که اندخرد لحاظ شده يساختارها بقدر اي اندازچشم نکهيا ايصورت نگرفته و  حصحي چندان اندازتوسعه و چشم يساختارها يعني يراهبرد
کالن است که  يمفهوم يو دارا يطرح از اصول مهم و اساس کي در اندازل چشم. اصانديو بازنگر يقابل بررس براحتي دوم پنجسال در
شود.  نيمکان مورد نظر تدو ندهيگذشته، حال و آ يو تنگناها تهايقابل زيجهات و عطف به مطالعات گذشته و ن عيبا توجه به جم ديبا

 يکنندگان طرحهاهيته نکهيا گريداد. نکته د رييد و آنرا تغقرار دا يابيکه در هر مرحله بتوان مورد ارز ستين ينيتزئ اصلي اندازچشم
 هاياز انجام چرخه يبه انجام چرخه اول وفادار مانده اما اثر چندان يتا حدود ارائه شده، تاکنون هايبا توجه به نمونه يـ راهبرد يساختار
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باز نکردن موشکافانه و  گريو به عبارت د هارخهچ نيجام اان يامر البته به سخت نيا لياز دل يشود. بخشيمشاهد نم شانيدر طرحها يبعد
  .گردديطرحها باز م يو اجرا هياندرکاران تهکارشناسان و دست براي هاچرخه نيکردن ا ياتيعمل يچگونگ

 موردی نمونه

ل ه و در حاشد نيدوو ت هيته ييطرحها يـ راهبرد يساختار يالگو يبر مبنااخير  انيسال يط ي کشوراز شهرها يبرخ يبرا
 .برخوردارند يبرـ راه يارساخت يکردياز رو رحهاپاکدشت ط شوا،ياستان تهران چون مالرد، پ يشهرها شتريب ياجراست. بعنوان مثال برا

 نينو کرديبا رو ييطرحها شانيو برا ميحوزه تقس 8مقرر شد تهران )و کرج( به  يدر تهران مطابق طرح مجموعه شهر قيدق انيبه ب
مع نيز عنوان جا ه کماکانراهبردي سبب شد ـ )مشکالت قانوني در تصويب نام ساختاري يـ راهبر يجامعِ ساختار يم طرحهاتحت نا

در  يـ راهبرد ساختاري رحط ها،زهحو نياز ا کيهر  يشکل بود که برا نيبد زين رگردد. روند و سلسله مراتب کا هيتهبدان ضميمه باشد( 
-يا مو اجر هيهت يليفصتو در ادامه طرح  نيحوزه )مطالعات مختص به شهرها( تدو يو مطالعات شهر يدو بخش مطالعات حوزه شهر

 يا طرحهااده و تنهرار ندق بيرا مورد تصو يمربوط به مطالعات حوزه شهر يطرحها يو معمار يشهرساز يعاليشورا ستيگردد. گفتن
شهر )از جمله  16کر است ذ انياشاست.  رانيالگو در ا نيشکالت حادث بر اقرار داده است که از زمره م بيشهرها را مورد تصو يساختار

 يـ راهبرد يرح ساختارطادامه  در. ديگرد هيمطابق قبل، طرح جامع ته شانيخارج و برا يبندميتقس نياز ا زي( نو... صباشهر س،يپرد
 صات طرح ورح کامل مشخشمحدوديت صفحات مقاله  ست بدليلگفتني .است قرار گرفته يمورد بررس يمورد پاکدشت بعنوان نمونه

 راجعه کنيد(.م 2ه مرجع ررسي بباين  مطالعهارائه کامل بررسيها ميسر نيست )اين کار البته توسط نگارنده صورت پذيرفته است. براي 

و با عنوان طرح  24/3/1389طرح پاکدشت توسط مهندسين مشاور طرح و آمايش تهيه و در تاريخ  ـ پاکدشت )در استان تهران(:
يي هم که در اهدر ابالغيه رسيد. جامع )با وجود اينکه در مندرجات طرح مشخصاً عنوان شده است برنامه ساختاري ـ راهبردي( به تصويب
ا به ابد رح جامع تنوان طدهند عخصوص طرح صادر شده مرتبا از عبارت طرح جامع استفاده شده است. گويي مسئولين امر ترجيح مي

يز نشتر بدان اشاره شد ونه که پيهمانگ اندگار باشد! البته برخي مخالفتها و مشکالت قانوني بر سر راه کاربرد عبارت ساختاري ـ راهبرديم
صفحه در دو بخش  694ه(، در ه تهيه شدهايي که در آلبومي جداگانها و نقشهتاثير نبوده است. طرح پاکدشت )فارغ از اليهدر اين امر بي

که  ايستهاي هشتگانهوزهصفحه در دو فايل(، تهيه شده است. پاکدشت يکي از ح 426صفحه در دو فايل( و شهر ) 268شهري )حوزه 
ايد مجموعه ب گاههاي آنشود. يعني کل سکونتمجموعه آن محسوب ميبيني شده بود و طرحش زيردر طرح مجموعه شهري تهران پيش

 رح با طرحندرجات طمشد. امري که متحقق نشد و کنندگان طرح مجموعه شهري تهيه ميدر راستاي طرح کلي و با نظارت تهيه
 برد.باالدست خود در هماهنگي چنداني به سر نمي
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 عناوین اصلی طرح حوزه شهری پاکدشت (2جدول )

 تیترهای فرعی تیتر اصلی

 محدوده حوزه شهری ـ 1

 رانمحدوده حوزه شهری در مجموعه شهری ته -1-1

 حدوده حوزه شهریمهمجواریهای  -1-2

 زه شهرینقش حو -1-3

 تشخیص و تحلیل وضعیت حوزه ـ 2

 محیطیای زیستویژگیه -2-1

 یژگیهای جمعیتیو -2-2

 یژگیهای اقتصادیو -2-3

 یژگیهای کالبدیو -2-4

 ازمان مدیریت و اجراس -2-5

 معبندی تحلیل وضعیتج -2-6

راهبردی توسعه  ریزیـ برنامه 3

 حوزه

 های حاصله()نتایج مطالعات پایه و یافته ریزی توسعه حوزههای برنامهشالوده -3-1

 اندازهای توسعه حوزهچشم -3-2

 توسعه راهبردی حوزه جهت گیریهای -3-3

 نتخب )موضوعی و موضعی(مراهبردهای توسعه براساس گزینه  -3-4

 یاستهای اجراییس -3-5

 ریزی ساختاری حوزهنامهـ بر 4

 سازمان فضایی توسعه )براساس گزینه منتخب( -4-1

 لی کاربری زمین(های اصبندی استفاده از زمین )پهنهپهنه -4-2

 های عملکردی(ص زمین )زیرپهنهساختار تخصی -4-3

 بدی(برنامه ساختاری حوزه )طرح ساختاری ـ کال -4-4

 طرح پاکدشت ماخذ: مطالعات نگارندگان برروي

صوص خت قبل در به نسب توان ناديده انگاشت. نکات مثبتي نظير مطالعات دقيقترطرح پاکدشت حاوي نکات مثبتي است که نمي
ي طرح نمود نفم ، . اما نکاتانداز و...حوزه نفوذ شهري؛ ورود عبارات و رويکردهاي نويني نظير سناريوسازي، سازمان فضايي، چشم

يرضروري؛ ز مطالب غاآکنده  شود: گسستگي در ارائه مطالب و حجم باالي صفحاتادامه به اين ضعفها اشاره مي بيشتري دارد که در
ترکيب  تب بر اينثبت مترهاي مرغم برخي جنبهتکرار مطالب؛ ترکيب مغشوش سه طرح جامع، استراتژيک و ساختاري. به بياني علي

داخل غيرهدفمند د، نوعي تتر موارهاي مثبت هر طرح(، در بيشره و بهره نسبي از جنبه)توجه به مقدورات و عدم تحول بنيادين به يکبا
امع در طرح، جروح طرح  حتوا ومطرحهاي گوناگون حاصل شده که طبعاً مجريان را با مشکل مواجه خواهد کرد و با توجه به غالب بودن 

ست که د. درست ايش از حبگويي آن( رهنمون خواهد ساخت؛ کليتمايل آنان را به سمت اجراي آن )بدليل تجربه طوالني در اجراي 
رح شعارگونه و طد بدل به يي نبايگوگردد، اما اين کليبخش اول مطالعات عموماً به جزئيات نپرداخته و اين امر به طرح تفصيلي برمي

هماهنگي با طرح استها؛ ناها و سيهداف، راهبردانداز، ابينانه اهداف شود؛ گنگي در بيان و تداخل بين مفاهيم اصلي چون چشمغيرواقع
 باالدست يعني طرح مجموعه شهري تهران؛ عدم تبيين راهکارهاي اجرايي و...

  با طرحهای استراتژیک( رانیا راهبردی ـساختاری  یطرحها یقیتطب سهیمقا) بحث و بررسی

ران انجام گرفت، نمايي کلي از چهارچوب ساختاري با بررسي طرحهايي که پس از اصالح شرح خدمات طرحهاي توسعه شهري در اي
سازد. اين مقايسه بايد در دو يافته را سهلتر ميشان با طرحهاي استراتژيک کشورهاي توسعهو محتوايي آنها بدست آمد که امر مقايسه

و راهبردي بصورت ترکيبي است. گردد طرح استراتژيک صِرف نيست، بل طرح ساختاري سطح انجام شود، چرا که آنچه در ايران تهيه مي
کنيم که طرحهاي نوين ايران تا چه حد به طرح استراتژيک نزديک يا دورند، در واقع قسمت در نتيجه مقدمتاً و به طور مجمل بررسي مي

ف به طرح دهيم، سپس وجه ديگر طرحهاي جديد ايران که معطوراهبردي طرح تهيه شده در ايران را جدا نموده و مقايسه را صورت مي
شايد در نظر اول جدا نمودن وجهي از يک طرح  چندان دقيق نباشد، اما دهيم. ساختاريست با اين طرحها در غرب را مورد مقايسه قرار مي
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گيرد و ثانيا متاسفانه در طرح ساختاري ـ اوال به جهت اينکه قصد مقايسه طرحهاي ايران با طرح استراتژيک است، اين امر صورت مي
 ساز نخواهد بود.دي دو بخش ساختاري و استراتژيک چندان منفک و گسسته هستند که جدا نمودن آنها چندان مسالهراهبر

ز انداچشم يد، مقولهآاي که در مقايسه ميان طرح ايران و غرب به چشم مياولين مقوله ـ مقایسه بخش استراتژیک طرحها:الف 
عبارت يا  8 ها گاهي تااندازشمچانداز چندان دقيق دريافت نشده است. گويي مفهوم چشماست. در اکثر طرحهاي به اصطالح جديد ايران 

ست. اينکه تمام هان شهر ايدا و پنانداز يک شعار کلي و قابل تحقق و با نگاه به ظرفيتهاي پگردند. حال آنکه چشمبيشتر را شامل مي
ه نگاه به نحو بر ندارد. اي درجهسازد، نتيانداز را غيرقابل حصول ميشمانداز مطرح شود، جز اينکه تحقق چآمال مطلوب در قالب چشم

سمت بعد به مر است. قاويد اين ميافته و خالصه بودنش در قالب يک يا نهايتاً دو و سه عبارت، انداز در کشورهاي توسعهتدوين چشم
س انداز پژيها با چشمنده استراتدهرتباطانداز و به مانند اچشم گردد، اصولي که به مثابه بازوان براياصول )اهداف( طرح استراتژيک برمي

انداز و ن چشمفاوتي ميان( گاه تآـ راهبردي ايران )در بخش استراتژيک  نمايند، اما در طرحهاي ساختارياز گذر از صافي خود عمل مي
ي شدن محتوا با فاهيم، کلمر بيان دگردد. گنگي اهده ميشود. ايرادي که البته در محتواي راهبردها و سياستها نيز مشاصول مشاهده نمي

ار )و ه شکل آشکبمختلف  شود(، گسستگي ميان سطوحپايين رفتن سطوح )گاه ذيل سياستها، شعارهايي در حد اهداف کالن مطرح مي
 است(.  ح طرحودر سطح کلي گسستگي تقريبا کامل ميان بخش استراتژيک با بخش ساختاري که مشکلي اساسي و حاکم بر ر

 شمایی از روند و محتوای طرح استراتژیک )راهبردی( در غرب و ایران (3جدول )

 در ايران يافتهدر کشورهاي توسعه
ه قيق بدوجه انداز )در يک عبارت تا حداکثر دو الي سه عبارت و با تچشم

 ظرفيتهاي شهر(
ن توجه به دوبعبارت و طرح تمامي جنبه هاي مطلوب و  8انداز )گاه تا چشم

 ظرفيتهاي شهر(
د.شوانداز مياصول و اهداف اساسي که تحققش منجر به تحقق چشم انداز ندارند.اصول و اهداف اساسي که گهگاه تفاوتي با چشم   

استراتژيها )راهبردها( با ارتباطي مشخص با اصول و سياستهاي ذيل هر 
سازي تحقق آنراهبرد، براي فراهم  

ا ندک بباط ادر سرفصلهاي مختلف و عموماً داراي ارتراهبردها و سياستها 
 اندازيکديگر و از منظري کلي ارتباط کم با اهداف و چشم

فتن ا ربتعريف و محتواي جامع و مانع ذيل هر قسمت و جزئي شدن مطلب 
 يف، هر يک تعريبه سطوح پايين )اهداف يا اصول، استراتژيها ، سياستها و...

 شفاف و آشکار دارند(

ن عريف و محتواي گنگ و نامشخص ذيل هر قسمت و گاه کلي تر شدت
..، ها و.ياستسمطلب با رفتن به سطوح پايين )اهداف يا اصول، استراتژيها، 

 بلحاظ معنايي و محتوايي گاه  تداخل دارند(
ن آتهيه طرحهايي عملياتي طبق راهنماي هر سياست و درجهت تحقق 

ه را بوطحلي، مجموعاً استراتژي مر)طرحهاي تهيه شده توسط نهادهاي م
ا رداز انبخشند و به تبعش موجبات تحقق اصول و نهايتا چشمتحقق مي

 نمايند(فراهم مي

ده هيه شبل تورود به طرح ساختاري و گسستي گاه کامل از آنچه در مرحله ق
ي وضوعماست )تنها توجه اندک به مبحث سياستها و تهيه برخي طرحهاي 

اري و ساخت ه بخشريزي عملياتي به با آنها( و احاله برنامهو موضعي در رابط
 ارتباط با بخش راهبردي طرحبي

 ماخذ: مطالعات نگارندگان

دهد که بررسي مفاد طرح ساختاري در انگلستان نشان مي ـ مقایسه بخش ساختاری طرحهای ایران با الگوی ساختاری غرب: ب
توان انقالب مع و افزودنِ اختياراتِ نهادهاي محلي بوده است. به بياني طرح ساختاري را نميقصد از تهيه آن، کاستن از مشکالت طرح جا

نقصتر ناميد. با يا پارادايمي نو در طرحهاي توسعه شهري بمانند الگوي استراتژيک قلمداد نمود و شايد بتوان آنرا تنها يک طرح جامع کم
شود که طرح يا شصت ميالدي در انگلستان تکوين يافت(، بروشني دريافت ميمطالعه يک طرح ساختاري )طرحي که در اواسط دهه 
)مشابهت با ساختاري که بر الگوي جامع حاکم بود:  طرح محلیو  طرح ساختاریالگوي ساختاري از ساختاري دوبخشي برخوردار است: 

ـ ساختاري( به شکل آشکاري  طرح راهبردي طرح جامع و طرح تفصيلي(، اما اين تفکيک در طرحهاي ساختاري ايران )بخش ساختاري
شود و انجام نگرفته است، به اين شکل که برخي مطالب و تيترها که بايست در قالب طرح محلي آورده شوند در همين بخش ارائه مي

شود. مي هدف اصلي طرح ساختاري که بخش اولش مي بايست بصورت يک سند راهنما عمل نمايد و وارد جزئيات نگردد، دچار خدشه
يافته از اصول قطعي و در طرحهاي ايران در دريايي از ارتباط مستقيم مندرجات طرح با اهداف در طرح ساختاري کشورهاي توسعه

مندرجات زائد و اهداف مختلف در قالب سه طرح استراتژيک، ساختاري و جامع، گم و فراموش شده است. اين عدم ارتباط بخصوص در 
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ست که در طرح ساختاري ايران نيز بندي طرحها، بخشيحهاي ساختاري ايران نمود آشکاري دارد. البته اولويتبخش مطالعات پايه طر
بمانند طرح ساختاري غرب تا حدي رعايت شده و بخشي مجزا بدان تخصيص يافته، اما هدف مهم و مورد تاکيد در طرح ساختاري غرب 

شهاي اجرايي با توجه به شرايط مکان و زمان و امکانات، امري بوده که متاسفانه در گيري و روسازي، تصميميعني تعيينِ مسير تصميم
هدف و نادقيق مطالعات پايه )انجام اين مطالعات طرحهاي ايران رعايت نشده است و از علل مهم آن به عدم هدفگذاري دقيق و انجام بي

مساله بعد خدشه در هدف اساسي در طرح ساختاري غرب يعني توجه کامل و  گردد.ميتقريبا به همان روال سابق: آکنده از مطالب زائد( بر
الزامي به نظرات مردمي )هدف مشارکت مردمي در طرح محليِ الگوي ساختاري( است. اين هدف از زمره موارديست که طرح را به طرح 

تاري ايران تقريبا به هيچ انگاشته شده است. سازد، اما اين هدف در طرح ساخاستراتژيک و اهدافش نزديک و از الگوي جامع دور مي
توان در راستاي تحقق اين هدف قلمداد نمود، چه در راهبردي را نمي ـ اختصاص فصلي به مشارکت مردمي در برخي طرحهاي ساختاري

اي با ن نظر تفاوت برجستهبافي و طرح شعارهاي آرماني بدون بيان راهکارهاي اجرايي پرداخته شده و از ايگويي و تئوريآن فقط به کلي
الگوي جامع که در آن مبحث مشارکت مردمي مورد وثوق قرار نگرفته است، ندارد )عدم امکان اجراي يک هدف، تفاوت معناداري با عدم 

ائه وجود آن هدف ندارد(. شرح خدمات کلي )نقشه راه( طرح اصطالحا جديدي که در اواخر دهه هفتاد خورشيدي و در قالب سه چرخه ار
شد و در همين مقاله عرضه شد، البته واجد نکات مثبتي مانند اشارات مکرر به همکاري و مشورت در تهيه طرح با کليه ذينفعان و يا 
بازنگري مکرر است، اما عمال و با مطالعه طرح نمونه آشکار شد که اين مهم نتوانسته صورت تحقق پيدا کند. اين امر فقط به ضعف در 

بازنگشته که ماهيت شرح خدمات ارائه شده در قالب سه چرخه هم نتوانسته به طور دقيق نحوه عملياتي شدن تئوريهاي  اجرا و مديريت
هاي عملياتي و بخشي تحت خود را حتي در قالبي کلي بيان نمايد. البته ورود مفاهيم جديد چون طرحهاي موضوعي و موضعي و برنامه

 ست. ثبت طرحهاي ساختاري ايران و مطابق الگوي اصليعنوان بازنگري البته از زمره نقاط م

 رانیدر غرب و ا یطرح ساختار یاز روند و محتوا ییشما( 4جدول )
 در ايران يافتهدر کشورهاي توسعه

خش بودن تقسيم طرح يا الگوي ساختاري به دو بخش ساختاري و محلي و عمل نم
 ساختاري بصورت راهنما و بدون ورود به جزئيات

تفکيک مشخص ميان طرح ساختاري و طرح محليعدم   

-هينهاي بپرداخت تحليلي و دقيق به طرحهاي فرادست و طرحهاي پيشين در راست

 سازي بيشتر طرح ساختاري
ند سودم ليليپرداخت نه چندان دقيق به طرحهاي فرادست و پيشين و عدم ارائه تح

 تر نمودن طرح ساختارياز آنان جهت بهينه

ي راستا اهداف به شکل مشخص و دقيق و انجام مطالعات پايه دربندي اولويت
 اهداف و پرهيز از مطالعات زائد در اين بخش

ا برتباط ابي بندي اهداف به شکل نسبتاً مشخص، اما مطالعات زائد و گاهاولويت
ه و از گرفت نجامااهداف طرح در بخش مطالعات پايه و تشابه با آنچه در الگوي جامع 

 شد.ن محسوب ميضعفهاي آ

در )ها در آن فرعي بودن نقشه و عدم وسواس در خصوص حدود دقيق محدوده
 بخش ساختاري الگو(

خش در بها در آن )فرعي بودن نقشه، ولي وسواس در خصوص حدود دقيق محدوده
 ساختاري الگو(

ت توجه دقيق به مبحث بازنگري و نيز مبحث مديريتي در سطح کالن )تح
 کامل يق وين حاوي راهکارها و پيشنهادات سازنده جهت اجراي دقسرفصلهايي مع

 طرح(

ن ه هميو ب طرح سرفصلي تحت عنوان بازنگري حاوي مطالبي کلي و آکنده از شعار
 نحو در خصوص مبحث مديريت

حلي متهيه طرح محلي توسط نهادهاي محلي )ارتباط دقيق ميان سه شق طرح 
ائه و ار مديريت و اجراي هماهنگ  آنها(يعني طرح پايه، موضوعي و موضعي و 

ت نهاداه پيشنويس طرح محلي به عموم مردم از جمله ذينفعان و... و توجه بپيش
 آنان و در صورت لزوم تغيير در طرح

 

رح طهيه تهيه طرح تفصيلي تقريبا به سياق سابق و معمول در الگوي جامع )ت
 وضوعي ي موامع، تهيه طرحهاتفصيلي پايه به همان منوال طرح تفصيلي در طرح ج

در  واري موضعي به صورت بعضاً نادقيق و عدم امکان اجرايي شدنش توسط شهرد
ور ن مشاندسيبسياري موارد تهيه اين طرحها به توسط مهندسين مشاوري غير از مه

عدم  وردمي مکننده طرح ساختاري و تداخالت حاصله(، عدم توجه به مشارکت تهيه
ن در آنا و عدم توجه به مشکالت حادث شده براي برخي از ارائه طرح به مردم

وص ر خصدصورت اجراي طرح )تنها اضافه نمودن سرفصلي در بخش مطالعات پايه 
طالب ماوي مشارکت مردمي در برخي طرحهاي ساختاري و نه همه که البته آنهم ح

 تئوريک و بدون امکان دقيق اجرا است(

 ماخذ: مطالعات نگارندگان
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 )مقایسه تطبیقی طرحهای ساختاری ـ راهبردی و جامع در ایران(  بررسی بحث و

توان آنرا کامال بزياد که  آنچنان ـ راهبردي با الگوي جامع نه آنچنان کم است که ناديده انگاشته شود و نه تفاوتهاي طرح ساختاري
 شود:نشان داده ميبرخي از اين تفاوتها و تشابهات  1جدا از الگوي جامع تلقي کرد. در نمودار 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردی ـ ای شماتیک میان الگوی جامع و الگوی ساختاریمقایسه( 1نمودار )

 ماخذ: مطالعات نگارندگان

 تقریبا متشابه

  راهبردی ـ ساختاری الگوی 

مقدمات: نگاهی به طرحهـای فرادسـت و پیشـین، مطالعـه وضـع 

موجود تحت عنوان مطالعات پایه در ابعاد گوناگون با اضافه شـدن 

بخشهایی در برخی طرحها چون بخش تشریح مشـارکت مردمـی 

و...، برخوردار از همان مشکل الگوی جامع یعنی مطالعـات زادـد و 

 SWOTدف، البته اینبار در فرمی شکیلتر و نیز بهره از جـدول هبی

 در انتهای قسمت تشریح برخی ویژگیها

)در برخـی ورود به بخش برنامه ریزی راهبـردی یـا اسـتراتژیک 

و ها پیش از آن اراده فصلی در خصوص تحلیل مطالعات پایه( طرح

)احالـه و سیاسـتها )استراتژیها( اندار، اهداف، راهبردها اراده چشم

سیاستها در برخی طرحها به بخش ساختاری و گاه به بخش طـرح 

 تفصیلی یا همان بخش محلی( 

ورود به بخش ساختاری طرح با گسستی نسبتاً کامل از بخش 

لبدی تا خدماتی همراه راهبردی و توضیح ساختارهای شهری از کا

 سازد.با تحلیل که آنرا مشابه بخش پیش در الگوی جامع می

برنامـه توسعه و عمران شهر در قالب زمانبندی مشابه بخش قبـل 

در الگوی جامع به اضافه برنامه اقدامات عاجل و مـدیریت بحـران 

اه بـه همـر سازد()که آنرا تا حدی به برنامه استراتژیک نزدیک می

بنـدی توسـعه همـه  یـل تیتـر دو تیتر مدیریت توسعه و اولویـت

ریزی عملیاتی و در برخی طرحهای ساختاری ـ راهبردی  یل برنامه

 تیتر برنامه توسعه و عمران و در ادامه آن عرضه طرح تفصیلی

 )شکلی جدیتر در الگوی نوین( بهنگام سازی و بازنگری برنامه 

 جامع الگوی 

مقدمات: مطالعه وضع موجود در ابعاد گوناگون معمـوال 

در شش نظامِ ویژگیهای طبیعی، اقتصـادی، جمعیتـی، 

کالبدی و... که سرشار است از مطالب پراکنده و عموماً 

 رحبی ارتباط با اهداف ط

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیهای مطالعات وضـع 

موجود در قسمت قبل، به عبارت دیگر تبـدیل داده بـه 

آورنده وضع موجود و اطالعات و توضیح روندهای بوجود

 بینیهای طرحآماده نمودن مقدمات پیش

تهیه بخش اصلی طرح جامع یـا نـام دیگـرش طـرح 

هـا در بینـی)در این بخش پـیشران شهر توسعه و عم

ها، شـبکه ارتبـاطی و خصوص جمعیت، تراکم و سرانه

حدود گسترش شهر در قالب زمانهایی معـین صـورت 

 و پس از این بخش ورود به طرح تفصیلیپذیرد( می

سازی پیشنهادات و موارد )جزییطرح تفصیلی 

 مطروحه در طرح جامع جهت تسهیل اجرای آن(

بینیِ بندی طی اصالحات الگـوی جـامع در سـال پیش

جهـت بـازنگری  طـرح کـه عمـال ( 63)اسفند  1364

 مغفول مانده و اجرایی نشد.

 متفاوت

 متفاوت

 و متشابه اوتمتف

 اندکی تشابه
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 هاتجزیه و تحلیل یافته

ه باور (، اما بيراهبرد و ي)ساختار يبخشدو ياز ساختار داستيهمانگونه که از عنوانش هو رانيا يـ راهبرد يساختار يطرحها
زمان  ليدلبفق بوده، ه حد موتا چ بيترک نيا نکهيو جامع. ا ي(، ساختاري)راهبرد کيبرخوردارند: بخش استراتژ يبخشسهگان نگارند

 يبيبه طور تقر ي،بيترک حطر نيا يماهو يضعفها يبرخ ييشناسا کنيل ست،ين قيدق يابيآنها گذشته، قابل ارز هيکه از آغاز به ته يکم
بر طرح حاکم  مان ابتداهاز  زين يتيريمعضل مد نکهي. مضاف بر استيکه طرح قادر به تحقق کامل و مطلوب اهدافش ن نستينشاندهنده ا

ح شده اسان مصطلکارشن نيکه در ب ينام اي يـ راهبرد يساختار يدر خصوص طرحها زين يو معمار يشهرساز يعاليبوده است. شورا
 يو برخ بيمتها تصوقس يرخو آنرا به طور کامل قبول نکرده است. ب دهيکامل نرس يجمعبند هب يراهبرد يطرح جامعِ ساختار ينعي

نظام  يلک ليتما ت،يموقع نياز ا يدور يشده و برا يدچار سردرگم هايمشاور و شهردار نيطبعاً مهندس ت،يوضع نيشود و در اينم
نشان  يربه آشکا يلداخ هاينمونه يبرخ يشود. بررسيمنحرف م عجام يعني نيشيپ يالگو يو اجرا هيمجددا به ته يشهر يزريبرنامه

 يبنحو يتارا بخش ساخفت تنهگتوان ياست. با اغماض م دهيانجام جراا تياز قابل يو دور يماهو يگسستگ يبه نوع بيترک نيداد که ا
جامع داشته و  يدر الگو بخش نيبا هم يقسمت مطالعات موجود مشابهت فراوان برخوردار باشد. يشتريب يياجرا تيشده که از قابل هيته

صود غرب )مق کيراتژاست ياصول طرحها بقو مطا يبه خوب زيطرح ن کيمتاسفانه برخوردار از همان معضالت است. بخش استراتژ
سنده بسطوح  يامدر تم يلک ييطرح شعارهانشده و به  ني(، تدوستييبلکه مساله عدم توجه به اصول مبنا ست،ين يسازيکتمان بوم

 هيراحان اولطند. البته کيم فاءيبردن آن ا هيدر به حاش ينقش بسزائ کيبا گسست کامل از بخش استراتژ زين يشده است. بخش ساختار
 تيفصلنامه هو طرح ـ در نيـ از طراحان ا يماجد ديمقاله دکتر حم 24. در صفحه ستين يبيطرح ترک نيا نديمدع ييطرح ترکب نيا

 هاىنامهه نظير برستند و نهطرحهاى ساختارى ـ راهبردى نه مشابه طرحهاى ساختارى »( ذکر شده که: مرجع هشتمشهر )رجوع شود به 

 در که ىراهبرد ـ ساختارى طرحهاى تهيه نظريه برسد نظر به شايد. نيستند نيز برنامه و طرح دوآن از تلفيقى حتى و باشندمى راهبردى
 گونهنيت ]اما الفيقى از آنها است( و يا ي)راهبرد کييزى استراتژربرنامه يا و ساختارى طرحهاى تهيه الگوى همان است شده مطرح ورکش

رفتن فرهنگ، گا در نظر ان و بايده تا حد امکان بومى باشد و با توجه به شرايط اقتصادى و اجتماعى اير ين[. سعى شده است استين

مطلب را قبول  نيا ديبا ستداللکدام ا يبر مبنا ستي، اما مشخص ن«و شهرسازى واجدِ ارزش گذشته ايران ارائه شودارزشها، هويت ملى 

 کرد!

 گیری نتیجه

ريزي شهري کشور راهبردي از اواسط دهه هفتاد خورشيدي در پاسخ به ضعفهاي فراوان طرح جامع در نظام برنامه ـ طرح ساختاري
مقاله حاضر آشکار ساخت طرح ترکيبي ناقص از طرحهاي مختلف و با محوريت آشکار و پنهان طرح جامع بوده و رخ نمود. اما بررسيهاي 

ريزي شهري در کشور قادر به سوق شهرها به سمت مطلوبيت الزمه نيست. متاسفانه اما تجربه نشان داده که تغيير مسيرهاي غلط برنامه
هاي جديد يا به اصطالح جديد! بسيار انديشه نمود( و قصد بر ادامه تهيه و ز طرح ايدهبسيار مشکل است )براي همين الزم است پيش ا

توان نکات و پيشنهاداتي در راستاي روي حتي با وجود اين وضعيت مياجراي اين طرحهاست )نگارندگان مخالف اين امرند(. به هر
 يدر برخبه هر حال که  ستيطرح ي،ـ راهبرد يطرح ساختارر تصحيح امور نمود. گرچه چاره نهايي کار نخواهد بود. به عبارت ديگ

و  ينظر يهمزمان بخشها هيته پيشنهاداتي از قبيل. ستيآن الزام يبرا يشنهادات اصالحيپ يارائه برخ نيشود و بنابراياجرا م ي ايرانشهرها

طرح  هيته انيدو طرح ـ فاصله م هيته انيم يمانفاصله ز ليکه به دل يو معضالت هايتا از ناهماهنگ يـ راهبرد يساختارطرح  ياتيعمل
طرحها را به  يو جزئ يمطالعات کل توانيهدف م نيشود. جهت تحقق ا يريجلوگ د،آييم شي( ـ پي)محل يليو تفص يـ راهبرد يساختار

( و کي)استراتژ يارتباط بخش راهبرد شيافزا لياز قب با اقداماتي. يـ راهبرد يدر طرح موسوم به ساختار يکل يبازنگر ؛موازات هم انجام داد
شود، يطرح مشاهده م يو بخش راهبرد يبخش ساختار انيدر حال حاضر م ياديز ي)گسستگ يـ راهبرد يدر طرح ساختار يساختار

و  هيپا يليدر طرح تفص يبروشن ديشود بايانجام م يبا آنچه در بخش ساختار يمرتفع گردد و ارتباط بخش راهبرد ديبا يگسستگ نيا
بالعکس و  اي ياز بخش ساختار يامر، حذف بخش راهبرد نيدر ا توانايي عدم صورت در و( شود گرجلوه يو موضع يموضوع يطرحها
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و بهتر  ستيوفادار ن هياول يبه الگو رانياطرح در  ي)بخش ساختار يطرح ساختار يطرح به اصول اساس نيبرگشت ابخش؛  کيتمرکز بر تنها 
 سيتاس ؛و... شتريب يبا بررس يو موضع يموضوع يطرحها قتريارائه دق(؛ ندينما يبه طرح اصل يشتريطراحان توجه ب ،يدهباز شيافزا ياست برا

 ؛گريکديطرحها با  نياز تداخل اهداف و اقدامات ا يريو جهت جلوگ يو محل ايمنطقه ،يمل يطرحها انيم يهماهنگ جاديکشور با هدف ا تختيدر پا ينهاد
که تنها در صورت تناقض  ييتا جا يتوسعه شهر يطرحها بيو تصو هيته يبرا يبه مقامات محل شتريهر چه ب اراتياخت يبر واگذار ينمب ينيوضع قوان

و البته فراتر از اين پيشنهادات، پيشنهاد طرحي  به مقامات فرادست ارجاع داده شود يينها بيتصو يطرح برا ،يمل اتيطرح با مقتض
طرح به و استراتژيک )براي شناخت و مطالعه اين طرح به منبع سوم مراجعه شود( براي جايگزيني بجاي ترکيبي از دو طرح جامع 

اگر  يحت ا)ي کياستراتژمطلوب  يالگوتا آماده شدن بستر کشور براي ايجاد زمينه تهيه و اجراي که  يـ راهبرد يساختار نياصطالح نو
 .ديپر نما يوضع موجود تا وضع مطلوب را بخوب انيفاصله م دبتوان ،(دباش نظربعنوان هدف مد يگريطرح مطلوب و معتبر د
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 منابع 
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