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 "که جان را فکرت آموختبه نام آن"

 

دو مقاله را فراهم آورد.  فصلنامه مطالعات شهر و منطقهاز مجموعه مقاالت  شماره دوسپاس خدای عز و جل که فرصت انتشار 

یی راهنماای است که به ریزی منطقهواحد درسی کارگاه یک برنامههای گفتارها و آموزهدرسمربوط به  روی پیشنخست نشریه

طوسی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  نداییزادگان و خانم دکتر سحر آقای دکتر محمدحسین شریف

ها و ای و روشریزی منطقههایی که از دو درس مبانی نظری برنامهشود. در این واحد درسی کوشش بر آن است آموزهبرگزار می

ی چون دهای هنجارینو استفاده از رویکر ییریزی سناریوحاصل شده است، با تاکید بر رهیافت برنامهای ریزی منطقهفنون برنامه

نوان مورد عشهری کرج واقع در استان البرز به یکارگرفته و عملیاتی شوند. در این رابطه منطقهنگاری، بهنگاری و سناریوآینده

منظور  سناریوهای گزینه توسعه به یهدف ارائه .انتخاب شده است 1395-1394ترم دوم سال تحصیلی موضوع کارگاه پژوهی 

ری( شده نگانگری( و هنجارین)آیندههای اکتشافی)آیندهاست که کوشش بر شناسایی آن به شیوه محتملیرویارویی با آینده 

توسعه فضایی منطقه تا سطح هدایت و کنترل  ،ریزی راهبردیهای متناسب تدوین برنامهبا توسل بر روش ،تا در نهایت ؛است

گام  ؛ستا داشتهگفته پیمودن چند گام اصلی در دستور کار قرار منظور نیل به هدف پیشگذاری فضایی میسر شود. بهسیاست

؛ شده استاختصاص یافته که طی آن دو زیرگام اصلی پیموده   1ریزینخست به تعیین قلمرو موضوعی و موضعی مطالعه و برنامه

 City-Region ،Urban-Region،Polycentricهای مختلف مناطق شهری شامل نخست پس از مرور گونهدر زیرگام 

Urban Region  ،Networked City توجه به هدف اصلی  های مرورشده، باسنجی انواع گونهسنجی و توانو نیز پتانسیل

رگام شده است. در زیریزی براساس آن پرداخته برنامهترین گونه و درنهایت تعیین مرز محدوده به انتخاب مناسب منطقه توسعه

بر مسائل های مطالعاتی با تاکید با هدف انجام مطالعات با رویکرد راهبردی و پرهیز از مطالعات جامع غیرهدفمند، مقوله دوم،

ردی منطقه شهری های راهبشناسایی مسئلهپس از . در گام دوم اندشدهدر منطقه تعیین اصلی و راهبردیِ شناسایی شده 

های اجتماعی، نظرسنجی خبرگان و استنتاج احکام فرادست انداز اولیه در نتیجه مرورهای اسنادی، پیمایشتدوین چشم منتخب،

 و با هدف نیازسنجی ،شدههای مطالعاتی تعییندر چارچوب مقوله ،سنجی منطقه. پویش تفصیلی و وضعیته استمیسر شد

ه و تا مطالع بوده است. در این گام کوشش بر آن داده استی منطقه موضوع گام سوم را تشکیل سنجیابی و نیز توانمسئله

یافتگی و... پذیری، توسعهآوری، زیستچون تابمدنظر در توسعه منطقه همنظری سنجی تنها در چارچوب مفاهیم وضعیت

. شده استکیفی و کمی میسر  فنونها و روش چنین شناسایی روندهای فعلی و آتی در این مرحله با کمکصورت پذیرد. هم

. در گام چهارم با هدف ترسیم آینده مطلوب ه استهای راهبردی منطقه ارائه شدخروجی این گام در قالب بیانیه مسائل و توان

ه به تفکیک منطق کلیدی و راهبردی موثر بر روندهای توسعه 2هایراننگاری، پس از شناسایی پیششیوه آیندهتوسعه منطقه به

. فته استگرر دستورکار قرار های بدیل، سناریونگاری توسعه دها و آیندههای مختلف مطالعاتی و نیز شناسایی عدم قطعیتعرصه

عنوان آینده مطلوب ترسیم و جهت رسیدن به های ممکن، محتمل و باورکردنی بهنگاری برای آینده، ترکیبی از آیندهدر سناریو

هد. درنهایت دهای متناقض، متناسب، متفاوت و مشابه را تشکیل میسناریو شود که سبدای مختلفی تدوین میآن آینده سناریوه

انداز اولیه و چشم تدقیق. دو گام نهایی به شده استمنطقه انتخاب  ای از معیارها، سناریوی ارجح توسعهبا توجه به مجموعه

 فعالیتی منطقه اختصاص دارد. در این رابطه پس از تدوین - فضایی گذاری توسعهمنطقه و سیاست تدوین بیانیه راهبردی توسعه

                                                           
1 - scope Statement 
2 - drivers 



 3ذاریگدر قالب نقشه سیاست هاهای فضایی سیاستتا مصداق قرار داشته استها کوشش بر آن تا سطح سیاست راهبردی بیانیه

 ها ترسیم شود.پهنه ترسیم و در نهایت سازمان فضایی توسعه منطقه در قالب نظام مراکز، محورها و

است که  1394-95ریزی شهری در ترم دوم سال تحصیلی های برنامهگفتارهای واحد درسی نظریهی بعد، حاصل درسدو مقاله

صرافی و خانم دکتر سحر ندایی طوسی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی مظفر با راهنمایی آقای دکتر 

های محتوایی و فرآیندی ی نظریهن واحد درسی از دانشجویان درخواست شده است که پس از مرور کلیهبرگزار شده است. در ای

از  ی شهری ایران از منظر یکیریزی توسعهشناسی سیستم برنامهریزی شهری، با دیدگاهی انتقادی به بررسی و آسیببرنامه

ی ریزهای نوین)برنامههای پیش روی تحقق نظریهچالش"سی برری سوم های منتخب بپردازند. براین اساس در مقالهنظریه

ی در دستور کار قرار گرفته است. نویسنده در مقاله "محیطی( در ایران و ارائه راهکار در راستای دسترسی به اهداف توسعه

ی تا مبتنی بر نظریهی شهری ایران کوشش داشته ریزی توسعههای سیستم برنامهی رویارویی با ناکارآمدیچهارم با دغدغه

 ی راهکارهای اصالحی بپردازد. ریزی به ارائهبرنامه

( است که طی آن پس T.O.Dی مبتنی بر حمل و نقل عمومی)رو نوشتاری در خصوص توسعهی پایانی گفتار پیشضوع مقالهمو

 است.شناسی رویکرد به معرفی پیامدهای مثبت و منفی و شرایط تحقق آن پرداخته شده از مفهوم

 

 سحر ندایی طوسی                                                                                                   

 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

 

                                                           
3 - Policy map 
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شهریار -راهبردی توسعه فضایی منطقه کرج ریزیبرنامه  

 3خانی ملک، عاطفه 2، بیتا خلیلی 1سمیرا حمیدی تهرانی

 چکیده 
 دستیابی به منظوربههدفمندسازی مطالعات همه مسائل سعی در  جایبهتمرکز بر مسائل کلیدی  راهبردی با ریزیبرنامه

 تواندیممختلف  هایانگاشتاز  گیریبهرهبا  ریزیبرنامهاین چارچوب  دارد. هاچالش تریناصلینتایج و در ارتباط با  ترینبیش

 اضردر پژوهش ح روینازافراهم آورد.  ریزیبرنامهبرای  موردنظرو مسائل کلیدی  ریزیبرنامه هایانگاشت رابینارتباطی دوسویه 

فای شهریار و ای -محدوده کرج ایتوسعه هایپتانسیلاز  که شامل غفلت شدهشناساییکلیدی  با توجه به مسائل ریزیبرنامه

هران به ت شهرکالنش از خوابگاهی برای لزوم ارتقای کیفیت زیست و سکونت و تغییر نق و ایمنطقهدر فضای  مؤثرترنقش 

امل که ش شدهمطرحمرتبط با مشکالت کلیدی  هایانگاشتبا توجه به و از سوی دیگر  سویکاز  است قابل زیست ایعرصه

هستند صورت پذیرفته است. در این راستا در مرحله نخست کاوش مقدماتی  گراییتکاملو  آوریتاب، پذیری زیست هایانگاشت

با  و اندقرارگرفته موردبررسیآن  بط بامرت هایانگاشت ،مسائل ترینکلیدیپس از تشخیص  و شدهانجام از مسائل محدوده

از مطالعه انگاشت ها، شناخت تفصیلی از محدوده در راستای مسائل کلیدی صورت پذیرفته  آمدهدستبه هایشاخصاستفاده 

 جدولدر قالب  محدوده ، بیانیه راهبردیمختلف هایزمینهتوسعه در  هایمحدودیتت و امکانا استنتاجپس از  است. در گام دوم

ز برآمده اکه به روش سناریونویسی فضای توسعه ) نگاریآیندهپس از انجام  موردنظر هایسیاستراهبرد و ، اندازچشمسوات، 

 بندیهپهنسازمان فضایی و  شکلآخر  است و در گام شدهتدوین( منطقه است هامحدودیتاستنتاج شده از امکانات و  هایپیشران

 . است شدهارائه شدهبیان پیشنهادهایمند کردن منظور مکانبه گذاریسیاست شکلو پیشنهادی 

 کلمات کلیدی 
 شهریار-راهبردی، محدوده کرج ریزیبرنامه، گراییتکامل آوریتاب، پذیری زیست
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 مقدمه .1
 شهریکالنبرای مناطق اطراف یک منطقه  ریزیبرنامهامروزه 

ری شه ریزیبرنامهاساسی در نظام  هایچالشدر ایران به یکی از 

شهریار که در فاصله –است. منطقه کرج  شدهتبدیل ایمنطقهو 

ا این است ب قرارگرفتهتهران  شهرکالنزیادی نسبت به  چنداننه

برخورداری از  رغمعلی. این منطقه روستروبهچالش 

بسیار  نقش همچنانمختلف  هایبخشویژه در  هایپتانسیل

تهران داشته و این  شهرکالنب سرریز جمعیتی ذدر ج پررنگی

آن در ایفای نقش در  توانمندیموضوع باعث شده است که 

نادیده گرفته  ایمنطقهو در نظام شهری و  ایمنطقهاقتصاد 

حل  باهدفراهبردی برای این منطقه  ریزیبرنامه روازاینشود. 

تهران و تبدیل این مورد  شهرکالنبا  جواریهممسائل برآمده از 

شهریار با تهران و  -محدوده کرج همکاریی به یک فرصت برا

خود محدوده  آوریتابو  پذیری زیستارتقا وضعیت  حالدرعین

 برای سکونت و کار و تبدیل آن به محلی منظوربهشهریار  -کرج

ف از تهران، هد شهرکالنفضای پشتیبان برای  عنوانبه صرفاًنه 

-کرج تدوین این مقاله است. به این منظور مسائل محدوده

رتبط مشهریار با نگرشی راهبردی و با تمرکز بر مسائل کلیدی 

ردی راهب ریزیبرنامهاست و  شدهبررسی، شدهگفتهبا مشکالت 

رتبط م هایانگاشتو  شدهشناساییبا توجه به مشکالت کلیدی 

 زیستو  آوریتاب، گراییتکاملکه شامل  ریزیبرنامه باهدف

 است. شدهانجامهستند،  پذیری

 عرفی اجمالی و تعیین محدودهم .2

 قرارگرفتهدر سمت غربی شهرستان تهران شهریار  -محدوده کرج

 است.

از سویی باعث رونق و یکی از  تهران شهراین محدوده با  جواریهم

آن بوده و از سویی باعث شده است که  گیریشکلدالیل  تریناصلی

بیعی و ط هاییپتانسیل ازجملهدرونی این محدوده  هایپتانسیل

توسعه صنعتی در آن با توجه به قرارگیری  هایپتانسیلو گردشگری 

نادیده گرفته شود و یا از آن  بنیاندانش شهریکالندر مجاورت 

بسیاری از عوامل مرتبط  چنینهمهدفمند صورت نگیرد.  استفاده

شهریار مورد غفلت  -در محدوده کرج زیست و سکونت باکیفیت

استان البرز تشکیل و شهر  کهاین باوجود همچناناست و  قرارگرفته

؛ است شدهمطرحبزرگ کشور  شهرهایکالنکرج خود با عنوان یکی از 

و منزلت مکانی مورد انتظار  شأنماهیتی خوابگاهی داشته و از 

اجمالی،  طوربهپس از بررسی محدوده برخوردار نباشد. در ادامه 

رصه دارند، شناسایی شدند. مسائل که نمود بارزی در ع ترینکلیدی

 این مسائل شامل موارد زیر است:

 تنگناها و دارایی برآمده از کاوش مقدماتی 1جدول 

 نامتوازن فضایی ساختار •

 فعالیتی و سکونتی نواحی بین پیوستگی نبود •

 فیزیکی توسعه نحوه بر نظارت ضعف •

 طبیعی منابع از ناپایدار استفاده •

 تنگناها

 وجود و تهران از صنایع خروج قانون از ناشی مزیت •

 صنعتی یهاشهرک

 اقلیمی تنوع و توپوگرافی ساختار •

 تهران با ارتباط در عملکردی و ارتباطی یهالیپتانس •

 همچون طبیعی ساختار از برآمده یهاتیمز •

 …و کشاورزی طبیعت، گردشگری

 هاییدارا

 1395، نگارندگان منبع:

و تنگناهای محدوده و با  هاداراییاستنتاج اولیه  اساس بر

 منظوربه ایخوشهاستفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل 

 منظوربهجریان تردد  همگن و روش تحلیل هایعرصهتشخیص 

 هایبررسیبرای  موردنظرهم پیوند محدوده  هایحوزهتشخیص 

مشخص شد که شامل بخش مرکزی شهرستان کرج و  تردقیق

محدوده نهایی  1 شکلش مرکزی شهرستان شهریار است. بخ

 .دهدمیمطالعه را نشان 

 

 موردمطالعه: محدوده 1 شکل

 1395منبع: نگارندگان، 

 معرفی نظریه پایه توسعه .3

 هایانگاشتدر این بخش با توجه به کاوش مقدماتی صورت گرفته، 

 و آوریتاب، پذیری زیستمرتبط با مسائل محدوده شامل انگاشت 

 ظورمنبه هاییشاخص هاآنقرار گرفتند و از  موردبررسی گراییتکامل

شناخت تفصیلی و دقیق محدوده پس از اعتبارسنجی استخراج شد و 

راهبردی که از سویی با  ریزیبرنامهمالک عملی برای  عنوانبه
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 ریزیبرنامهکاربردی  هایانگاشتمشکالت و مسائل و از سوی دیگر با 

حاتی در رابطه با هریک از قرار گرفت. در ادامه توضیمرتبط است، 

 مربوطه آمده است: هایشاخصو معیارها و  هاانگاشت

 زیست پذیری انگاشت .3.1

یک مفهوم کلی است که با تعدادی از مفاهیم و  پذیری زیست

اصطالحات دیگر مانند پایداری، کیفیت زندگی و کیفیت مکان و 

. (Norris & Pitman,2000اجتماعات سالم در ارتباط است. )

 ایمینهزبا توجه به بستر و  تواندمییک مفهوم  عنوانبه پذیری زیست

 ودوجبااینبسیار گسترده یا محدود باشد.  شودمیکه در آن تعریف 

شته و کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه این مفهوم قرار دا

 معموالًبسیار متنوعی است که  گیریاندازهقابل نماگرهایشامل 

، امنیت و پایداری، اجزای ثابت آن را تشکیل ونقلحملتراکم، 

 (.Perogordo Madrid,2007) دهندمی

 معیارهای پرتکرار در انگاشت زیست پذیری 2جدول 
 منبع معیار مقوله

محیط 

 زیستی

 & Timer استفاده پایدار از منابع آب

Seymoar(2008), 

Mills & 

other(2013), 

Evan(2002), 

Salzano(2001), 

 (1389) یماجدحمید 

 کیفیت منابع آب

موجود در  یهاندهیآال

 اتمسفر

 جامد یهازباله

 صوتی یهایآلودگ

ز سب یهاپهنهدسترسی به 

 و باز

 آسایش اقلیمی

 & Timer همبستگی اجتماعی اجتماعی
Seymoar(2008), 

Mills & 
other(2013), 
Evan(2002), 

Salzano(2001), 
 (1389) یماجدحمید 

 امنیت فردی و اجتماعی

 عدالت اجتماعی

 آموزشی یهافرصت

 دسترسی به خدمات

 زیربنایی

 ,Salzano(2001) دسترسی به شغل اقتصادی
 مسکن مناسب تأمینقدرت  (1389) یماجدحمید 

 1395،  ذکرشدهمنبع: نگارندگان با استفاده از منابع 

 آوریتاب انگاشت .3.2

، توانایی ایستادگی و آوریتابجنبه مشترک در همه رویکردهای 

یا تغییر است. از میان رویکردهای مفهومی، دو  فشارواکنش مثبت به 

هستند،  آوریتابرویکرد پایداری و بازیابی دارای درکی قطعی از 

 دگیرنمییک جامعه را ویژگی ذاتی در نظر  آوریتاب هاآن کهطوریبه

 با یک عامل فشار انطباق پیدا کند یا نکند. سازدمیکه آن را قادر 

 هایضربهو  هاشوکاست که توانایی تحمل  ایجامعه آور تاباجتماع 

که آن خطرها به سوانح تبدیل نشوند؛  ایگونهبهاز خطر را  واردشده

توانایی یا ظرفیت برگشت به حالت عادی  حالدرعینداشته باشد و 

امکان و فرصت برای تغییر و  چنینهمدر زمان و پس از سانحه و 

 & Davis) سازگاری پس از سوانح را نیز دارا باشد

Izadkhah,2006). 

 یآورتابپرتکرارترین معیارهای انگاشت  3جدول 
 منبع معیار مقوله

 زیرساخت

 به دسترسی

 یهاانیشر

 حیاتی

Cutter et al (2008b)، 
Normandin et al 

و  بهتاش فرزاد ،(2011)

 (1392همکاران )

 حیاتی مراکز حفظ

 حساس و

Henestra et al (2004) 
Cutter et al (2008b)، 
Longsataff al (2010)، 

Normandin et al (2011) 

 تأسیسات ایمنی

 خطرناک

Cutter et al (2008b)، 
Longsataff al (2010)، 

 (1392) همکاران و بهتاش فرزاد

 کالبدی

 سکونتگاهی نظام

 منعطف

Cutter et al (2008b), 
Mayunga (2007), 

Henestra et al. (2004),، 
Normandin et al 

(2011), 
 (1392) همکاران و بهتاش فرزاد

 ارتباطات نظام

 و هماهنگ

 منعطف

Norris (2008), Cutter et 
al (2008a), Mayunga 

(2007), Normandin et 

al (2011), و بهتاش فرزاد 

 (1392) همکاران

محیط 

 زیستی

 محیط پایداری

 زیستی

Normandin et al, 
Longsataff al (2010), 

Cutter et al (2008a)، 

 (1392) همکاران و بهتاش فرزاد

 ستیزطیمح تنوع
Normandin et al(2010), 

Longsataff al (2010), 
Cutter et al (2008a) 

 برای یزیربرنامه

 کاهش

 مخاطرات

Cutter et al (2008a), 
Mayunga (2007), 

Henestra et al. (2004),، 

 (1392) همکاران و بهتاش فرزاد

 یهاهیسرما حفظ

 طبیعی

Longsataff et al(2010), 
Cutter et al (2008a), 

Mayunga (2007) 

 1395،  ذکرشدهمنبع: نگارندگان با استفاده از منابع 
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 گراییتکامل انگاشت .3.3

آورده شده است.  گراییتکاملمعیارهای  ترینمهم 4 در جدول شماره

است که  ذکرشدهالزم به ذکر است که در این جدول تنها معیارهایی 

 .اندداشتهتکرار را  ترینبیشپس از فرآیند اعتبار سنجی 

 ییگراتکاملپرتکرارترین معیارهای انگاشت  4جدول 
 منبع معیار مقوله

 کالبدی

 Batten (1995) فضاها همکاری

 اطالعات یهانهیهز
 یجابه

 ییجاجابه یهانهیهز
Batten (1995) 

 یجابه ای گره روابط
 مرکزگرایی

Batten (1995), 
Margaret Cowell(2009) 

 تنوع و هااسیمق تعدد
 آن

J. G. LAMBOOY(1969), 
Batten (1995) 

 جمعیت منعطف توزیع
 میان

 جمعیتی مراکز

Margaret Cowell(2009), 
Van der Knaap (2002), 

Batten (1995) 

 و افقی روابط وجود
 عمودی

 شهرها میان

Van der Knaap (2002), 
Margaret Cowell(2009) 

 یجابه یاشبکه روابط
 J. G. LAMBOOY(1969) مراتبی سلسله

 1395، شدهذکر منبع: نگارندگان با استفاده از منابع 

 . سنجش وضعیت4
محدوده منتخب  توجه با، و ذکرشدهبه چارچوب نظری  توجه با

 کارگیریبهمتفاوت، در این بخش به  هایروشاز طریق 

در ابعاد مختلف توسعه  موردمطالعهچارچوب نظری در محدوده 

است. الزم به ذکر است که روش این  شدهپرداخته ایمنطقه

و  لشکپژوهش کمی بوده و با استفاده از تحلیل آماری، تحلیل 

جدول، تحلیل گراف و مطالعه اسنادی، به سنجش وضعیت 

 است. شدهپرداختهمنطقه کرج شهریار 

 . بررسی مقوله محیط زیستی4.1

 یمحتوا و مفهوم از هک یمتفاوت هایبرداشت به توجه با

 یمرور تا کندمی جابیضرورت ا دارد، وجود زیستمحیط

سپس  و زیستمحیط حفاظت یلک اهداف ٔدرزمینه یاجمال

 .ردیپذ صورت حاضر مطالعات چارچوب در آن اهداف

 هک ساخت خواهد ر روشنیاخ تهکن یاجمال یبررس ،حالدرعین

 و عتیطب از حفاظت تنها زیستمحیط حفاظت هدف

 ای محیطیزیست توسعه هدف آن تبعبه و نبوده وحشحیات

طبیعت محدود  دهیسامانمقوله  به وجههیچبه زین داریپا توسعه

در تحلیل و سنجش  پیشرودر پژوهش  روازاین. شودنمی

در ابعاد کالبدی، اجتماعی و  هاییریشه، زیستمحیطوضعیت 

تحلیل مسیر  1شماره  شکلدر  اقتصادی نیز یافت شده است.

مشکل اساسی افت کیفیت و کمیت آب نشان  یابیریشهدر 

 است. شدهداده

 

 آب کیفیت و کمیت افت مشکل مسیر تحلیل 2 شماره شکل

 1395منبع: نگارندگان، 

ی اساس هایریشه، یکی از شودمیدیده  شکلکه در این  گونههمان

صلی منبع ا طورکلیبهدر این منطقه، احداث سد امیرکبیر بوده است. 

نیز بر روی  امیرکبیرسد است که  رودخانه کرجشهریار  -آب حوزه کرج

 ینتأماز تهران را نیز  هاییبخش موردنیازو آب مصرفی و برق  بناشدهآن 

کرج و  هایدشت مصارف زراعیبرای  موردنظردر حوزه  تربیشو  کندمی

نحوه تغییر میزان  2شماره  شکلدر  .گیردمیقرار  مورداستفادهشهریار 

 است. شدهدادهسهم بخش کشاورزی با احداث سد نشان 

 

 
 

 سد احداث با کشاورزی بخش آب سهم میزان تغییر :3 شماره شکل

 1395 اردیبهشت تهران، ایمنطقه آب سهامی شرکت منبع:
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، با احداث سد امیرکبیر، سهم شودمیکه مشاهده  گونههمان

استفاده شرب شهر تهران از این منبع، جایگزین سهم آب بخش 

منجر به افت کمیت  درنتیجهکشاورزی منطقه کرج شهریار و 

است. که این مشکل خود باعث کاهش سهم بخش  شدهآب

فعالیت پایه این محدوده شده است.  عنوانبهکشاورزی 

 ریتغییر کاربو  نابودشدهاین اراضی  دوسومبیش از  کهطوریبه

 .اندداده

اصلی افت کیفیت و کمیت آب، قدرت  هایریشهاز  یکی دیگر

قه تهران است. اگرچه منط در مقابلسیاسی پایین منطقه 

سرریز جمعیت تهران و در بسیاری از موارد  جمع آور موردنظر

تفاوت  3شماره  شکلکارکنان تهران است، در  هایخوابگاه

 .است شدهواقع موردبررسیمیزان اعتبارات این منطقه با تهران 

-رساختو زی تأسیساتآب نیز، یکی از مسائل مرتبط با  کیفیت

 مفصل به طوربهالبدی در بررسی مقوله ک کهطوریبهها است 

 است. شدهپرداختهآن 
 

 

 
 بآ کیفیت بهبود برای اعتبارات میزان مقایسه 3 شماره شکل

 تا 1375 بودجه، دفتر .ریزیبرنامه معاونت تهران. یاستاندار منبع:

1395 

ستی،        سی دیگر در بعد محیط زی سا شکل ا   یهاآلودگیانواع م

چارچوب آلودگی هوا، آلودگی و     محیط زیستتتتی استتتتت در 

 موردبررسی در منطقهفرسایش خاک و درنهایت آلودگی صوتی 

شرح آلودگی خاک و هوا        سمت به  ست. در این ق شده ا نمایان 

صر   طوربه ست.  شده پرداختهمخت آلودگی   4شماره   شکل در  ا

  لکه اثبات معض  شده گرفتهمشکل اساسی در نظر     عنوانبههوا 

سری      سی میزان آلودگی در  ستفاده از برر بودن آلودگی هوا با ا

استتتقرار صتتنایع آالینده در محدوده و معادن   به ریشتتهزمانی، 

نرخ افزایشتتی خودروهای ستتوخت   چنینهمشتتن و ماستته، و  

 تولیدکننده کربن، رسیده است. تریناصلی عنوانبهفسیلی 

عاع     قانون شتتت عدم   کیلومتری 120از طرفی دیگر بررستتتی   ،

ستفاده از   صفیه آلودگی،   فیلترهایا  تیجهدرنو  پراکنده روییت

مات و      خد ندگی  یت   آن پراک ها قه،     درن یت منط افزایش جمع

ستفاده از مطالعات    اندذکرشده برای دو معلول  هاییعلت که با ا

استتتنادی و بازدید میدانی و همچنین بررستتتی ستتتری زمانی   

ی   هایی داده هاجرت و جمع ت، آلودگی هوا همچون آلودگی و م

 موردنظرمعضتتتالت منطقه   تریناستتتاستتتی یکی از  عنوانبه 

  های روشاستتتت که تمامی    به ذکر استتتت. الزم  شتتتدهمطرح

برای اثبات این معضتتل، با استتتفاده از مقایستته در  شتتدهمطرح

با استتتتفاده از       یا  با جامعه مرجع      ستتتری زمانی و  مقایستتته 

به تحلیل مسیر   5شماره   شکل قرارگرفته است. در   موردبررسی 

ضل آلودگی هوا، در   در رابطه سی  6شماره   شکل با مع   به برر

ستان   آمار و علت مهاجرت در  سال     هایشهر شهریار   1390کرج و 

 است. شدهپرداخته ذکرشدهتحلیلی  هایروشیکی از  عنوانبه

 
 هوا آلودگی معضل با مرتبط مسیر تحلیل 4 شماره شکل

 نگارندگان : منبع

 
 1390 شهریار و کرج هایشهرستان مهاجرت ررسیب 5 شماره شکل

 استان تفصیلی نتایج کشور، کل 1390 سال سرشماری نتایج گزیده منبع؛

 کشور کل تفصیلی نتایج و شهرستان
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که در  گونههمانخاک و فرسایش آن نیز، با آلودگی  در رابطه

اصلی  هایریشه ازجملهاست،  شدهدادهنشان  7شماره  شکل

آلودگی و فرسایش خاک، تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی 

 هایفعالیتمسکن و خدمات، همچنین  تأمینبرای  شدهساخته

معدنی، صنعتی، دامداری و کشاورزی، است که اثبات این رابطه 

علت و معلولی با استفاده از بررسی میزان آلودگی در سری زمانی 

خود  ذکرشده، دو علت شده است. از طرفی دیگر پذیرامکان

معلول تداوم روند مهاجرت به محدوده، افزایش قیمت زمین و 

 وخانگی و صنعتی، کودهای شیمیایی  هایفاضالبمسکن، 

زمانی اطالعات  هایسریکه با استفاده از بررسی  اندمعدنی

مربوطه و بازدید میدانی و مطالعه اسنادی، این روابط 

با استفاده از  هااستنباطدی از این در ادامه موار .اندشدهاثبات

مقایسه با سری زمانی و یا با استفاده از مقایسه با جامعه مرجع، 

 .اندشدهگذاشتهبه نمایش 
 

 
 خاک آلودگی معضل با مرتبط مسیر تحلیل 6 شماره شکل

 عنوانبهبه مقایسه قیمت زمین در تهران  6شماره  شکلدر 

 گونههماناست که  شدهپرداختهجامعه مرجع و کرج و شهریار 

، قیمت زمین و نرخ افزایشی آن در منطقه شودمیکه مشاهده 

 از تهران رشد داشته است. ترآهستهو  ترکمبسیار  موردنظر

 
 تهران در مسکونی واحد مترمربع یک قیمت مقایسه  7 شماره شکل

 94-85 سال از ساله( 10 زمانی دوره) کرج و

 دواح مترمربع یک قیمت مسکن، و زمین قیمت بخش ایران، آمار مرکز منبع:

 1395 ،مسکونی

توسعه به لحاظ طبیعی و  هایمحدودیتامکانات و  2 شکلدر 

آتی مدنظر  هایتوسعهاست که باید در  شدهدادهمصنوع نشان 

رای ب ایپهنهقرار گیرد. مناسبت محیطی به این معناست که هر 

است و این تناسب هم  ترمناسب هاییکاربریایجاد چه نوع 

مشخصات  ازلحاظمصنوع و هم  هایکاربری قرارگیری ازلحاظ

قرار  موردتوجه، زلزله، شیب و... خیزیسیلطبیعی از قبیل 

 .گیردمی

 

 شهریار - کرج محدوده در محیطی مناسبت تحلیل 8 شکل

 1395 نگارندگان، منبع:

 مقوله کالبدبررسی  4.2

 توانمی شهریار -کرج حوزه در اساسی مسائل ترینمهم ازجمله

 ،ایمنطقه توازن و تعادل عدم بروز ،هازیرساخت فرسودگی به

 رد خدمات کمبود فعالیت، و اسکان هایفرصت میان تعادل عدم

 ضعف و پراکنده رویی پدیده بروز و شهری منطقه سطح

 واردم میان از. کرد اشاره پراکنده هایسکونتگاه به رسانیخدمات

 ایه-فرصت میان تعادل عدم کالن مسئله سه یابیریشه فوق

 یپراکندگ و ایمنطقه توازن و تعادل عدم بروز فعالیت، و اسکان

 تا 9 هایشکل در هاآن به رسانیخدمات دشواری و هاسکونتگاه

 که مورد به مربوط هایتحلیل سپس و است آمده 11

 .اندشدهآورده  بعدی قسمت در کندمی اثبات را شناسیریشه

 
 عدم بروز مشکل در مسائل وتحلیلتجزیه روند 9 شماره شکل

 کالبدی مقوله از ایمنطقه توازن و تعادل
 نگارندگان منبع:
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 پراکندگی مشکل در مسائل وتحلیلتجزیه روند :10 شماره شکل

 کالبدی مقوله از هاسکونتگاه

 نگارندگان منبع:

 

 

 تعادل عدم مشکل در مسائل وتحلیلتجزیه روند :11 شماره شکل

 کالبدی مقوله از فعالیت و اسکان هایفرصت میان

 نگارندگان منبع:

 بروز عدم تعادل و توازن در منطقه 

ابتدا مسئله نوع  ایمنطقهبررسی موضوع عدم تعادل  منظوربه

با یکدیگر  هاآنروابط میان نقاط سکونتگاهی و رابطه 

متعددی  هایروشقرار گرفت که در این رابطه از  موردبررسی

 برای بررسی ارتباط میان این مراکز استفاده شد.

در قدم اول  ایمنطقهاثبات عدم تعادل و توازن  منظوربه

ل مورد تحلی شکلفاصله زمانی و مکانی با استفاده از  هایروش

ونتی که اکثر نقاط سک دادمیقرار گرفت؛ نتیجه این تحلیل نشان 

رفت آمد به تهران  ازنظرشهریار در فاصله مناسبی -در حوزه کرج

مراکز داشته و این امر موجب تشدید روابط  و سایرو کرج 

است. نتایج این  شدهبزرگمیان شهرهای کوچک و  سویهیک

بعد فاصله در  ازنظرشهری  ایهخوشه بندیدستهتحلیل و 

 آمده است. 13و  12های شکل

 
 

 مناسبت تشخیص و حوزه شهرهای دودوبه فاصله تحلیل :12 شکل

 زمانمدت منظر از هاآن

 GOOGLE MAP اساس بر نگارندگان منبع:

 

 و کرج تهران، شهرستان سه به نزدیک شهری هایخوشه :13 شکل

 زمانی فاصله منظر از شهریار

 GOOGLE MAP اساس بر نگارندگان منبع:

از سوی دیگر پس از تشخیص وجود یک نظام سلسله مراتبی 

قرار گرفت که این نظام تا  موردبررسیمیان شهرها، این موضوع 

 هاییروشچه حدی متوازن و متعادل است و به این منظور 

 و شاخص ایطبقهاندازه، آنتروپی، حد اختالف -مانند قاعده رتبه

ان نش هاتحلیل اینتمرکز هرفیندال محاسبه شدند که نتایج 

که همان نظام سلسله مراتبی هم میان شهرها در حوزه  دادمی

شهریار رعایت نشده و میان شهرهای بزرگ و کوچک  -کرج

کمبود مراکز متوسط وجود داشته و اختالف سطح بسیار باالیی 

ک محدوده وجود میان چند شهر بزرگ و باقی شهرهای کوچ

هران ت شهرهایکالندارد که این امر نیز وابستگی این شهرها به 

عدم تعادل و توازن را تشدید  درنتیجهو کرج را تشدید کرده و 

 .کندمی

 
 شهرهای میان تعادل عدم روند بررسی شانون آنتروپی :14 شکل

 1390 تا 1385 دوره در حوزه

 نگارندگان منبع:

61 دقیقه به باال فاصله نامناسب 46 تا 60 دقیقهفاصله نسبتا نامناسب 26 تا 45 دقیقهفاصله نسبتا مناسب0تا 25  دقیقهفاصله بسیار مناسب 
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 حوزه شهرهای میان هرفیندال شاخص :15 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 
 در بهینه اندازه با و موجود وضع در اندازه رتبه قاعده :16 شکل

 یافتهتوسعه ترکم کشورهای

 نگارندگان منبع:

پس از بررسی سری زمانی قیمت زمین و مسکن این نتیجه 

حاصل شد که قیمت زمین و مسکن در این شهرهای کوچک 

وده ب ترپایینو شهرهای بزرگ بسیار  هاکالنمحدوده نسبت به 

دالیل جذب مهاجرین به  ترینمهممسئله یکی از  و ایناست 

 ست. ازخوابگاه برای زندگی بوده ا عنوانبه هاسکونتگاهاین 

دالیل دیگری که باعث این عدم تعادل و توازن موجود بوده است 

در سطح  ایمنطقهبه عدم یکپارچگی نظام مدیریت  توانمی

 در دائماًسیاسی  تقسیماتحوزه اشاره کرد که دلیل این امر 

 حال تغییر استان البرز در طول سالیان بوده است.

 
 حوزه در ریکشو تقسیمات تغییرات روند بررسی 17 شکل

 ایران آمار مرکز از دریافتی اطالعات اساس بر نگارندگان منبع:
 

گفت تغییرات مداوم تقسیمات سیاسی،  توانمیدر این رابطه 

قزوین و البرز از استان  هایاستان بارهیکجدا شدن 

تهران بدون حل تعارضاتی مانند وابستگی عملکردی شدید و 

 بدون برنامه وسازهایساختو  قانونیبیو افزایش  نظارتکاهش 

الزم  قانونی سازوکاردر هنگام تعویض نهادهای نظارتی و تشکیل 

رات تغیی اینمشکالتی است که  ترینمهم ازجمله هااستانبرای 

 مداوم در تقسیمات سیاسی به وجود آورده است.

 
 شهریار – کرج محدوده در مراکز نظام 18 شکل

 1395منبع: نگارندگان، 

 
 شهریار-نظام محورها در محدوده کرج  19 شکل

 نگارندگان منبع:

 

 

 شهریار– کرج محدوده در هاپهنه نظام 20 شکل

 1395 نگارندگان، منبع:

 همرویبر  هاپهنهنظام مراکز، محورها و  هایشکلاز قرار دادن 

اط ارتبسازمان فضایی خواهیم رسید. سازمان فضایی  شکلبه 
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میزان  چنینهم. کندمیمیان اجزای مختلف منطقه را بیان 

 .شودمیمشخص  شکلاهمیت هر عنصر در این 

 
 شهریار -سازمان فضایی محدوده کرج  21 شکل

 1395منبع: نگارندگان، 

  هاآنبه  رسانیخدماتو دشواری  هاسکونتگاهپراکندگی 

 و کرج حوزه در کلیدی مسائل از یکی عنوانبه پراکنده رویی

 کلمش این هایریشه بررسی منظوربه. است شدهشناخته شهریار

 هنتیج این زمانی سری در روند صورتبه مهاجرت بررسی از پس

 تاس بوده مسئله این اصلی علل از یکی مهاجرت که شد حاصل

 کنمس و زمین پایین قیمت به تواننیز می آن دالیل ازجمله که

 به نسبت کوچک روستاهای و شهرها در گذشته سال ده طی

 تهران با مقایسه در....  شکل در آن نتایج که کرد اشاره تهران

 ،هاسکونتگاه پراکندگی مسئله برای دلیل دومین. است آمده

 ودهمحد در فیزیکی توسعه چگونگی یکپارچه مدیریت فقدان

 .است موردنظر

 
 ها سکونتگاه قیمت پراکنش 22 شکل

 در نکمس اجاره و متیق از یریآمارگ طرح جینتا -رانیا آمار زکمر منبع:

 منتخب. یشهرها

 : ارزش تحصیالت شاغلین5جدول 

 نام شهر
ارزش تحصیالت 

 شاغلین
 رتبه

 13 735 ماهدشت

 14 773 صفادشت

 11 783 شهر صبا

 10 815 دشتنیمشک

 9 863 محمد شهر

 8 884 فردوسیه

 7 904 شاهد شهر

 6 914 وحیدیه

 5 928 شهر کمال

 4 935 مالرد

 3 938 قدس

 2 1443 شهریار

 1 1559 کرج

  1850 شهر تهران

  1572 استان تهران

شهری کل 
 کشور

1460  

سال ین و شهرسازکوزارت مس یتوسعه شهر هایشاخص منبع:  

 1385 

 
 شاغلین تحصیالت ارزش  23 شکل

 سال ین و شهرسازکوزارت مس یتوسعه شهر هایشاخص منبع:

1385 

 اراضی در ادامه آماده است. بندیپهنهکاربری زمین و  شکل

درصد  شودمیکاربری زمین مشاهده  شکلکه در  طورهمان

باالیی از اراضی جنوب شرقی محدوده را اراضی باغی و سبز 

شهری در  هایمحدوده هاقسمتو در بیشتر  دهندمیتشکیل 

 .اندکردهاین اراضی پیش روی 
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 شهریار -کاربری اراضی در محدوده کرج 24 شکل

 1395منبع: نگارندگان، 
 

 شکلاراضی قابل بازیافت آمده است. در این  شکلدر ادامه 

قرار بگیرد و  مورداستفاده وسازساختبرای  تواندمیاراضی که 

 باز جلوگیری کند. در عوض از مصرف اراضی سبز و

 
 شهریار -اراضی قابل بازیافت در محدوده کرج 25 شکل

 1395منبع: نگارندگان، 

  اسکان و فعالیت هایفرصتعدم تعادل میان 

 رد سیاسی و اداری شدید تمرکز مشکل این بروز عوامل ازجمله

 سکونتی نقاط از یکهیچ با زیادی چندان فاصله که تهران

 کیلومتری 120 فاصله مانند قوانینی چنینهم و ندارد شدهگفته

 شهرها سایر از کیلومتری 50 فاصله و تهران از صنایع احداث

 توازن و تعادل عدم بحث در که طورهمان چنینهم. است

 شدهگفته سکونتی نقاط میان در شد، مطرح نیز ایمنطقه

 9 شماره شکل. اندنشده توزین متوازن و متعادل طوربه جمعیت

 را محدوده شهرهای در جمعیت توزین شماتیک صورتبه

 .دهدمی نمایش

 

 شهرها جمعیتی بندیدسته :26 شکل

 نگارندگان منبع:

 بررسی مقوله اجتماعی و جمعیتی 4.3

 املش اساسی مشکل دو جمعیتی و اجتماعی مقوله با ارتباط در

 کاهش و رویکج آمار باال بودن و کارگری شغلی گروه غلبه

 20 و 19 هایشکل در که طورهمان. دارد وجود اجتماعی نظارت

 و امعهج متوسط به نسبت پایین تحصیالت سطح شودمی دیده

 شغلی گروه غلبه ترینمهم ازجمله مهاجر جمعیتی ساختار

 توانمی چنینهم روندمی شمار به محدوده این در کارگری

 محدوده در اجتماعی نظارت کمبود دالیل ترینمهم ازجمله

 فرهنگی فضاهای کمبود و غیررسمی اسکان شهریار -کرج

 .کرد عنوان محدوده این در شدهکنترل

 

: تحلیل مسیر در مقوله اجتماعی27 شکل  

 1395،منبع: نگارندگان
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 : تحلیل مسیر در مقوله اجتماعی28 شکل

 1395، منبع: نگارندگان

  شغلی کارگری هایگروهغلبه 

این نتیجه  موردنظربا بررسی آمار و علت مهاجرت در محدوده 

کارگری،  هایگروهبه دست آمد که ریشه اصلی مشکل غلبه 

سطح پایین تحصیالت و عدم تمایل برای ادامه تحصیل در 

اثبات این مسئله سرانه آموزشی منطقه  منظوربهاست.  محدوده

با استانداردهای کشوری مورد مقایسه قرار گرفت. در این بررسی 

کرج نرخ تحصیالت  رستاندر شه مثالعنوانبهمشخص شد که 

از جمعیت باسواد را  77.78از آن به میزان  ترپایینمتوسطه و 

دارای تحصیالت باالتر از  درصد 22.22و تنها  دهدمیتشکیل 

متوسطه هستند و در شهرستان شهریار نرخ تحصیالت متوسطه 

از جمعیت باسواد را درصد  78.3از آن به میزان  ترپایینو 

دارای تحصیالت باالتر از درصد  21.7تنها  و دهدمیتشکیل 

 متوسطه هستند.

مختلف تحصیلی در  یهادورهنرخ تحصیالت در  6جدول 
 شهرستان کرج
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کل کشور، نتایج تفصیلی  1390نتایج سرشماری سال منبع: گزیده 

 استان شهرستان و نتایج تفصیلی کل کشور

مختلف تحصیلی در  یهادورهنرخ تحصیالت در  7جدول 
 شهرستان شهریار
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- - 17.4 26.6 38.6 4.9 16.8 

 همانمنبع: 

 کمبود نظارت اجتماعی 

آمار  باال رفتندر ارتباط با عامل کمبود نظارت اجتماعی و 

ه ک مسائل فرهنگی اشاره کرد وجود برخیبه  توانمی رویکج

و اسکان  نشینیحاشیهبرآمده از مسئله بسیار مهمی چون 

نیز  ترپیش طور کههمانپیامد آن است.  درواقعو  غیررسمی

بروز  هایریشه ترینمهم ازجملهاشاره شد، عامل مهاجرت 

بوده و در این مورد هم  مسائل اجتماعی و اقتصادی در محدوده

 و متغیر بودن میزان غیررسمیبروز اسکان  اصلیریشهاین عامل 

مختلف محدوده حتی در نقاط  هایبخشمنزلت اجتماعی در 

 شهری است.

های شهر گیریشکلبه  توانمیل از دیگر دالیل وجود این مشک

، بدون توجه به ابعاد دیگر روستاها بزرگ شدنکوچک حاصل از 

 هایسالعامل جمعیت اشاره کرد در  جزبهزندگی شهرنشینی 

 .در حال افزایش بوده است شدتبهاخیر 

 بررسی مقوله اقتصادی 4.4
 شدهمعرفی هایانگاشتدر ارتباط با مقوله اقتصادی، با توجه به 

 موردبررسیآمده است  21 شکلمحورهایی که در  طورکلیبه

 است شدهدادهزیر نمایش  شکلکه در  طورهمان. اندقرارگرفته

ادی اقتص سویهیکمسئله کلیدی در مقوله اقتصاد وجود روابط 

بین سه  افزاییهمی و همکار هایپتانسیلتهران در عین  با

مجموعه تهران، شهریار و کرج است که این مسئله با استفاده از 

 یهابخشروش تحلیل تناظر مشخص شد. پس از تحلیل سهم 

یجه کارآفرین این نت هایفعالیتاقتصاد و محاسبه میزان  گانهسه

آمد غلبه بخش خدمات در توزیع نسبی شاغالن و  به دست

غلی ش هایگروهان مستقل و کارآفرینان در درصد پایین کارفرمای

 واقعدردالیل این مسئله باشد. این امر  ترینمهم ازجمله تواندمی

کرج  هایشهرستانکه شاغالن در بخش مرکزی  دهدمینشان 

مزیت نسبی  هاآنکه در  هاییبخشفعالیت در  جایبهو البرز 

نیروی کار  عنوانبهکرج و شهریار وجود دارد  هایشهرستاندر 

در بخش خدمات در استان تهران مشغول به کار هستند و سهم 

 ودباوجکارآفرینی و نوآور،  هایفعالیتپایینی در مشارکت در 

افتن ی منظوربهطبیعی و صنعتی در محدوده دارند.  هایپتانسیل

این مشکالت از تحلیل تغییر سهم، مقایسه نسبت  هایریشه

شهریار با تهران و مقایسه  -تحصیالت عالی در حوزه کرج

 هاتحلیلبا تهران انجام شد و نتایج این  بهره مکانیشاخص 

به  سوادکمو  درآمدکم هایگروهاین بود که مهاجرت  نمایانگر

اقتصادی حوزه در  هایپتانسیلحوزه، شناخت ناکافی از 

طبیعی، گردشگری و صنعتی و موانع اداری و مالی  هایزمینه
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ن ای هایریشه ازجملهمستقل و کارآفرینی  هایوکارکسببرای 

مسائل بوده است.

  

 

 وتحلیل مسائل در مقوله اقتصادی: روند تجزیه29شکل 

 1395منبع: نگارندگان، 

  همکاری اقتصادیتعیین میزان 

میزان همکاری عملکردی بین سه شهرستان کرج، شهریار و 

است. نتایج این تحلیل  شدهانجامبه روش تحلیل تناظر تهران 

که  هاییشهرستان شکل. در این شودمیدیده  22 شکلدر 

تصادی ساختار اق ازنظرهستند  ترنزدیکفاصله به یکدیگر  ازنظر

باالتر است.  هاآنهستند و میزان همکاری  ترشبیهبه هم 

شهرستان کرج نسبت  شودمیزیر دیده  شکلکه در  طورهمان

دارد. که به این  تریکمبه شهرستان شهریار به تهران فاصله 

بوده و امکان  ترشبیه هاآنمعنی است که ساختار اقتصادی 

ر د که هاییفعالیت شکلدر این  چنینهمهمکاری آن دو باالتر. 

ی آن تخصص نسب گرنشان اندقرارگرفتهنزدیکی یک شهرستان 

ه است منطق کارتقسیمنقش شهرستان در  نوعیبهشهرستان و یا 

 که در ادامه آمده است.

 

 

 یهاشهرستان: تعیین میزان همکاری اقتصادی میان 30شکل 

 حوزه با روش تحلیل تناظر

 1395 منبع: نگارندگان،

 تحلیل روندهای اقتصادی موجود 

سهم را در اقتصاد استان  ترینبیش، بخشی که 8 مطابق جدول

و  فروشیعمده البرز دارد، بخش خدمات است که شامل:

 عمده اقتصادی در استان البرز یهابخش: سهم 8جدول 
 نقاط روستایی نقاط شهری کل استان بخش

 24.27 2.06 4.17 کشاورزی
 33.5 38.4 37.6 صنعت
 34.89 54.39 52.54 خدمات

 تهران:
سایر  – غذاخدمات جا و  –آموزش 
اطالعات و  –مالی و بیمه  -خدمات

 ارتباطات

 شهریار:

 –کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری 

 کشت و صنعت

 کرج:

-امالک و مستغالت -ساختمان  
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و موتورسیکلت،  ی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتورفروشیخرده

ا ج تأمینخدماتی مربوط به  هایفعالیت، یو انباردار ونقلحمل

 هایفعالیت مالی و بیمه، هایفعالیت و غذا، اطالعات و ارتباطات،

، علمی و فنی، ایحرفه هایفعالیتو مستغالت،  کامال

و خدمات پشتیبانی، اداره امور عمومی و دفاع؛  یادار هایفعالیت

 سالمتبهمربوط  هایفعالیت، آموزش، یاجتماعی اجبار تأمین

اجتماعی، هنر، سرگرمی و تفریح، سایر  یانسان و مددکار

کارفرما،  عنوانبهنوارها خا هایفعالیتخدماتی،  هایفعالیت

تولید کاالها و خدمات توسط  ناپذیرتفکیک هایفعالیت

و  هاسازمان هایفعالیتخودمصرفی و  یمعمولی برا یخانوارها

 است. مرزیبرون هایهیئت

نتیجه مقایسه شاغالنی که محل کارشان در محل  چنینهم

هم س ترینکمشهریار  شهرستان دهدمیبوده، نشان  هاآنزندگی 

ز ا توجهیقابلشاغالن در محل سکونت را دارد و کرج نیز سهم 

 .کنندمیشاغالن آن در شهر دیگر کار 

مقایسه سهم شاغالن در محل سکونت در  9جدول 
 تان تهرانحوزه با شهرس یهاشهرستان

 

 محل تحصیل محل کار جمع

همین 
 شهر

شهر 
 دیگر

همین 
 شهر

شهر 
 دیگر

همین 
 شهر

شهر 
 دیگر

 0.07 0.88 0.02 0.90 0.05 0.89 تهران

 0.16 0.81 0.31 0.65 0.24 0.72 رجک

 0.16 0.81 0.42 0.53 0.31 0.66 اریشهر

 1390منبع: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن، 
 

 عمده فعالیتی هایبخشتحلیل تغییر سهم در استان البرز در 

ان به در این است پیشرواین مسئله بود که سه فعالیت  نمایانگر

هستند.  شامل صنعت و ساخت، ساختمان و مستغالت ترتیب

نشان داد که در شهرستان کرج  بهره مکانیتحلیل  چنینهم

 شهریاران و در شهرست مرزیبرون هایهیئتو  هاسازمان

 انیبهره مکمیزان  ترینبیش ماهیگیریو  داریجنگلکشاورزی، 

 را دارا هستند.

تاج   .5 یدی و    ها پیشتتراناستتتن های کل و نیرو

 فضای توسعه سناریو نگاری
 و نیروهای محرک توسعه هاپیشران. تعیین 5.1

و  اثرات منفی توانندمیکه  اندتوسعهنیروهای محرک  هاپیشران

ه به ، بستهاآن تأثیرگذاریمیزان و سوی و  باشند داشتهمثبت 

 هایپیشران 9، دارد. در جدول شماره هاآن کارگیریبهنحوه 

شهریار در دو بعد منفی و مثبت نمایش  -توسعه منطقه کرج

 است. شدهداده

سناریوهای برآمده از  5.2 شران . تعیین  و نیروهای   هاپی

 محرک توسعه

سناریو ویزارد و با استفاده  افزارنرمدر این قسمت، با استفاده از 

از نیروهای محرک توسعه، به تهیه سناریوهایی برای نحوه توسعه 

است. سناریو نگاری دارای  شدهپرداختهمنطقه کرج شهریار 

شامل؛  هاروشمختلفی است که مواردی از این  هایروش

 ،نگریپسلی رویدادها، قضاوت شهودی، سناریوهای ثابت، توا

 .شودمی سازیمدلابعاد عدم قطعیت، تحلیل اثرات متقابل، 

 نمایش 10سناریوهای مطرح در این پژوهش در جدول شماره 

و  هاپیشرانهمچنین میزان اثرگذاری هریک از  است. شدهداده

 شکلدر  هاپیشرانآمده از این  به وجودمحتمل  هایآینده

 است. شدهدادهنشان  23شماره 
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 توسعه فضای نگاری سناریو کلیدی نیروهای و هاپیشران 9 جدول
 روندهای موجود و محتمل ریزیبرنامهاصول  مقوله

ی
ط زیست

محی
 

 زیست پذیری

  استفاده پایدار از منابع
 طبیعی

 کیفیت مطلوب منابع آب 

  محیط  هایآالیندهکنترل
 زیستی

و کشاورزی 
 باغداری

 کشاورزی و باغی و فرسایش خاک هایزمین زوالروبهادامه روند 

مزیت نسبی و حفظ اراضی  عنوانبهکشاورزی و باغی  هایجاذبهاستفاده از 
 کشاورزی

 آوریتاب
  توجه به خصوصیات

ژئومورفولوژیک زمین در 
 هابارگذاری

 اکو توریسم
باز به فضاهایی برای جذب  و تبدیل فضاهای طبیعی و چشم اندازهای سبز

 سرریز جمعیت

 اکو توریسمو تقویت  گردیطبیعت هایجاذبهاستفاده از 

 آلودگی
 خاک، آب، هوا و صوتی هایآلودگیادامه روند فعلی در برخورد با 

 هاآالیندهتغییر رویکرد در حذف و کنترل 

 

 منابع آب
 آب کشاورزی کرج ادامه افت سالیانه آبخوان دشت کرج و کاهش منابع

تخصیص بهینه منابع آب به مصارف کشاورزی منطقه و استفاده پایدار از منابع 
 آب

عناصر ارزشمند و 
 طبیعی هایدارایی

 اکو توریسمبه  توجهیبیطبیعی و  هایداراییاستفاده ناپایدار از 

البرز  شدهحفاظتحساس منطقه  هایزیستگاهپایدار از مناطق آزاد و  مندیبهره
 اکو توریسمتقویت  منظوربهمرکزی، طالقان، طالقان رود و اشتهارد 

ی
کالبد

 

 گراییتکامل

  جایبهروابط گره ای 
 ایشبکهمرکزگرایی و روابط 

 سلسله مراتبی جایبه

  هاآنو تنوع  هامقیاستعدد 

 

نظام زیرساختی و 
 نظام محورها

 

 هایسامانهبه ارتباطات با  تأکیدو  سویهیکعملکردی  هایجریانتداوم 
 شخصی ونقلحمل

 لونقحمل هایسامانهو  هاپایانهارتقای عملکردی و ارتباطی نظام شبکه معابر و 
 عمومی

 

 آوریتاب

  حفظ مراکز حیاتی و حساس
 حیاتی هایشریانو 

  خطرناک و  تأسیساتایمنی
 ایمنطقه

 نظام مراکز
 به سمت تهران جمعیت نامتوازنادامه روند مرکزگرایی و توزیع 

 بین کرج و تهران و شهریار فضایی افزاییهمهمکاری و 

 هاپهنهنظام 

 توسعه پراکنده و نگاه اقتصادی در توزیع و تخصیص خدمات

توسعه منطبق بر رشد هوشمند و تخصیص بهینه و عادالنه خدمات بین مراکز 
 جمعیتی

 ادامه روند تفکیک محل اشتغال و محل سکونت

 تلفیق نظام سکونت و اشتغال

در تحلیل مناسبت  آمدهدستبهتوسعه  هایمحدودیتبه امکانات و  توجهیبی
 محیطی

 توسعه در اراضی قابل بازیافت و بدون محدودیت محیطی

ی
اجتماع

 

 گراییتکامل
  توزیع منعطف جمعیت میان

 مراکز جمعیتی
 مهاجرت

 غیررسمیتداوم مهاجرت و تشدید اسکان 

 هامهاجرتتوانمندسازی و کنترل 

 زیست پذیری

 همبستگی اجتماعی 

 عدالت اجتماعی 

  دسترسی به خدمات
 زیربنایی و امکانات

 آموزش
 اکتفا به روند تحصیالت کنونی

 افزایش سطح تحصیالت عالی نسبت به متوسط کشوری

 آوریتاب
 سرمایه اجتماعی و فرهنگی 

 امنیت اجتماعی و فرهنگی 

 پذیریمشارکت 
 تشخص اجتماعی

 جمعیت و پایین بودن منزلت شغلی ثباتیبیادامه روند 

 رسیدن به ثبات جمعیتی منظوربهارتقای منزلت شغلی و تالش 

ی
صاد

اقت
 

 گراییتکامل

  جایبهروابط گره ای 
 ایشبکهمرکزگرایی و روابط 

 سلسله مراتبی جایبه

  هاآنو تنوع  هامقیاستعدد 

نظام ارتباطات 
 اقتصادی

 و وابستگی اقتصادی به تهران سویهیکجریان 

 فعالیتی با تهران افزاییهمهمکاری و 

 آوریتاب

  حفظ مراکز حیاتی و حساس
 حیاتی هایشریانو 

  خطرناک و  تأسیساتایمنی
 ایمنطقه

ساختار اجتماعی 
 اقتصاد

، غیر کارآفرین و خالق به غیرمتخصص، درآمدکم هایگروهتداوم مهاجرت 
 محدوده

 توانمندسازی مهارتی و تخصصی افراد

رقابتی و  هایمزیت
 نسبی

 صرف بر تغییر ساختار کشاورزی به صنعت و وابسته به تهران تأکیدتداوم 

، کشاورزی در اکو توریسماز ساختار متنوع اقتصادی متشکل از  مندیبهره
 با تهران افزاییهم

 1395منبع: نگارندگان، 
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 و نیروهای کلیدی توسعه هاشرانیپآینده محتمل ایجادشده از  23شکل 

منبع: نگارندگان
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 منطقه فضایی توسعه در محتمل سناریوهای :10 شماره جدول
 سناریو دوم )سناریوی برتر( سناریو اول

  کشاورزی، استفاده از فضاهای  هایزمین زوالروبهادامه روند
طبیعی برای جذب سرریز جمعیت؛ ادامه روند برخورد با 

؛ ادامه افت سالیانه آبخوان دشت کرج، استفاده ناپایدار هاآالینده
 هاجریان، تداوم اکو توریسمبه  توجهیبیطبیعی و  هایداراییاز 

 نقلوحمل ایهسامانهبه ارتباطات با  تأکیدو  سویهیکعملکردی 
جمعیت به  نامتوازنو توزیع  مرکزگراییشخصی، ادامه روند 

توسعه  هایمحدودیتبه امکانات و  توجهیبیسمت تهران؛ 
در تحلیل مناسبت محیطی، تداوم مهاجرت و تشدید  آمدهدستبه

، اکتفا به روند تحصیالت کنونی، جریان غیررسمیاسکان 
 هایگروهمهاجرت  تداوماقتصادی به تهران؛  و وابستگی سویهیک
 دتأکیبه محدوده، تداوم  غیر کارآفرینو  غیرمتخصصو  درآمدکم

 ساختار کشاورزی به صنعت و وابسته به تهران تغییرصرف بر 

  هایجاذبهمزیت نسبی، استفاده از  عنوانبهاستفاده از جاذبه کشاورزی 
نه ، تخصیص بهیهاآالیندهرل ، حذف و کنتاکو توریسمطبیعی برای تقویت 

پایدار از مناطق آزاد و  مندیبهرهمنطقه،  کشاورزیمنابع آب به مصارف 
حساس منطقه، ارتقای عملکردی و ارتباطی نظام شبکه معابر و  هایزیستگاه

بین کرج و  افزاییهمعمومی، همکاری و  ونقلحمل هایسامانهو  هاپایانه
ضی قابل بازیافت و بدون محدودیت محیطی، تهران و شهریار، توسعه در ارا

، افزایش سطح تحصیالت عالی نسبت به هامهاجرتتوانمندسازی و کنترل 
رسیدن به ثبات  منظوربهمتوسط کشوری، ارتقای منزلت شغلی و تالش 

فعالیتی با تهران، توانمندسازی مهارتی و  افزاییهمجمعیتی، همکاری و 
 ماکو توریسختار متنوع اقتصادی متشکل از از سا مندیبهرهتخصصی افراد، 
 با تهران افزاییهمو کشاورزی در 

1395نگارندگان،  منبع:

 و اهداف اندازچشم. تدقیق 6
اولیه و اهداف کالن اولیه  اندازچشمدر این قسمت از پژوهش، 

ساله، پس از  20در افق  موردنظربرای منطقه  شدهمطرح

بررسی وضعیت کنونی و روندهای منطقه، مورد بازبینی و 

 .اندقرارگرفتهتدقیق 

 نهایی اندازچشم 

  برگزاری رویدادهای مهم در  مرکز :1415منطقه

 منطقه

  نوین و  هایفناوریدانش و  مرکز :1415منطقه

 در منطقه .High Techصنایع 

  طبیعی  هایجاذبهسرشار از  محیطی :1415منطقه

 .و گردشگری و زیست پذیر برای تمامی افراد

 اهداف کالن 

  و ساختار  گراتکاملساختار عملکردی و کارکردی

 میان کرج و شهریار و تهران افزاهمارتباطی 

 سکونتگاهی پویا و محیطی زیست پذیر 

 تاب آور کالبدی تحقق دستیابی به ساختار-

 . محیطی منعطف تحقق عملکردی و

 یگذارسیاستش تدوین بیانیه راهبردی و نق. 7
اساسی این پژوهش، بیانیه راهبردی  هایخروجییکی از 

 شکلآن،  درنتیجهاز ماتریس تحلیلی سوات و  آمدهدستبه

خروجی  عنوانبه شکلاست که درواقع این  گذاریسیاست

بیانیه راهبردی، سازمان فضایی پیشنهادی و  بروندادنهایی و 

 شبکه ارتباطی پیشنهادی، چنینهمپیشنهادی و  منطقه بندی

در  گذاریسیاست شکلالزم به ذکر است که  است.

 است. شدهدادهنشان  پیشنهادهای

 . تدوین بیانیه راهبردی7.1

، معضالت بندیدستهبرای تدوین بیانیه راهبردی، ابتدا به 

و نیروهای محرک  هاپیشران، خطرات و هادارایی، هاپتانسیل

کنترل و خارج از کنترل،  تحتعوامل  دودستهتوسعه، به 

است. درواقع چارچوب سوات در این قسمت  شدهپرداخته

قرارگرفته و عوامل به چهار بخش قوت، ضعف،  مورداستفاده

ک . سپس ماتریس استراتژیاندشده بندیتقسیمفرصت و تهدید 

ز اهداف کالن برای هریک ا گرفتهشکل هدف سو صورتبه

است. در جدول شماره  شدهدادهاین ماتریس شرح  شدهمطرح

 است. شدهدادهبیانیه راهبردی پژوهش نشان  11
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 بیانیه راهبردی پژوهش 11جدول 

 سیاست راهبرد هدف

 ساختار عملکردی،

و ارتباطی  یکارکرد

 گراتکامل

اکو  ایجاد توستتتعه گردشتتتگری طبیعت بنیان و      

  شتتدهحفاظتبه دلیل مجاورت با منطقه  توریستتم

در   گردیطبیعتتت هتتایجتتاذبتتهالبرز مرکزی و 

 شهریار، کردان، برغان و اشتهارد

  ی  زیستتت هایپتانستتیلنوین و متنوع در شتتهریار با توجه به  هایفعالیتایجاد

 (Theme Park) یموضوع یهاپارکو  شناسیگیاه هایباغآن از قبیل 

   در مناطق دارای   اکو توریسم افراد و توسعه   موردنیازایجاد خدمات گردشگری

 کردان، برغان ازجمله گردیطبیعتجاذبه 

   فاده مبتنی بر یت استتتت یل   محیطی از  های ظرف تانستتت قا    های پ طبیعی و ارت

 نوین هایشیوهگردشگری طبیعت به 

کاری و    جاد هم یان کرج و تهران و   افزاییهمای م

تمرکزگرایی و ایجتتاد روابط     شتتتهریتتار کتتاهش   

  کارتقستتیمستتلستتله مراتبی و   جایبه ایشتتبکه

مبتنی بر نقش و عملکرد میتتان شتتتهرهتتا در                 

 با یکدیگر افزاییهم

 توزیع متوازن جمعیت بین مراکز جمعیتی 

   سهیل ارتباط ا  هنآمیان  ایشبکه ایجاد نقش متمایز برای مراکز جمعیتی و ت

 نقش کشاورزی برای شهریار، نقش دانش و فناوری برای کرج()

    یقلونحملتسهیل ارتباط بین مراکز جمعیتی و بهبود عملکرد و سرعت نظام  

 نوین و پاک هایروشبا  (عمومی ایمن، سریع و پاک ونقلحمل، هاپایانه)

کشتتاورزی و تبدیل آن   هایفعالیت وریبهرهارتقا 

 در شهرستان شهریار یژهوبهبه مزیت رقابتی 

 سطح تولید باال بردننوین در حوزه کشاورزی و  هایفناوریاز  گیریبهره 

 از دانش متخصصین برای افزایش بازدهی محصوالت گیریبهره 

ز  ا گیریبهرهارتقا سطح سواد و آموزش ساکنان و    

نیروهای متخصتتص موجود در منطقه در صتتنایع   

 بنیاندانش

    از   گیریبهرهایجاد مراکز آموزشتتی برای افزایش مهارت و ستتواد ستتاکنین و

 نیروهای متخصص ساکن در منطقه

 از نیروهای متخصتتتص پایتخت برای آموزش به افراد ستتتاکن در        گیریبهره

 ارتباطی مناسب هایراهمنطقه با توجه به نزدیکی و 

سکونتگاهی پویا و 

محیطی زیست پذیر 

و  هاانسانبرای 

 جانوران

صتتتوتی، هوا،   هتای آلودگیجلوگیری از افزایش 

 هاآنجهت کاهش  هاییبرنامهو تدوین  وخاکآب

   سترش سبز و طبیعی برای پاالیش آلودگی هوا و کاهش آلودگی    هاپهنهگ ی 

 صوتی

 تدوین ضوابط و مقررات و ملزم کردن صنایع به استفاده از فیلترهای تصفیه 

  گی  بیشتر از بهای تصفیه آلود کهنحویبه کنندهآلودهوضع مالیات برای صنایع

 باشد.

طبیعی در   هایپتانستتتیلو  هاداراییاز  گیریبهره

تی        فیتتت زیستتت ظر بع )   راستتتتتتای   Bioمنتتا

Capacity) 

           نابع و فاده از م ظارتی مردمی و دولتی برای کنترل استتتت های ن هاد جاد ن ای

 ارزشمند طبیعی هایدارایی

  در راستای استفاده بهینه از منابع سازیفرهنگایجاد نهادهای آموزشی و 

آب   هایستتتفرهاز  رویهبیجلوگیری از برداشتتتت 

 زیرزمینی و کاهش سهم آب بخش کشاورزی

  رویهبیبرای جلوگیری از برداشتتتت  گیرانهستتتختتدوین ضتتتوابط و مقررات  

 زیرزمینی هایآب

 آب آشامیدنی تهران از منابع آبی دیگر تأمین 

سکونتگاهی پویا و 

محیطی زیست پذیر 

و  هاانسانبرای 

 جانوران

یداد در     جاد گردشتتتگری مبتنی بر رو قه   ای منط

(Event Tourism) 

       در آزادراه تهران ایمنطقه ایجاد مراکز نمایشتتتگاهی بزرگ با مقیاس ملی و-

 کرج برای دسترسی بهتر پایتخت

  محدوده با ایجاد فضاهای فرهنگی و مبتنی بر گردشگری رویدادبرندینگ 

باال با تعدیل جریان        وریبهرهبا   های فعالیت  ایجاد  

فه یک  کار اقتصتتتتادی بین تهران و    طر نیروی 

 شهرهای حوزه

 حمایتی برای جذب نیروی انستتتانی   هایبستتتتهگرفتن تستتتهیالت و  در نظر

  جایبهکرج و شهریار  هایحوزهمتخصص و ماهر درون محدوده به اشتغال در 

 تهران

  علم و فناوری و مناطق دانشی با امکان تبادل اطالعات هایپارکایجاد 

  آموزشی برای افزایش سطح مهارت افراد هایپارکایجاد 

بتتاغی و  هتتایزمینجلوگیری از رونتتد تبتتدیتتل 

برای جذب سرریز   شده ساخته کشاورزی به اراضی   

 جمعیت

  مسکونیافزایش تراکم 

         ضی شاورزی به ارا ضی ک ضوابط و مقررات برای جلوگیری از تبدیل ارا تدوین 

 شدهساخته

ستفاده از   نوین   هایزیرساخت جدید  هاییفنّاورا

 برای آبیاری اراضی کشاورزی و مصرف بهینه آب

   ستفاده از ( برای جلوگیری از  TDR) یتمالکنظیر انتقال حق  هاییسیاست  ا

 پتانسیل کشاورزی به اراضی مسکونیتبدیل اراضی با 

 درنظرگرفتن نهادهای نظارتی یکپارچه برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی 
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 شهریار -کرج منطقه پیشنهادی گذاریسیاست شکل 13 شماره شکل

نگارندگان منبع:

 . پیشنهادهای پژوهش
 عنوانبهدر این بخش از پژوهش، تمامی بندهای پیشین 

 مورداستفادهبرای ارائه سازمان فضایی پیشنهادی  دروندادی

امل؛ ، شموردنظرپژوهش  پیشنهادهای طورکلیبه. اندقرارگرفته

ایدئوگرام پیشنهادی، سازمان فضایی پیشنهادی، شبکه 

ارتباطی پیشنهادی و منطقه بندی پیشنهادی شده است. 

منطقه بندی پیشنهادی و بیانیه راهبردی،  شکلهمچنین 

 گذاریسیاست شکلاساسی برای  دروندادهای عنوانبه

خروجی نهایی  عنوانبه شکلقرارگرفته که این  مورداستفاده

 نمایان شده است.

 . ایدئوگرام پیشنهادی8.1

کلیتی بدون داشتن جزییات و حتی بدون  به مفهومایدئوگرام، 

تبعیت از فرم واقعی، روابط و مقیاس و عملکردهای کالن را به 

باز،  و شهریار، سه بستر سبز -. در منطقه کرجگذاردمینمایش 

پوسته و عرصه  عنوانبهگردشگری، و  سکونت و حفاظت

است. تمامی نقاط  قرارگرفته موردتوجهایدئوگرام پیشنهادی 

متفاوت نشان  هایمقیاسبا  هاییگره عنوانبهگاهی سکونت

 هدهندنشانو از طرف دیگر نیز رنگ هریک از مراکز  اندشدهداده

که این عملکردها با توجه به تخصیص وظایف  هاستآنعملکرد 

 پیشنهادشدهمنطقه و تهران،  افزاییهمو  گراییتکاملبرای 

منطقه کرج  ایدئوگرام پیشنهادی 10شماره  شکلاست. در 

 است. شدهدادهشهریار نشان 

 

 
 شهریار -کرج منطقه پیشنهادی ایدئوگرام 10 شماره شکل

 منبع: نگارندگان

 . سازمان فضایی پیشنهادی8.2



 

 

 1395بهار . 3فصلنامه مطالعات شهر و منطقه. شماره 

 

19 

، نظام محورها، هاکانونعناصر سازمان فضایی شامل؛ نظام 

. در ارائه سازمان فضایی پیشنهادی، نظام شودمی هاپهنهنظام 

مورد  افزاییهمو  گراتکامل باهدفمراکز و محورها بیشتر 

نیز بیشتر باهدف افزایش  هاپهنهو نظام  اندقرارگرفتهتجویز 

. قرارگیری کرج و اندگرفتهشکل آوریتابو  زیست پذیر

شهریار در یک مقیاس با عملکردهای متفاوت و مکمل در 

اساسی این سازمان فضایی  هایویژگیتهران، یکی از  برابر

بر  تأکیدجای دارد که  هاپهنهاست. نکته دیگر در نظام 

گردشگری حفاظتی و  هایپهنهشدن و همچنین  بنیاندانش

 آنچه. در نظام محورهای نیز زندمیباز در آن موج  و سبز

شدن و افزایش  ایشبکهقرارگرفته است،  موردتوجهبیشتر 

قطار سبک شهری و  صورتبهعمومی چه  ونقلحملسیستم 

 شکل، است. در ایجاده ونقلحملسیستم  صورتبهچه 

 12شماره  شکلسازمان فضایی پیشنهادی، در  11شماره 

 13شماره  شکلدر  درنهایتپیشنهادی و  بندیپهنه

پیشنهادی که خروجی نهایی بیانیه  هایگذاریسیاست

پیشنهادی است، به نمایش  منطقه بندیو  راهبردی

اندشدهگذاشته

 
 شهریار -کرج منطقه پیشنهادی فضایی سازمان 11 شماره شکل

 منبع: نگارندگان
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 شهریار -کرج منطقه پیشنهادی بندیپهنه 12 شماره شکل
نگارندگان منبع:

 گیرینتیجه

در پژوهش حاضر به شیوه  شدهانجام هایتحلیلبا توجه به 

شهریار  -که محدوده کرج شدهحاصل نتیجه اینراهبردی 

 فزاییاهمو در  ایمنطقه کارتقسیمدر  تریپررنگنقش  تواندمی

 گردشگریبا تهران در ارتباط با پیشران توسعه خود ازجمله 

ی و همکار افزاییهمدر  بنیاندانشطبیعت، کشاورزی و صنعت 

باال  و نوین و با تکنولوژی کمتر آالیندهبا تهران و توسعه صنایع 

داشته باشد. از سوی دیگر در کنار تقویت نقش خود در 

زیست و سکونت خود را  هایکیفیتمحدوده بایستی  ایمنطقه

تقویت کرده و  زیست پذیریو  آوریتاب هایانگاشتدر قالب 

مهیا سازد و از طرف  هاآنخود را برای ساکنان  درشانمحیطی 

دیگر به ارتقای توانمندی مهاجرین واردشده به محدوده 

 بپردازد.

 

 

 

 منابع

  ،1390مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن 

  ،1385مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن 

 1392اصل، بهزاد:  ملک پورو  محمدحسین؛ زادگانفیشر :

 ، دانشگاه شهیدیامنطقهاستراتژیک توسعه  یزیربرنامه

 بهشتی، تهران

 کاربرد 1392؛ میر نجف، حسن و موسوی، حکمت نیا :

 ،یاهیناحشهری و  یزیربرنامهبر  تأکیدمدل در جغرافیا با 

 آزادپیماانتشارات 

 1394طوسی، سحر؛  ندایی، محمدحسین و زادگانفیشر 

، دانشگاه یامنطقه یزیرامهبرنو فنون  هاروشجزوه درسی 

 شهید بهشتی



 ریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرجبرنامه
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 برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج )کرج، ساوجبالغ، نظرآباد(
 4، ساغر میرهاشمی 3، تهمینه الدی 2جو، مصطفی صلح1سمیه شعبانی

 چکیده 

پرداخته شود. این برنامه  "ریزی توسعه مجموعه شهری کرجبر برنامه راهبردی مؤثر"در این گزارش سعی شده است بر عوامل 

ای شده برهای بررسیبندی مناطق شهر بنیاد و ویژگیشده که در مرحله نخست با توجه به گونهراهبردی در هفت مرحله ارائه

تحلیل  ،های تحلیل جریان، روشصورت ترکیبیشده است؛ سپس برای تعیین مرز محدوده بهمنطقه، نوع محدوده موردنظر تعیین

جواری و های اول )کرج( و دوم )ساوجبالغ و نظرآباد( به علت همای به کار بسته شد که درنهایت خوشهجاذبه و تحلیل خوشه

انداز اولیه با توجه به عنوان محدوده موردمطالعه انتخاب شدند. در مرحله بعد بیانیه چشمشدن در یک استان مشترک بهواقع

مسئولین ارائه شد. در سومین مرحله با توجه  ها، احکام فرادست و دیدگاهشده در خصوص مسائل اساسی، انگشتمطالعات انجام

ه ببر مسائل راهبردی منطقه پرداخته شد. در مرحله بعد شده به شناخت و تحلیل وضع موجود با تکیههای انتخاببه انگاشت

هر  هایشده و درنهایت با توجه به ویژگیها پرداختهها و پیامدهای هر یک از آنه و ریشهبررسی و تحلیل مسائل راهبردی منطق

برای تهیه این برنامه از یک از این مسائل و دالیل وقوع آن، نظریه پایه موردنیاز برای حل مسئله پیشنهادشده است. در ادامه 

سناریوی برتر  3ار سناریو ویزارد، از میان تمامی سناریوهای ممکن افزشده است و درنهایت با استفاده از نرمسناریوها استفاده

پذیر هدف دستیابی به اقتصاد خودکفا، رقابت 4شده و احکام فرادست، های انتخاببا توجه به سناریوی برتر، انگاشتمعرفی شدند. 

شده است. سپس برای منطقه تدوین ای، زیست پذیری با مدیریت صحیح انرژی و حکمرواییزا، توسعه متوازن منطقهو درون

ها ایدئوگرام پیشنهادی، سازمان فضایی پیشنهادی و درنهایت نقشه سیاستسازمان فضایی موجود بررسی و در مراحل بعد، 

منظور دستیابی به مفهوم توسعه متوازن، پیشنهادشده است که مراکز هشتگرد و شده است. ایدئوگرام پیشنهادی بهنمایش داده

عنوان یک مرکز واحد در قسمت غربی استان البرز، در مقابل کرج که در سازمان فضایی وضع موجود تنها مرکز مسلط د بهنظرآبا

عنوان مرکز مسلط ارتقاء یابد و درنهایت با توجه به سیاست استان است، تقویت شوند و همچنین در جنوب استان، اشتهارد به

ریزی، سه قطب کرج، هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد با یکدیگر ارتباط محدوده مورد برنامهعنوان اقتصاد پایه بنیان بهصنعت دانش

 عملکردی داشته باشند.         
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 . مقدمه1
های ها و برنامهگذشت زمان بسیار از آغاز طرح باوجود

ناموفق بودن  مسئلهای در ایران، همواره شهری و منطقه

های جامع در دستیابی به رشد، طرح ویژهبهها این برنامه

مطرح بوده است. از عواملی  شدهتدوینتوسعه و دیگر اهداف 

توان توجه کم به اند میشده مسئلهکه منجر به ایجاد این 

سازی و خرد جمعی و کاهش مشارکت در تصمیم

 بینیپیشغیرقابلتوجهی به پیامدهای ها، بیگیریتصمیم

ها و ها، توجه ناکافی به امر مهم اجرای برنامهو عدم قطعیت

 های توسعه ایران را نام برد.هفقدان نگاه راهبردی در برنام

 حاضر، برنامه از تهیهذکر شد هدف  آنچهبا توجه به  

ریزی توسعه بر برنامه مؤثربر عوامل راهبردی  تأکید

پرداختن به همه عوامل و  جایبهمجموعه شهری کرج، 

 ورمنظبهجزئیات، پیوند بین بیان نظری و عملی برنامه 

ل کاربست در اقتصاد، تبدیل دانش انتزاعی به اصول قاب

، اجتماع و فرهنگ منطقه و خلق فضایی که زیستمحیط

زمینه مشارکت ذینفعان و نهادهای اجتماعی را فراهم آورد، 

 بوده است.

در برنامه راهبردی مجموعه شهری کرج با توجه به 

مرحله،  ۷استفاده از تفکر راهبردی، فرایندی کلی در 

 ه شده است.آورد 1شماره طراحی شد که در شکل 

 
ریزی راهبردی مجموعه شهری فرایند برنامه -1 شکل

 کرج
 : نگارندگانمأخذ

 تعیین محدوده موردمطالعه .2

 اهآنبنیاد و روابط میان  بندی مناطق شهرگونه 2.1

                                                           
5 City-ness 

ـ ابر )کالن 5ایمناطق شهر بنیاد شامل شهر حومه  شهر 

شهری، منظومه  منطقه کالن ـ       شهری  شهر، ناحیه کالن 

ای ـ  مجموعه شهری و تجمع شهری(، شهر حومه ـ  شهری 

شهری     6ایشهر منطقه  شهری عملکردی، منطقه  )منطقه 

ای )مگالوپولیس  ای و شهر منطقه( و شهر منطقهچندهسته

 ای و ابرمنطقه یا چندهسته ـ        شهر   شهری، ابر  یا زنجیره

 (.13۸3، مهدی زاده) باشند( میمنطقه

 بندی مناطقتعیین نوع محدوده با توجه به گونه    2.2

 بنیاد شهر

به ویژگی     جه  یل        با تو عه از قب طال حدوده موردم های م

تشــابه و تجانس اقتصــادی و اجتماعی، جریانات جمعیتی، 

ــرمایه ــتگی و ارتباط عمیق س ای، خدماتی و کاالیی و وابس

گاه    ــکونت یان مراکز و سـ قه ازنظر    م های موجود این منط

بنیاد بسیار شبیه به منطقه شهری     بندی مناطق شهر گونه

 عملکردی است.

ــهری عملکردی: یک بازار کار ویژه )مجموعه  منطقه شـ

طور روزمره به شهرستان هایی که نیروی کار را بهشهرستان

 .(Parr, 2005) است فرستند(مرکزی می

 تعیین مرز محدوده: 2.3

قه و      به  ــتردگی منط لت گسـ به ع انواع آن، طورکلی 

هــای مختلف و متعــددی برای تعیین محــدوده و روش

شــود؛ ازجمله روش عددی وزن بکار گرفته می مرزهای آن

 ها، روش جاذبه و غیره.بندی، روش تحلیل جریان

های تحلیل صــورت ترکیبی، روشدر پژوهش حاضــر به

ده و شای بکار بستهها، تحلیل جاذبه و تحلیل خوشهجریان

 ه شرح زیر بوده است:فرایند کار ب

ها که بر اســات تحلیل مرحله اول( انتخاب شــهرســتان

خاب        به انت جاذ مدل  یان و  له،    شـــدهجر ند: در این مرح ا

صله یک شهرستان   شهرستان کرج     هایی که در فا ساعته با 

شتند با بهره  گیری از برنامه گوگل مپ و با احتساب  قرار دا

تان           ــ ــهرسـ ند. شـ ید خاب گرد یک موجود انت ای  ه تراف

ساوجبالغ، قدت،   شده عبارت انتخاب اند از: کرج، نظرآباد، 

 شهریار و مالرد.

مل      عا یل  ته   مرحله دوم( تحل ــ مل    ها و دسـ عا ندی  ها   ب

ــته نرم : در این مرحله، تعدادی معیار و  SPSSافزاری دربس

ستان        شهر شخیص همگنی  های موردنظر شاخص برای ت

6 Town-ness 
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که در نرم    ید  یا  SPSSافزار تعیین گرد بی قرار مورد ارز

 گرفتند.

ای: درنهایت با اســتفاده از مرحله ســوم( تحلیل خوشــه

ای، سه خوشه به دست آمد که نتایج آن در     تحلیل خوشه 

 آورده شده است. 1جدول شماره 

 ایآمده از تحلیل خوشهدستهای بهخوشه - 1 جدول

 خوشه سوم خوشه دوم خوشه اول

 کرج

 قدت نظرآباد

 ساوجبالغ
 شهریار

 مالرد
 نگارندگان: مأخذ

هایت   ــه درن به علت هم   خوشـ جواری و های اول و دوم 

ــترک به    واقع ــتان مشـ ــدن در یک اسـ عنوان محدوده   شـ

 موردمطالعه انتخاب شدند.

 
 مطالعه در استان البرز موقعیت محدوده مورد -2 شکل

 نگارندگان ماخذ:

 اولیه اندازچشم. تدوین بیانیه 3
 اجمالی یابیمسئله 3-1

 کالبدی منطقه هایمسئله 3-1-1

مسائل کالبدی در اسناد فرادست توزیع  ترینمه ازجمله

دلیل آن  ترینمهمها است که ناعادالنه خدمات و زیرساخت

توان باال بودن مهاجرت در منطقه دانست، عدم وجود را می

ای جهت استفاده از زمین و هدایت سمت الگو و برنامه

های ارتباطی و شهر، گسترش زیرساخت شبکه ٔتوسعه

های ناشی از آن به علت گسترش شهر به اطراف و هزینه

 ارتباطی نامناسب در برخی نقاط، اشاره کرد. ٔشبکه

اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی  هایمسئله 3-1-2

 منطقه

توان به نابرابری و مسائل اجتماعی، می ترینمهم ازجمله

عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در سطح منطقه و 

افت کیفیت زندگی و فقدان حداقل امکانات  درنتیجه

هایی از منطقه، زندگی در پهنه موردنیاززیستی و خدمات 

، تعلق و ناپایداری سرمایه اجتماعیعدم حس  همچنین

که  هامهاجرتان رشد سریع جمعیت و افزایش میز

به استان  موردمطالعهدالیل آن نزدیکی منطقه  ترینمهم

 ٔدرجهتبدیل نقاط روستایی پرجمعیت به شهر و در تهران و 

گذشته بوده  هایسالدر  یـ اجتماع یبعدی تحوالت اقتصاد

 اشاره کرد.است، 

 محیط زیستی منطقه هایمسئله 3-1-3

 توانمسائل محیط زیستی منطقه می ترینمهم ازجمله

 ،پراکنده روییبه میزان باالی آلودگی آب، خاک، هوا و صدا، 

پایین بودن سرانه فضای سبز در منطقه، نبود طرح جامع 

های محیطی استان، وجود آلودگیپایش مناطق زیست

 ، اشارهتجدید ناپذیرهای فسیلی و ناشی از مصرف انرژی

 کرد.

 قتصادی منطقها هایمسئله 3-1-۴

 ازجملهدر اسناد فرادست  شدهانجامطبق مطالعات 

توان به کاهش سهم مسائل اقتصادی منطقه می ترینمهم

های کشاورزی، صنعت و خدمات در طول زمان در فعالیت

شهرستان نظرآباد، تنوع کم استقرار واحدهای صنعتی و 

در شهرستان نظرآباد، عدم  شدهانجامهای فعالیت

های صنعتی در استان البرز و افزایش ی خوشهگیرشکل

 قیمت زمین، اشاره کرد.

 مدیریتی نهادی منطقه هایمسئله 3-1-5

توان به مسائل مدیریتی نهادی منطقه می ترینمهماز 

به مسائل  جانبههمهمدیریت ضعیف دولتی و عدم توجه 

جهت استفاده صحیح از  برنامهزیستی، فقدان الگو و محیط

زمین و هدایت سمت توسعه شهرها، عدم پایش و نظارت 

ها و افزایش روزافزون دقیق بر تولید و انتشار آالینده

های محیطی و کمبود نیروی کارشناسی متخصص آالینده

 و آزموده، اشاره کرد.

 احکام فرادست 3-2

طرح فرادست طرح آمایش  5در این بخش مطالعات 

ساله جمهوری اسالمی  2۰ اندازچشمرز، سند استان الب

 العهموردمطایران، برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه 

در قالب جدول  شدهآوریجمعاست که احکام  قرارگرفته

 است. شدهبیان 2شماره 
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 فرداست احکام -2 جدول

 حکم برنامه حیطه

 اجتماعی اقتصادی

 )برنامه پنجم توسعه( هاتوزیع جمعیت، متناسب با منابع فعالیتتعادل بخشی به  -

 های ساوجبالغ و نظرآباد در حد موجود )برنامه آمایش استان البرز(حفظ جمعیت شهرستان -

 )برنامه آمایش استان البرز( یعیب منابع طبیاجتناب از تخر منظوربه تیجمع یتعریف آستانه و اندازه بحران -

 های اجتماعی شهر و روستاالیهتعدیل شکاف  -

 اقتصادی

 )برنامه ششم توسعه( افزایش تعداد و سهم شاغلین صنعتی -

 زایی باال )برنامه ششم توسعه(مندی و بسیج کردن تمام امکانات در جهت رسیدن به اشتغالرشد اقتصاد پایدار و بهره -

 )برنامه آمایش استان البرز( یوهستانکدر حوزه  یو خدمات گردشگر یو باغدار یشاورزکتوسعه  -

 متوازن و متجانس )برنامه آمایش استان البرز( یاجتماع -یاقتصاد یزیرانجام برنامه -

 محیط زیستی

 برنامه پنجم توسعه() یعیطبزیستی و منابع های محدود محیطتوجه به ظرفیت -

 برنامه آمایش استان البرز(مختلف )زیست در سطوح حفاظت محیط یبرا موردنیازهای برنامه یه و اجرایته -

 برنامه پنجم توسعه() هادشتآب زیرزمینی در کلیه  یهاسفرهایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از -

 برنامه پنجم توسعه()تشویقی و حمایتی  یهااستیساعمال -

 مدیریت نهادی

ها و اقدامات اجرایی در جهت توسعه روستایی کشور جهت تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری         اتخاذ برنامه -

 برنامه ششم توسعه(اشتغال )با بهبود وضعیت 

سیب  - سی   آ س یل عدم موفقیدال شنا ست یت  س   یت و هدایجمع ینترلک یهاا سعه در چارچوب  ست یت تو ستان  یهاا   یا

 (البرز استان آمایش برنامه)

نگارندگان: مأخذ

 منظوربههای جهانی ها و ارزشمرور انگاشت 3-3

 اندازاستنتاج چشم

 آوریتاب 3-3-1

 استرت تحت هایسیستم توانایی را آوریتابهولینگ 

. ندکمی تعریف خود اصلی حالت به بازگشت و بهبود در

 جذب سیستم هر در که اختاللی میزان ر،تقیقد بیان به

 که ایدرجه و اندممی باقی حالت همان در ود شومی

 ,Holling) دارد را خود دهیباز سازمان توانایی سیستم

1973, p.23 

 پذیریرقابت 3-3-2

 اطالعات، جریان جذب در منطقه توانایی پذیریرقابت

 آن در که هاییسازمان و مردم فرهنگ، سرمایه، ،فنّاوری

بودبه و نگهداری برای توانایی کنار در شوندمی تلقی مهم

کیفین زندگی ساکنان و سطح استاندارد زندگی آنان  

 آن در نوآورانه ابتکاری محیط یک خلق توانایی اندازهبه

 .(Kostianen, 2000,p. 25)است 

 زیست پذیری 3-3-3

مفهومی کلی است که با برخی از مفاهیم  زیست پذیری

و اصطالحات دیگر همچون پایداری، کیفیت زندگی و 

کیفیت مکان، و اجتماعات سالم مرتبط است 

(Blassingame, 1998, p.8).. 

 اولیه اندازچشمارائه بیانیه  ۴-3

در خصوص مسائل  شدهانجامبا توجه به مطالعات 

دیدگاه مسئولین، کام فرادست، ها، احاساسی، انگاشت

عامل در  4ر هر بخش بر اسات این د شدهتدوینانداز چشم

 است. شدهبیان 3شماره جدول 

 

 هیاول اندازچشم -3 جدول

 اندازچشم حوزه

 اجتماعی
 با توزیع متوازن و متعادل جمعیت زیست پذیرای است منطقه

 است دارای عدالت اجتماعی و دسترسی یکسان به خدمات زیستی ایمنطقه

 اقتصادی
 پذیر با توزیع عادالنه ثروتای است رقابتمنطقه

 های شغلی برابر در سطوح مختلف شهریای با فرصتهای مناسب منطقهای است با زیرساختمنطقه

 کالبدی
 لکردیآور با مدیریت مناسب محیطی و روابط عمای است تابمنطقه

 و رشد هوشمند شدهریزیبرنامهاست با توسعه  ایمنطقه
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 زیستیمحیط
 تجدید پذیرمنابع  کارگیریبهای است دارای مدیریت مناسب زیست بومی در منطقه

 جهت حفظ منابع شدهریزیبرنامهای است با جمعیت پایدار و منطقه

: نگارندگانمأخذ

آورده شده است. 4ها در جدول شماره علت انتخاب آن ردهبنام هایانگاشتموجود، و ویژگی  هایمسئلهبا توجه به 

 هاآنها و ویژگی دلیل انتخاب انگاشت - ۴ جدول

 ویژگی انگاشت علت انتخاب انگاشت

ب
تا

ی
ور
آ

 

 های مناسبفقدان زیرساختـ 

 مهاجرت روستاییان به شهرهاـ 

 نامتعادل جمعیت در مناطقتوزیع ـ 

ها و افزایش عدم پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آالیندهـ 

 های محیطی و کمبود نیروی کارشناسی متخصصروزافزون آالینده

زیستی و پایداری، ظرفیت یک مدیریت محیط

 سیستم اقتصادی ـ اجتماعی

ت
قاب
ر

ی
یر
پذ

 

 هاتوزیع ناعادالنه خدمات و زیرساختـ 

 افت کیفیت زندگی و فقدان حداقل امکانات زیستیـ 

 تنوع کم استقرار واحدهای صنعتـ 

 

 گسترش عدالت اجتماعیـ 

و جذب  موردنیازهای ایجاد زیرساختـ 

 خارجیهای گذاریسرمایه

اطالعات،  جریان جذب در منطقه تواناییـ 

 مردم فرهنگ، سرمایه، ،فنّاوری

 زندگی کیفیت بهبودـ 

 نوآورانه ابتکاری محیط یک خلق تواناییـ 

ی
یر
پذ
ت 

یس
ز

 

 باال بودن مهاجرت در منطقهـ 

ای جهت استفاده از زمین و هدایت سمت عدم وجود الگو و برنامهـ 

 شهر ٔتوسعه

 پرجمعیت به شهرقاط روستایی تبدیل نـ 

به مسائل  جانبههمهمدیریت ضعیف دولتی و عدم توجه ـ 

 زیستیمحیط

ها و افزایش دقیق بر تولید و انتشار آالیندهعدم پایش و نظارت ـ 

 های محیطی و کمبود نیروی کارشناسی متخصصروزافزون آالینده

 

 پایداری

 بهبود کیفیت زندگی

 گسترش اجتماعات سالم 

 ماخذ: نگارندگان

 موجودشناخت و تحلیل وضع  ۴
 ل،شده بخش قببه انگاشتهای انتخاب با توجهدر این بخش 

ردی راهب مسائل برتکیهبا  وضع موجودشناخت و تحلیل  به

 .شده استپرداختهمنطقه، 

 زیستیشناسایی و تحلیل نظام محیط ۴-1

 ست در استان البرزیزطیتحت حفاظت مح مناطق ۴-1-1

 البرز مرکزی شدهحفاظتمنطقه 

انی شکارب شورای عالیبرابر مصوبه قانونی  1346در سال 

تار، که 64119، با مساحت البرز مرکزیو نظارت بر صید، 

 .(3شکل ) استشده محسوب  شدهحفاظتمنطقه  عنوانبه

 
 شده البرز مرکزیمنطقه حفاظت -3شکل 

 : نگارندگانمأخذ

های محیطی منطقه شناسایی وضعیت آالینده ۴-1-2

 و محیط بالفصل

های ها شامل شبکه راهبندی استان ازنظر آلودگیپهنه

و منفرد،  مقیاتبزرگهای ها و کارگاهارتباطی، کارخانه

 های صنعتی، شهرها، اراضی کشاورزی است.شهرک
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 هابندی استان ازنظر آلودگیپهنه -۴شکل 

 : نگارندگانمأخذ

منطقه و  زیست پذیریسنجش وضعیت  ۴-1-3

ی زیستهای محیطبر جنبه تأکیدمحیط بالفصل با 

 مفهوم

پیرامون مفهوم  شدهآوریجمعبا توجه به اطالعات 

یابی به جدول اعتبارسنجی، و دست زیست پذیری

و با استفاده از روش  شدهانتخابهای موردنظر شاخص

قه منط زیست پذیریمراتبی به سنجش تحلیل سلسله

 است. شدهپرداخته
 محیط زیستی پذیریزیستسنجشمعیارها و زیرمعیارهای  -5 جدول

 زیرساختی زیستیمحیط اقتصادی اجتماعی

دستیابی به 

 مراکز آموزشی

دسترسی به 

 اشتغال

دسترسی به 

 فضای سبز

دسترسی به 

 برق

دستیابی به 

 مراکز بهداشتی

 تأمینتوانایی 

مسکن 

 موردنیاز

آلودگی 

 زیستمحیط

دسترسی به 

 گاز

 تأمینتوانایی 

وسایل نقلیه 

 موردنیاز

 شرایط اقلیم
دسترسی به 

 آب

  : نگارندگانمأخذ

 
 سنجش زیست پذیری منطقه -5شکل 

 نگارندگان: مأخذ

 ذیریزیست پبا توجه به نتایج مذکور، باالترین وضعیت 

دالیل آن  ترینمهمدر شهرستان ساوجبالغ است که از 

توان به نرخ اشتغال باال در این شهرستان و مصرف بهینه می
                                                           

7 Shift Share 

گاز و آب و برق و وجود فضاهای باز و سبز در این شهرستان 

 زیستدالیل پایین بودن میزان  ترینمهماشاره کرد؛ و از 

 در شهرستان نظرآباد نبود فضاهای سبز و باز است. پذیری

 شناسایی و تحلیل نظام اقتصادی منطقه ۴-2

 های رقابتی منطقهمزیت ۴-2-1

مدل  های رقابتی از دو روشآوردن مزیت به دستبرای 

اولین روش استفاده از مدل تغییر  است که شدهاستفاده

 است. ۷سهم
در محدوده  های عمدهفعالیتنتایج تغییر سهم  -6 جدول

 ۸5مجموعه شهری کرج در سال 

NS+RS+IM فعالیت عمده 

 وکارکسب هایو فعالیتمستغالت، اجاره  2۷۰1۰

 ساخت –صنعت  192۰6

 ساختمان 5۰4۰

 ی، ماهیگیری و جنگلداریشاورزک 433۸

 یاجبار ین اجتماعی، دفاع وتامامور عمومیاداره  3436

 و ارتباطات یو انباردار ونقلحمل 3139

 یاجتماع یارکبهداشت و مدد 2۷21

 یخدمات عموم یهاتیرفعالیسا 156۰

 آموزش 1516

 یمال یهاگریواسطه 13۷9

 هتل و رستوران 354

 برق، گاز و آب تأمین 2۷۷

 معدن استخراج 122.1

 یفروش، خردهیفروشعمده -149۸۸

 نگارندگان :مأخذ

 –، صنعت وکارکسبهای مستغالت، اجاره و فعالیت

ساخت و ساختمان دارای بیشترین تغییر سهم هستند. از 

تنها فعالیتی که تغییر سهم آن منفی بوده  طرفی

 فروشی است.فروشی و خردهعمده

های رقابتی استفاده از روش دیگر برای شناسایی مزیت

 افزوده است.های ارزشداده

 

 

 

های فعالیتوری و میزان بهره افزودهارزش -۷ جدول

 9۰در محدوده مجموعه شهری کرج در سال  عمده
میزان 

 وریبهره

البرز  افزودهارزش

9۰ 
 فعالیت عمده

1.19

1 0.9

ساوجبالغ کرج نظرآباد
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۰.29۸ ۸2۸۸ 
، ماهیگیری و یشاورزک

 یجنگلدار

 معدن استخراج 151.2 ۰.۰41

 ساخت -صنعت 31۸92 ۰.199

 برق، گاز و آب تأمین ۷31 ۰.11۷

 ساختمان 6۷۰9 ۰.۰۸۸

 فروشیخرده، فروشیعمده 4525 ۰.۰4۷

۰.۰۸9 5524 
و  یو انباردار ونقلحمل

 ارتباطات

 یمال یهایگرواسطه 235۰ ۰.192

5.162 3۸655 
 یهاتیمستغالت، اجاره و فعال

 وکارکسب

۰.۰99 56۷5 
، دفاع و یاداره امور عموم

 اجباری اجتماعی تأمین

 آموزش 311۰ ۰.۰۸5

۰.249 4635 
 و مددکاریبهداشت 

 یاجتماع

 نگارندگان: مأخذ

های مستغالت، اجاره و فعالیت ۷با توجه به جدول شماره 

و فعالیت صنعت ـ ساخت به ترتیب بیشترین  وکارکسب

. از طرفی با توجه به اندزدهرقمبرای منطقه را  افزودهارزش

افزوده ناشی از هر تعداد افراد شاغل در هر فعالیت و ارزش

های ها، فعالیت مستغالت، اجاره و فعالیتاز فعالیتیک 

ین بیشتر مالحظهقابلوکار با اختالف بسیار زیاد و کسب

اند. را به خود اختصاص داده هافعالیتوری در میان بهره

کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری، بهداشت و مددکاری 

هایی هستند که اجتماعی و صنعت و ساخت فعالیت

ا هوری مجموعه تمامی فعالیتبهره بیشتر از هاآنوری بهره

 بوده است.

 شناسایی ساختار اقتصادی منطقه ۴-2-2

ی بندشناخت ساختار اقتصادی منطقه، طبقه منظوربه

 صورت گرفته است. ISICهای عمده فعالیتی بر مبنای گروه

 
 های مختلف اقتصادیوضعیت اشتغال در بخش -6 شکل

 : نگارندگانمأخذ

ساختار اشتغال در نقاط شهری استان البرز متکی به 

، "ساختمان"، "ساخت -صنعت"چهار گروه فعالیتی 

ونقل، انبارداری و حمل"و  "فروشیفروشی و خردهعمده"

 139۰است. چهار گروه فعالیتی مذکور در سال  "ارتباطات

درصد از اشتغال نقاط شهری استان را به خود  62 بربالغ

از اشتغال نقاط  هاآنکه سهم اند، درحالیاختصاص داده

 درصد بوده است. ۸/54شهری کشور 

 منطقه یافتگیتوسعهشناسایی وضعیت  ۴-2-3

های ابتدا شاخص یافتگیتوسعهبرای سنجش  اینجادر 

و سپس  شدهآوریجمع ۸جدول شماره  طبق یافتگیتوسعه

 گیری شده است.نسبت به واحد مرجع )استان( اندازه

 یافتگیهای توسعهشاخص -۸ جدول
 شاخص زمینه

 اجتماعی
نرخ شهرنشینی، نرخ باسوادی و نرخ افراد تحت 

 پوشش بیمه

 اقتصادی
نرخ اشتغال زنان، نرخ شاغالن صنعتی، نرخ شاغالن 

 متخصص و نرخ بیکاری

 زیربنایی

از رایانه، نسبت  کنندهاستفادهنسبت خانوارهای 

از برق، تعداد صندوق پستی  کنندهاستفادهخانوارهای 

 هاراه کلبه آزادراهموجود در منطقه و نسبت 

 : نگارندگانمأخذ

 
 یافتگی مجموعه شهری کرجوضعیت توسعه -۷ شکل

 : نگارندگانمأخذ

یافتگی شهرستان کرج در منطقه باالترین وضعیت توسعه 

 باال بودن نرخ توانمیدالیل آن را  ترینمهممیزان است که 

شهرنشینی، اشتغال متخصصین و استفاده بیشتر از رایانه 

 دانست.

اجتماعی،  نظامشناسایی و تحلیل  ۴-3

 جمعیتی و فرهنگی منطقه

 های جمعیتی و تراکمی منطقهویژگی ۴-3-1 

 رشد جمعیت نرخ ۴-3-1-1 

 -13۸5 هایسالنرخ رشد جمعیت طی  9ق جدول بط

دهنده کاهش جمعیت طی است که نشان یافتهکاهش 9۰

3.6

3۷.۸
5۸.6

کشاورزی صنعت

۰.561
۰.۷۰5

۰.52۰

ساوجبالغ کرج نظرآباد
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شهرستان کرج  موردمطالعهدوره مذکور است. اما در منطقه 

دلیل  توانمیهست که  9۰دارای باالترین نرخ رشد در سال 

 آن را نزدیکی به پایتخت دانست.

نرخ رشد جمعیت در محدوده مجموعه شهری  -9 جدول

 9۰-۸5 هایسالکرج در 

 رشد جمعیتنرخ  تیجمع سال شهرستان

 کرج
13۸5 156312۸ ۸.3 

139۰ 1۷۰۸4۸9 3.2 

 ساوجبالغ
13۸5 1۸9۸۸3 ۸.4 

139۰ 219612 3 

 نظرآباد
13۸5 12۸۷25 5.۸ 

139۰ 14116۰ 1.9 

 9۰- 13۸5: سرشماری نفوت و مسکن مأخذ

 میزان شهرنشینی و روستانشینی ۴-3-1-2

شور و استان در درجه اول به سبب کدر  ینیرشد شهرنش

تبدیل نقاط روستایی پرجمعیت به شهر و یا پیوستن 

و در  جوارهمروستاهای حاشیه شهرها به شهرهای 

 هایسالدر  یـ اجتماع یبعدی تحوالت اقتصاد هایدرجه

 گذشته بوده است.

مجموعه میزان شهرنشینی در محدوده  -1۰ جدول

 65-9۰ هایسالکرج در  شهری

 ینیشهرنش سال شهرستان

 کرج

1365 61.6 

13۷5 ۸4.۷ 

13۸5 96.5 

139۰ 9۸.1 

 ساوجبالغ

1365 31 

13۷5 34.6 

13۸5 39.3 

139۰ 46.5 

 نظرآباد

1365 32.4 

13۷5 ۷1.4 

13۸5 ۷5.9 

139۰ ۷9.3 

 13۸5 - 9۰: سرشماری نفوت و مسکن مأخذ

 
 در منطقهمیزان شهرنشینی و روستانشینی  -۸شکل 

 : نگارندگانمأخذ

 میزان تراکم جمعیتی ۴-3-1-3

شخص  11 جدولطبق  -9۰ه در کل دوره کشود  یم م

ــه 13۸5 ــطــهب ــد جمعیتی هر          واسـ از  یــکنرخ رشــ

ــتان ــهرس   هاآن، تراکم جمعیتی موردمطالعههای منطقه ش

باد این      ــاوجبالغ و نظرآ ــت که در سـ نیز تغییر کرده اسـ

ــت. اما دراین بین تراکم جمعیتی تغییرات فزاینده بوده اسـ

 .هاستدر شهرستان کرج بسیار باالتر از سایر شهرستان

مجموعه میزان تراکم جمعیت در محدوده  -11جدول 

 9۰کرج در سال  شهری

 سال شهرستان
مساحت 

 )کیلومترمربع(

زان یم

 تراکم

 1215 14۰6 139۰ کرج

 1۸9.6 115۸.1 139۰ ساوجبالغ

 24۰.5 5۸6.۸ 139۰ نظرآباد

 9۰- 13۸5: سرشماری نفوت و مسکن مأخذ

 های اجتماعی منطقهویژگی ۴-3-2

 وضعیت سواد ۴-3-2-1

مقداری  نفر و 1639۸66تعداد باسوادان شهرستان کرج 

نظرآباد با  هایشهرستان ازآنپساست و  %91در حدود 

 باسوادنفر  ۸3126( و ساوجبالغ با %5) باسوادنفر  ۸62۰5

 تعداد باسوادان ازنظررا  سومو  دوم هایرتبه( به ترتیب 6%)

 .انددادهبه خود اختصاص 

کرج  مجموعه شهرینرخ سواد در محدوده  -12 جدول

 9۰در سال 

 نرخ سواد تعداد باسوادان شهرستان

 ۰.۸21 1639۸66 کرج

 ۰.612 ۸62۰5 نظرآباد

 ۰.3۷9 ۸3126 ساوجبالغ

 : سالنامه آماری استان البرزمأخذ

ساوجبالغنظرآبادکرج

98.1
79.3

46.5

1.9
20.7

53.5

میزان شهرنشینی میزان روستا نشینی
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های نیروی انسانی شامل وضعیت شاخص ۴-3-3

 اشتغال و بیکاری

 %۸5تعداد شاغلین شهرستان کرج مقداری در حدود 

نظرآباد  و %9های ساوجبالغ با شهرستان ازآنپساست و 

دوم و سوم را پس از شهرستان کرج  هایرتبهبه ترتیب  6%

 .انددادهتعداد شاغلین به خود اختصاص  ازنظر

مجموعه و بیکاری در محدوده  اشتغالنرخ  -13 جدول

 9۰کرج در سال  شهری

 نرخ بیکاری نرخ اشتغال شهرستان

 ۰.52۸93۷ ۰.4۷1۰63 کرج

 ۰.546۸12 ۰.4531۸۸ نظرآباد

 ۰.53۰۷۸6 ۰.469214 ساوجبالغ

 1.6۰6536 1.39.466 مجموع

 9۰: سرشماری نفوت و مسکن مأخذ

 وضعیت کیفیت زندگی در منطقه ۴-3-۴

 تأمینزان یسنجش م یبرای اریمع کیفیت زندگی

و  جامعه و خانواده یو ماد ی، روانیروح یازهاین

ک ی یو اقتصاد یاجتماع یکل هایویژگی ٔدهندهنشان

با توجه به اطالعات  اینجا(. که در Pal,2005) ه استیناح

یابی به جدول درباره آن و دست شدهآوریجمع

های زیر انتخاب و به روش مربوطه، شاخص اعتبارسنجی

 است. قرارگرفته موردسنجش AHPمراتبی تحلیل سلسله

 های کیفیت زندگیشاخص -1۴ جدول

 شاخص زمینه

 اجتماعی

آموزان، نرخ دانش تعداد مدارت به نسبت

، اتاق به باسوادی، نرخ ومیرمرگطالق، نرخ 

ازای هر نفر و تعداد مراکز بهداشتی به نسبت 

 جمعیت

 اقتصادی
نرخ اشتغال زنان، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت 

 اقتصادی و نرخ مهاجرت

محیط 

 زیستی
 فضای سبزمساحت جنگل و 

  نگارندگان: مأخذ

 
 کیفیت زندگی -9 شکل

 نگارندگان: مأخذ

 در شهرستان کرج باالترین میزان کیفیت زندگیوضعیت 

 باال بودن توانمیدالیل آن را  ترینمهمدر منطقه است که 

نرخ باسوادی و توجه به آموزش، مراکز درمانی و بهداشت، 

و همچنین باال بودن نرخ اشتغال زنان و باال بودن میزان 

ظرآباد ن کیفیت زندگیوضعیت  اما فضای باز و سبز دانست،

ا دلیل آن ر ترینمهمترین میزان در منطقه است که پایین

 عدم وجود فضاهای سبز و باز دانست. توانمی

 

 مسائل راهبردی منطقهتحلیل  5
در این بخش به بررسی و تحلیل مسائل راهبردی منطقه و    

شه  ست و    شده پرداخته هاآنها و پیامدهای هر یک از ری ا

ــائل و     با توجه به ویژگی    درنهایت   های هر یک از این مسـ

یه دالیل وقوع آن،   یه    نظر یاز پا حل   موردن له برای  ــئ  مسـ

ــده  ــنهادش ــت. در  پیش ــماره اس ــائل   15جدول ش نیز مس

گذار بر روی آن        های اثر به همراه متغیر قه  راهبردی منط

 آورده شده است

مسائل راهبردی منطقه به همراه متغیرهای  -15 جدول

 هاآناثرگذار بر روی 

 متغیر مستقل

(Input) 

متغیر مستقل 

 (Outputمیانی )

 راهبردی مسئله

(Outcome) 

ـ افزایش میزان مهاجرت در 

 منطقه

ـ باال بودن میزان شهرنشینی در 

 منطقه

ـ تراکم و 

پراکندگی 

 جمعیت در منطقه

ـ عدم تعادل در 

خدمات و توزیع 

 هازیرساخت

پراکنش 

نامتوازن 

 خدمات

 ـ وابستگی به تهران

 رویهبیـ مهاجرت 

 ـ تراکم جمعیت

 ـ میزان باالی شهرنشینی

 ـ فقدان برنامه

کمبود خدمات 

 زیرساختی

پایین  آوریتاب

در ابعاد 

 زیرساختی

۰.۸۸1

۰.954

۰.۸26
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3۰ 

ـ باال بودن میزان شهرنشینی در 

 منطقه

ـ افزایش میزان مهاجرت در 

 منطقه

پراکنش نامتوازن 

 خدمات

 هاـ استقرار نامناسب فعالیت

ـ دسترسی نامناسب به خدمات 

 هاو کمبود سرانه برخی کاربری

عدم رعایت 

ضوابط پدافند 

 غیرعامل

ـ وجود خدمات بیشتر در کرج 

 هاشهرستاننسبت به سایر 

ـ میزان مهاجرت باال به 

 شهرستان کرج

تک مرکزی بودن 

 منطقه

فقدان 

 مراتبسلسله

 شهری

 ـ تفاوت قیمت زمین و مسکن

 ـ نزدیکی کرج به تهران

 های موجودـ وضعیت زیرساخت

وابستگی 

عملکردی کرج به 

 تهران

خوابگاهی بودن 

 شهر کرج

ـ مهاجرت و افزایش جمعیت و 

 باال بودن نرخ رشد

 ـ هجوم روستاییان به شهر

 

 رهاشده هایزمین

در داخل شهر و 

به وجود آمدن 

 هایشهرک

 مختلف در اطراف
 پراکنده رویی

 

 یکپارچهفقدان مدیریت 

 

کاهش نیروی 

و  کشاورزیبخش 

از بین رفتن 

 اراضی کشاورزی

ـ تردد باالی وسایل نقلیه 

 شخصی

 ـ کمبود وسایل نقلیه عمومی

 هاـ نیروگاه

 های صنعتیـ وجود کارگاه

 ـ مرکز دفن زباله

 آلودگی هوا

 زیست پذیری

 های صنعتیوجود کارگاهـ  پایین

 ـ مرکز دفن زباله

 های بیمارستانیـ فاضالب

 ـ پسماند خانگی

آلودگی اراضی 

 کشاورزی

 آزادراه -ـ بزرگراه

 آهنـ راه
 آلودگی صوتی

 نگارندگان: مأخذ

 پراکنش نامتوازن جمعیت مسئلهتحلیل  5-1

ست،. ا شده استفاده از ضریب آنتروپی   مسئله برای اثبات 

ــریب از  ــال  ۰.51این ض ــال  ۰.4۸، به 1365در س در س

ست که  یافتهکاهش 139۰ سترش روند نابرابر انگر یب ا  یگ

ع یو عدم توازن در توز  موردنظرت مناطق  ی ع جمعیدر توز

 بوده است. یت مناطق شهریجمع

ناشی از دو متغیر مستقل میانی است که  مسئلهاین 

 از: تراکم نسبی جمعیت و توزیع ناعادالنه خدمات. اندعبارت

ز ش ایهمواره ب تراکم نسبی جمعیت در استان البرز

در استان شور بوده است، که این میزان کم موجود در کترا

 یه روندکافته است بلیاهش نکها تنها در طول سالنه

دالیل آن را  ترینمهمتوان داشته که می یشیافزا

دیل تبپذیری باال و گسترش شهرنشینی ناشی از مهاجرت

 .تنقاط روستایی پرجمعیت به شهر دانس

 

 تراکم جمعیتی در منطقه -1۰ شکل

 نگارندگان: مأخذ

برای بررسی دومین عامل یعنی توزیع ناعادالنه خدمات از  

است. با توجه به محاسبات    شده استفاده روش ضریب توزیع  

شــاخص ضــریب توزیع  16 طبق جدول شــماره شــدهانجام

ستان کرج بزرگ   برای کلیه فعالیت شهر تر های خدماتی در 

ــان    ــت که نشـ های   دهنده تمرکز کلیه فعالیت     از یک اسـ

 .خدماتی در این شهرستان است

 منطقه هایشهرستان عیتوز بیضرنتایج  -16 جدول

 نظرآباد ساوجبالغ کرج شرح فعالیت

فروشی،  خرده فروشی، عمده

 الهااکه و یل نقلیر وسایتعم
1.۸۸ ۰.3 ۰.46 

 ۰.32 ۰.33 1.91 هتل و رستوران

و  یونقــل، انبــاردارحمــل

 ارتباطات
1.۸۷ ۰.36 ۰.43 

ستغالت،   ه و خدمات یراکم

 وکارکسب
1.95 ۰.29 ۰.23 

فاع و   یاداره امور عموم و د

 اجتماعی تأمین
1.۸۸ ۰.34 ۰.3۷ 

 ۰.44 ۰.33 1.۸6 آموزش

مدد     ــت و  هداشــ  یارک ب

 یاجتماع
1.93 ۰.26 ۰.31 

ــا مات عموم   یســ خد ، یر 

 یو خانگ یشخص یاجتماع
1.۸9 ۰.34 ۰.4 

 نگارندگان: مأخذ
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هاجرت و       مل نیز از دالیلی همچون م عا از طرفی، این دو 

ــأت    ــتایی نش ــهری و روس نحوه توزیع جمعیت در نقاط ش

 گیرند.می

به   فه  یکیعنوان مهاجرت  ــ  یها از مؤل ــاسـ رات ییتغ یاسـ

ــوب می  تی جمع به      در منطقه محسـ با توجه  که  ــود  شـ

سال        سکن  شماری نفوت و م ستان البرز 139۰سر   یط ، ا

شور است کن استان یرتریمهاجرپذ 13۸5-9۰ ساله 5دوره 

ــان   ــوع نشـ دهنده جاذبه باالی منطقه برای      که این موضـ

در بررســی هدف از مهاجرت در  ســکونت و فعالیت اســت.

 .است شدهمشخصمنطقه 

 
 9۰-13۸5 مهاجرت هدف -11 شکل

 : سالنامه آماری استان البرزمأخذ

ــهری و           ناطق شـ یت در م با توزیع جمع باط  در ارت

ستایی، تجمع ام  شده تا     کرو شهرها باعث  انات و منابع در 

ــغل و درآمد    ی  یت برای توجهی از جمعحجم قابل   افتن شـ

 به شهرها مهاجرت کنند. ییمناسب از مناطق روستا

پراکنش نامتوازن جمعیت  مســئلهدر این برنامه برای حل 

 است. شدهاستفادهآوری اجتماعی از تاب

یل   5-2 له  تحل عاد     تاب  مسئئئ پایین در اب آوری 

 زیرساختی

های   گذار   از متغیر له بر این  تأثیر ــئ مات      مسـ خد کمبود 

ساختی  صول  زیر ، پراکنش نامتوازن خدمات و عدم رعایت ا

ئه            ند. جهت ارا ــت مل هسـ عا ند غیر برای این  حل راهپداف

ــئله  تاب  مسـ تدا  آوری بهره برده، از مبانی نظری  ایم. در اب

با دو سطح کالن   موردنظربرای اثبات این موضوع، محدوده 

ــده و    ــه ش ــور ایران( مقایس ــتان تهران و کش   درنهایت)اس

امکانات آموزشی   ازنظرتشخیص داده شد که این محدوده   

صا    و  صو ست. با تحلیل     خ شدید روبرو ا درمانی با کمبود 

ی، ســنجش وضــعیت محدوده انجام شــد و  مراتبســلســله

ساوجبالغ با      ۰.49شهرستان کرج با    درنهایت ، شهرستان 

با       ۰.35 باد  تان نظرآ ــ ــهرسـ حاظ  ۰.15و شـ میزان  ازل

شخیص داده  تاب نرخ  ازنظر موردنظرمحدوده  شد. آوری ت

ــد   ــینی باالترین درص ــهرنش ،  %16.4)مهاجرت و میزان ش

ست )مرکز آمار ایران(. از طرفی تبدیل      (9۰.5% شته ا را دا

به شهر و فقدان برنامه در این شهرها   پرجمعیتروستاهای 

پدافند   ازنظربه کمبود خدمات زیرساختی دامن زده است.   

شماره   صورت بههش های پژوغیرعامل نیز یافته   1۷جدول 

 است.

 پدافند ضوابط اصول دگاهید از محدوده تیوضع -1۷ جدول

 رعاملیغ

 نقاط ضعف منطقه از دیدگاه پدافند غیرعامل اصول

 اختفا
بیمارستان در کنار هم در شهرستان  ۸قرارگیری 

 کرج

 فریب
های اقتصادی در محور قرارگیری عمده فعالیت

 کرج سریتهران قزوین و بزرگ

 جدایی
های اقتصادی در محور شریانی و استقرار فعالیت

 توسعه خطی

 پراکندگی
بین مراکز و وجود سازمان  مراتبسلسلهفقدان 

 فضایی تمرکزگرا

 چند

 عملکردی

کمبود فضاهای باز و عدم کارایی مترو در مواقع 

 بحران

نفوذپذی

 ری

های ساوجبالغ و نظرآباد به عدم دسترسی شهرستان

 ریلی و خطوط مترو شبکه

 : نگارندگانمأخذ

 خوابگاهی بودن شهر کرج مسئلهتحلیل  5-3

ــاعات     بیش تا    6ترین جمعیت ورودی به تهران بین سـ

ــاعت  1۰ ــبح و اوج ورودی تا سـ ــبح  ۸صـ ــتصـ که  اسـ

 2۰1569ترین آن مربوط به مردم شــهر کرج اســت )بیش

ــاعت    ــدتبهاین امر  1۰نفر(. بعد از سـ یابد  کاهش می شـ

 (.13۸9)رضائی و اوغلی وسعت؛ 

 
 اطالعات ترددشماری میان تهران و کرج -12شکل 

 1394ای، جاده ونقلحملسازمان راهداری و  داده خام: مأخذ

صلی این   سئله دلیل ا ستگی عملکردی   توانمیرا  م واب

 ایناشاره کرد،  نخست شهریوجود پدیده  وکرج به تهران 

ترین پیوند در سطح منطقه عوامل باعث شده است که قوی
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ــهر تهران و کرج و پیوند     کالن ــهری تهران میان دو شـ شـ

شود           شاهده  ستان تهران م ستان کرج با ا شهر سیار قوی  ب

 (.1394، داداش پور)

کاهش وابسـتگی عملکردی کرج   منظوربهدر این برنامه 

بودن شـــهر  خوابگاهی مســـئلهبهبود  درنتیجهبه تهران و 

 است. شدهاستفادهپذیری کرج از انگاشت رقابت

 شهری مراتبسلسلهفقدان  مسئلهتحلیل  5-۴

 اندازهبهنتایج حاصل از مدل رت 1۸شماره با توجه به جدول 

ی و  شهر  مراتبسلسله  برای شهرهای منطقه، بیانگر فقدان  

 است. نخست شهریسلطه 

 اندازهبهنتایج مدل رت -1۸ جدول

 شهرستان کرج ساوجبالغ نظرآباد

 رتبه 1 3 4

 جمعیت واقعی 156312۸ 219612 14116۰

39۰۷۸2 521۰42 156312۸ 
جمعیت بر مبنای 

 اندازهبهرت

1.۰۸5۸ 1.۰۷۰2  Q 

11 ۷ 1 

نسبت جمعیت 

 شهر نخست به

 جمعیت این شهر

 نگارندگان: مأخذ

ــئله عوامل این   ترینمهمیکی از  بودن  تک مرکزی  مسـ

ستان کرج     (19)جدول اسـت.   منطقه ست   عنوانبهشهر نخ

ــهر ترین جمعیت با درجه فوق برتری    دوره با بیش  3، در هر شـ

ست. البته این      بر  (1تا  ۰.65) ستان حاکم بوده ا شهری ا نظام 

سال   شم  139۰مقدار در  گیری روبرو بوده که دلیل با کاهش چ

 این کاهش جدا شدن شهرستان فردیس از این محدوده است.

 نتایج شاخص چهار شهر-19 جدول

 13۷5 13۸5 139۰ 

 ۰.۷15 ۰.۸36 ۰.۸26 شهر 4شاخص 

 نگارندگان: مأخذ

ــدن منطقه   تک مرکزی یکی از عوامل که منجر به     شـ

 شده است، توزیع نامتعادل خدمات در منطقه است.

عاملی دیگر میزان مهاجرت باال به کرج نســبت به دیگر  

تفاوت قیمت و اجاره ها اســت که از دالیل آن شــهرســتان

صله زمانی کم میان این دو      سکن میان کرج و تهران و فا م

 .شهر است

 پراکنده رویی مسئلهتحلیل  5-5

ــلی در  ــکلدو عامل اص ــئلهاین  گیریش های  زمین مس

ــده ــهر و  رهاشـ ــهرک به وجوددر داخل شـ های آمدن شـ

ــاورزی و از    مختلف در اطراف و کاهش نیروی بخش کشـ

 کشاورزی هستند.بین رفتن اراضی 

سال      شهری کرج، در  ساحت بافت    63بیش از  13۸۰م

 شده است. 1345برابر آن در سال 

 مختلف هایسالمساحت شهر کرج در  - 2۰ جدول

 مساحت سال

133۰ 19 

1345 1۰۸ 

1356 1143 

136۷ 2۸1۰ 

13۷6 54۸۰ 

13۸1 ۷۰۰۰ 

 1393: برنامه آمایش استان البرز، مأخذ

ــدههای دالیل افزایش زمین ترینمهماز  در داخل  رهاش

های مختلف در اطراف را شـــهر و به وجود آمدن شـــهرک

شد و هجوم  توان می مهاجرت، افزایش جمعیت، باال بودن نرخ ر

ــهر را نام برد که در بخش   ــتاییان به ش پرداخته  هاآنبه  4روس

 شد.

  زیسئئت پذیری پایین  سئئط   مسئئئله تحلیل   5-6

 های وضع موجود استانمحیطی با توجه به آلودگی

سایل نقلیه        صی، کمبود و شخ سایل نقلیه  تردد باالی و

گاه     له، نیرو با گاه    عمومی، وجود مرکز دفن ز کار های   ها، 

صــنعتی، فاضــالب بیمارســتانی، پســماندهای خانگی و     

یت   ها ــور   درن عبور آزادراه تهران قزوین از محدوده و حضـ

  هایآلودگی صـوتی آن منجر به آلودگی با توجه به  آهنراه

 اند کههوا، آلودگی اراضی کشاورزی و آلودگی صوتی شده     

یت    ها حت عنوان   درن پذیری ت پایین محیطی    زیســــت 

 .قرار گرفتند موردبررسی

، با افزایش  مشــخص اســت 13که در شــکل  طورهمان

 میزان مصرف بنزین در محدوده مواجه هستیم.

 

 1393تا  139۰میزان مصرف بنزین از سال  - 13 شکل ا

 در استان البرز
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شماره    طورهمانز طرفی ا شکل  ست    14که در  مشخص ا

 فاضالب در استان   تأسیسات  نسبت جمعیت تحت پوشش   

نصف کشور است که منجر به تولید آلودگی از     حدودا البرز 

 های خانگی شده است.طریق پساب

 سیستم فاضالبنسبت جمعیت تحت پوشش  -1۴ شکل

 : شرکت مهندسی آب و فاضالبخذما

ستان البرز    کارگاه صنعتی ا ساب  ازلحاظهای    ها ودفع پ

و   ند.برمیتجهیزات حفاظتی در وضعیت نامناسبی به سر ن   

ی استان تولید شد که در شکل شماره نقشه آلودگ درنهایت

 شود.مشاهده می 16

 
ونقل حملکنندگان از وسایل سهم استفاده - 15 شکل

 های البرز و تهرانعمومی در کشور و استان

 البرز استان هایآلودگی -16 شکل
 مأخذ: نگارندگان

 سناریو نگاری 6

                                                           
8 Driving force 

در دنیای کنونی که سرعت تغییرات تأثیرات شگرفی بر 

ها و اقدامات گذاشته است و عدم قطعیت و گیریتصمیم

و  هابینیپیشها در حال افزایش است، اتکای به پیچیدگی

نان اطمیتواند قابلداشتن یک برنامه خاص برای آینده نمی

سوی ایجاد ابزارهای باشد. این شرایط برنامه ریزان را به

ریزی سناریوی و ریزی همچون برنامهجدیدی در برنامه

 نگاری سوق داده است. سناریو

ستفاده   ازاین سناریوها ا ه  شد رو برای تهیه این برنامه از 

بدین منظور برای تولید سناریوها، ابتدا به شناسایی      است. 

ــران ازآن بــا توجــه بــه میزان پرداختــه و پس ۸هــاپیشـ

ــران           کدام از پیشـ یت هر عدم قطع گذاری و  ها،    تأثیر

ستفاده از  شده های برتر انتخابپیشران  اند. درنهایت نیز با ا

سناریو ویزارد نرم سناریوهای ممکن  9افزار  ، از میان تمامی 

 اند.شدهسناریوی برتر معرفی 3

 هاشناسایی پیشران 6.1

نیروهای پیشران عناصری هستند که باعث حرکت و 

تغییر در طرح اصلی سناریوها شده و سرانجام داستان را 

 ,Schwartzبه نقل از  1392کنند )زالی، مشخص می

بر توسعه  تأثیرگذارهای در این مرحله پیشران (.1991

 است. شدهبررسیشناسایی و منطقه 

 های برترانتخاب پیشران 6.2

، های با اولویت نخستدر این برنامه برای شناسایی پیشران

شده است که در آن استفاده GBNاز روش دومحوری با 

های برتر، میزان تأثیرگذاری و عدم معیار انتخاب پیشران

آمده  1۷که نتایج آن در شکل شماره  قطعیت باالتر است

 است.

 
 های برتر: انتخاب پیشران1۷شکل 

 : نگارندگانمأخذ

9 Scenario Wizard 

۰.۰16

۰.۰۰1 ۰.۰۰2

کشور تهران البرز

درصد
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برتر، چیستی و توانایی  هایپیشرانبعد از انتخاب  گام،در این  

 است. قرارگرفته موردبررسی هاپیشرانگی دو بازدارن

 معرفی سناریوهای مطلوب توسعه آینده 6.3

افزار سناریو دست آوردن سناریوی منتخب از نرم برای به 

ای از نتایج آن در جدول شده است که خالصهویزارد استفاده

آورده شده است. در ستون سناریو شماره یک  21شماره 

  این

 ی محتمل هر هاجدول، که سناریوی منتخب است، آینده

 پیشران آورده شده است.

 ناریو مطلوب توسعه آینده: معرفی س21 جدول

 پیشران 1سناریو  2 سناریو 3 سناریو

 مشارکت افزایش اعتماد به مسئولین کاهش اعتماد به مسئولین کاهش اعتماد به مسئولین

 جمعیت ثبات جمعیت کاهش جمعیت کاهش جمعیت

 شیوه مدیریت مدیریت دوسویه از باال به پایین از باال به پایین

مدیریت صحیح توجهی به بی

 انرژی

توجهی به مدیریت صحیح بی

 انرژی
 منابع انرژی مدیریت صحیح انرژی

 نظام مراکز چندمرکزی تک مرکزی تک مرکزی

 رابطه با پیرامون استقالل از تهران وابستگی به تهران وابستگی به تهران

 گذاریحمایت از سرمایهعدم گذاریحمایت از سرمایهعدم
تشویق و حمایت از 

 گذاریسرمایه
 گذاریسرمایه

 الگوی توسعه رشد هوشمند ادامه وضع موجود ادامه وضع موجود

های عدم توجه به پتانسیل

 کشاورزی

های عدم توجه به پتانسیل

 کشاورزی

های توجه به پتانسیل

 کشاورزی
 توسعه کشاورزی

 ساختار فعالیت صنعت صنعت خدمات

: نگارندگانمأخذ

 هاسیاستتدوین اهداف، راهبردها و  ۷
 تدوین اهداف ۷-1

ی برا شدهانتخابهای با توجه به سناریوی برتر، انگاشت

 4رویارویی با مسائل راهبردی منطقه و احکام فرادست، 

 است: شدهتدوینهدف زیر برای برنامه 

 زادرونپذیر و ـ دستیابی به اقتصاد خودکفا، رقابت

 ایمتوازن منطقه ـ توسعه

 با مدیریت صحیح انرژی زیست پذیریـ 

 ـ حکمروایی

 تدوین راهبردها ۷-2

در این مرحله برای تدوین راهبردهای هر یک از اهداف از 

است که نتایج آن در جداول  شدهاستفادهماتریس سوات 

 آمده است. 25تا  22شماره 
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 در منطقه زادرونپذیر و اقتصاد خودکفا، رقابت باهدفماتریس سوات مرتبط  -22 شمارهجدول 

 

در  زادرونپذیر و اقتصاد خودکفا، رقابت :هدف

 منطقه

 

 محیط داخلی

 (w) ضعفنقاط  (s) قوتنقاط 

های صنعتی در محدوده )استقرار ها و پهنهوجود شهرک ـ 1

های استقرار صنایع و کانون ازنظرترین محور ترین و متراکمطوالنی

 جمعیتی(

های وسیع با پوشش های طبیعی و دشتوجود ناهمواری ـ 2

 گردشگری آن درگیاهی مناسب و نقش 

 استقرار صنایع استراتژیک و بزرگ ـ 3

وجود فرودگاه و منطقه آزاد پیام با معافیت گمرکی و مالیاتی  ـ 4

 ویژه

 وجود معادن مختلف ـ 5

 وجود مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسیار در منطقه ـ 6

 وری باالتر نیروی کار بخش کشاورزیبهره ـ ۷

متنوع و اراضی مستعد کشاورزی  یمیط اقلیاز شرا یبرخوردار ـ ۸

 و میزان میانگین بارندگی مناسب

 صنایع در استان هایگروهتنوع  ـ 9

 اهیفنی و مدارک دانشگ بامهارتوجود نیروی انسانی  ـ 1۰

عدم حس تعلق و ناپایداری سرمایه  ـ 1

 اجتماعی

 کاهش سطح اراضی کشاورزی و باغات ـ 2

های صنعتی منطقه امکانات پایین شهرک ـ 3

 هاو کمبود زمین صنعتی در این شهرک

 کمبود خدمات فرهنگی و درمانی ـ 4

توزیع نامتعادل جمعیت و اشتغال در  ـ 5

 منطقه

ی
رج
خا
ط 
حی
م

 

ت
ص
فر

 (
O) 

 نزدیکی به استان تهران ـ 1

مواصالتی مهم و حیاتی از قبیل  هایراهوجود  ـ 2

ترانزیت کریدور شمال به  هایراهآهن سراسری و راه

دسترسی مناسب به جنوب و غرب به شرق و 

 امام خمینی و مهرآباد المللیبینهای فرودگاه

های محیطی با توجه به امکان استفاده از دارایی ـ 3

 شدهحفاظتوجود مناطق 

 تر از معادنبرداری بیشامکان بهره ـ 4

 برداری اقتصادی از توسعه گردشگریامکان بهره ـ 5

 تأمیندسترسی به جمعیت ساکن در تهران و  ـ 6

 گذاریامنیت سرمایه

 هامکان کسب درآمد اقتصادی با توجه به توسع ـ ۷

 نقش ترانزیتی

ی صنعت هایاستانقرارگیری منطقه در مرکز ثقل ـ  ۸

 کشور

ترین مرکز دانشگاهی کشور و نزدیکی به بزرگ ـ 9

 کردهوجود نیروهای تحصیل

گذاری بخش مندی از سرمایهامکان بهره ـ 1۰

 خصوصی

 SOاستراتژی 

گیری از مزیت نزدیکی ارتقاء نقش صنعتی محدوده با بهره

 های ترانزیتشهر تهران و راهنکالبه

 ایجاد صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری معدنی

 خوشه سازی صنعتی

 توسعه معادن

 های علم و فناوریاحداث و تقویت پارک

شامل صنایع خودروسازی،  ونقلحملتوسعه صنایع پشتیبان 

 آهنسازی و تجهیزات راهواگن

در مسیر آزادراه  راهیبینهای رفاهی ـ تفریحی ایجاد مجتمع

 متناسب با سطوح مختلف تقاضا

 ایافزایش سهم شبکه بزرگراهی و شبکه جاده

 ها و مراکز پژوهشی با صنعت و خدماتمیان دانشگاه مؤثرارتباط 

توانمندسازی بخش خصوصی برای مشارکت در تولید علم و 

 فناوری

 بنیانهای دانشافرایش فعالیت

 زاسیون در تولیدات کشاورزیو مکانی فنّاوریمندی از بهره

 WOاستراتژی 

های به شهرستان آهنراهامتداد مسیر 

ساوجبالغ و نظرآباد و ایجاد امکان دسترسی 

 عادالنه به خدمات

های توسعه کشاورزی، باغداری، ارائه مشوق

 صنعتی و خدمات گردشگری

 متوقف کردن توسعه افقی شهرها

های های شهرکبهبود و تقویت زیرساخت

 عتیصن

مندی افزایش خدمات فرهنگی درمانی با بهره

 گذاری بخش خصوصیاز سرمایه

ید
هد
ت

 (T) 

ممنوعیت توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی جدید ـ  1

 کیلومتری تهران 12۰در شعاع 

 قرارگیری محدوده بر روی گسل ـ 2

به علت  کشاورزیتخریب و نابودی اراضی  ـ 3

 و کمبود منابع آبی سالیخشک

 

 STاستراتژی 

های صنعتی مناسب در محدوده با رعایت ضوابط و ایجاد فعالیت

 با حفظ حریم از اراضی کشاورزی

در صنایع و تولیدات محصوالت کشاورزی که به  فعالیتافزایش 

 آب کمتری نیازمند است

 کاهش مصرف آب منظوربه فنّاوریاستفاده از 
 

 WTاستراتژی 

و تدوین ضوابط  کارآمدایجاد مدیریت 

در محدوده جهت کاهش  وسازساخت

های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله آسیب

 سالیخشکو 

های فضایی بین سکونتگاه مراتبسلسلهایجاد 

گیری از ساختار فضایی محدوده و بهره

چندمرکزی جهت توسعه متوازن خدماتی و 

 جمعیتی

 بخشاستفاده بهینه از منابع آبی منطقه در 

 اورزیکش

های صنعتی با حمایت از ایجاد شهرک

 ها در محدودهسازی زیرساختآماده

 نگارندگان: مأخذ
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 ایتوسعه متوازن منطقه باهدفماتریس سوات مرتبط  -23 جدول شماره

 ایتوسعه متوازن منطقه :هدف

 محیط داخلی

 (w) نقاط ضعف (s) نقاط قوت

های ها و پهنهوجود شهرک .1

 صنعتی در محدوده

آهن و مسیر راهدسترسی به  .2

شبکه تندرو مترو در شهرستان 

ترین جمعیت کرج که بیش

محدوده را به خود اختصاص داده 

 است

 وجود اراضی وسیع زراعی و باغات .3

عبور محور صنعتی تهران قزوین  .4

 از محدوده

شیب مناسب نیمه جنوبی  .5

 محدوده برای توسعه شهری

 

عدم تعادل در توزیع خدمات  .1

 زیرساختی در محدوده

وسازهای پراکنده و بدون برنامه ختسا .2

های صنعتی در مجاورت اراضی شهرک

 کشاورزی

تخریب اراضی کشاورزی مستعد جهت  .3

 توسعه نامناسب

فقدان فضای باز و عمومی مناسب در  .4

 محدوده

کمبود خدمات زیرساختی در  .5

 های ساوجبالغ و نظرآبادشهرستان

مراتب فضایی در عدم رعایت سلسله .6

 زی بودن آنمحدوده و تک مرک

تبدیل نقاط روستایی به شهر بدون در  .۷

 نظر گرفتن ایجاد خدمات زیرساختی

ی
رج
خا
ط 
حی
م

 

ت
ص
فر

 

 نزدیکی به استان تهران .1

 آهن سراسری در محدودهفرصت امتداد مسیر راه .2

 فرصت دسترسی به آزادراه تهران قزوین .3

عنوان فرصت استفاده از شده بهوجود منطقه حفاظت .4

 های محیطیدارایی

 وجود اسناد فرادست .5

 SOاستراتژی 

ارتقاء نقش صنعتی محدوده با 

گیری از مزیت نزدیکی بهره

 شهر تهران و محور صنعتیکالنبه

کل محدوده با تقویت دسترسی به

خطوط ریلی و جذب گردشگر به 

های محدوده با توجه به ارزش

 محیطی محدوده

 WOاستراتژی 

های آهن به شهرستانامتداد مسیر راه

و ایجاد امکان  ساوجبالغ و نظرآباد

 دسترسی عادالنه به خدمات

های فرهنگی آموزشی در ایجاد کاربری 

 شده البرز جنوبیتناسب با منطقه حفاظت

رویه در وسازهای بیجلوگیری از ساخت

 محدوده با توجه به ضوابط اسناد فرادست

ید
هد
ت

 

خطر کمبود خدمات فرهنگی و درمانی در پاسخگویی  .1

 جمعیت محدودهبه 

ممنوعیت توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی جدید در  .2

 کیلومتری تهران 12۰شعاع 

 قرارگیری محدوده بر روی گسل .3

 خطر بروز سیل در مناطق مجاور رودخانه .4

رویه به محدوده و کمبود های بیتهدید مهاجرت .5

 شدید خدمات زیرساختی

تک مرکزی بودن محدوده و پراکنش نامتوازن  .6

 طر بروز حادثهجمعیتی و خ

 وجود نیروگاه در محدوده و خطر بروز حادثه .۷

خطر تخریب اراضی باارزش کشاورزی با گسترش  .۸

 های صنعتیشهرک

 خطر ایجاد صنایع ناسازگار در محدوده .9

. تبدیل فرودگاه پیام به فرودگاه مسافربری بدون 1۰

 های مناسب آندرنظرگرفتن زیرساخت

 STاستراتژی 

اسب و توسعه شهری در شیب من

خیز و کنترل تراکم در نواحی لرزه

 خیزسیل

های صنعتی مناسب در ایجاد فعالیت

محدوده با رعایت ضوابط و با حفظ 

 حریم از اراضی کشاورزی

های صنعتی با حمایت ایجاد شهرک

ها در سازی زیرساختاز آماده

 محدوده

های خدمات زیرساختی ارتقاء سرانه

اسب در محدوده با ایجاد دسترسی من

 هابه آن

 WTاستراتژی 

رویه به استان و های بیکنترل مهاجرت

 ایجاد تعادل در عرضه خدمات زیرساختی

ایجاد مدیریت کارآمد و تدوین ضوابط  

وساز در محدوده جهت جلوگیری از ساخت

 بروز بحران و تخریب اراضی کشاورزی

مراتب فضایی بین ایجاد سلسله

گیری از بهرههای محدوده و سکونتگاه

ساختار فضایی چندمرکزی جهت توسعه 

 متوازن خدماتی و جمعیتی

 نگارندگان: مأخذ
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 با مدیریت صحی  انرژی زیست پذیری باهدفماتریس سوات مرتبط  - 2۴جدول شماره 

با مدیریت صحی   زیست پذیری :هدف

 انرژی

 

 محیط داخلی 

 (w) ضعفنقاط  (s) قوتنقاط 

کرج و منابع  شدهحفاظتوجود رودخانه ـ  1

 آب استان

 وحشحیاتبرخورداری از تنوع اقلیمی،  ـ 2

 و گیاهی

های طبیعی و برخورداری از جاذبه ـ 3

 گردشگری

وجود مرکز بازیافت زباله و تولید  ـ 4

 کمپوست

آوری فاضالب و وجود شبکه جمع ـ 5

 سیستم تصفیه فاضالب شهری

های کشاورزی و مراکز وجود زمین ـ 6

 صنعتی

 های سبز در منطقهکمبود پهنه ـ 1

های صوتی و محیطی ناشی از مجاورت آلودگیـ  2

 آهنو راه هابزرگراهبا 

های محیطی ناشی از همجواری با آلودگی ـ 3

 صنایع

آلودگی آب ناشی از اراضی کشاورزی و  ـ 4

 های صنعتیفعالیت

تصفیه  هایسامانهها و شبکه کفایتعدم ـ 5

 اییفاضالب شهری و روست

آلودگی خاک ناشی از فعالیت صنعتی،  ـ 6

 کشاورزی، خدماتی و معدنی

ت 
ص
فر

 

اقلیم مناسب به علت همجواری ـ  1

 با ارتفاعات البرز

های مناسب جهت وجود کانون ـ 2

 سعه صنعت گردشگری طبیعیظتو

احداث موزه تاریخ طبیعی و  ـ 3

استان )در مرحله  وحشحیات

 تجهیز(

های ایجاد اشتغال در فرصت ـ 4

 های کشاورزی و صنعتیزمین

 SOاستراتژی 

 منظوربه شدهحفاظتبرداری از رودخانه بهره

 گردشگریگسترش صنعت 

هایی جهت حفظ و توسعه تدوین سیاست

 صنعت گردشگری

برداری از موزه تاریخ طبیعی و بهره

گسترش صنعت  منظوربه وحشحیات

 گردشگری

های کشاورزی و مراکز زمینبرداری از بهره

 هایزایی در زمیناشتغال منظوربهصنعتی 

 کشاورزی و مراکز صنعتی

 WOاستراتژی 

ای ههایی جهت حفظ و توسعه پهنهتدوین سیاست

 سبز در منطقه

 آلودگیهایی جهت کاهش تدوین سیاست 

 ٔارائهدر بخش کشاورزی از طریق  وریبهرهارتقاء 

 تسهیالت

ی
رج
خا
ط 
حی
م

 

ید
هد
ت

 

تخریب و نابودی اراضی  ـ 1

و  سالیخشکبه علت  کشاورزی

 کمبود منابع آبی.

افزایش بار آلودگی صوتی به  ـ 2

دلیل ترافیک موجود در بزرگراه 

 تزیسبر محیط تأثیرتهران کرج و 

خطر آلودگی رودخانه کردان  ـ 3

آوری و ناشی از نبود شبکه جمع

 تصفیه فاضالب

های وسازساخت افزایش ـ 4

غیرمجاز و توسعه ناهمگون مراکز 

ها در حوزه گاهخدماتی و سکونت

 شدهآبریز و اراضی حفاظت

تصرف و تخریب اراضی ملی و  ـ 5

 شدهحفاظت

عدم توجه به مسائل  ـ 6

 توسعههای زیستی در پروژهمحیط

 شهری

 STاستراتژی 

های های سبز در اطراف بزرگراهتوسعه پهنه

 آهنو راه

امات و قوانین و اعطای تسهیالت تدوین الز

برای مصارف آب در بخش کشاورزی 

 کاهش هدر رفت آب. منظوربه

هایی برای حفاظت از اراضی تدوین سیاست

 گردشگریگسترش صنعت  منظوربهملی 

هایی برای حفاظت از اراضی تدوین سیاست

 کشاورزی

 WTاستراتژی 

 هایی برای حفاظت از رودخانهتدوین سیاست

های هایی برای ارتقا شبکهتدوین سیاست

فاضالب  تصفیهآوری فاضالب و سیستم جمع

 شهری

در حریم  وسازساختتدوین الزامات و قوانین 

 رودخانه

 تدوین الزامات و قوانین برای حفاظت از اراضی ملی

تدوین الزامات و قوانین جهت توجه به مسائل 

 های توسعه شهریمحیط زیستی در پروژه

الزامات و قوانین و اعطای تسهیالت برای  تدوین

کاهش  منظوربهمصارف آب در بخش کشاورزی 

 هدر رفت آب

 نگارندگان: مأخذ
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 حکمروایی منطقه باهدفماتریس سوات مرتبط  -25جدول شماره 

 حکمروایی منطقه :هدف

 محیط داخلی

 (w) ضعفنقاط  (s) قوتنقاط 

خوب پوشش  نسبتا وضعیت  .1

 های ارتباطیشبکه

 تمایل مردم به مشارکت .2

 افزایش درآمد شهرداری .3

 گذاریسرمایهاستعدادهای  .4

 ریزیفقدان برنامه .1

مدیریت شهری برای جذب نامناسب  عملکرد .2

 های مردمی و بخش خصوصیمشارکت

 گذار به مدیریتعدم اعتماد سرمایه .3

فقدان شناخت کافی از توان بالقوه مشارکت  .4

 امر مدیریت جامعه در

ناهماهنگی و تداخل در وظایف و اجرای برنامه  .5

 ادارات

ی
رج
خا
ط 
حی
م

 

ت
ص
فر

 

در کنار  قرارگیری منطقه .1

 پرترددترین جاده کشور

های رشد سریع و روزافزون راه .2

های ارتباطی و پیدایش شبکه

 جدید و پیشرفته

 در سطح استان هادانشگاهوجود  .3

 SOاستراتژی 

تر و آمار و اطالعات هرچه دقیق تأمین

و بهبود دسترسی  مکان محور حا یترج

 به خدمات ارتباطی

 کاهش اتکا به منابع دولتی

 گذارانسرمایهایجاد اطمینان در 

 WOاستراتژی 

 شگریلنگرگاه گردو تبدیل البرز به  ریزیبرنامهبهبود 

مشارکت در جامعه با استفاده از افزایش  تأثیرشناخت 

و امکانات و  هازمینهمتخصصان و به وجود آوردن 

 استفادهقابلاستعدادهای 

ید
هد
ت

 

وابستگی به پایتخت و فقدان  .1

 الزم سازوکار

 STاستراتژی 

مندی از مشارکت مردم در جهت بهره

الزم و تعدیل وابستگی  سازوکارایجاد 

 به پایتخت

 WTاستراتژی 

مدون و منسجم  هایبرنامهآوردن ابزارها و  به وجود

 مدیریت

 نگارندگان: مأخذ

 و انتخاب راهبردهای برتر بندیاولویت ۷-3

انتخاب راهبردهای برتر سعی شده است بهترین  منظوربه

راهبردها که از بیشترین اولویت برخوردار هستند مورد 

برای این کار از روش تحلیل  درنتیجهگزینش قرار گیرند. 

با کمک از  1۰ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامه

 شدهاستفادهریزی برنامه گروههای شهودی اعضای قضاوت

 ، نتایج آن آورده شده است.26که در جدول شماره 

نتایج امتیاز و اولویت راهبردها در ماتریس  - 26 جدول
QSPM 

 اولویت امتیاز راهبرد هدف

ی
اد
ص
اقت

 
ت
قاب
ر

 و 
کفا

ود
 خ
ر و

ذی
پ ون
در

زا
 

ارتقاء نقش صنعتی محدوده با 

گیری از مزیت نزدیکی بهره

 های ترانزیتشهر تهران و راهنکالبه

2.۰44 5 

 13 1.۷19 سبز و پاک توسعه معادن

های علم و احداث و تقویت پارک

 فناوری
1.۷3۸ 12 

 1۰ 1.91 توسعه کشاورزی

                                                           
10 Quantitative Strategic Planning Matrix 

شهرها و متوقف کردن توسعه افقی 

 روستاها
1.949 ۸ 

افزایش سهم شبکه بزرگراهی و 

 ایشبکه جاده
1.61۷ 14 

قه
نط
ن م

واز
مت
ه 
سع
تو

ی
ا

 

های خدمات زیرساختی ارتقاء سرانه

در محدوده با ایجاد دسترسی 

هاآنمناسب به   

2.19۷ 4 

و تدوین  کارآمدایجاد مدیریت 

در محدوده  وسازساختضوابط 

جهت جلوگیری از بروز بحران و 

 تخریب اراضی کشاورزی

2.299 2 

 1 2.235 ایخوشهتوسعه  استفاده از

ی
یر
پذ
ت 

یس
ز

 

هایی جهت حفظ و تدوین سیاست

 توسعه صنعت گردشگری
1.955 ۷ 

هایی جهت رشد تدوین سیاست

 هوشمند
1.949 9 

هایی جهت کاهش تدوین سیاست

 آلودگی
2.229 3 

وری در بخش کشاورزی ارتقاء بهره

 تسهیالت ٔارائهاز طریق 
1.۷۸9 11 
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39 

ی
وای
مر
حک

 

مندی از مشارکت مردم در بهره

الزم و تعدیل  سازوکارجهت ایجاد 

 وابستگی به پایتخت

2.۰25 6 

 نگارندگان: مأخذ

ه شدانتخاب راهبردهای برای سیاست تدوین ۷-۴

 اهداف از یک هر

ست    بخش این در  راهبردهای از یک هر برای موردنظر هایسیا

 هاسیاست   این بیانگر 3۰ تا 2۷ شماره  جداول. است  شده تدوین

 است. 

 

 زادرونپذیر، خودکفا و برای هدف اقتصاد رقابت شدهارائههای راهبردها و سیاست - 2۷ جدول

هد

 ف
 سیاست راهبرد

ت
صاد رقاب

اقت
پذیر، خودکفا و 

درون
زا

 

گیری از صنایع موجود بهره

صنعتی در راستای  در محور

ایجاد رونق مالی )اقتصادی( 

 برای استان

های صنعتی در استان )بین محور صنعتی و شهرک صنعتی ایجاد روابط دوسویه عملکردی بین پهنه -1

 اشتهارد(

 افراد بومی در مشاغل صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار کارگیریبه -2

کانی و محصوالت فلزی( جهت رقابت با مناطق  نایع غالب در محور صنعتی )مواد غذایی،توجه به ص -3

 های ناشی از تجمعگیری از صرفهدیگر و بهره

استفاده از نیروی فعال 

به تهران برای جذب  مهاجر

 در اقتصاد

بخش پذیرایی )در فرودگاه پیام،  موردنیازهای آموزش نیروی فعال بدون تخصص برای اشتغال در بخش-1

 محدوده گردشگری(

 های صنعتیتوجه به تخصص مهاجران متخصص برای اشتغال در بخش-2

های گیری از تجارب متخصصان فعال در محدوده شهرکای جهت بهرهفنی و حرفه مؤسساتسیس أت -3

 صنعتی

بخش کشاورزی و  ارتقاء

باغداری و جلوگیری از 

 هاآننابودی 

 های سنگین در صورت بروزکاربری سبز و کشاورزی و اخذ مالیاتممانعت از تغییر  -1

 سازی الگوی کشت و ارائه تسهیالت الزم برای مکانیزه کردن کشاورزی جهت افزایش بازدهیبهینه-2

 هاآنهای کشاورزی برای حفاظت از ایجاد حریم سبز در اطراف زمین -3

 زایی برای متخصصین در بخش کشاورزیاشتغال-4

ر ب تأکیدصنعت با  توسعه

صنایع پاک و 

 زیستسازگاربامحیط

 در محدوده نظرآباد و ساوجبالغ گذاری در صنعت نرم مانند آموزشسرمایه -1

 های بزرگ صنعتی در منطقهزیستی برای کارخانههای سنگین محیطوضع مالیات-2

 نعتی(گسترش صنایع در بخش فناوری زیستی )صنایع غذایی موجود در محور ص -3

گیری از صنعت بهره

گردشگری در محدوده 

شمالی منطقه برای ایجاد 

 رونق اقتصادی

 زاییپذیرایی، هتل، رستوران( و اشتغال)های مکمل گردشگری ایجاد فعالیت-1

 ایجاد مناطق گردشگری در اطراف رودخانه کردان و شهرستان طالقان-2

گیری از فرودگاه پیام بهره

منطقه آزاد  عنوانبه

اقتصادی و تبدیل آن به 

فرودگاه مسافربری در سطح 

 و ملی استانی

 گسترش مراکز آموزشی تخصصی در زمینه خدمات هوایی و هوانوردی -1

 بندی و صادراتانبارداری، صنایع بسته بار هوایی، ونقلحمل ازجملهخدمات هوایی  گسترش-2

های مالیاتی برای از طریق ایجاد معافیتآزاد اقتصادی تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام به منطقه  -3

 گذاریسرمایهتسهیل قوانین  ،مشارکت فعال بخش خصوصیفعال در منطقه،  هایشرکت

 ایجاد مراکز تجاری جاذب در اطراف فرودگاه-4

بنیان در صنعت دانش ایجاد

بخش فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

 مشارکت در تولید علم و فناوریتوانمندسازی بخش خصوصی برای  -1

 های صنعتی و پارک علم و فناوریهای صنعتی نزدیک شهرکایجاد دانشگاه-2
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های علم و فناوری با توجه به وجود صنایع عمده غذایی در های صنایع غذایی در پارکتقویت پژوهش -3

 محدوده

 آوربرای هدف توسعه متوازن و تاب شدهارائههای راهبردها و سیاست - 2۸ جدول

 سیاست راهبرد هدف

ب
توسعه متوازن و تا

آور
 

های خدمات زیرساختی در ساوجبالغ، ارتقاء سرانه

با ایجاد سکونتی سطح دو  هاینظرآباد و کانون

 هاآندسترسی مناسب به 

 های ساوجبالغ و نظرآبادایجاد خدمات درمانی در شهرستان -1

 های نظرآباد و ساوجبالغتندرو به شهرستانامتداد شبکه  -2

های زمینه برای از بین بردن نابرابری ایجاد

ها و اجتماعی از طریق توزیع متعادل فرصت

 هادسترسی همگان به این فرصت

ت و خدما تأمینباال بردن کیفیت شهرنشینی در ساوجبالغ و نظرآباد از طریق  -1

 ها در این مناطقزیرساخت

های مراکز تخصصی در راستای برقراری ارتباط عملکردی میان پهنهایجاد -2

 مختلف

 ایگیری از توسعه خوشهبهره

ها بین مراکز و از طریق توزیع خدمات و زیرساخت کردن منطقه چندمرکزی-1

 هاآندسترسی مناسب بین 

 مناطق مراتب دسترسی درایجاد سلسله-2

 با مدیریت صحی  انرژی زیست پذیریبرای هدف  شدهارائههای راهبردها و سیاست - 29 جدول
هد

 ف
 سیاست راهبرد

ی
ت پذیر

زیس
 

ی
ت صحیح انرژ

با مدیری
 

گیری از منابع طبیعی در راستای بهره

 های زیستیاز ظرفیت مندیبهره

 شدهایجاد پژوهشکده مطالعاتی در محدوده حفاظت -1

در محدوده شمالی و ایجاد مرکز تفریحی در  خصوصا تقویت نقش گردشگری استان  -2

 شمال استان

 گیری از الگوی توسعه هوشمندبهره

راستای  و باغات در یشاورزک یو حفاظت از اراض یشهر یهاگسترش یحدودسازم-1

 پراکنده روییمقابله با 

 گسترش و حفاظت از فضاهای باز موجود در قسمت شمالی محدوده -2

های زیستی و فعالیتی متعادل کاربری بارگذاری

 های محیطیمطابق با ظرفیت

 زیست )ازجمله صنایع غذایی در محور صنعتی(گسترش صنایع پاک متناسب با محیط -1

در محور صنعتی با توجه به  کنندهآلودهفعالیت صنعتی  هرگونهاز استقرار  ممانعت-2

 کیلومتری تهران 12۰قانون شعاع 

 تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سبزممانعت از  -3

 های دارای پتانسیلگسترش کشاورزی در زمین-5

 ترمیم و پاالیش محیطی

های بهبود شرایط اکولوژی و مقابله با آلودگی منظوربههای سبز در منطقه ایجاد پهنه -1

 ناشی از محور صنعتی

در غیر این صورت وضع  و ریزی جهت انتقال صنایع آالینده در صورت امکانبرنامه -2

 مالیات سنگین

های صنعتی نظیر ایجاد تدوین ضوابط و مقررات الزم جهت کاهش آلودگی کارگاه-3

 و فیلتر و ... خانهتصفیههای زیرساخت

 برای هدف حکمروایی شدهارائههای راهبردها و سیاست - 3۰ جدول
 سیاست راهبرد هدف

ی
حکمروای

 

پایین و از پایین به مدیریت دوسویه از باال به 

 باال

سازمان مرکزی  عنوانبهها در سطح منطقه ایجاد سازمان همیاری شهرداری -1

 هاها و سیاستکننده دیگر سازمانهماهنگ

 اداری -های الزم جهت تمرکززدایی سیاسیتدوین سیاست -2

ای )مدیران، منطقه کنشگرانهمکاری 

ریزان و شهروندان( و پرهیز از رویکرد برنامه

 گراینخبهغالب 

 های مختلفهای مشارکت مردمی در بخشایجاد پایگاه -1

 هاسازی فعالیتایجاد اعتماد به مسئولین در میان مردم از طریق شفاف -2



 ریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرجبرنامه

 

 

۴1 

تقویت ساختارهای نهادی و مشارکت خصوصی 

 و عمومی

 ایجاد نهادهای مردمی -1

های مصوب در پذیری طرحنظارتی مشارکتی جهت کنترل تحققایجاد نهادهای  -2

 منطقه

های اطالعاتی در دسترت بخش عمومی و خصوصی برای جلب مشارکت ایجاد بانک -3

 مردم

 . تدوین طرح۸
شده و در در این قسمت سازمان فضایی موجود بررسی

فضایی مراحل بعد، ابتدا ایدئوگرام پیشنهادی، سازمان 

صورت نقشه ها بهپیشنهادی و درنهایت نقشه سیاست

 شده است.نمایش داده

 

 : نقشه سازمان فضایی موجود1۸شکل 
 : نگارندگانمأخذ

های صورت گرفته در محدوده موردمطالعه و با با بررسی

 عنوانتوجه به مطالعات اسناد فرادست، شهرستان کرج به

شد و  مرکز اصلی استان در سطح ملی شناخته

دره به های اشتهارد، هشتگرد، نظرآباد و گرمشهرستان

ترتیب در سطوح بعدی ازنظر مقیات عملکردی در نظر 

های اند. آزادراه تهران قزوین که از شهرستانشدهگرفته

ی عنوان محور شریانکند بهکرج، هشتگرد و نظرآباد عبور می

لیت فعا شده است. با توجه به اهمیتیک در نظر گرفتهدرجه

تی های صنعهای صنعتی و قطبصنایع در استان البرز پهنه

. در اندشدهدادهنمایش  19شماره  شکلمهم استان در 

منظور دستیابی به مفهوم توسعه ایدئوگرام پیشنهادی به

متوازن، پیشنهادشده است که مراکز هشتگرد و نظرآباد 

عنوان یک مرکز واحد در قسمت غربی استان البرز در به

مقابل کرج که در سازمان فضایی وضع موجود تنها مرکز 

مسلط استان است، تقویت شوند و همچنین در جنوب 

عنوان مرکز مسلط ارتقاء یابد و درنهایت شتهارد بهاستان، ا

ایه عنوان اقتصاد پبنیان بهبا توجه به سیاست صنعت دانش

ریزی، سه قطب کرج، هشتگرد ـ محدوده مورد برنامه

 نظرآباد و اشتهارد با یکدیگر ارتباط عملکردی داشته باشند.

 
 نقشه ایدئوگرام پیشنهادی :19 شکل

 : نگارندگانمأخذ

س ایدئوگرام پیشنهادی، در قالب سازمان فضایی سپ

 پیشنهادی تدقیق شده است.

 
 : نقشه سازمان فضایی پیشنهادی2۰شکل 

 : نگارندگانمأخذ

هایی که در قسمت اهداف و ها، سیاستدر نقشه سیاست

صورت فضایی بر روی نقشه راهبرد مطرح گردیدند به

 اند.شدهنمایش داده
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: نگارندگانمأخذ

 منابع
برنامه آمایش اسـتان البرز، مهندسـین مشـاور شـرق آیند     

(1393) 

 های آماری استان البرز و تهرانسالنامه

ــم ) ــایی پهنه(. 1394داداش پور، هاش ــناس های همگن ش

الگوهای ســفر، های فضــایی و جریانی بر اســات جابجایی

ــی    منطقه کالن  ــلنامه علمی پژوهشـ ــهری تهران، فصـ شـ

 14مطالعات شهری، شماره 

(. بررسی حوزه  13۸9رضایی، رحیم و اوغلی وسعت، امیر )  

به          نفوذ کالن جاذ مدل  مانی و  با روش ز ــهر تهران  شـ

 5-2۸)گرانشی(. آمایش سرزمین، سال دوم، شماره سوم. 

آینده نگاری راهبردی در برنامه ریزی      (.1392ی، نادر ) لزا

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی :تهران .ایو توسعه منطقه

ــت، ــفندیار )   زبردسـ  مناطق  مدیریت   نظام  (،13۸4اسـ

 و شــهرســازی تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز شــهری،کالن

 اول مرحله گزارش معماری

و  شهری  هایمجموعه تعریف (،13۸۷اسفندیار )  زبردست، 

ــاخص تعیین عاتی   مرکز آن، های شـ طال قاتی  و م  تحقی

 .معماری و شهرسازی

 ای استان البرزونقل جادهسازمان راهداری و حمل

 سرشماری نفوت و مسکن

 مرکز آمار ایران

 (1391ونقل و ترافیک شهر کرج )مطالعات جامع حمل

 و نقش   مفهوم،    در تحول   (،13۸3جواد )  زاده، مهــدی 

 1۷ شماره شهری، مدیریت فصلنامه شهرها،کالن ساختار

ــتی کارگاه  های محیط نتایج آمارگیری از ویژگی   های  زیسـ
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ریزی محیطی ( در ایران و ارائه های نوین ) برنامههای پیش روی تحقق نظریهچالش

 راهکار در راستای دسترسی به اهداف توسعه 
 1فائزه همدانچی

  چکیده 

اکنون ای که تهای توسعهفاصله میان وضعیت کنونی شهرهای ایران با وضعیت مطلوب توسعه بیانگر این موضوع است که روش

روز از هدفمان که همان پایداری اجتماع است ، دورتر خواهد کرد . لذا شده است ، درخور توسعه نبوده  و ما را روزبهگرفتهپیش

ت . ریزی شهری ضروری اسهای نظریه در نظام برنامهتوسعه نیاز به استفاده و ورود به بحث منظور دستیابی به شکل پایداربه

 برای حلیراه یافتن به توجه ضرورت و شهری مدرن زندگی الگوهای ناپایداری مسئلۀ مروربه انباشت و رشد غیرطبیعی روند

 محیطیمحیطی همزمان با ناپایداری زیستو معضالت زیستخطر اتمام منابع تجدید ناپذیر  .دهدمی قرار توجه کانون در را آن

)) و همچنین  محیطی(( ریزیبرنامه همچون  )) های جهانی و فراگیرگیری جنبش، ناپایداری اجتماعی و اقتصادی باعث شکل

ا با توجه اهمیت مطرح شد.لذ های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی بودکه به دنبال توسعه در حوزه توسعه پایدار ((

د بر ریزی محیطی ( در ایران با تأکیهای نوین ) برنامهدستیابی به توسعه پایدار در این پژوهش به بررسی علل عدم تحقق نظریه

های توسعه و مسائل شهری بر خواسته از آن در ایران که در ابتدا به بیان چالش شده است .زیستی توسعه پرداختهبعد محیط

پس  شده است و درنهایتریزی محیطی ( و تعاریف مرتبط به آن بیانریزی ) برنامههای نوین برنامهسپس به نظریه شدهپرداخته

ها نهاین گزیسازی تحقق این نظریه که منظور زمینههای تحقق این نظریه در ایران ،  راهکارهای پیشنهادی بهاز بیان محدودیت

سازی خدمات شهری مناسب ، صرفه ، جلب مشارکت مردم ، فراهمبههای مقرونمشیهایی برای دستیابی به  خطشامل تالش

منظور تحقق این نظریه در حالت کلی و ریز  بهو نقش برنامهگردد بهبود مداخالت سیاسی و رفع کمبودهای  اطالعاتی می

 شده است .ارائههای محیطی همچنین در برنامه

 واژگان کلیدی 
 ریزریزی پایداری، چالش توسعه ، بحران اکولوژیکی جهانی و توسعه پایدار ، نقش برنامهبرنامهریزی محیطی  ، برنامه
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 مقدمه . 1
فاصله میان وضعیت کنونی شهرهای ایران با وضعیت 

های مطلوب توسعه بیانگر این موضوع است که روش

شده است ، درخور توسعه گرفتهای که تاکنون پیشتوسعه

روز از هدفمان که همان پایداری اجتماع نبوده  و ما را روزبه

منظور دستیابی به شکل است ، دورتر خواهد کرد . لذا به

ر های نظریه دتوسعه نیاز به استفاده و ورود به بحث پایدار

ریزی شهری ضروری است . در این رابطه نظام برنامه

 های نوین )پژوهش حاضر به بررسی علل عدم تحقق نظریه

ر زیستی ، دریزی محیطی ( با تأکید بر بعد محیطبرنامه

ریز در چگونگی تحقق ایران و مشخص کردن جایگاه برنامه

 ند پرداخته است . این رو

 

 
 فرآیند پژوهش  -1شکل 

 نگارندهماخذ: 

 . طرح مسئله 2
 ابتدای در درصد 50 مرز از شهری جمعیت نسبت گذر با

 توانمی شهری، شتابان رشد روند ادامۀ و بیست ویکم قرن

 وزندگی سِکونت غالب شکل به شهرنشینی که گفت

 روند همین .است شدهتبدیل قرن این در بشر اجتماعی

 ناپایداری مسئلۀ مروربه که است انباشت و رشد غیرطبیعی

 یافتن به توجه ضرورت و شهری مدرن زندگی الگوهای

  .دهدمی قرار توجه کانون در را آن برای حلیراه

 محیطیخطر اتمام منابع تجدید ناپذیر و معضالت زیست

ری گیفراوان ازجمله تغییر اقلیم و آلودگی هوا باعث شکل

محیطی شد همزمان هایی در جهت پایداری زیستجنبش

محیطی ، ناپایداری اجتماعی و اقتصادی با ناپایداری زیست

 همچون )) های جهانی و فراگیرگیری جنبشباعث شکل

 هاییزمینه داشتن و پایداری باهدف محیطی(( ریزیبرنامه

 آب و برای هوا، آلودگی کاهش برای ریزیبرنامه چون

 هایآلودگی اثرات از ناشی مشکالت با رویارویی

 )) توسعه پایدار ((شهرها و همچنین      در زیستیمحیط

های فرهنگی ، اجتماعی ، که به دنبال توسعه در حوزه

 مطرح شد.  بوداقتصادی و طبیعی 

توسعه زمانی پایدار خواهد بود که در طول زمان شهری ، 

زیستی قابل زندگی ) برخوردار از هوای پاک ، ازنظر محیط

های سطحی و زیرزمینی دسترسی به آب آشامیدنی ، آب

بدون آلودگی و ...( ازنظر اقتصادی کارآمد و برخوردار از 

خدمات در سطح عدالت اجتماعی ) توزیع عادالنه ثروت و 

 شهر ( باشد .

در ایران نیز بروز مسائلی همچون ، هجوم جمعیت روستایی 

به شهرها ، از بین رفتن سطح عظیمی از پوشش گیاهی و 

رویه ، افزایش فشار وساز بیدرختان در اثر ساخت

ها و جمعیت ، آلودگی شناختی ناشی از تراکم ساختمانبوم

و و مصرف سوخت باال و ... روزافزون هوا ناشی از تردد خودر

لزوم تغییر نگرش به نحوه توسعه تاکنون و ضرورت توجه 

های پایداری در توسعه شهر را مطرح نمود ، اگرچه به جنبه

درگذر زمان توسعه میل به حرکت به سمت پایداری را 

داشته است ، اما متأسفانه وضعیت کنونی شهرها با توجه به 

و به همان میزان تولید  حجم وسیع مصرف انرژی و مواد

گیری تا دستیابی به پایداری پیش رو ضایعات فاصله چشم

زده ، ها شتابدارد . درنتیجه روند کنونی توسعه در آن

سرانجام است. لذا با توجه به مسائل ذکرشده و ناپایدار و بی

اهمیت دستیابی به توسعه پایدار این پژوهش به بررسی علل 

ریزی محیطی ( در ایران وین ) برنامههای نعدم تحقق نظریه

 زیستی توسعه پرداخته است .با تأکید بر بعد محیط

  . اهمیت و ضرورت طرح موضوع 3

 : ضرورت ماهوی 

های اخیر تحت تأثیر شدید نیروهای فضای شهرها در دهه

ها بوده است . برآیند این شرایط بیرونی در تمامی زمینه

شهرها و پیامدهای تبعی زا در بسیاری از کالنتوسعه برون

ریزی محیطی ، به این نوع توسعه است . لذا رویکرد برنامه

ی از یکعنوان شناختی بهبر شرایط بومدلیل تأکید ویژه
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عنوان روش هدایت تواند بهزا میشرایط تحقق توسعه درون

 توسعه در دستور کار قرار گیرد .

 محیطی :ضرورت زیست 

های اقتصادی و انسانی امروزه شهرها با حجم عظیم فعالیت

شان دارند . ، حوزه عمل بسیار وسیعی در منطقه پیرامونی

ا در یطی رمحبدین ترتیب یورش فضایی ، پیامدهای زیست

ابعادی منفی به همراه خواهد داشت و این رخداد شرایط 

کند . بنابراین تحقق توسعه پایدار شهری را مخدوش می

محیطی در قالب رویکرد تأکید و کاربرد مالحظات زیست

های مدیریتی هدایت پایدار ریزی محیطی در برنامهبرنامه

 د .گسترش فضایی ، اهمیت و ضرورتی انکارناپذیر دار

  اجتماعی  –ضرورت اقتصادی 

 اجتماعی –اقتصادی   محیطی در عرصه ریزیبرنامهرویکرد 

، از سویی پیامدهای منفی گسترش فضایی در شهر  تواندمی

را کاهش دهد و از سویی دیگر به تداوم ایفای نقش 

)حق جو  در شبکه شهری ملی اهتمام ورزد  فرماندهی آن

 ,1383) . 

 بر خواسته.چالش توسعه و مسائل شهری 4

 از آن
در شهرهای گوناگون با  محیطیزیستاگرچه مشکالت 

 عهتوسدرحال کشورهاییکدیگر متفاوت است ، اما نگرانی 

 کشورهایدر  محیطیزیستمشابه است . بررسی مشکالت 

 هاینگرانی یدهندهنشان هاآنو دالیل بروز  توسعهدرحال

ی زیستمحیطاست . در ادامه مشکالت  هاآنیکسانی در 

 1-4موجود در شهرهای ایران در قالب جدول شماره 

 شده است .ارائه

  

 

 زیستی شهرهای ایران: مشکالت محیط 1-4جدول شماره

دسترسی به 

خدمات و 

های زیرساخت

ی پایه

 محیطیزیست

 

  های سطحی که سببها در خاک یا آبی مستقیم پسابهای خانگی و تخلیهنامناسب فاضالببهداشت و فاضالب : دفع 

 شود .های سطحی و زیرزمینی میآلوده سازی آب

 آوری و دفع نامناسب پسماندهای خانگی است .مواد زائد جامد شهری  : مشکل کنونی جوامع محلی جمع 

 ونقل ، ها، عملکرد ضعیف خدمات حملونقل شهری و زیرساختحملونقل شهری : ناکارآمدی یا نبود خدمات حمل

ای و آلودگی هوا ها ، مدیریت ضعیف ترافیک و آموزش ناکافی ، سبب تراکم ، تصادفات جادهنگهداری نامناسب جاده

شار شود که در بسیاری از شهرها منجر به از دست رفتن ساعت کار و اوقات فراغت ، افزایش مصرف سوخت و انتمی

 گردد .ها و افزایش میزان تصادفات میآالینده

آلودگی ناشی از 

 مواد زائد جامد

  آلودگی آب 

 کند. زیست ایجاد میمصرف انرژی : عرضه و تقاضای انرژی مشکالتی را در محیط 

  . آلودگی هوا  : آلودگی هوا با مصرف انرژی در شهرها ارتباط دارد  

 های حاصل از دفع نامناسب زائداتآلودگی : مدیریت مواد زائد جامد و خطرناک 

از دست رفتن 

 منابع

 ای هی شهری سبب کاهش کیفیت آبهاپسابهای زیرزمینی : دفع زائدات شهری و صنعتی و ی آبآلوده شدن و تخلیه

 شود. سطحی و زیرزمینی می

 فشار مضاعفی را بر اراضی و محیطی ها : توسعه اراضی بدون توجه به مسائل زیستتخریب اراضی و اکوسیستم

 آورد .های اطراف آن میاکوسیستم

 ی شهرها ممکن است بافت تاریخی منطقه در هنگام ساخت و توسعه های فرهنگی و تاریخی :از دست رفتن دارایی

 ها نیز به این تخریب شدتها و عدم نگهداری مناسب از ساختمانوهوا و کمبود زیرساختتخریب شود . آلودگی آب

 بخشد .می

خطرات 

 محیطیزیست

 فشان و سایر بالیای طبیعی لرزه ، توفان ، آتشسوزی ، زمینخطرات طبیعی : بسیاری از شهرها در معرض سیالب ، آتش

ها های ناکافی ، طراحی و نگهداری نامناسب ساختمانریزی نامناسب ، خدمات و زیرساختحال برنامههستند  و درعین

 شود .بار میپذیری در برابر حوادث فاجعهزیست و افزایش آسیبسبب تخریب محیط ازحدو جمعیت بیش

 

عوامل 

ی تشدیدکننده

های تخریب

 محیطیزیست

های نامناسب ، اقدامات مردم و بخش ناکارآمدی سازمانی ، سیاستمحیطی را به توان مشکالت زیستدر سطح گسترده می

های اقتصادی ناکارآمد و کمبود ، عدم مشارکت کامل ، قوانین نامناسب و سیاست نسبت داد . به این عوامل رایج خصوصی

 اطالعات و دانش را نیز باید افزود . 
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کمبود آگاهی 

مردم و 

 سیاستمداران

 محیطی کمبود آگاهی مردم از مشکالت و کمبود آموزش و مشارکت مؤثر مردم : یکی از دالیل اصلی مشکالت زیست

گذاران محلی ، مردم را در عالوه بسیاری از قانونزیست شهری است .  بهمشارکت ضعیف مردم در بهبود شرایط محیط

 دهند . های محیطی مشارکت نمیطراحی برنامه

 ناسبحکمرانی نام

 ا محیطی در شهرهشده برای بهبود شرایط زیستهای انجامهای سازمانی ضعیف:ظرفیت سازمانی ضعیف ، تالشظرفیت

 کند .را مختل می

 های مدیریت شهری موضوع دیگری زیست و ارگانهای مسئول مدیریت محیطپیچیدگی قضایی : همکاری ضعیف ارگان

 ها در مناطقها به همراه رقابت اولویتگذارد . تداخل مسئولیت این ارگانمحیطی اثر میهای زیستاست که بر سیاست

 شود . مختلف استانی موجب پیچیدگی قضایی می

زمان اعمال 

 هاسیاست

 های قانونی نامناسب : قوانین کنترل آلودگی و مسئولیت کنترل و اجرای قوانین و نیز مکانیزم اجرای قوانین سیاست

 های مشخصی ندارند .قوانینی بر مبنای دانش علمی نیستند و اهداف و سیاستشفاف نیست . چنین 

 ی غیراصولی و تخریب منابع  و اراضی شفاف نبودن قوانین مالکیت : مشخص نبودن قوانین مالکیت منجر به استفاده

 شود . می

 ی انرژی ، خدمات شهری ، منابع های اقتصادی ناکارآمد شامل تحریف هزینهسیاست: های اقتصادی ناکارآمد سیاست

منابع ضروری چون زمین ، آب ،  گذاری ناکارآمدقیمتشود . های غیراقتصادی میهای غیر مؤثر و یارانهطبیعی ، مالیات

شود که تخریب اکوسیستم را در پی رویه از منابع میی بیانرژی و غذا به مدیریت منابع صدمه میزند و سبب استفاده

 خواهد داشت . 

دانش و اطالعات 

 ناکارآمد

 زیست اثر منفی دارد .محیطی و تخریب محیط، بر حل مشکالت زیست دانش ناکافی

 

 1392, مأخذ : اقتباس از کرباسی, منوری و آذر کند 

 ریزیبرنامه)  ریزیبرنامهنوین  هاینظریه. 5

 محیطی (
 محیطی  ریزیتعریف برنامه 5-1

منابع و محیط  ریزیبرنامه "میالدی  1970در طول دهه 

ط زمانی که محی – ریزیبرنامه، به صحنه اصلی فعالیت  2 "

 –و توجه اجتماعی قرار گرفت  نگرانیدلطبیعی در مرکز 

ح در سط ریزیبرنامه هایفعالیتتبدیل شد . این دسته از 

ه ی که بهأدرزمینهفراملی ، ملی و محلی با معرفی مقررات 

، با تشکیل نهادهای رسمی  شدمیمربوط  وهواآبپاکی 

محیط ، نهادینه  دارندهنگهداوطلبانه  هایسازمانجدید و 

 محیطی ریزیبرنامه توانمی . (1390)عبدی دانشپور ,  شد

 کشف، کنترل، و هدایت رایب یهایفعالیت آغاز عنوانبه را

 هایفعالیت که هاییراه قطری از عمناب عدف و عتوزی ، انتقال

 کالبدی، فرایندهای شکست و کرده پایدار را انسانی

 کرد. اگرچه تعریف سازد کمینه را اجتماعی و شناختیبوم

 تشریح دنبال به محیطی رهیافت اما کنندمی تغییر تعاریف

 و اجتماعی ازنظر که شهری رشد اقتصادی یهاگزینه

ریزی برنامه هدف .است هستند پایدار یزیستمحیط

 زیستمحیط و انسانی نیازهای به بخشیدن تعادل محیطی،

 . (1391)هدایتی فرد,  است

                                                           
2 .resource and environmental planning  

محیطی بر پایه انگاشت اکولوژیکی که خود زیر  ریزیبرنامه

است ، قرار  3"اکولوژیکی  ریزیبرنامه "از  ایمجموعه –

 ریزیبرنامهبخشی ،  ریزیبرنامهدارد . مشابه سایر انواع 

 دارد هازمینهمحیطی نیز فرآیندی مشابه فرآیند دیگر 

 . (1390)عبدی دانشپور , 

  محیطی ریزیبرنامه در پایه هاینظریه5-2

 عمومی نظریه شامل محیطی ریزیبرنامه پایه نظریه

 هریک .است ریزیبرنامه در راهبردی رهیافت و شناسیبوم

 .شوندمی معرفی زیر شرح به پایه یادشده هایاز نظریه

  شناسیبومظریه عمومی ن 5-2-1

 و هاسازمان عملکرد و ساختار بامطالعه شناختیبوم تعریف

 وابطر تشریح دنبال به شناسیبوم. دارد سروکار هاآن محیط

 میان کنش و هاآن پیرامون محیط و هاسازمان میان درونی

 وانعنبه شناختیبوم از سنتی نگرش این. است هاآن بین

 ار ارتباطاتی ،زیستمحیط با ارتباط در زنده موجودات علم

 عمده طارتبا و کرده فراهم محیطی ریزیبرنامه مشکل با

 قتیو. کندمی معین زیستمحیط مدیریت با را شناختیبوم

 ریزیبرنامه برای نیاز است، ریزیبرنامه مشکل از بحث

 هب هاییمیان کنش چنین یگپیچید به پاسخیعنوان به

 این مدیریت برای ریزیبرنامه فرایند. آیدمی وجود

3 .ecological planning 
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 دایته برای را مسیری و است شدهگرفته نظر در یگپیچید

 مشخص مشکل یک ٔدرزمینه عوامل چگونه کهاین درک

 و یگپیچید مدیریت .کندمی فراهم ،یابندمی ارتباط

 بدنه یک نبود در طارتبا از بنیادین درک به دهیشکل

 شناختیبوم. دهدمین رخ نظریه و شدان از دهنده سازمان

 تحمای برای نظری هایپشتیبان و کرده فراهم را شدان این

)هدایتی  نهدمی رو شپی را محیطی ریزیبرنامه رهیافت از

 .(1391فرد, 

  پایداری ریزیبرنامه 5-2-2

 پایدار توسعه اصول اجرای برای کارآمدی ابزار ریزیبرنامه

 هایچالش تواندمی ریزیبرنامه سیسیتم یک زیرا است

 فعنذی هایگروه و سازد یکپارچه را پایدار توسعه گوناگون

 تواندمی پایداری ریزیبرنامه. برگیرد در را گوناگونی

 به که شود تشریح ریزیبرنامه سیستم از ایگونهعنوآنبه

 مربوط ریزیبرنامه فرآیند در پایدار توسعه نمودن مربوط

 را اقتصادی و اجتماعی محیطی، هایاندازچشم نیز و است

موضوعات  با پایداری ریزیبرنامه . سازدمی یکپارچه

 این ازجمله .دارد سروکار پیچیده معهیکجا در گوناگون

 زمین، کاربرد ریزیبرنامه و رشد مدیریت موضوعات،

 حفاظت ،ونقلحمل ریزیبرنامه مسکن، ریزیبرنامه

 ی سبز،هاساختمان انرژی، و مواد کاربرد و زیستمحیط

  .است اقتصادی توسعه ی،زیستمحیط عدالت

  تفسیر پایداری 

بس پیچیده است و  هایریشهدارای  4انگاشت پایداری 

ا نیز ب ایمنطقهان شهری و ریزبرنامهمعانی گوناگون دارد . 

یر . یک تفس اندبوده روروبهتفسیرهای مختلفی از پایداری 

 نگهداشت سرمایه "ی یافته ، روزافزوناز پایداری که اهمیت 

اقتصادی  هایاستعارهاست . این تفسیر بر   5 "محیطی 

 استوار و بر پایه دو اصل کلیدی زیر قرار دارد :

از  ایاندوختهبه معنای سپردن  هانسلنخست : عدالت بین 

ر که آن سرمایه د "ظرفیتی  "به نسل بعد با  "سرمایه  "

 برابر با نسل کنونی ( دارد .  کمدستتولید رفاه ) 

 هایشکلی که قرارداد فرضپیشدوم : اصل دوم هم این 

مختلف سرمایه جایگزین شدنی هستند را به چالش 

برخی کارکردهای محیطی  کهاین) با توجه به  خواندمی

                                                           
4 . sustainability 
5 . conservation of environmental capital 
6 .critical environmental capital 
7 . environmental capacity 

که  فرضپیشجایگزین نشدنی هستند ( و هم با این 

ساخت (  –محصوالت رشد اقتصادی ) سرمایه انسان 

، به مخالفت  آورندمیبدون مشکل به بار  هاییجایگزین

 هایفعالیتآن ، خواستار مدیریت  جایبه.  خیزدبرمی

ه توان نگ کمدستاست که  ایگونهبهاقتصادی  –اجتماعی 

 را دارا باشد . 6 "سرمایه محیطی بحرانی  "داشت چنان 

، ارتباط بین نگه داشت سرمایه  گفتهپیشبر پایه دو اصل 

 وجود 7 "ظرفیت محیطی  "محیطی و انگاشت پرهیاهوی 

نگهداشت  "، برابر با  "پایداری  "، هرگاه  هرحالبه.  دارد

تفسیر شود ، با بحث اندازه و مرز تشابه  "سرمایه محیطی 

 "که  کنندمی، زیرا هر دو این باور را انکار  یابدمی

 9کش آیند  پایانبی صورتبه 8 "بیوفیزیکی  هایظرفیت

هستند . این بدان معنا نیست که رشد به ناگزیر محدود 

است ، بلکه داللت بر این دارد که برای پایدار بودن در 

، ماهیت رشد باید چنان باشد که قیودی را که  درازمدت

، بحرانی  "نگه داشت سرمایه محیطی "توسط نیاز به 

 است . در نظر گیرد . شدهشمرده

،  شودمیسرمایه محیطی مطرح  "زمانی که انگاشت 

یر و به تفس "محیط  "مفهومی  هایپیچیدگیبه  راستیبه

 اهمیت دارد ریزیبرنامهاست و در سیستم  "پایدار  " آنچه

. انگاشت پایداری بیش از هر چیز دیگر به  شودمی، اشاره 

 صورتبه توانمیوابسته است . محیط را  "محیط "مفهوم 

همه منابع و عوامل بیرونی تعریف کرد که شخص یا 

.  دهندمیکنش نشان از اشخاص در برابر آن وا ایانبوهه

کالبدی ، اجتماعی ،  هایمحیطبه انواع  توانمیمحیط را 

ایداری پ "انگاشت  بنابراینفرهنگی و جز آن تقسیم کرد . 

 دوسویهدر ارتباط  آنچهدر انواع محیط کاربرد  دارد .  "

 "اهمیت دارد آن است که  "توسعه"و  "محیط  "بین 

محیطی رو به  10منبع  – پایهیکمبتنی بر  تواندمیتوسعه ن

. سرمایه محیطی )  "تباهی پدید آید و گذران زندگی کند 

 : شودمیمحیطی ( در دو بعد زیر تعریف  هایمنفعتیا 

ابعاد مادی تلقیات محیطی ) چون رو به تباهی و  –نخست 

نابودی رفتن منابع محیطی و بهداشت محیط همراه با 

 شهری ریزیبرنامهآلودگی و استثمار منابع محیطی ( که 

8 .biophysical capacity  
9 .elastic 
10 .resource-base  
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محدود و اندکی بر این  تأثیرسنتی با قراردادی توجه و 

 زمینه داشته است .

 13شناسیزیبایی،  12) چون آسایش 11ابعاد پسامادی  -دوم

طبیعی و  هایمحیطغیر ابزاری ( که هم در  هایارزشو 

 . (1390)عبدی دانشپور , هم فرهنگی وجود دارند 

  ریزیبرنامهاهمیت هدف پایداری در 

را در سه زمینه بیان  ریزیبرنامهاهمیت هدف پایداری در 

 : اندکرده

 "سرمایه محیطی  "نخست : انگاشت پایداری که بر 

فضایی مختلف دارای معانی  هایمقیاسمتمرکز است ، در 

 تفسیر شود که مناسب ایگونهبه تواندمیمتفاوتی است و 

وخته شود . بنابراین اند ریزیبرنامهجغرافیا و ویژگی سیستم 

در سطوح  فقطنهمحیطی  هایظرفیتسرمایه محیطی و 

 ، استانی ، شهری ایمنطقهفراملی یا ملی ، بلکه در سطوح 

 . یابدمیو حتی روستایی نیز مفهوم 

از و دوم : چنین تفسیرهایی از پایداری ، چارچوبی همس

را برای نگه داشت محیطی و جبران خسارات  پیوستههمبه

 .  کنندمیمحیطی فراهم 

 و نگه داشت "سرمایه محیطی  "سوم : توصیف و تشریح 

 ایوسیلهدارد و این  " ریزیبرنامه "آن در آینده نیاز به 

تاختن به و  هاسالاست . شاید پس از  توانمندسازیبرای 

 هایانگارهتوسط طرح  ریزیبرنامهناتوان کردن سیستم 

، فرصتی نوین برای  "توسعه پایدار "و  "پایداری"

 است .  آمدهپیش ریزیبرنامه

فه و بر فلس "پایداری  "انگاشت  تأثیر بینیپیش هرچند

شهری بسیار دشوار است ، سه سناریو  ریزیبرنامهعمل 

 پایداری برای سده بیست و یکم باهدف ریزیبرنامهبرای 

 است : شدهمطرحمیالدی 

ر ب تأثیری گونههیچجدید  هایدیدگاهسناریوی نخست : 

 آنچهمشابه  ریزیبرنامهوارد ننموده و عمل  ریزیبرنامه

 . یابدمیبوده ادامه  تاکنون

ی جایبه یکجابرداری برای  "پایداری"سناریوی دوم : 

 خواهد شد . هااولویتگسترده در 

یک  سویبهجلودار حرکت  "پایداری"سناریوی سوم : 

واره ای جدید  خواهد شد ، یعنی الگو 14گرا_سیستم محیط

                                                           
11 .post-material 
12 . amenity 
13 .esthetic/aesthetic 

)عبدی دانشپور , برای تغییرات شهری مقید به محیط 

1390) . 

  راهبردی ریزیبرنامه 5-2-3

 معنای به محیطی ریزیبرنامه در راهبردی رهیافت

 سازیهماهنگ و سازییکپارچه برای فرایند کارگیریبه

 یا دولت مختلف سطوح و گذارسیاست هایبخش، هارسانه

 در که محیطی هایبرنامه .است عمومی و خصوصی بخش

 سه هرکدام ،شوندمی تهیه مختلف سطوح جغرافیایی

 :از اندعبارت که سازندمی برآورده را اصلی کارکرد

 برحسب محیطی یکپارچه هایسیاست سازیهماهنگ

 گوناگون، فضایی هایمقیاس و مختلف زمانی هایدوره

 و همسازند هاسیاست این با که هاییآماج تشخیص

 فرابینی و روندمی شمار به هاآن اجرای برای که یهایروش

 این در .(1390)عبدی دانشپور ,  برآیندها گذاریارزش و

 قالب در راهبردی ریزیبرنامه هایویژگی شناخت میان

 .دارد ضرورت آن متعدد تعاریف

 راهبردی ریزیبرنامه تعاریف بندیگونه 

 اساس بر راهبردی ریزیبرنامه تعاریف بندیگونه

 شرح به که گیردمی شکل رهیافت این گوناگون هایروایت

 :است زیر

  :راهبردی ریزیبرنامه تعریف نخست گونه الف: 

 یک هایویژگی ترینمهم از یکی راهبردها تائید و تولید

 سازگار ریزیبرنامه رهیافت با که است حکمرانی سبک

 های الگوواره تغییرات فرایند یسازتصمیم .شودمی

 تغییر راهبردی ریزیبرنامه هدف .است 15ایمباحثه

 هایسیستم و ادراکی هایسیستم های فرهنگی، انگاشت

 بیش چیزی راهبردی ریزیبرنامه همچنین .است معنایی

باز  و تغییر مورد در زیرا است، جمعی هایتصمیم تولید از

تعریف  این . در رودمی بکار هامحکومیت دهیشکل

 دنبال به که است بازی فرایند راهبردی ریزیبرنامه

 هایبحث طریق از ذینفعان میان همراهی یک به دستیابی

 . استعقالنی 

  :راهبردی ریزیبرنامه تعریف دوم گونه ب:

 برای بلندمدت ریزیبرنامه عنوانبه راهبردی ریزیبرنامه

 نهادهای دنبال به ریزیبرنامه نوع این .است مرزها توسعه

14 .environmentally-led system 
15 . process of deliberative paradigms change 
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 ریزیبرنامه دیرینه هایسنت در که است، حکمرانی جدید

 این .است جامع و یکپارچه هایرهیافت دنبال به فضایی،

 بودن بلندمدت بر راهبردی ریزیبرنامه از تعریف

 آینده برای سیاسی هایاندازچشم درگیری و ریزیبرنامه

 . (1391)هدایتی فرد,  دارد تأکید

 محیطی  ریزیبرنامهانگاشت های پایه 5-3

زیر  صورتبهمحیطی چهار انگاشت پایه  ریزیبرنامهدر 

 وجود دارد :

شهری ، سیاست  ریزیبرنامهنخست : بررسی انگاشت های 

محیطی تا از  ریزیبرنامه( های کاربرد زمین و  مشیخط) 

و ماهیت چنین انگاشت هایی که  هاویژگیاین راه بتوان 

 را مشخص نمود . ناهمسازند

هدف  ویژهبهدوم : بررسی دستور کار جدید محیطی و 

ین تشابه ب باوجودالبته .  "توسعه پایدار " گذاریسیاست

شهری و  ریزیبرنامهجنبش نخستین  بلندمدتاهداف 

اهداف پایداری محیطی ، تفکر جدید به اهداف کیفی 

بخش عمومی اشاره دارد که  گذاریسیاستجدیدی در 

 زیریبرنامهسنتی  هایرهیافتتوسط  هاآنامکان پیگیری 

 وجود ندارد .

ت پایه )الف( سیاس وگویگفتسوم : پرداختن به سه زمینه 

زمین ، ) ب( مالکیت زمین و )پ(افزایش قیمت زمین در 

 اثر بهتری ) بهبود(.

مشارکت مردم در "و  "برابری"چهارم : جفت انگاشت 

 که از دیرباز " هاگیریتصمیمراستای دموکراتیک کردن 

در دنیا رخنه کرده و دارای سابقه  ریزیبرنامهدر تفکر 

 "، در ضمن بخشی از گفتمان جاری در مورد  انددرازمدت

)عبدی دانشپور ,  دهندمیرا نیز تشکیل  "توسعه پایدار 

1390)  . 

 محیطی  ریزیبرنامهاهداف 5-4

و باید اهداف خود را  موردنظرندآینده  هایبیانیه،  هابرنامه

که بر  ادرناست که آینده محیطی نیاز  بنابراینتعیین کنند 

پایه هدف کالن توسعه پایدار استوار گردد ، هرچند مشتق 

( هایی مشخص از چنین هدف  مشیخطکردن سیاست ) 

 کالنی بسیار دشوار باشد .

 ایتوسعهرا  "توسعه پایدار  " المللیبینیک تعریف 

 که نیازهای امروز را بدون سازش در مورد توان داندمی

                                                           
16 . regenerative capacity 
17 . pragmatic 

ی آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده سازد . این هانسل

ک یرائهابیانیه بسیار کلی و مهم است و امکان تغییر آن برای 

پایدار وجود دارد . چنین تعریفی  توسعهتعریف کاربردی از 

 –که بر معیارهای کالبدی و اجتماعی نیز توجه دارد  –

حیط طبیعی و نیز که م داندمی ایتوسعهتوسعه پایدار را 

که  دهدمیارتقا مرتبه  ایگونهبهرا  شدهساختهمحیط 

 شرایط زیر را برآورده سازد :

  نگه داشت اندوخته دارایی طبیعی و در صورت

امکان جبران هرگونه خسران و کاهش مرتبه 

 ؛ ناپذیراجتنابمحیطی 

 زاینده -اجتناب از خسارات به ظرفیت نو
 اکوسیستم جهانی ؛16

 به برابری اجتماعی بیشتر ؛ دستیابی 

  پرهیز از به خطر انداختن و متحمل هزینه کردن

 ی آتی .هانسل

البته چنین تعریفی از توسعه پایدار از سوی پیروان پایداری 

صورت گرفته است که در برابر پیروان پایداری  مایهکم

 هایکاستیپذیرش  باوجود هرحالبهپرمایه قرار دارند . 

و  17که گویای رهیافتی عمل باورانه  گفتهپیشتعریف 

 ریزیبرنامهمحدود است ، از این تعریف در معرفی اهداف 

است .  شدهمشخصمحیطی استفاده و پنج هدف پایه 

مقصود این اهداف مرتبط کردن سطوح محلی ، ملی و 

سیاسی و –جهانی ، شناسایی تعیین گرهای اجتماعی 

و مشارکت محیطی و تشخیص اصول برابری  هایموضوع

دموکراتیک است . مبتنی بر چنین مواردی است که امکان 

راهبردهای توسعه پایدار با میزان بیشتر موفقیت  گذاریپایه

 چنین بیان نمود : توانمی. این اهداف را  شودمی، فراهم 

نگه داشت منابع : هدف نخست بر نگه  – هدف نخست

 ل پایهداشت منابع طبیعی تمرکز داشته و برخی از اصو

. این هدف چنین بیان  کندمیمنابع را تدوین  ریزیبرنامه

جود ی موهانسل: تضمین عرصه منابع طبیعی برای  شودمی

کمتر  هدر دهندگیزمین ،  کارآمدو آتی توسط استفاده 

منابع تجدید ناشدنی و پاسداری از تنوع زیستی 

 . 18بیولوژیکی

18 .biological 
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: هدف دوم با فرآیند  شدهساختهتوسعه فضای  – هدف دوم

سرزمین سروکار دارد و بر ماهیت توسعه  کالبد ریزیبرنامه

:  شودمی. این هدف چنین بیان  کندمیشهری تمرکز 

ا که هم ب شدهساختهپاسداشت توسعه و استفاده از محیط 

.  داردمیمحیط طبیعی هماهنگ است و هم آن را گرامی 

و بر پایه تراز و این در حالی است که رابطه بین این د

 پیشرفت متقابل استوار شود .

ارتقا کیفیت محیطی : این هدف با نیاز به  – هدف سوم

د و فرآیندهای تولی هاتوسعهجلوگیری یا در فشار گذاشتن 

که موجب افت مرتبه ، آلودگی یا از بین رفتن محیط شود 

 ریزیبرنامه گذاریپایه، سروکار دارد . این هدف نیاز به 

که بر اثرات و مرزها تمرکز دارد و وضعیت  –ی را محیط

 کندمیمطرح  – دهدمیمحیط را همواره مورد فرابینی قرار 

: جلوگیری از یا کاهش  شودمی. این هدف چنین بیان 

 وندشمیفرآیندهایی که موجب افت مرتبه یا آلودگی محیط 

و  هااکوسیستم نو زایندهظرفیت  دارینگه، همراه با 

یی که بازدارنده بهداشت و سالمت هاتوسعهی از جلوگیر

 .اندیا کاهنده کیفیت زندگی انسان و

برابری اجتماعی : این هدف توجه را  – هدف چهارم

ی ( های اجتماع مشیخطنیاز به تغییر در سیاست )  سویبه

 ایهایدئولوژی. این هدف در برابر  کندمیو اقتصادی جلب 

لیبرالیسم ، مقررات زدایی ، چیره در جهان امروز ) چون 

و آزادی از قیود ( قرار دارد .  فردباوری،  سازیخصوصی

 ایگزینه هایرهیافتبه تعریف  "برابری اجتماعی  "هدف 

 سیاسی پذیرفتنی باشند ازنظربوده و هم  پذیرامکانکه هم 

 ی موجب تغییراتهایرهیافتچنین  کارگیریبه، نیاز دارد . 

ییر تغ درنتیجهپایه در الگوهای مصرف ، تخصیص منابع و 

 . شودمیالگوهای رفتاری ، ارزشی و سبک زندگی مردم 

سیاست )  ارائهممکن است توان  "محیطی  ریزیبرنامه"

( هایی در دستیابی به برابری اجتماعی بیشتر را  مشیخط

 شرطپیش داشته باشد . هرچند هدف برابری اجتماعی یک

الزم در دستیابی به همیاری است که بر پایه آن راهبردهای 

. این هدف چنین بیان  شوندمی گذاریپایهتوسعه پایدار 

که شکاف بین افراد دارا و  ایتوسعه: جلوگیری از  شودمی

توسعه که نابرابری  گونهآنندار را افزایش دهد و در برابر 

 . اجتماعی کاهش دهد را تشویق نماید

                                                           
19 . McLaughlin. 1969 

مشارکت سیاسی : هدف پنجم ارتباط  – هدف پنجم

چهارم دارد زیرا تغییرات اجتماعی  باهدفتنگاتنگی 

به وجود  همراهیفقط از ترکیب درک ، تعهد و  ایریشه

در جایگاهی قرار  هاآن: با آگاه شدن کامل مردم ،  آیدمی

که پذیرای تغییر شده و نسبت به آن متعهد  گیرندمی

غییر : ت شوندمین اهداف به این صورت نیز بیان . ای شوندمی

، رفتارها و برخوردها از راه تشویق به مشارکت  هاارزش

 گذاریپایهی سیاسی و در هاگیریتصمیمبیشتر در 

اصالحات محیطی در تمام سطوح ) از سطح محلی به باال 

 یعنی تا سطح ملی و فراملی ( .

طی ریزی محی، برنامهگفته گانه پیشبا توجه به اهداف پنج

 شود وتبدیل به یک فرآیند سیاسی و اجتماعی جامع می

ی ریزی محیطتوان نتیجه گرفت که یک فرآیند برنامهمی

) البته به مفهوم  "راهبردی "و هم  "یکپارچه "باید هم 

 . (1390)عبدی دانشپور ,  راستین ( باشد

 بحران اکولوژیکی جهانی و توسعه پایدار  5-5

، موجی از  1970و اوایل دهه  1960در اواخر دهه 

جدید درباره تخریب اکولوژیکی محیط طبیعی  هاینگرانی

 . این نگرانی همچنین گیردمیتوسط فعالیت انسان شکل 

ن در سراسر جها« سبز»با تشکیل تعدادی از احزاب سیاسی 

) همچون حزب اکولوژی  گیردمی نمود بیشتری به خود

ال ، در س دهدمیبه حزب سبز تغییر نام  بعداًبریتانیا که 

 یهااندیشه(. این اولین موج جدید  شودمیتشکیل  1973

 یابدیمبازتاب  ریزیبرنامه هایاز نظریهاکولوژیکی در برخی 

ی ، تا حد ریزیبرنامهبه  هاسیستم، نگرش  مثالعنوانبه. 

یک  مثابهبهایده توجه به جهان طبیعی  یرتأثتحت 

 انسانی بر اساس اثرات هایفعالیتو ارزیابی « اکوسیستم»

ی طبیعی قرار دارد هااکوسیستمبر روی عملکرد  هاآن

 ٔدرزمینه19 انگلیسیفصل اول نخستین کتاب   روازاین.

 اهمیت ٔدرزمینهاز بحث  ریزیبرنامهبه  هاسیستمنگرش 

. مک  شودمیآغاز «  اشاکولوژی ٔدرزمینهانسان » موضوع 

انسانی بر روی  هایفعالیتالفلین برخی از اثرات 

ه ما ک دهدمیی طبیعی را با این هدف توضیح هااکوسیستم

ان مهایفعالیتساکن هستیم که « یهایسیستم»در درون 

 ، روازاین.  گذاردمی تأثیربر روی وضعیت این سیستم 
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ندن از بالهای محیطی ، ضروری است  در امان ما منظوربه

،  مان بر روی طبیعتهایفعالیتتا نسبت به اثرات احتمالی 

 شناخت کافی داشته باشیم .

ع ل و یک موضودبرای مک الفلین ، اندیشه اکولوژی ، یک م

یطی مح ریزیبرنامهتفکر سیستمی و رابطه آن با  ٔدرزمینه

رات طرح چنین موضوعاتی ، بحث اث باوجوداست . 

شهری بر روی محیط طبیعی ، جز  ریزیبرنامه هایفعالیت

در سرتاسر دهه  ریزیبرنامه پردازاننظریهاصلی  هایدغدغه

تعدادی از بالیای طبیعی به  1970نیست . در دهه  1970

همراه برخی شواهد علمی مبنی بر تغییرات شرایط 

اکولوژیکی جهانی ) از قبیل گرم شدن دمای کره زمین و 

موج دومی از  گیریشکلریب الیه ازن ( ، منجر به تخ

. اهمیت چنین مسائلی  شودمی محیطیزیست هاینگرانی

همراه با گستره جهانی آن ، داللت بر نیاز به یک اقدام 

 1992، در سال  روازاین، بیش از ملی داشت .  المللیبین

کشورها  21ریو دی ژانیرو  20 "نقطه اوج زمین" اجالسدر 

جمع شده بودند تا به یک اجماع بر سر برخی اقدامات 

ند برس محیطیزیستجلوگیری از فاجعه  منظوربههمگانی 

 1980، این مسئله توسط دولت تاچر از دهه  روازاین. 

شهری پس از  ریزیبرنامهتم سهدف اصلی سی عنوانبه

. در یک مقیاس جهانی ، کشورهای  شودمیجنگ معرفی 

 دستور» تحت عنوان  ایبرنامهریو متعهد به انجام  عضو در

که وظیفه کلیدی در این زمینه را متوجه  شوندمی« 21کار 

. طبیعت ، مکانیابی و تراکم  کندمی های محلیحکومت

سفر افراد درون و  هایشیوهزمین شهری و  هایکاربری

 روازایناکولوژیکی مهم در شهر و  تأثیربیرون شهرها ، یک 

موجی از  1990و  1980 هایدههجهان دارد . در  در

برای شهرهای پایدار  ریزیبرنامه ٔدرزمینهکارهای نظری 

 . (1393)تایلور,  گیردمیصورت 

ین بانفوذتراز  هاین دستور کار کزمین  اجالسدستور کار 

سطح    سندهایی که در   شده تهیه المللیبینو اثرگذارترین 

، سندی است که کشورهای بیشتر و کمتر    رودمیبه شمار  

سعه  سمت  یتو سعه پایدار "افته را به  .  دکنمیهدایت  "تو

فاده      کاهش استتتت ید   از انرژیافزون بر درخواستتتت  ، تول

سماندها و آلودگی مواد   ستور کار فراخواننده   زائدپ ، این د

بین  اهمستتتئولیتو  هافرصتتتتثروت ،  ترعادالنهتقستتتیم 

افته در ستتطوح ملی و یتوستتعهکشتتورهای بیشتتتر و کمتر 

                                                           
20 .Earth Summit  

سند    المللیبین ست . این  ست   فقطنها سیا )  نیاز به تولید 

محروم  هایگروه( ها و راهبردهایی که نیازهای  مشتتیخط

نان ، افراد بدون درآمد و         و بدون مزیت ) چون زنان ، جوا

ه ، بلک گیردمی، اقلیت قومی و نژادی ( را در نظر  درآمدکم

 ریگیتصمیم به مشارکت در   هاگروهبه اهمیت تشویق این  

کرده استت   تأکید( ها نیز  مشتتیخطو اجرای ستتیاستتت ) 

شت     سند ، انگا  جای "ساخت ظرفیت  ".بنابراین در این 

سعه ظرفیت مردم و   )  هاسازمان واالیی دارد که به نیاز تو

در هر دو بخش عمومی و خصوصی ( برای تدوین و اجرای   

که وسیله دستیابی     پردازدمی( هایی  مشی خطسیاست )   

 .  سازدمیبه توسعه پایدار را فراهم 
مشارکت "و  "برابری اجتماعی  " هایانگاره واردکردنبا 

 "در سند  "هاگیریتصمیممردم و دموکراتیک کردن 

نقش مهمی در  پسازآننگاره ، ، این دو ا "زمین اجالس

 پس از گذشت هرچند.  اندیافتهمحیطی  هایگذاریسیاست

ان بین گفتم بزرگیزمین شکاف  اجالسبیش از یک دهه از 

(  ساالریمردمو دموکراسی )  توانمندسازیبرابری بیشتر ، 

و از سوی دیگر پیدایش عملی که دستیابی به این  سویکاز 

بسیاری  هرحالبهوجود دارد ، اما  اهداف را تضمین کند ،

در  گیرندگانتصمیمو  سیاستمداران،  نظرانصاحباز 

 "ریپایدا"را عناصر اصلی  هاانگاره، این  المللیبینسطوح 

 . (1390)عبدی دانشپور ,  دانندمی

-1972هایی که طی بندی کلی تمامی اجالسدر یک جمع

صورت گرفت همه نشانگر نگرانی جوامع انسانی از  2002

ازحد از طبیعت و فشار بار وارد ،بر برداری بیشبهره

زیست است . درواقع طرفداران توسعه پایدار در محیط

هایی است که انسان بدون تخریب وجوی یافتن راهجست

اش را ی خود در همه ابعاد نیازهای فعلیهای زیستظرفیت

 .  (1385ساسان پور ,  و )حسن زاده دلیر بر آروده سازد 

در قالب جدول زیر در  زیستمحیطبر  اثرگذارکلیه اقدامات 

زمانی ارائه گردیده است و در ادامه به بیان  بندیتقسیم

 است : شدهپرداختهاین اقدامات  ترینمهماصول 
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 زیست جهانی: جدول زمانی اقدامات اثرگذار بر محیط 1-5جدول شماره 

 (WWFوحش )تشکیل صندوق جهانی حمایت از حیات 1961سال 

 نگارش کتاب بهار خاموش توسط راشل کارسون 1962سال 

 (UNDPتشکیل برنامه توسعه ملل متحد ) 1965سال 

 بمب جمعیت توسط پائول الریشنگارش کتاب  1968سال 

 (UNFPAتشکیل صندوق جمعیت ملل متحد )   1969سال

 زیست در استکهلم برگزاری اجالس ملل متحد درباره انسان و محیط 1972سال 

 (UNEPزیست ملل متحد )تشکیل برنامه محیط

 انتشار گزارش )) محدودیت رشد (( توسط باشگاه رم 

 کوچک زیباست (( توسط اف شوماخرنگارش کتاب ))  1973سال 

 اولین بحران نفت 

 ملیارد نفر رسید  4جمعیت جهان به  1974سال 

 وهوا برگزاری اولین اجالس جهانی آب 1979سال 

 دومین بحران نفت ) انقالب ایران (

 ندل سازی برای تشکیل کمیسیون برانتبرگزاری دهمین سالگرد نشست استکهلم و زمینه 1982سال 

 االجرا شد (الزم 1994برگزاری اجالس ملل متحد در مورد قانون دریاها ) در سال 

 زیست و توسعه ملل متحد ) کمسیون برانت لند (تشکیل کمسیون محیط 1983سال 

 انتشار گزارش کمیسیون برانت لند ) معرفی توسعه پایدار ( 1987

 تصویب پروتکل مونترال درباره الیه ازن 

 ینده پایدار تشکیل مجمع آ

 میلیارد نفر رسید  5جمعیت جهان به 

 ( IPCCوهوا ) الدول تغییر آبتشکیل هیئت بین 1988سال 

 توافق مجمع عمومی برای برگزاری نشست بعدی سران زمین  1989سال 

 ارائه ایده اولیه اقتصاد سبز

  وهواآب اجالسبرگزاری دومین  1990سال 

 IPCCانتشار اولین گزارش 

 درباره انسان و توسعه  UNDPانتشار اولین گزارش 

 ( فارسخلیجسومین بحران نفت ) جنگ 

 (FBOMSو توسعه در برزیل ) زیستمحیطتشکیل مجمع نهادهای مردمی برای 

 یزیستمحیطمحلی  هایفعالیت المللیبینتشکیل شورای 

 نگارش کتاب )) سرنوشتی بدتر از بدهی : بحران مالی و فقر (( توسط سوزان جرج 

 (GEF)  زیستمحیطتشکیل صندوق تسهیالت جهانی  1991سال 

 برگزاری اجالس زمین در ریودوژانیروی برزیل مشهور به نشست ریو  1992سال 

 برای سیاره پایدار در ریودوژانیرو 21تصویب دستور کار 

 در نشست ریو وهواآبملل متحد در مورد تغییر  کنوانسیونتصویب 

 تنوع زیستی در نشست ریو کنوانسیونتصویب 

 تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد 

 در نشست ریو هاجنگلتصویب اصول حفاظت از 

 زنان  زیستمحیطتشکیل سازمان توسعه و 

 اروپا زیستمحیطکمیسیون  تشکیل 1993سال 

  رسدمی نفرمیلیارد  5/5به  جمعیت جهان

 زاییبیابانملل متحد برای مقابله با  کنوانسیونتصویب  1994سال 
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 IPCCانتشار دومین گزارش  1995سال 

 حفاظت از ذخایر ماهیان مهاجر نامهتوافقتصویب 

 تشکیل شورای جهانی بازرگانی برای توسعه پایدار 

 در نشست توسعه پایدار ملل متحد  5بازبینی ریو + 1997سال 

 تصویب پروتکل کیوتو 

 UNEPجهان توسط  زیستمحیط اندازچشمانتشار اولین گزارش 

 UNEPی وزرای جهان توسط زیستمحیطتشکیل مجمع  1999سال 

 میلیارد نفر رسید 6به جمعیت جهان 

  وهواآب اجالسبرگزاری دومین  1990سال 

 IPCCانتشار اولین گزارش 

 درباره انسان و توسعه  UNDPانتشار اولین گزارش 

 ( فارسخلیجسومین بحران نفت ) جنگ 

 (FBOMSو توسعه در برزیل ) زیستمحیطتشکیل مجمع نهادهای مردمی برای 

 یزیستمحیطمحلی  هایفعالیت المللیبینتشکیل شورای 

 سوزان جرج  نگارش کتاب )) سرنوشتی بدتر از بدهی : بحران مالی و فقر (( توسط

 (GEF)  زیستمحیطتشکیل صندوق تسهیالت جهانی  1991سال 

 برگزاری اجالس زمین در ریودوژانیروی برزیل مشهور به نشست ریو  1992سال 

 برای سیاره پایدار در ریودوژانیرو 21تصویب دستور کار 

 در نشست ریو وهواآبملل متحد در مورد تغییر  کنوانسیونتصویب 

 تنوع زیستی در نشست ریو کنوانسیونتصویب 

 تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد 

 در نشست ریو هاجنگلتصویب اصول حفاظت از 

 زنان  زیستمحیطتشکیل سازمان توسعه و 

 اروپا زیستمحیطکمیسیون  تشکیل 1993سال 

  رسدمی نفرمیلیارد  5/5جمعیت جهان به 

 زاییبیابانتحد برای مقابله با ملل م کنوانسیونتصویب  1994سال 

 IPCCانتشار دومین گزارش  1995سال 

 حفاظت از ذخایر ماهیان مهاجر نامهتوافقتصویب 

 تشکیل شورای جهانی بازرگانی برای توسعه پایدار 

 در نشست توسعه پایدار ملل متحد  5بازبینی ریو + 1997سال 

 تصویب پروتکل کیوتو 

 UNEPجهان توسط  زیستمحیط اندازچشمانتشار اولین گزارش 

 UNEPی وزرای جهان توسط زیستمحیطتشکیل مجمع  1999سال 

 میلیارد نفر رسید 6به جمعیت جهان 

  وهواآب اجالسبرگزاری دومین  1990سال 

 IPCCانتشار اولین گزارش 

 درباره انسان و توسعه  UNDPانتشار اولین گزارش 

 ( فارسخلیجسومین بحران نفت ) جنگ 

 (FBOMSو توسعه در برزیل ) زیستمحیطتشکیل مجمع نهادهای مردمی برای 

 یزیستمحیطمحلی  هایفعالیت المللیبینتشکیل شورای 

 نگارش کتاب )) سرنوشتی بدتر از بدهی : بحران مالی و فقر (( توسط سوزان جرج 

 (GEF)  زیستمحیطتشکیل صندوق تسهیالت جهانی  1991سال 
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 برگزاری اجالس زمین در ریودوژانیروی برزیل مشهور به نشست ریو  1992ل سا

 برای سیاره پایدار در ریودوژانیرو 21تصویب دستور کار 

 در نشست ریو وهواآبملل متحد در مورد تغییر  کنوانسیونتصویب 

 تنوع زیستی در نشست ریو کنوانسیونتصویب 

 تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد 

 در نشست ریو هاجنگلتصویب اصول حفاظت از 

 زنان  زیستمحیطتشکیل سازمان توسعه و 

 اروپا زیستمحیطکمیسیون  تشکیل 1993سال 

  رسدمی نفرمیلیارد  5/5جمعیت جهان به 

 زاییبیابانملل متحد برای مقابله با  کنوانسیونتصویب  1994سال 

 IPCCانتشار دومین گزارش  1995سال 

 حفاظت از ذخایر ماهیان مهاجر نامهتوافق تصویب

 تشکیل شورای جهانی بازرگانی برای توسعه پایدار 

 در نشست توسعه پایدار ملل متحد  5بازبینی ریو + 1997سال 

 تصویب پروتکل کیوتو 

 UNEPجهان توسط  زیستمحیط اندازچشمانتشار اولین گزارش 

 UNEPی وزرای جهان توسط زیستمحیطتشکیل مجمع  1999سال 

 میلیارد نفر رسید 6به جمعیت جهان 

  وهواآب اجالسبرگزاری دومین  1990سال 

 IPCCانتشار اولین گزارش 

 درباره انسان و توسعه  UNDPانتشار اولین گزارش 

 ( فارسخلیجسومین بحران نفت ) جنگ 

 (FBOMS)و توسعه در برزیل  زیستمحیطتشکیل مجمع نهادهای مردمی برای 

 یزیستمحیطمحلی  هایفعالیت المللیبینتشکیل شورای 

 نگارش کتاب )) سرنوشتی بدتر از بدهی : بحران مالی و فقر (( توسط سوزان جرج 

 تصویب اهداف توسعه هزاره  2000سال 

  هاجنگلبرگزاری نشست سازمان ملل در خصوص 

 UNEPجهان  زیستمحیط اندازچشمانتشار دومین گزارش 

 IPCCانتشار سومین گزارش  2001سال 

 ژوهانسبورگ –برگزاری نشست سران زمین در خصوص توسعه پایدار   2002سال 

 UNEP جهان  زیستمحیط اندازچشمانتشار سومین گزارش 

 تصویب پروتکل کارتاهنا در مورد ایمنی زیستی   2003سال 

 در تجارت مواد شیمیایی ( شدهاعالمروتردام ) توافق از پیش  کنوانسیونتصویب  2004سال 

 (POPsی آلی پایدار )هاآالیندهاستکهلم در مورد  کنوانسیونتصویب 

 وقوع سونامی اقیانوس هند 

 ی (( توسط فلیکس ددز و تیم پیپاردزیستمحیطنگارش کتاب )) انسان و امنیت   2005سال 

 طوفان کاترینا وقوع

 UNEP جهانی  زیستمحیط اندازچشمانتشار چهارمین گزارش  2007سال 

 IPCCانتشار چهارمین گزارش 

 (( توسط لرد استرن  وهواآبنگارش کتاب )) اقتصاد تغییر 

 ساخت مستند )) یک حقیقت ناخوشایند (( با مشارکت آل گور 

 بحران غذا 
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 بحران مالی

 بحران امنیت انرژی 2008سال 

 وهواآبجهانی تغییر  اجالسبرگزاری سومین  2009سال 

 در کپنهاگ وهواآبتغییر  کنوانسیونبرگزاری پانزدهمین نشست اعضای 

 (  20ملل متحد درباره توسعه پایدار ) نشست ریو + اجالسبرگزاری  2012سال 

 تصویب اهداف توسعه هزاره  2000سال 

  هاجنگلبرگزاری نشست سازمان ملل در خصوص 

 UNEPجهان  زیستمحیط اندازچشمانتشار دومین گزارش 

 IPCCانتشار سومین گزارش  2001سال 

 1392مأخذ : محمد نژاد و  عبادتی, 

 

با توجه به اقدامات ذکرشده در این زمینه پرسشی که مطرح 

شود این است که با توجه به مطرح شدن این مسائل چرا می

یژه طور وبهبازهم ایران در شرایط مناسبی از توسعه پایدار و 

 زیستی قرار ندارد ؟محیط ٔهدف این پژوهش درزمینه

 تحقق این نظریه در ایران   هایمحدودیت. 6
 کند: وجود شرایط زیر در ایران تحقق نظریه را مخدوش می

 ؛ یرانا ریزیبرنامه سیستم در بخشی نگاه تسلط 

 میان در اقتصادی توسعه و رشد به شدید تمایل 

 منصبان؛صاحب

 نظام در مالی و اداری شدید تمرکزگرایی 

 ریزی؛برنامه

 ناسبم پایدار توسعه که نادرست تفکر این تسلط 

 تسیاس و نبوده نیافتهتوسعه شرایط،کشورهای

 ماندن باقی برای امپریالیسم طلبانه استعمار

 ؛ است هاآن وابستگی

 ؛مردم و مسئوالن میان مشارکت به میل عدم 

  ؛عدم اعتماد میان مسئوالن و مردم 

 اطالعاتی منابع به دسترسی امکان بودن پایین 

 ها و...آن وجود عدم یا روزبه

 منظوربه. راهکارهای پیشنهادی 7

 تحقق این نظریه  سازیزمینه
 شهری زیستمحیطی مناسب برای حل مشکالت هاگزینه

شامل  هاگزینهمرتبط است . این  هاآنبا دالیل بروز 

 فهصربهمقرون هایمشیخطبرای دستیابی به   هاییتالش

خدمات شهری مناسب  سازیفراهم، جلب مشارکت مردم ، 

اطالعاتی   کمبودهای، بهبود مداخالت سیاسی و رفع 

. جلب مشارکت و حمایت مردم در مدیریت  گرددمی

از مشکالت و  هاآنمستلزم افزایش آگاهی  زیستمحیط

 هایبخشو  غیردولتی هایسازمانکت افزایش مشار

شده زمینه تحقق راهکارهای بیاناست .  غیررسمی

 های نوین در ایران را فراهم خواهد کرد :نظریه

برد (( به این معنا که اهداف  –ایجاد موقعیت )) برد  _

 ؛ی مکمل یکدیگر باشندزیستمحیطاقتصادی و 

 صرفهبهنمقرو هایحلراه یدربرگیرندهتصمیمات باید _

 ؛باشد  محیطیزیستبرای حل مشکالت 

و نوین برای  صرفهبهمقرون هایاستفاده از فناوری _

 ؛ زیستمحیطحفاظت 

 ؛جلب مشارکت و حمایت مردم  _

 ؛گاهی آافزایش  _

  میغیررسو مشارکت بخش  غیردولتی هایشکلفعالیت ت_

شهری  زیستمحیط: مشارکت جوامع محلی در مدیریت 

اطالعات در خصوص شرایط  آوریجمعشامل  تواندمی

ی محلی هااولویتجامعه ، نیازها و ارزیابی اثرات،  حمایت از 

 ؛و ... باشد

و ارتقاء عملیات خدمات  هاسازماننقش  سازیشفاف _

 ؛شهری 

 ؛ هاسازماندر  سازیظرفیت_

و  هامهارت یتوسعهمحلی : شامل  هایظرفیتایجاد _

با استفاده  ..و عمومیخدمات خصوصی  یارائه،  هاظرفیت

فنی و  هایکمکنظیر : آموزش  ،  سازیظرفیتابزارهای  از

 ؛... 

خدمات و ایجاد  یارائهبهبود خدمات شهری   _

  ؛پسماند آوریجمعبهبود   مثالعنوانبه هازیرساخت

کاربری اراضی در هماهنگی با  ریزیبرنامهکنترل و _

 ؛شهری ونقلحمل
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 ؛خصوصی و دولتی  هایبخشمشارکت بین  _

  مؤثر؛ابزارهای تنظیمی پایش استفاده _

، بهای  کنندگانمصرفاقتصادی  :اخذ مالیات از  ابزارهای_

 ؛ گذاریسرمایه،  هاآالیندهمنابع و مالیات 

  محیطی؛زیستارزیابی اثرات _

 . یریزبرنامهنظریه در  برتکیهدانش و  خألاز بین بردن _

 در تحقق این نظریه  ریزبرنامه. نقش 8
ی جوامع امروز و پیچیدگی در مسائل آن با توجه به نیازها

ریزی و درپی در امر برنامههای پیو همچنین عدم موفقیت

های توسعه پایدار ، بدیهی است که روش ٔشکست درزمینه

عنوان یک نخبه که به ریز بهساالرانه و جایگاه برنامهفن

نشده و بسیار موردنقد قرار گیرد ، پردازد پذیرفتهتجویز می

ریزی صرفاً کالبدی و به دنبال آن دور شدن از شکل برنامه

هایی در مورد تغییر در جایگاه فنی سبب ایجاد اندیشه

جایگاهی اجتماعی ریزی از یک متخصص فنی بهبرنامه

 محور شده است .

ای که در راستای های گستردهاز طرفی علیرغم تالش

دستیابی به توسعه پایدار تاکنون صورت گرفته است ، اما 

شرایط در حال حاضر بازهم با اصول و معیارهای موردنظر 

توسعه فاصله زیادی دارد . این مسئله عالوه بر ضعف در 

سازی درواقع گیری به نهادهای تصمیمنهادهای تصمیم

ریزان شهری و تعریف ناصحیح جایگاه آنان نیز نامههمان بر

منظور پیشبرد شرایط و دستیابی به گردد . لذا بهبازمی

توسعه مطلوب یکی از اقدامات الزم تعریف جایگاهی صحیح 

 ساز است . عنوان تصمیمریزی بهبرای برنامه

بر مفاهیمی چون عدالت و  تأکیدنوین با  هاینظریه

ان را افرادی در خدمت مردم و برخوردار زریبرنامهمشارکت 

از مقبولیت عمومی در نظر دارد . که این جایگاه با توجه به 

 استمختلف ، متفاوت است و شامل موارد زیر  هایمقیاس

: 

وکیل محرومان و در جایگاه  عنوانبه ریزبرنامه _

 گری؛میانجی

 ؛ گیرندهآموزشو  دهندهآموزش عنوانبه_

 .منافع مختلف شهروندان بسیج کننده _

ر این د ذکرشدهکه در رابطه با تدقیق این جایگاه در شرایط 

ر در نظ ریزبرنامهنقش  عنوانبهموارد زیر را  توانمیپژوهش 

 گرفت :

به  زیستمحیطمسائل مربوط به  دهندهآموزش _

 ؛شهروندان 

به مسئولین در ارتباط با نتایج و اثرات  رسانیاطالع _

 ؛محیطی  ایهبرنامه

و همچنین  هاطرحاثرات ناشی از اجرای  دهندهآگاهی _

  ؛منافع و ضررهای احتمالی آن برای شهروندان

ی که در جریان توسعه متضرر هایگروهبرای  گریمیانجی _

 .محروم  هایگروهو  شوندمی

  مأخذ.منابع و 9

 ( .1393تایلور, ن .)شهری  ریزیبرنامه هاینظریه

(. )م. شورچه, مترجم( تهران:  تاکنون) از آغاز 

 انتشارات مدیران امروز.

 ( .رویکرد تحلیل مناسب 1383حق جو , م .)

 رهاشهکالنمحیطی در مدیریت گسترش فضایی 

؛ نمونه شهر تهران . فصلنامه مدیریت شهری ، 

 .76-87,  17شماره 

  بر (. درآمدی 1390, ز. ) دانش پورعبدی

 ریزیبرنامه برویژه تأکیدبا  ریزیبرنامه هاینظریه

شهری . تهران : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه 

 شهید بهشتی .

 .(. 1392, س. )آذر کند و کرباسی, ع., منوری, م

شهری. مشهد:  زیستمحیطراهبردهای مدیریت 

 انتشارات تاالب.

 (. مدیریت 1392عبادتی, ف. ) و , ش.محمد نژاد

 . مشهد : انتشارات تاالب.زیستمحیط

 ( .1391هدایتی فرد, م .)محیطی با  ریزیبرنامه

ای بر "تحلیل مناسبت محیطی"استفاده از فن 

 سازیپاک،  تخریبقابلتوسعه جدید در نواحی 

و توسعه مجدد در ناحیه خرد شهری . اولین 

 زیستمحیط ریزیبرنامههمایش ملی حفاظت و 

. 
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ریزی توسعه شهری در ایران و ارائه راهکارهایی برنامه بررسی علل ناکارآمدی سیستم

ریزی به منظور بازتعریف این نظام در راستای تحقق توسعه شهری مبتنی بر نظریه برنامه

 مطلوب و پایدار در ایران

 1عارف علی

 چکیده 
یافتگی ناهمیت توسعه در سطوح ملی و کالن بر کسی پوشیده نیست و پیرامون توسعه، وضعیت آن در ایران، توسعه         

 ال، مبحثی که از دید نویسنننده این  اند. باایننظران متعددی قلم راندهو موارد مرتبط تاکنون نویسننندنان و حننا  

شتار واجد اهمیت کافی برای ورود به آن  سئله    نو ست، مبحث م سخ نظام       ها و چالشا سعه و پا شهر در باب تو های 

شهری   ها در قال  طرحریزی در ایران برای رفع آنبرنامه سعه  شن    2های تو ست. به بیانی رو سعه    ا ستیابی به تو تر، د

بررسی نمود که  ای ها مطرح بوده است. تحقق این توسعه در شهر را شاید بتوان از دریچه     عنوان غایتی برای انسان به

های شنهر،  رکت به سنمت جلو و ارتقای وضنعیت    به مفهوم  ل مسنئله  3شنده اسنتت توسنعه   کمتر موردتوجه واقع

سخ نظام                  سی پا شتار برر حلی در این نو شهروندان. دغدغه ا سی و  تی فرهنگی زندنی  سیا صادی، اجتماعی،  اقت

توسعه شهری موجود است. اینکه چرا این شیوه چیره      های ریزی شهری به چنین میلی به توسعه در قال  طرح  برنامه

ست، چندان موفق نبوده، چرا باوجود رهیافت   که هم ستفاده ا شهری، این     اکنون موردا سعه  های دیگر برای تحقق تو

شده   رهیافت شکلی جدی پیاده ن سخنرانی در همایش  ها تاکنون به  ست و چگونه می ها باقیو در  د  توان به مانده ا

ضع  ضاعت و به این و ستند. در        دور از آرمانیت در  د ب شتار مطرح ه حلی این نو سواالت ا سخ داد به عنوان  نرایی پا

های  ای و اینترنتی در کنار دانش و اندوختهبر مطالعات اسنننادی، کتابخانهاین نوشننتار سننعی شننده اسننت تا با تکیه 

مثابه  های توسعه شهری به  ته شده و بر روی طرح ریزی شهری در ایران پرداخ مهم نظام برنامه شخصی به این چالش  

ی ها از نذشته تاکنون بررسریزی توسعه  شهری ایران تمرکز کرده، سیر تحول این طرح  نزینه پیشنهادی نظام برنامه 

شود تالشی در راستای ارائه راهکارهایی    ریزی سعی می های نظام کالن برنامهنردد. در نهایت نیز ، با توجه به ویژنی

 ریز در این فرآیند تبیین نردد.  منظور بهبود وضع کنونی حورت پذیرفته و نقش برنامهبه

 

ریز ، توسعه شهریهای توسعه شهری، نقش برنامهریزی شهری ایران، طرحریزی، سیستم برنامهنظریه برنامهکلمات کلیدی: 

 

 

 

                                                             
 Aliarefu@gmail.comریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه.  1

دانشکده معماری و شهرسازی  1394ریزی شهری دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ورودی های برنامهاین مقاله در قال  وا د نظریه

 دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی دکتر حرافی و دکتر ندایی طوسی تدوین شده است.
 شوند. ریزی جامع تهیه میهای جامع، هادی و تفضیلی شهرهاست که بر اساس رهیافت برنامهن نوشتار، طرحهای توسعه شهری در ایمقصود از طرح 2
ار و ای مطلوب، پایدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. توسعهها در تمامی زمینهتوسعه در این نوشتار به معنای بهگشت زندنی انسان 3

 یکپارچه. 
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 بیان مسئله -1
سطح و مقیاس به   سعه و میل درونی به آن در هر  عنوان  تو

ست و در هر     سانی مطرح ا آمال و غایت هر فرد و جامعه ان

ا هجامعه، با توجه به برداشتی که از این واژه در ذهن انسان

ست، فعالیت    شده ا ستیابی به آن    های آنپرورانده  ها در د

سیاری از این توجه    دهی میجهت شاید ب عطوف ها، مشود. 

شننی یکی از  به توسننعه در سننطح شننهر باشنند. شننهر بی 

نامه ذهن هر انسنننان اسنننت.     ها در لغت  پرکاربردترین واژه 

مفهومی با پیچیدنی بسننیار که همواره توجه بسننیاری از   

های فکری مختلف را به خود جل  نظران در نظامحنننا  

کرده اسنننت. شننناید بتوان نفت یکی از ابعادی که امروزه  

شد         پرداختهکمتر به آن  شهری با ست، بحث توسعه  شده ا

لت ویژنی     به ع بالقوه  که  یی  اش، میهای  ند از  سنننو،  توا

ضمین  شد و چرخ       ت سطح کالن )ملی( با سعه در  کننده تو

شت زندنی در       سوی دیگر، بهگ سعه ملی را بگرداند و از  تو

هایی که در آن سکونت دارند به  ابعاد مختلف را برای انسان

 ارمغان بیاورد.  

در ایران نیز باوجود میل شدید به نگاهداشت وضع موجود     

حورت  ای همواره بههای توسعه مداران، آرمانمیان سیاست  

ححبت  حا   پنهان و نهان در  شرایط      های  صبان در  من

شننود. باوجود نگاه همواره منفی به شننهر   مختلف یافت می

در میان مسننئوالن، از آسننتانه پیروزی انقالب اسننالمی تا  

هایی که در چنین  باوجود تمامی تعدیل –ی معاحنننر دوره

ست      حورت نرفته ا شی  ضرورت پرداختن دوباره به    –نگر

ریزی توسعه شهر بر کسی پوشیده نیست. پاسخ نظام برنامه

شهر، اتخاذ ابزار          سعه در  شهری ایران به تحقق تو سعه  تو

های توسننعه شننهری اسننت که باوجود تغییراتی که   طرح

ست، رهیافت چیره     نظری در ٔدرزمینه حورت پذیرفته ا آن 

سنناده و نگرش چیره   –در تهیه آن همچنان رویکرد جامع 

 بعدی توسعه کالبدی است. بر آن، نگرش تی

به  یاده  تجر هایی در چهار دهه      سنننازی چنین طرحهای پ

تنها اهداف نذشننته نشننانگر این واقعیت بوده اسننت که نه 

وارد  تر مه در بیشمنظور تحقق توسعها بهشده در آنتعیین

که بی   بانی     موفق نبوده اسنننت، بل به نقش ویژه م توجهی 

یه آن  فت        نظری در ته یا ها و ره خاب الگو های  ها و انت

  –های خاص شهرهای ایرانی  توجه به ویژنیبی –نادرست  

ها و مشکالت موجود   سب  شده است تا بر وخامت مسئله     

سی         ضرورت آ شود. به همین دلیل،  تا  د زیادی افزوده 

 ل کردن   ٔها و ارائه راهکارهایی درزمینهسنننجی این طرح

که در حورت  ل شدن، تا  د زیادی   -های موجود چالش

کند و توسننعه به معنای   به بهبود وضننع موجود کمی می 

ست تا تالشی در         -سازد  قق میواقعی را مح شده ا سب  

سنده به  سته  د توان نوی ای از راهکارها برای  منظور ارائه د

 احالح چنین وضع نابسامانی مبذول نردد. 

 ضرورت و اهمیت مسئله -2
ضرورت پرداختن به این نوشتار را در قال  دو       شاید بتوان 

ای  بند کوتاه زیر بیان نمود. ضننرورت دسننتیابی به توسننعه 

منظور بهبود وضننعیت جوامع انسننانی بر کسننی   مطلوب به

ست. باوجود تمامی تالش    شیده نی حورت نرفته از   پو های 

ابتنندا تنناکنون، کشنننور ایران هنوز بننه سنننطح مطلوب  

ها،  دست پیدا نکرده است که البته محدودیتیافتگی توسعه

های متعددی در این میان مانع دستیابی به   ها و چالشقید

شاید         ستند. در این میان،  سعه ه سطح مطلوبی از تو این 

سهیل     ها، بییکی از این دلیل شهرها در ت توجهی به نقش 

و یا انتخاب شنننیوه و الگوی نادرسنننت   –فرآیند توسنننعه 

یا   –سننو و در نظر نگرفتن از یی -سننعه منظور تحقق توبه

ریزان در تسننهیل  ای که برنامهنقش ویژه -تعریف نادرسننت

سعه به  سوی دیگر       فرآیند تو شهر دارند از  سطح  ویژه در 

 باشد. 

شننده برای این نوشننتار، ضننرورت   با توجه به هدف تعیین

پرداختن به آن، پررنگ کردن نقش شهر در فرآیند توسعه،   

ریزان در این فرآیند و لزوم  ید برای برنامهتعریف نقشی جد 

با نگاهی     –ریزی اعمال تغییرات چه در نظام کالن برنامه      

و چه در الگوی رایج فعلی به همراه بسننترسننازی   –آرمانی 

بنا نگناهی    –برای اتخناذ رهینافتی نوین در این زمیننه    

 است.   –تر عملیاتی

 تبیین مفاهیم مرتبط -3

 توسعه -3-1
به بعد بود که تحت تأثیر شکوفایی اقتصادی     1960از دهه 

در بسننیاری از کشننورهای جهان، مفهوم توسننعه معادل،   

نزاری از رشند پایین و ضنعیف اقتصنادی به سنمت رشند       

باالی اقتصادی قلمداد شده و به عبارتی معادل پیشرفت و     

ما نتیجه چنین نگرش         عه اقتصنننادی قرار نرفت. ا توسننن

عدی، چیزی جز شنننکاف ع   تی  عادل میان      ب عدم ت میق و 

نه مردم )    Place( و مکان ) People Prosperityدونا

Prosperity ،به 1381( نبود )براهمن واسنننطه همین   (. 
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له  چالش  مسنننئ هه     ها و  که از د با      1980ها بود  عد،  به ب

شنندن مفاهیمی ازجمله پایداری، توسننعه پایداری و   مطرح

ماعی،  توسننعه یکپارچه، توجه به سننایر ابعاد توسننعه )اجت 

فرهنگی، سننیاسننی و نظایر آن( در کنار توسننعه اقتصننادی  

 موردتوجه قرار نرفت.

مانند جریانی چندبعدی تعریف مایکل تودارو، توسننعه را به

ساخت اجتماعی        می سی در  سا ستلزم تغییرات ا کند که م

)طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی( و نیز تسننریع رشنند 

ن کردن فقر مطلق(  کاقتصننادی )کاهش نابرابری و ریشننه 

شان دهد که مجموعه       حل باید ن سعه در ا ست. تو ی نظام  ا

های  اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته

لت             افراد و نروه ظام، از  ا خل ن ماعی در دا های اجت

سننوی وضننع یا   شننده و بهنامطلوب زندنی نذشننته خار 

مادی و معنوی ب      که ازنظر  ندنی پیش رود  هتر   التی از ز

 (.1391است )تودارو، 

  تعریف است های متنوعی قابلواژه توسعه از ابعاد و رویکرد 

که این خود نشان از وسعت معنای این واژه است. در ادامه     

ستای ملموس  تر کردن معنای توسعه، سه مفهوم از    و در را

بهرامی،  نردند )شنناهاختصننار تبیین میتوسننعه در زیر به

 (ت1387

     به عه  فت   نخستتتت توستت عنوان پیشتتر

مه   نا ماعی و   ریزیبر شتتده اصتصتتادیت اعت

؛ این رویکرد نخسننتین بار در آلمان  ستتیاستتی

مطرح شنند. بر اسنناس این رهیافت، کشننورها و   

ق   ید از الگو    جوامع ع با تاده  ند  اف های  ها و فرآی

سعه        شورهای تو شده در ک سعه پیموده  یافته تو

های این کشنننورها الگوبرداری کنند. نقش دولت  

کل    در تح عه شننن به   قق توسننن ته  طه    نرف واسننن

 ریزی یکپارچه، اساسی است.  برنامه

  سعه به ضعیت دومت تو ؛ از دریچه  عنوان یک و

این نگرش، توسعه به معنای سطحی است که در  

سی،         آن درجه سیا صادی،  شد اقت ای معین از ر

اجتماعی و فرهنگی تحقق پیداکرده اسنننت. بر     

شت از توسعه، کشورها یا به      ساس این بردا این   ا

اننند و پا از نننذران  یننافتننهسنننطح دسننننت 

های توسننعه به  دی از ثبات باکیفیت  فرازوفرود

شرایط مطرح  اند و یا از دستیابی   شده رسیده  در 

 اند. نصی  ماندهبه اثرات آن بی

   سعه به ساس   عنوان یک فرآیندسومت تو ؛ بر ا

سعه به  ست و    این رهیافت، تو مانند یی فرآیند ا

یا دارد.     نابراین می ماهیتی پو که    ب فت  توان ن

 توسعه مفهومی نسبی است.  

 نیافتگیهای اصلی توسعهتبیین علت -3-2
های متفاوتی  نیافتگی دیدناههای توسنعه در خصنوص علت 

ناه     ید مه، برخی از د نده   های تبیین وجود دارد. در ادا کن

ه  نیافته ارائنیافتگی در خصنوص کشنورهای توسنعه   توسنعه 

 (ت1392ان، شود )حرافی و دیگرمی

؛ این دیدناه مربوط به طرفداران  دیدگاه نخست -

ها، سطح  ناه آندوره تسلسل است. بر اساس نظر  

نیافته بازتابی درآمد پایین در کشننورهای توسننعه

ین            ین در ا ی لینند و بنناروری پننا تو از قنندرت 

کشننورهاسننت که خود ناشننی از فقدان سننرمایه  

ست      شور و باال بودن میزان افرادی ا موجود در ک

 که زیرخط فقر قرار دارند.

؛ طرفداران این دیدناه، اسننتعمار و  دیدگاه دوم -

  نیافتگی و عق  افتادنامپریالیسم را عامل توسعه

دانند. این   این کشنننورها از جریان توسنننعه می    

شننناسننان و اقتصنناددانان   دیدناه توسننط جامعه

مل       بلوک شنننرط مطرح عا که  شنننده اسنننت 

عه   ق    توسننن یافتگی و ع به     ن ندنی را  مل   ما عوا

نظران این  دهند. ازنظر حا   خارجی نسبت می 

سرمایه     سطح  سم باالترین  اری  ددیدناه، امپریالی

 است.  

کننده نظریه  ؛ این دیدناه، منعکادیدگاه سوم  -

ا  نیافتگی روابسننتگی اسننت. این دیدناه، توسننعه

حنننورت کامل به رابطه متقابل کشنننورهای          به 

سعه    سرمایه  شورهای تو شرفته و ک ه نیافتداری پی

دهد. در این دیدناه یا بر  یا پیرامونی نسننبت می

سرمایه      شورهای  سی ک ساس برر شرفته  ا داری پی

ای، بدون اینکه  ی  اشننیهیا با بررسننی کشننورها

شنننرایط تاریخی توسنننعه و رشننند کشنننورهای 

یافته قبل از انقالب حنننعتی و یا شننرایط  توسننعه

اجتماعی اقتصننادی کشننورهای وابسننته قبل از   

شود، فرض را بر        سی  ستگی برر شرایط واب ایجاد 

یافته با    نذارند که کشنننورهای توسنننعه      این می
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سته نگاه  شیه    واب شورهای  ا شتن ک کان  ای، امدا

 کنند. ها سل  میهرنونه توسعه را از آن

 مفهوم توسعه شهری -3-3

های توسعه شهری در دنیا  توان سیاستدر تعریفی کلی می

فاده از زمین و        به مفهوم بهبود کیفیت شنننرایط اسنننت را 

صادی و              شهر به خدمات اقت ساکنان  سی  ستر سهیل د ت

 شننهرها تعریفویژه در شننهرهای بزرو و کالناجتماعی به

 ( .1388نمود )زیاری و جانبابانژاد، 

 هاینانفته پیداسننت که شننهرها به علت دارا بودن ویژنی 

  فرد، نقشی اساسی   اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منحصربه  

  نیافتگی دررفت از رکود و توسننعهدر تحقق توسننعه و برون

 که نحویدارند به  ای و ملی( بر عهده سنننطوح باالتر )منطقه  

شننده و پایدار شننهر   ریزییکپارچه، برنامهتوجه به توسننعه 

سئله تنها باعث  ل چالشنه های کلیدی که نریبان  ها و م

شهرها هستند می   سان    نیر    ها درشود و بهگشت زندنی ان

آورد، بلکه با تأثیراتی که شهرهای زیست پذیر را فراهم می  

انداز موتور اقتصنناد  نذارد )همچون راهبر سننطوح باالتر می

یت مردمی،           ملی، ارت ماعی و رضننننا یه اجت ما قای سنننر

تمرکززدایی از مراکز و...(، سب  القای توسعه به آن سطوح     

 شوند. نیز می

تواند هم از طریق رشد هدفمند، چنین توسعه شهری، می

با در نظر نرفتن جایگاه  -پایدار و یکپارچه شهرهای موجود 

خلق شهرهای جدید و یا  -مرات  شهریها در سلسلهآن

ها حورت پذیرد. توسعه شهری به طبع دو این شیوههر

ت بعدی نیسچندبعدی بودن و پیچیدنی شهر، مفهومی تی

ح شود که به سطخوانده می یافتهتوسعهو در حورتی شهر 

مطلوبی از توسعه در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 

یافته باشد )حرافی و زیستی و  تی سیاسی دستمحیط

 ( .1392دیگران، 

الزم به یادآوری است که مفهوم توسعه شهری را نباید با 

رشد شهری یا حرف رشد اقتصادی شهر اشتباه نرفت 

هرچند که هردوی این مفاهیم رابطه تنگاتنگی با توسعه 

 شهری داشته باشند. 

های شهرهای مروری بر مسائل و چالش -4

ریزی ایرانی ناشی از نگرش چیره بر برنامه

 هاگیری آنایی شکلتوسعه شهری و چر
درحد از جمعیت جهان شهرنشین  50امروزه بیش از 

های حورت نرفته، این میزان با بینیپیش بنا برهستند و 

 2045نرخ رشد باالیی در  ال افزایش است چنانچه تا سال 

میلیارد نفر خواهد رسید. این  6این میزان به بیش از 

تر بوده مرات  وخیمسوم به وضعیت در کشورهای جهان

مرات  باالتر که سهم شهرها از پذیرش جمعیت بهنحویبه

شهرها از سوی سو و تعداد کالنهرها از ییبوده و جمعیت ش

 دیگر رو به افزایش هستند. 

نظر  این جمعیت رو به رشد شهری که با سیری به

های ناپذیر در  ال افزایش است، نیازهای درزمینهتوقف

ه ها را داشتمختلفی دارند که شهر باید توانایی تأمین آن

، دهدندرت رخ میر عمل این اتفاط بهجهت که دباشد. بدین

ها عمدتاً توان تأمین ریزی )توسعه( آنشهرها و نظام برنامه

ها و رشد را ندارند، چالش پایدار نیازهای این جمعیت رو به

شود ریزی میهایی نریبان نیر شهرها و نظام برنامهمسئله

روز بر پیچیدنی ها، روزبهکه در حورت عدم توجه به آن

نونه که بیان شد، شود. از طرفی همانها افزوده میآن

های توسعه شهری باهدف بهگشت زندنی ساکنان طرح

ریزی توسعه شهری عنوان پاسخ نظام برنامهشهر، به

های شهری بوده که خود در برخی منظور  ل چالشبه

تنها های نامناس ، نهها و الگوموارد در حورت اتخاذ شیوه

یابند، بلکه بر وخامت ها توفیقی نمیدر  ل این چالش

های افزاید. در ادامه به بررسی چالشموضوع نیز می

با تأکید بر مشکالت ناشی از نظام شهرهای ایران، 
های چیره بر تهیه و ریزی یا الگوها و رهیافتبرنامه

، و نیز دالیل های توسعه شهری در ایراناعرای طرح

دناه تنی چند از ها، از دینیری هریی از آنشکل

شودنظران پرداخته میحا  
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 نظران مختلفریزانه شهرهای ایران از دیدگان صاحبها و مشکالت برنامهچالش -1عدول شماره 

 گیریهای شکلعلت هاها و چالشمسئله پردازنام نظریه

 ناصر بنیادی

ها ساکنان شهر از فرآیند تهیه و اجرای طرح دوری مردم و -

 های شهری و برنامه

 نبود قوانین مدون و جامع در توسعه کالبدی  -

 های توسعه شهریفاحله میان فرهنگ مردم و طرح -

 ساالری و عدم پاسخگویی مسئوالننظام دیوان -

های اجرایی مختلف متولی ناهماهنگی بین دستگاه -

 شهرسازی در کشور

 اعظم خاتم
ریزی های مختلف برنامهفقدان تعامل الزم بین  وزه -

 های شهریمنظور تأمین نیازبه

 در  اشیه قرار نرفتن شهرها درروند توسعه شهری-

اجرایی کشور که  -نارسایی ساختاری در نظام اداری -

 ریزی و مدیریت فضا جایگاهی قائل نیست.برای برنامه

 زهره دانشپور

ریزی شهری )مطابق ال مفهوم جهانی به برنامهرغبتی بی -

 ریزیدر نظر و عمل( نسبت به برنامه

جلونیری از دسترسی جامعه شهری به اطالعات شهری  -

 ویژه پژوهشگرانبه

های اطالعات و آماری شهری مناس  برای عدم وجود بانی -

های توسعه شهری و عدم امکان اتخاذ تصمیمات طرح

از در دسترس بودن اطالعات  مناس  و بهنگام پیش

 چندبعدی و الزم. 

میلی به شفاف کردن تمامی تصمیمات مربوط به بی -

خواری و سو که امکان رانت، زمینتغییر و توسعه از آن

 سودانری از بین خواهد رفت.

عنوان های شهری بهبرخورد با اطالعات نزد سازمان -

 رمانهها تحت عنوان محکاال و یا برچس  زدن بر آن

 احمد سعیدنیا
ظهور دو جریان ضد هم پراکنش یا تمرکز در فرآیند  -

ها شهرنشینی و شهرسازی شهرهای ایرانی و تجلی آن

 عنوان عاملی مقابل توسعه پایداربه

اتکا به سرمایه نفتی و وابستگی شدید توسعه شهری  -

 های نفتیبر نفت و درآمد

کامران 

 فرشاهین

چیز )اعم از جمعیت، خدمات تشبیه ایران به قیفی که همه -

و نظایر آن( به سمت تهران در  ال سرخوردن است. همین 

شهری در ایران را با شکست مواجه  مجردهای امر، طرح

 کند. می

های اسکان، اشتغال و رفاه در و برنامه نبود سیاست -

 مملکت

 مجید غمامی

ار یابی استقرشیوه اسکان و مکان ومر  و نابسامانی درهر  -

 جمعیت و نحوه استفاده از زمین

تأسیسات، تجهیزات و خدمات  ٔ کمبود شدید درزمینه -
 شهری

افت کارایی اقتصادی شهرها و ظهور پیامدهای آن ازجمله  -

 فقر و بیکاری

 پایین بودن سطح آناهی عموم -

یخی تارریزان و مسئولین شرایط توجهی بردم، برنامهبی

 و موقعیت شهرها در فرآیند تحول و توسعه کشور

 نذاریشهری در مراجع سیاست تسلط نگاه ضد -

مهندسی در مراجع متصدی -تسلط دیدناه فنی -

 ریزیبرنامه

 پایین بودن سطح مشارکت -

 عواد مهدی

 زاده

های مبانی نظری، نظام اداری و قانونی و افتادنیپا -

ت و نیازهای واقعی زندنی های اجرایی از تحوالروش

 اجتماعی

 زیریشناسی در برنامههای شناختنظریه افتادنی ازعق  -

افتادنی از الگوهای جدید، توسعه پایدار و کیفیت عق  -

 زندنی.

وجه به تریزی متمرکز دولتی  آمرانه بیتأکید بر برنامه -

 نیازها و امکانات محلی

سازی، تصمیم ها و نهادهایناهماهنگی میان بخش -

 نیری و اجراتصمیم

1392حرافی و دیگران،  نبعت اقتباسی ازم

 سیر تحول توسعه شهر در ایران  -4-1
های توسعه ریزی برای توسعه و سیر تحول طرحبرنامه

عنوان ابزاری برای القای توسعه( به شیوه متداول شهری )به

های حورت نرفته ای طوالنی نداشته و تالشامروزی سابقه

نردد. در راستای آن حرفاً به چند دهه نذشته بازمی

  ال، با مرور متون تاریخی در وحف  ال شهرهای بااین



هایی در راستای حل مشکالت و توان تالشایرانی می

 هایدهی به فرآیندها و فعالیت های شهری و نیز نظمچالش

ا شهر و شهرنشینی را بازشناخت. باوجود سادگی و مرتبط ب

، های امروزیها در مقایسه با شیوهمتفاوت بودن این فعالیت

دهنده به شیوه کنونی های شکلها را سرچشمهتوان اینمی

 های توسعه شهری امروزی دانست. ریزی طرحبرنامه

های توسعه شهری های مرتبط با تهیه و اجرای طرحفعالیت

توان از دو نظر بررسی نمود. یکی ازنظر نمود یران را میدر ا

آثار پیشینیان از دوران باستان تا زمان حاضر و دیگری بر 

مفهوم امروزین.  های توسعه شهری بهاساس مطالعات طرح

ریزی توسعه شهری و توان تحوالت نظام برنامهبنابراین می

ه بررسی های توسعه شهری در ایران را در قالب سه دورطرح

ترین تحوالت هر دوره در قالب جدول زیر نمود که مهم

 بندی شده است:جمع

 

 سیر تحول توسعه شهری در ایران -2جدول شماره 

 هاویژگی دوره

الم
ل از اس

دوره قب
 شدهریزیساز از پیش برنامهوو ساختریزانه تحوالت برنامه - 

 منظور نمایش قدرت و پیشرفتهای بزرگ بهاحداث مجموعه -

 شاپور و ...(آباد، بیشاپور، جندیهای هندسی و نقشه از پیش معین )فیروزایجاد شهرهایی با طرح -

 شده شهر در دوره ساسانی شناسی فکرریخت -

 ها پیش از احداث شهرهای جدیدرایط اقلیمی و امنیتی و تلفیق مناسب آنسنجی، نیازسنجی، لحاظ نمودن شامکان-

 ریزی شهری با توجه به سطح و نیاز آن زمانوجود برنامه -

ت
شروطی

صر م
الم تا ع

بعد از اس
دت شمانند مسجد( و عناصر فضایی )محله( به شهرهای موجود که برای عملی شدن بهاضافه شدن عناصر کالبدی )به - 

 ریزانه نیاز دارند. زارهای برنامهاب به

 توسعه مدل شهر فئودالی و ارتباط شهر با روستا -

مانند سمرقند و بخارا و اتخاذ سازوکارهای ایرانی و ایجاد شهرهای پررونق به -عنوان تبلور هنر اسالمیتوسعه معماری به -

 ها.عیب آنریزانه در اداره بیبرنامه

 اضافه شدن دو عنصر میدان و خیابان خصوصاً از عصر صفویه  -

 مانند اصفهانگسترش و توسعه شهرهای پررونق به -

 مانند بغداد.شده بهمنظور نمایاندن قدرت و وحدت سیاسی با نقشه از پیش تهیهساخت شهرهای جدید به -

ها و بازارها و جانمایی مسجد بندی خیابانشبکه تعیین جمعیت موردنظر، تعیین میزان زمین مورداحتیاج هر محله، -

 جامع، سایر مساجد، مدارس پیش از کوچ دادن مردم به شهر برای سکونت.

صر تاکنون
دوران معا

 

 گیری رابطه قانونی بین مردم و دولت انقالب مشروطیت و شکل -

 غرب در عصر پهلوی و گسترش شهر تهرانآوردهای جهان زده به دستگزار از سنت به نوگرایی تحت تأثیر نگاه غرب -

 اعمال تغییرات در ساختار فضایی شهرها  همراه با مداخله دولت. -

 های شهرسازی در قالب بهبود وضعیت معابر باهدف به هم ریختن بافت سنتی شهرتهیه طرح -

 سازی های قانونیمنظور ظرفیتتصویب قوانین مرتبط با شهر و مداخله در آن به -
 1340ه اولین طرح توسعه شهری )طرح جامع بندرلنگه( از دهه تهی -

 ی نفوذطرح توسعه و عمران حوزه "ها به های توسعه شهری و تغییر نام طرحتغییر سطحی در شرح خدمات تهیه طرح -

 1361از سال "  شهر

و راهبردی )در سطح  های ساختاریهای توسعه شهری و روی آوردن به سمت تهیه طرحتغییر نگرش در تهیه طرح -

 محدود و بدون رعایت مبانی نظری مربوطه(

1380از احمدیان،  یمنبع: اقتباس
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مثابه گزینه های توسعه شهری بهطرح -5

ریزی حاکم برای حل پیشنهادی نظام برنامه

 مسائل شهری و تحقق توسعه شهری
 های توسعه شهریتر نیز بیان شد، طرحگونه که پیشهمان

ا و هترین شیوه برخورد با مسئلهعنوان متداولدر ایران به

وبیش با آن درگیر هستند و نیز مشکالتی که شهرها کم

 ریزی کشورترین گزینه بخش عمومی و نظام برنامهشایع

 نمنظور ارتقای سطح توسعه شهر و بهگشت شرایط ساکنابه

آیند. در این قسمت تالشی حساب میآن در تمامی ابعاد به

های نظری چیره بر این ها و رهیافتمبنی بر معرفی نگرش

ها پس از چندین دهه تهیه ها و مشکالت آنها و مسئلهطرح

شود. البته، توجه به این نکته ضروری ها بیان میو اجرای آن

ره در تهیه های نظری چیهای رهیافتاست که در بررسی

اند. ناگفته ها، شرایط آرمانی مدنظر قرارگرفتهاین طرح

پیداست که در میان مهندسان مشاور که عموماً مسئول 

های صورت گرفته ها هستند، عمده فعالیتتهیه این طرح

ها بر تجربیات عملی مبتنی بوده و پرداختن به توسط  آن

ورت صا بهشده یمباحث نظری عمومی یا به فراموشی سپرده

 گیرد. سطحی صورت می

نظری چیره در تهیه  مروری بر رهیافت -5-1

های توسعه شهری در ایران و تغییرات این طرح

 ها در بستر زمانطرح
های توسعه شهری در ایران رهیافت قالب در تهیه طرح

 بندیریزی بوده که در تقسیمبرنامه 1جامع-رهیافت ساده

بندی نظریات اثباتی و دستهدوگانه هنجاری اثباتی، جز

 رود. حساب میبه

عنوان اصلی اساسی در این رهیافت جامعیت را به

سو که بر اساس این رهیافت، پذیرد و از آنریزی میبرنامه

بردار و مهندس اکثراً متخصصان و نخبگان معمار، نقشه

هایی که حلریزی هستند، راهساختمان، متصدی امر برنامه

کارهای بعدی بوده و راهشود عمدتاً تکها ارائه میتوسط آن

 عنوان مقصود خودشده صرفاً ارتقای ابعاد کالبدی را بهارائه

بندی، سازوکارهای  اند. کاربرد زمین، برزنمتصور شده

کنترل تراکم و مقررات ساختمانی و تعیین استاندارهای 

                                                             
های توسعه بیان این رهیافت به عنوان رهیافت چیره در تهیه طرح  1

 های اینشهری صرفاً بر اساس استدالل نویسنده با توجه به ویژگی

رچه، شاید های توسعه شهری رایج در ایران است. اگرهیافت و طرح

ترین صلیریزی در قالب سطوح و سرانه ازجمله ابرنامه

ی ریزبرنامه"مواردی هستند که در قالب سند تولیدشده، 

اند که درنهایت در ساختاری ، مدنظر قرارگرفته"جامع

شوند اجرا گذارده می شدت اداری و بوروکراتیک بهبه

 ( .1390)عبدی دانشپور، 

در بریتانیا مطرح  1947این نگرش نخستین بار در سال 

سومین برنامه توسعه کشور  مصادف با - 1345شد. در سال 

 های توسعه شهریبرای اولین بار تهیه طرح -پیش از انقالب

ن عنوابه این شیوه در دستور کار قرار گرفت و تا امروز، به

حساب های توسعه شهری بهرهیافت چیره در تهیه طرح

 آید.می

 هاهای عمدتاً سطحی که درروند تهیه طرحاشاره به تغییر

گرفت نیز خالی از لطف نیست. شاید میوبیش صورت کم

و در پاسخ به  1363بتوان گفت نخستین تغییر، در سال 

های توسعه شهری به مطالعات حوزه نفوذ عدم توجه طرح

 ٔ  هایی در راستای اعمال تغییر درزمینهشهرها و تالش

های مطالعات، شرح خدمات صورت گرفت. اهداف، عنوان

طرح توسعه و "م طرح، به وجود، جز تغییر ناولی بااین

و بخشی تغییر جزئی دیگر،  "ی نفوذ شهرعمران حوزه

 (.1390دستاورد شگرفی حاصل نشد )براتی، 

شدن مباحثی و بهنگام مطرح  1378تغییر بعدی در سال 

راهبردی  -های ساختاریپیرامون رفتن به سمت طرح

ساده در نظام -شده با رویکرد جامعهای تهیهجای طرحبه

ریزی ایران صورت پذیرفت. بسیاری، این تغییر نگرش نامهبر

های ساختاری راهبردی را نقطه عطفی و پرداختن به طرح

 هایریزی خوانده و اعتراف به ناکارآمدی طرحدر نظام برنامه

توسعه شهری متداول را دستاورد بزرگی برای نظام 

دانستند. اما پس از گذشت چندین ریزی شهری میبرنامه

شدن این ایده و تهیه طرح چندین شهر ل از مطرحسا

ازجمله شیراز و بوشهر بر اساس این رهیافت و بررسی نتایج 

ها این مسئله را روشن نمود که در مقایسه این این طرح

های پیشین، جز تغییر و تحولی جزئی در طرح با طرح

فرآیند تهیه طرح، دستاورد خاصی حاصل نشد )براتی، 

جامع و رهیافت  -بتوان رهیافت چیره را چیزی بین رهیافت ساده
 عقالیی دانست.  –جامع 
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های شهری موجود که هنوز نیز اکثر طرح(، هرچند 1390

 د. شونو یا در دست تهیه با شرح خدمات پیشین تهیه می

توسعه شهری  هایشناسی طرحآسیب -5-2

 متداول در ایران 
تر بیان شد، دستیابی به توسعه و گونه که پیشهمان

پیشرفت، آمال و آرزوی هر انسان و جامعه انسانی است. 

ها و ساکنان شهر در توسعه شهر، بهگشت زندگی انسان

تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را 

کند. چنین بهبود و ارتقایی در شرایط زندگی پذیر میامکان

ها و مشکالت شهری ها، مسئلهباید با چالش هاانسان

 منظورها فائق آید. انسان بهپنجه نرم کرده و بر آنودست

های صحیح در هدفمند ساختن توسعه و اتخاذ سیاست

ریزی شهری را برگزید. دستیابی به آن، سازوکار برنامه

 های توسعه شهری در ایران زاییده این تصمیم هستند. طرح

های ه در حدود چهار دهه از آغاز تهیه طرحپس از گذشت

است نگرش قالب در تهیه  توسعه شهری در ایران، شایسته

ها بررسی و تحلیل گردند ها آزموده شده، نتایج آناین طرح

و در صورت لزوم، پس از ارزیابی، تصمیم مبنی بر اصالح، 

تغییر یا تداوم روند فعلی اتخاذ گردد. بررسی نتایج 

دهنده این حقیقت تلخ بوده ها نشانده از این طرحمانبرجای

گاه ساکنی عادی در شهر، عدم موفقیت این که حتی از نظر

 شوند. ها تائید میطرح

ها که تنها مرجع هدایت در ادامه این نوشتار، این طرح

ریزانه شهرها هستند، از دو دیدگاه آسیب سنجی برنامه

در نظر گرفتن ها با شوند. نخست آسیب سنجی آنمی

ریزی کالن کشور و عنوان جزئی از نظام برنامهنقششان به

ها بر اساس محتوا و فرآیند دوم، آسیب سنجی این طرح

 (:1385ها )پوراحمد و دیگران، آن

آسیب سنجی با در نظر گرفتن نقش  -5-2-1

 ریزی کالنهای توسعه شهری در نظام برنامهطرح
های نارسایی و عدم موفقیت توان بخشی از علتمی

ریزی متمرکز، های توسعه شهری را به ساختار برنامهطرح

ریزی و مدیریت در کشور )سطح کالن ساختاربخشی برنامه

 ریزی شهریریزی( مرتبط دانست چراکه برنامهنظام برنامه

ها و از سوی طرف با جوامع و انسانو سازوکارهای آن ازیک

ریزی کشور در ارتباط است. مهدیگر با نظام کالن برنا

ر ریزی بترین تأثیرات سیستم کالن برنامهتوان مهممی

های توسعه شهری و نتایج ناموفق آن را شامل موارد طرح

؛ عبدی دانشپور، 1385زیر دانست )پور احمد و دیگران، 

1390:) 

ای معتبر و واجد های آمایش و منطقهنبود طرح .1

 یی مناسب؛های اجراسازوکارها و ظرفیت

ریزی عدم وجود هماهنگی بین نظام کالن برنامه .2

های کشور با رویکرد چیره اقتصادی و سیاست

 های توسعه شهری؛کالن و طرح

ریزی به شیوه متمرکز و نبود غلبه برنامه .3

شود ای و محلی که باعث میهای منطقهسازمان

ها، شده عموماً با اولویتهای تهیهطرح

ای و محلی استعدادهای منطقهها و توانمندی

 مردم سازگار نباشد؛

های دخیل در امور شهری تعدد نهادها و سازمان .4

گیری همکاری میان ای و عدم شکلو منطقه

ها و عدم ها به سبب ماهیت بخشی برنامهآن

 ها؛تناسب میان اهداف و رهیافت

 ریزی؛عدم وجود نگرش سیستمی در نظام برنامه .5

ای و های منطقهن طرحبدون متولی رها شد .6

های فرادست برای ای که نقش طرحناحیه

 های شهری دارند؛طرح

عدم وجود حکومت محلی یا حداقل مدیریت  .7

ها و کننده طرحمثابه هماهنگمحلی مطلوب به

 های دخیل در امور شهری؛های سازمانبرنامه

 هایریزان در فرآیند تهیه طرحدخالت غیر برنامه .8

 توسعه شهری؛

 های عمومی وکار بین بخشتوجهی به تقسیمبی .9

 خصوصی؛

گیری و ریزان از ابزار تصمیمدور بودن برنامه .10

 تدوین اهداف.

ها بر اساس محتوا و آسیب سنجی طرح -5-2-2

 فرآیند 
منظور به بعد، به 1340گونه که بیان شد، از دهه همان

های صورت نظمیها و بیسروسامان دادن به ناهنجاری

های گرفته در شهرهای کشور، پرداختن به الگوی طرح
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توسعه شهری در انواع مختلف آن، در دستور کار قرار گرفت. 

حساب جلو بهکه قدمی روبهها باوجود ایناین طرح

های محتوایی و فرآیندی در حل به سبب نارسایی آمدند،می

های نابهنجار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارآمد چالش

ها ترین این نارساییاند. شاید بتوان مهمعموماً موفق نبوده

؛ 1385بندی نمود )پور احمد و دیگران، را در زیر جمع

 ( :1390عبدی دانشپور، 

م انطباق ها و عدبومی نشدن محتوای این طرح .1

های شهرنشینی ها با ویژگیمحتوا و ساختار طرح

 و شهرسازی ایران؛

ها با ماهیت پیچیده تناسب نداشتن محتوای طرح .2

سوم  های شهری خاص شهرهای جهانو الگو

های طور خاص با چالشطور عام و ایران بهبه

 مربوط به خود؛

جای ریزی خطی بهها از مدل برنامهپیروی طرح .3

 ای؛ریزی چرخهبرنامه

ه توجهی ببعدی به مسائل شهری و بینگرش تک .4

 ماهیت پیچیده و چندبعدی شهر و مشکالت آن؛

ها و شهرهای شرح خدمات واحد برای بافت .5

 مختلف؛

 ؛هاطوالنی بودن فرآیند بررسی و تصویب طرح .6

 وجود شکاف میان فرآیند تهیه، بررسی و تصویب؛ .7

یاز و عدم در نظر گرفتن سازوکارهای موردن .8

های مناسب برای مشارکت دهی به ظرفیتشکل

 مردمی طور مستقیم؛

 وجود نارسایی در قوانین و مقررات شهرسازی؛ .9

 نابهنگامی برنامه و اجرا؛ .10

سو -تمرکز نکردن بر مشکالت شهری و آرمان .11

 بودن؛

ازاندازه بر تولید ضعف فنی و تأکید بیش .12

 ریزی؛استاندارهای برنامه

 رشد شهر؛داشتن نگاه منفی به  .13

 شده؛پذیر نبودن برنامه تهیه نرمش .14

آوری اطالعات جزئی و متعدد در مورد جمع .15

توجه به روح حاکم بر هر بخش و ها بیپدیده

  ها با کل سیستم.ارتباط میان آن

                                                             
2  Fridman 

ضرورت پرداختن به نظریه در  -6

 ریزی شهریبرنامه
ریزی شاید موجب شده که های نظریه برنامهابهام و ویژگی

ای در سرتاسر جهان آن را در مسیر کار ریزان حرفهبرنامه

رکلی طواثر بدانند و پرداختن به نظریه را بهای خود بیحرفه

یزی رنادیده بگیرند. وجود شکاف بین نظریه و عمل برنامه

ن داختن به آبر کسی پوشیده نیست و دالیلی دارد که پر

ای حال، نقش ویژهگنجد، باایندر حوصله این نوشتار نمی

ریزی دارد را که نظریه در اصالح و پیشبرد عمل برنامه

 توان نادیده گرفت. نمی

کننده ( نظریه، راهنما و اصالح1390به عقیده دانشپور )

 ریز پیرامونهای برنامهتواند پاسخ گوی سؤالعمل است. می

ریزی را به ریزی در جامعه باشد، عمل برنامهمهماهیت برنا

ار ریزان قرجلو پیش براند و این فرصت را در اختیار برنامه

دهد تا موضوعات ویژه رشته خود را به زبانی علمی بیان 

 ( .1390کنند )عبدی دانشپور، 

زی ریگانه برای نظریه برنامه( کاربردی سه2008، )2فریدمن

 گرای عمیقجاد یک فلسفه انسانشود. نخست، ایقائل می

ریزی و پیگیری کاربردهای آن در اجرا؛ دوم، برای برنامه

ریزی به محدوده جهان های برنامهتبدیل سرمشق کمک به

واقعی با توجه به مقیاس، پیچیدگی و زمان؛ و سوم و آخرین 

کاربرد از دیدگاه فریدمن، ترجمان و تفاسیر مفاهیم 

رای فهم بهای دیگر به زبان قابلینهتولیدشده در علوم و زم

ها برای ریزی شهری و در دسترس قرار دادن آنحوزه برنامه

ریزی و اجرا به صورتی سودمند است )فریدمن، برنامه

1394. ) 

ریزی را ( نیز نظریه برنامه2003) 3بل و فاینشتاین کمپ

منظور تسهیل تحقیق و برای ایجاد چارچوبی معین به

های آتی و فراهم آوردن امکان خودتاملی نظری پژوهش

مانند ابزاری برای تعریف ضروری دانسته و آن را به

ها اعتقاددارند حذف کامل آورند. آنریزی در نظر میبرنامه

غیرممکن است و در صورت پر  شکاف عمل و نظریه تقریباً

شدن این شکاف، نیز حاصلی جز انکار قدرت هر دو در بر 

 (. 1388بل و فاینشتاین، ندارد )کمپ

3 Campbell & Fainstein 
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های موجود مروری بر نظریات و رهیافت -6-1

درزمینه حل مشکالت شهری و تحقق توسعه 

 شهری
زی، ریپس از بیان ضرورت پرداختن به نظریه در عمل برنامه

رسد که با در نظر سخ دادن به این سؤال فرامیحال وقت پا

نیز  سازی کشور وتصمیم گیری وگرفتن نظام کالن تصمیم

ها مقتضیات بومی و شرایط فعلی شهرهای ایرانی، با چالش

های مختص به خود، کدام رهیافت)های( و مسئله

ریزی و با چه چارچوب نظری مناسب سروسامان دادن برنامه

 های توسعه شهری است. رها و چالشبه اوضاع فعلی شه

منظور ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط فعلی، به

های های عدم موفقیت سایر رهیافتو بررسی علت

ها تر بودن آنشده باوجود جدیدتر و یا حتی اثربخشمطرح

ان عنوها، بهدر حل مشکالت شهری و بهگشت زندگی انسان

ررسی بخش از چارچوب نظری و هدف نهایی این نوشتار، ب

 تواند تا میزان زیادی راهگشا باشد. های مرتبط میرهیافت

ساده و -های جامع )جامعبدین منظور، در ادامه، رهیافت

 ای، رهیافت اندکعقالیی(، رهیافت سیستمی چرخه-جامع

ب هایی منتخعنوان نمونهافزایی و رهیافت پویش مختلط به

ی موجود ابتدا ازلحاظ تاریخچه هااز میان سایر رهیافت

شده و ها و ابعاد معرفیها، محدودیتگیری ویژگیشکل

درنهایت در قسمت بعد در قالب جدولی از معیارها با نگاهی 

شوند. البته، انگاشت مشارکت در قیاسی سنجیده می

های ترین انگاشتعنوان یکی از مهمریزی بهبرنامه

شده و پس از قیاس عرفیریزی نیز مشده در برنامهمطرح

ی و های سنتریزی با شیوهکارگیری آن انگاشت در برنامهبه

سنجی ریزی تالشی در راستای امکانمتداول برنامه

های ریزی شهری ایران و طرحدر برنامه کارگیری آنبه

 پذیرد.توسعه شهری صورت می

ساده و جامع -های جامع )جامعرهیافت -6-1-1

 عقالیی(
های ها به نظریهبندی نظریههای جامع در دستهرهیافت

بندی های اثباتی تقسیماثباتی و هنجاری جزو نظریه

ها در جامعیت و غیر روندی بودن شوند. این رهیافتمی

های ساده در قسمت -باهم اشتراک دارند. رهیافت جامع

های توسعه شهری در پیشین بهنگام بررسی وضعیت طرح

تفصیل تبیین شد بدین سو در ادامه، به معرفی ایران به

 شود.مختصر رویکرد جامع عقالیی پرداخته می

 1960ریزی از اواخر دهه جامع برنامه -رهیافت عقالیی 

ریزی در بسیاری از کشورها میالدی، از سوی نهادهای برنامه

ی چیره عنوان شیوهجامع را گرفت و به -جای رهیافت ساده

سط بخش عمومی در بسیار از کشورهای ریزی توبرنامه

جهان تبدیل شد. این رهیافت در مقایسه با رهیافت ساده 

سو ویژگی زورمداری مرکزی را به دلیل کار جامع از یک –

های درگیر در چارچوبی منتج از مشارکت انواع  سازمان

تر کرده است )هرچند در عمل، تمرکزگرایی و کمرنگ

اال در این رهیافت یافت زورمداری همچنان در سطح ب

 گیریشود( و از سوی دیگر، با افزودن سازوکار تصمیممی

های موجود در دستیابی به عقالیی )انتخاب تمام گزینه

ها بر اساس تمام معیارهای موجود مقصود، ارزیابی آن

ها و درنهایت انتخاب ها، قیود و پتانسیلبرآمده از محدودیت

، دستیابی به هدف را ممکن ای که به بهترین شکلگزینه

سازد( و نیز عناصری از رویکرد سیستمی به این رهیافت، می

حساب جامع به –جلو نسبت به رهیافت ساده گامی روبه

 (.1390آید )عبدی دانشپور، می

نوعی واضع چنین رهیافت عقالیی در توان بهفالودی را می

نیت ریزی دانست. فالودی، با ارجح دانستن عقالبرنامه

ریزان را به یافتن ابزارهای مناسب برای ابزاری، وظیفه برنامه

گیران و شده توسط تصمیمدستیابی به اهداف تعیین

، تنخسدانست. بر مبنای دیدگاه فالودی، سیاستمداران می

ریز به سازی جداست و برنامهگیری از تصمیمفرآیند تصمیم

 گیری و یا تعیینکه مشروعیت الزم برای تصمیمعلت این

ها را ندارد، نباید در آن دخالت کند و مشیاهداف و خط

طرف است و صرفاً ابزاری است برای ریزی بی، برنامهدوم

ع ا یا منافهها، ترجیحپیش بردن اهداف بدون اینکه به ارزش

 (.1392توجه کند )اجاللی و دیگران، 

ریزی بر مبنای این رهیافت عقالیی را نیز الگوواره برنامه

 صورت نمودار زیر در نظر آورد:توان بهمی

 
 الگوواره برنامه ریزی عقالیی -1شماره  شکل

 (Los, 1981بر اساس ) 1390منبع: عبدی دانشپور، 

67 67 



  4ایچرخه –رهیافت سیستمی  -6-1-2

آمریکا را شااااید ات اق ه  ه       متحده االتی ادر  1950دهه  
ستمی در ارهامه     سی شهر شروع پرداختن اه هگرش  ی ریزی 

شاهری در دیتروی  آاا    وه لحملداهسا  هه اا م اعاات  
شهر        ستمی،  سی  عی ه مثااهاهشد. در این ارهامه اا هگرش 

 اوی ها یشااعو  ساایساات  در هرر هرشته شااد هه اهساااق   
  ا جملهعن اق اجزای این ساایساات  و یمامی روااج م ج د اه

های مااین این اجزا   هنش عن اق میاق ( اه وآمد رش  یراشیک ) 
و  1960در هرر هرشته شاادهد. اعهته این دیدهاه ا  اواخر دهه 

ر ش ق یفکر مکاهیکی مح   هه نیااا اهت ادایی مهنی ار    1970
ست  پیچیده و          سی س  و در م رد  ستا ا شهر دیدهاهی ای ا  

د رسد م اجه ش  پ یایی مثل شهر چنداق صحیح اه هرر همی  
 ( .1390)عهدی داهشپ ر، 

های شهری و هگاه اه شهر، سه این رهیاش  در حل مسئله
 (:1390پذیرد )عهدی داهشپ ر، ای را میشرض پایه

ی عاقالهه رشتار هرده و ا هیشه ا هااهساقهمه  .1
 هیرهد؛ یصمی  می

ریزی قرار هایی هه م رد ارهامهیمام سیست  .2
 ش هد؛، سیست  استه در هرر هرشته میرهدیهیم

در این دیدهاه،  م رداسااتفادهاهترین روش علمی  .3
ساخ  مدل ماهند هرروش  ست ل وعی  ی ) های م

  اا جهاق واقع( اس . ه پاسخدر اریهاط هامل و 

 ای ا  جاماه اساا ریزی مهتنی ار هرریهاین رهیاش  ارهامه
های اصاالی اساا . ارشداراق این   هه ی اشق در آق ا  شرض

ن  آورهد هه ایص ریی ارهاهیک در هرر می  هرریه جاماه را اه
یااد. در چنین جاماه      یک اشرادی ارجحی  می  هلی  ار یک  

سر ار ش   ضاد ار  ن  شته و ای ها و مناشع وج د هداارهاهیکی، ی
  هیراق سا اق و یصمی    شرض وج د دارد هه جاماه، یصمی  

اهد. اه درک واحدی ا  مسئله، اهداف و مناشع عم می رسیده  

سایدهیا،     سدی و  ( اعهته  Faludi, 1973اه ه ل ا   1389)ا
  ایریزی رویهی جه اه این هکته ضااروری اساا  هه ارهامه 

های اجرایی  های آق  ماق ا ده و ایدهمناسااح حال هرایش
 اس .   ریزاق قرار دادهمناسهی را در اختیار ارهامه

                                                             
ای از نظریات جامع است و امکان این بود که رهیافت سیستمی گونه 4

ها تقسیم شود اما به لحاظ روندی بودن و نیز نوع نگرش در قالب آن

 رهیافت اندک افزایی -6-1-3
ریزی به شیوه جامع در  هایی آشکار برنامه ها و کاستی نقص

صد معین    سیدن به اهداف و مقا شد چندین    ر شده، باعث 

ند تصممممیم       جایگزین برای فرآی گیری از سممموی مدل 

سیاری از روش   صاحب  شنهاد گردد. ب هایی که در نظران پی

این زمینممه ارائممه شممممدنممد، بممه دنبممال افزایش کممارایی 

که در آن، ارزش   گیری در محیطتصممممیم ند  ها،  ی بود

ند،         نگرش عددی وجود دار مال متنوع و مت هداف و آ ها، ا

سلط بوده و عدم       سی بر آن م سیا سازوکار بازار و نیروهای 

  1389ها حاکم است. )اسدی و سعیدنیا،    قطعیت بر مسئله 

 (.  Nadin and Culling Worth, 1997به نقل از 

  نیا  م،ندالیچارعز ع ،یزیره ع ا  ارهامه نیمهدع ا پردا یههرر
. اا دهنیم یمارش« اصالح مت اال  یحام»عن اق را اه هیهرر

اه ا   ش  ی ا دق ره یرواقایاهت اد    ال مند یع ،ییجامع ع ال  ا
  ایهمداخله قیها ا  ارمشی و خج ماتیهرد هه یصم  یدیأه

 و ی هچاهه یندهایشرآ قیا  ار هاهه در اهجام هاریی ههادها 
اا ار آ اد و اقتصااااد سااا    یمرهز دایی،  ناساااح   یاسااای م

ه  مردم ند،    سااااالرا ااشااا ند ی یاهتر یح ق م زاقیاه م ه    اا
(Hudson, 1979.) 

  رایاهدک اشزایی اساا هیپا یفکر(، 1390اه اعت اد داهشااپ ر )
  ه ساخته هر اار ا   هاسیاس   "ا : و عهارت اس   ا ده ساده  

س  ش هد یهم س  یالکه اه   یهااشزوده رهیم ج د و چ یهاا
هده     ه یهه ح  یزیره ع ا  ارهامه   نی. در اشااا دیوارد م یا

  یرهلا و هه اه ش دیم دیی ع نهیهز یا  راههردها یاهستره
اه عمل ار ش    هدک اشزایی  . شااا دیپرداخته م  یهذار در ا

ناارا    نیو شرض ار ا شااا هد یهم یهذار ار ش امدها  ی پ ن،یا
،  اشزا اهدک هایااساایاساا اساا  هه در صاا رت متاعف  

س یس  یهانهیهز   صرف  راتییوارد آوردق یغ یارا یاهده یا

 . (265، 1390داهشپ ر،عهدی ) "خ اهد شد
ا هیرین آقهایی دارد هه مه رهیاش  اهدک اشزایی ویژهی

ی اق اه شکل  یر در هرر هرش  )عهدی داهشپ ر، را می
1390:) 

   رهیاش  اهدک اشزایی ااوج د ایر یکاهه ا دق، ا
 ارد.ع الیی هیز اهره مییفکر 

  رهیاش  اهدک اشزایی واقای  م ج د را همچ ق
 یک هزینه در هرر هرشته و اه م ایسه اردوااخ  

ریزی، ترجیح نویسنده برآوردن این رهیافت سیستمی به برنامه

 صورت جداگانه است. به
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 منظور واردکردن تغییراتهای دیگر بهآن با سایر گزینه 
منظور حل مشکل کوچک به واقعیت موجود به

 پردازد.می

  رهیافت اندک افزایی یک مدل تصمیم توصیفی است
 دهد. شده را شرح میفتار مشاهدهکه ر

 باوری در  عنوان گزینه واقعرهیافت اندک افزایی به
 شود.های جامع مطرح میبرابر آرمان باوری رهیافت

 رهیافت پویش مختلط  -6-1-4

د ازحد، تا ح   گرایی بیشعقالیی به علت آرمان    -رهیافت جامع   
ا به افزنیافتنی است. در طرف مقابل، روش اندک  زیادی دست 

ای ناتوان است  همان اندازه در ارائه جواب به مشکالتی توسعه  
ارائه   2بروکو بری 1عبارتی، روشیییی که توسیییب ویندبلو      به 

یزی رای جایگزین برابر برنامه   عنوان گزینه بود هرگز به شیییده
جامع عقالیی پذیرفته نشیید. از طرف دیگر، رهیافت جامع نیز 

شییدن بنابراین، نیاز به مطرح طور کامل کنار گذاشییته نشیید،به
ازپیش مطرح گردید گیری بیششیییوه سییومی برای تصییمیم  

 (.1389)اسدی و سعیدنیا، 
یافت سومین رهعنوان پویش مختلب به"ای با نا  انتشار مقاوه

ن و در گیری پیشیهای تصمیمدر برابر رهیافت "گیریتصمیم 
کاسیییتی       به  یه     های آن پاسیییه   Publicها در نشیییر

Administration Review     سال سامبر   1967در ماه د
سب جامعه  سی با نا  اتزیونی   تو شدن  3شنا ، باعث برانگیخته 
کارگیری آن ها و بهگریها سیین شو بررسییی موجی از بحث

 گذاریترکیبی از فرآیندهای سیییاسییت   شیید. این رهیافت با 
 فرآیندهایهای کالن( و ای سطح باالتر )اهداف و تصمیمپایه

های غیرواقعی افزا سعی در کاهش جنبه  گذاری اندکسیاست  
صمیم  های عقالنیت از طریق محدود کردن جزئیات موردنیاز ت

ظه        حاف به بر م یه و غل مل   پا ندک  کاری و ع گرایی افراطی ا
بلنییدمییدت   افزایی از طریق کشیییز گزینییه        تر دارد  هییای 

شریز  سی،  )  ,Etzioniبه نقل از  1393زادگان و ندایی طو

1967  .) 
ای به شکل زیر صورت این رهیافت در فرآیندی چهار مرحله

 ( :292، 1390پذیرد )عبدی دانشپور، می

در این مرحله که در سیییطح راهبردی    –مرحله نخستت   

 ها در دسیتر  فهرسیت شیده و   گیرد، همه گزینهصیورت می 
سا  امکان    های مرد پذیری، در نظر گرفتن ارزشسپس بر ا

ف های فاقد شرایب حذ یران سن یده شده تا گزینه  گ و تصمیم 

                                                             
1 Lindblom 
2 Bray Brooke 

شوند و این روند تا زمانی که تنها یک گزینه باقی بماند ادامه  
 یابد.می

این مرحله قبل از اجرا است. در این مرحله  –مرحله دوم 

های اندک افزا افزا برای تحقق تصمیم مقدمات غیر اندک
 شود.فراهم می

اجرا و بازبینی در هنگا  اجرا این مرحله به  –مرحله سوم 

 پردازد.می

این مرحله به تنظیم اصول پایه و  –مرحله چهارم 

راهکارهای موردنیاز برای تخصیص منابع مابین سطوح 
 پردازد. مختلز پویش می

 ریزیانگاشت مشارکت در برنامه -6-1-5

 های سنتی ها و رهیافتانتقادهای صورت گرفته به شیوه  

ها صرفاً پشتیبان منافع   یز این ادعا که آنریزی و نبرنامه

ستند و منافع و ارزش   های طبقه طبقه متوسط جامعه ه

آورند، ها در نظر نمیها و برنامهفرودست را در قالب طرح

مه   به نیروی محرکه   نا به  ای برای سووووا دادن بر ریزی 

مبدیل   4همراه با مردمگیری سوومت فرآیندهای میوومی 

  شد.
انگاشووتی سوویاسووی اسووت و به م  وم مشووارکت مردمی 

ها و اجتماعات در    ها، سوووازمان  درگیری همه افراد، گروه 

مه     نا ند بر به فرای نه ریزی  کان ب ره   گو که ام گیری و ای 

شد.     شته با مأثیرگذاری بر برآیندهای آن فرایند وجود دا

مه      مامی سووو وح   اصووول مشوووارکت در برنا ریزی در م

نحیوواری شوودن منظور جلوگیری از اگیری و بهمیوومی 

های دارای قدرت ها و چیره شووودن گروهگیریمیووومی 

ست. با   م رح صل، مردم  شده ا ساالری از  موجه به این ا

شود شده و در قالب    های سیاسی خود خارج می  محدوده

روی ها و پیش ها در همه زمینه   م  وم برابری فرصوووت

ها رخ سوووی کاهش نابرابری در دسووتیابی به فرصووت به

ید. م  می ما مه    ن یک  شوووارکت مردمی در برنا ریزی فقط 

فرآیند کمکی برای ارمقای س ح کی یت برنامه و افزایش 

شروعیت آن به  سازوکار   حساب نمی م آید بلکه زمانی که 

 آن به شوووکلی کارآمد فعاو شوووود، موان آن را دارد که      

گرگون سوووازد صوووورت کامل د  ریزی را به ماهیت برنامه    

 .(1390)عبدی دانشپور، 

3 Etzioni 
4 With People 



ریزی های ورود انگاشت مشارکت مردمی به برنامه  دستاورد 

بندی   طور خالصهههه در بامو موارد  یر       توان به را می

 ( :340، 1390ن ود )عبدی دانشپور، 

 توان ندسا ی  امعه و ا ت اعات محلی؛ -

حکومههت و یهه یر   افزایش اعت ههاد مردب بههه -

 شوند؛هایی که گرفته میتص یم

ل اطالعات در  آمو   دادن شهههنروندان و انت ا    -

سئوالن حکومتی      سوی م مورد محیط  ندگی ا  

 ها؛به آن

یخش بدرت توسههط کاهش بیگانگی مردب ا  -با  -

 های سیاسی و اداری؛سیستم

 گیری ومشههروعیت بخشههیدن به فرآیند تصهه یم -

 شده.های گرفتهتص یم

های بررسی قیاسی نظریات و رهیافت -6-2

شده درزمینه حل مشکالت شهری و مطرح

 تحقق توسعه شهری
بنههدی ا   منظور          هههای کههارآمههد بهههیکی ا  رو   

ییشین، استفاده    شده در بس ت  های نظری معرفیرهیافت

به     هایی  فت    ا  معیار عاد   منظور م ایسهههه این رهیا ها ا  اب

توان ن اط هاسههت. با اسههتفاده ا  این رو ، میگوناگون آن

ها را معین ن ود و نیز ا  یک ا  رهیافتضهههع  و بدرت هر

ای برای ارائه راهکارها منظور یایهتحلیل صهههورت گرفته به  

ستفاده کرد. در  یر، بیاس در      شتار ا س ت آخر این نو در ب

مو دو  دول صهههورت می     گیرد. در  دول نخسهههت،   با

ریزی توسهههعه شهههنری   های نظری در باب برنامه    رهیافت  

سط معیارهای ده  سه می گانه با تو ر شوند و د یکدیگر م ای

ریزی سنتی و   دول دوب نیز، م ایسه میان دو شیوه برنامه  

ی یرد. ریزی مشارکتی صورت میبرنامه

 ریزی توسعه شهریهای نظری در باب برنامهمقایسه رهیافت -3جدول شماره 

 رهیافت                

 معیار

 پویش مختلط افزا اندک ایچرخه –سیستمی  عقالیی -جامع 

به    نقش واگذارشددده 

 ریزبرنامه

کننده سیستم در   تنظیم متخصص و مشاور دومت

 خدمت دومت

شکالت و  تعیین کننده م

 گر میانجی

 متخصص و میانجی گر  

کری و           ف نی  با م

 شناسیشناخت

ابههات  ع ههل   بههاوری و ا

 باوری

 ع ل باوری  -

می         - ع و یریههت  مههد

 هاسیستم

وابههههه  بهههههاوری  

 )یراگ اتیسم(

وابههههه  بهههههاوری  

 )یراگ اتیسم(

 توسعه کالن ابتصادی - اهداف

 دهی کامبدیسا مان -

ستم     - سی سا ی  های  بن

 ابتصادی و ا ت اعی

هههدایههت و نههظههارت   -

 سیستم شنر

هداشهههت وضههه      - گا ن

مو ود و حل مشههکل بر  

اسهههاس افزودن ترییری 

 اندک در وض  مو ود 

ترکیو سهههیاسهههت با   -

 ریزیبرنامه

نزدیههک      - برای  تال  

ریزی بهه   دن برنهامهه  کر

 ع ل

برنههامههه     - نطبههاب  بهها  ا

سی در    وابعیت سیا های 

عههیههن یههرهههیههز ا     

 کاری.محافظه

ای  ارائههه شههههیههوه   -

ص یم  سطحی  ت گیری دو

گاه      به  به ن منظور تو ه 

راهبردی در عین در نظر  

 گرفتن ع لیاتی بودن 

 تحلیل سیاست اصالح ا ت اعی تحلیل سیاست اصالح ا ت اعی ریزیسنت برنامه

 اراده باور اراده باور باور  بر باور  بر زمینه عمل

بر یرو ه     ع لیاتی راهبردی راهبردی سطح مداخله هههای تههیکیههد 

ا ههرایههی در بههامههو   

 شدهراهبردهای مطرح
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ها و       سنجی اجراامکان ناد تدوین ییشهههن

نه  به     ها بی گزی تو ه 

 مناب  مامی

ها و       ناد تدوین ییشهههن

نه  به     ها بی گزی تو ه 

 مناب  مامی

سهههنجی  انجههاب امکههان  

 ا رای برنامه

سهههنجی  انجههاب امکههان  

 ا رای برنامه

مه      نوع نگرش سیاسی نا تار بر ریزی سهههاخ

 ساالر ت رکزگرا و دیوان

مه      نا تار بر ریزی سهههاخ

 ساالرت رکزگرا و دیوان

مه      نا تار بر ریزی سهههاخ

 ت رکز  دا

مه      نا تار بر ریزی سهههاخ

گههرا در عههیههن  هه هه 

 گراکثرت

ین     ننههاد  باور فرد باور نناد باور نناد شناسیروش ع بههاوری در 

 فردباوری

ه تو ابتصههاد مختلط بی نگرش اقتصادی

 به بخش خصوصی

مههنههاسههههو کههلههیههه     ابتصاد آ اد با ار ابتصاد مختلط

های ابتصههاد سههیسههتم 

 سیاسی

 1393 ادگان و طوسی، ا  شری  یمنب : ابتباس

 ریزی با انگاشت مشارکتبرنامهریزی با مقایسه رهیافت سنتی برنامه -4جدول شماره 

گوی              ل ا

 ریزیبرنامه

 معیار

 ریزی مشارکتیبرنامه ریزی سنتیبرنامه

ها گرایی، فرآیند طراحی گروهی و تو ه به ییشهههننادکثرت مشاوره ع ومی متخصصان )درمان( مشارکتگونه 

 مخام  )تفویض بدرت(

نه در    حل تعیین راه ریزنقش برنامه ناف     های بنی تای م راسههه

 ع ومی

 هاهای ع ومی و تض ین دستیابی به آنتعیین اومویت

 خواهی، تیمین نظرهای مختل آ ادی گرایی سودا مبانی اخالقی

ه راهی  شههرکت توسههعه ع ران خصههوصههی و یا ع ومی با  های توسعه ع ران خصوصی و یا ع ومیشرکت مجری طرح

 مردب در سطوح مختل 

 گرایی و عدامت تو یعیکثرت ابزاریع النیت  نگاه فلسفی

اصددددالحدددات 

 موردنظر

بدرت و اسهههت الل رو افزون ا ت ا         اصالحات گسترده و میل به توسعه ح ف نظارت دومت، 

 محلی

 تو ی  اروت و تیمین نیا های اساسی های کلیتعیین اهداف و سیاست نقش دولت

1383حسینی،  شکوئی وابتباسی ا  منب : 

سازی سایر های پیادهموانع و قید -6-3

ریزی توسعه های نظری در نظام برنامهرهیافت

 های توسعه شهریشهری ایران و الگوی طرح
های اساسی حال  مان یاسخ دادن به یکی ا  سؤال

شده در ابتدای این نوشتار است: اینکه چرا باو ود مطرح

ریزی توسعه یت برنامهها و عدب موف معین شدن نارسایی

های ها، خارج شدن رهیافتهای آنتو ه به نتیجه شنری با

 ام ( ا  نظاب  –ویژه رویکرد ساده ریزی )به ام  برنامه

ریزی توسعه شنری اکثر کشورها و نیز باو ود برنامه

های نوین و ها و رهیافتشدن و یرداختن به شیوهمطرح

شگران و چه در مباحث های یژوهچه در م امه – ایگزین 

 -های تخصصی های صورت گرفته در ه ایشو سخنرانی

های توسعه ه چنان رهیافت و نگر  بامو در تنیه طرح

شنری ا  چنار دهه ییش بدون ترییر یا به بیانی بنتر با 

ین ای یاسخ به اترییرهایی اندک بر بوت خود بابی است؟ بر

 هایی که نظاببررسی بیدها و محدودیت توان بهیرسش، می

ریزی توسعه شنری در ایران گیری و برنامهکالن تص یم

های مو ود سا ی و یرداختن به سایر رهیافتبرای ییاده

آید، محاظ کرده است یرداخت. در  دومی که در ادامه می

 شده است:ها بیانها و محدودیتترین این بیدمنم
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 ریزی توسعه شهریهای نوین در برنامههای بیرونی موجود بر سر راه به کارگیری رهیافتقیود و محدودیت  5جدول شماره 

ظری /           ن فت  یا ه ر

 انگاشت

 های موجودقیود و محدودیت

 و اباتریزی و نبود تعادل نایایداری و ییچیدگی محیط برنامه - عقالیی –جامع 

 گیریرو  و کاستی سیستم یشتیبان تص یمنبود یا دشواری دسترسی به اطالعات به -

 ریزی در بین دومت و ملتخصوصیت ضد برنامه -

 ت ایل به نگاهداشت وض  مو ود -

 گیریرو  و کاستی سیستم یشتیبان تص یمنبود یا دشواری دسترسی به اطالعات به - ایچرخه –سیستمی 

 های ننادیموا ی کاریتعدد و  -

 حاکم بودن نگاه بخشی -

 ایریزی در سطح منط هف دان و ود ننادهای متصدی امر برنامه -

 ریزی در بین دومت و ملتخصوصیت ضد برنامه -

 ساالری( گرایی و گرایش شدید به ت رکز مامی و اداری )دیوان کلیت - اندک افزایی

 ابتصادیگرایش شدید به ییشرفت و توسعه  -

  اصورت برونتدوین اهداف به -

 ریزی در بین دومت و ملتخصوصیت ضد برنامه -

 گرایش به نگاهداشت وض  مو ود در دومت و عدب ت ایل به ترییر  - پویش مختلط

 ریزی ا  ا را دا بودن روند تنیه برنامه -

 نوینمنظور اتخاذ رویکردهای ریزی بهعدب و ود ت ایل در نظاب برنامه -

 های ح وبی در خصوص چگونگی نظارت و فرابینی برنامه توسعهنبود ظرفیت -

انگاشددت مشددارکت در 

 ریزیبرنامه

 مخامفت بنیادین با ت رکز دایی -
 ی یری  امعهیایین بودن سطح مشارکت -

  اصورت برونتدوین اهداف به -

منب : نگارنده

منظور هایی بهراهکارها و پیشنهادارائه  -7

ریزی توسعه شهری در بازتعریف نظام برنامه

 ایران
تر تبیین شهههد، با تو ه به شهههرایط فعلی بر آنچه ییش بنا

ریزی توسههعه شههنری در ایران، چه به محاظ در  نظاب برنامه

یا بی      یه برار دادن  یه   حاشههه یت دانسهههتن نظر ها و   اه 

صدی       ریهای برنامهرهیافت شاور مت زی توسط منندسین م

، چه به محاظ کننگی و     1های توسهههعه شهههنری   تنیه طرح 

مه         یخ نا حاکم بر بر فت فعلی  یا ریزی  دگی نگر  و ره

شنری    سعه  ست و بی –تو سو که با اتخاذ امگوهای نادر   تنا

با شهههرایط شهههنرهای ایران، صهههرفات بر وخامت موضهههو   

ریزی و  و چه به محاظ تعری  نادرسههت برنامه –افزایند می

                                                             
شده ومی ها در طرح معرفیها و رهیافتدر بنترین حامت، نظریه 1

 ن ودی در طرح ییشننادی یا فرآیند کار تنیه طرح ندارند. 

ریز در  امعه، مزوب در ترییر تعبیری سطحی ا  ن ش برنامه

ریزی توسعه شنری و امگوهای    نگر  مسلط بر نظاب برنامه 

نای یر  های توسهههعه شهههنری، امری ا تنابرایج تنیه طرح

 است.  

ور  ذهن خط شاید در این راستا، نخستین ییشننادی که به    

کند، ایجاد ترییرات اسهههاسهههی در نظاب و چارچوب کلی      

گیری و تصه یم سها ی کشهور باشهد تا با ا  میان      تصه یم 

صلی محدودکننده برنامه    شتن بیدهای ا سعه  بردا ریزی تو

ای و  شهههنری ا  سهههوی این چارچوب، با نگرشهههی ریشهههه

رادیکال، بسههتری مناسههبی برای تح س توسههعه شههنری     

. امبته درست است که با ا  میان    مطلوب و یایدار فراهم آید

،  2ریزیبرداشتن این دسته ا  بیدهای بیرونی سیستم برنامه

ریزی، هدایت ابتصاد ملی به برای ن ونه، ایجاد ابات در محیط برنامه 2

ا   س ت با ار محوری با نظارت بخش دومتی، ت رکز دایی
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ستم برنامه   فعامیت کاراتر و ااربخش سی شنری تر  تا  ریزی 

حال، هدف این نوشتار، شود، بااین حدود  یادی تض ین می 

گرایانه و بلندمدت نیست؛ بلکه هدف ارائه راهکارهای آرمان

  ستجو

یاتی    برای  های ع ل به راهکار سههها ی برای  منظور  مینه تر 

ریزی توسههعه شههنری باو ود  فعامیت بنتر سههیسههتم برنامه

  رود با بنبود شرایط چنین بیدهای بیرونی است. انتظار می 

 آراب ترییراتیتر این سههیسههتم، آراب  برای ع لکرد ااربخش

جادشههههده و آن      های بیرونی ای ید به     مثبتی در ب ها را 

اید. به  ن ریزی تبدیل ی برای ع ل بنتر برنامههاییتانسههیل

ته ا              ئه آن دسههه بال ارا به دن تار  یان دیگر، این نوشههه ب

مه         نا با تعری  نگر  چیره بر بر هایی برای  کار ریزی  راه

توسعه شنری است که ا  نظرگاه نویسنده، ع لیاتی بوده و      

ریزانه و نظری اسههت. یعنی راهکارهایی تا حد  یادی برنامه

رود به  ریزان، انتظار میورت اتخاذ توسههط برنامهکه در صهه

مد. این          جا یان عه مطلوب ب بنبود شهههرایط و تح س توسههه

 :3باشندراهکارها به شرح  یر می

گیران نسهبت به    افزایش آسهتانه تح ل تصه یم   .1

بل امتحان رهیافت         یا حدا های نوین ا    ی یر  

یت        تایج موف  ندن ن یا ها برای   آمیز آنطریس ن ا

 و سیاست داران؛ گیران تص یم

ریزان  تسهههنیل فرآیند خودآگاهی در میان برنامه .2

یه        به  یت ن ش نظر به اه  نادن  منظور ارج ن

به آن در     برنامه   ریزی در کاربسهههت و یرداختن 

مه       نا ند بر تایج و فرآی به     ها، تشهههویس آن  ن ها 

بد یخ    برون کام فت ا    ده و فسهههرده کنونی و  ر

 های  دید؛ی یر  ن ش

به افزایش خو    .3 یادآور     ک ک  گاهی ع ومی و  دآ

ن ودن ن ش ویژه مردب در تعیین سرنوشت خود    

 ها به مشارکت؛منظور تشویس آنبه

شارکت به  .4 گاب، آغا  ا   بهصورت گاب یرداختن به م

سههطوحی که در شههرایط حاضههر احت ال باالیی   

منصههبان  شههدن نزد صههاحوبرای موردببول واب 

 آراب حرکت به سهه ت سههطوح باالتر  دارد و آراب

 مشارکت؛

                                                             
های اختصاصی، ه راهی بوانین و گیری، افزایش بود هتص یم

 سا ی، ا رایی و مردمی.م ررات برای یشتیبانی ا  ننادهای تص یم

منظور  ایگزین  بسههترسهها ی بانونی و ننادی به  .5

کردن نگاه بخشههی با نگاه سههیسههت ی و تعری   

ننادهای نظارتی و ا رایی در سهههطح شهههنر و      

به   یت   منظور یکپارچه  منط ه  عام های   سههها ی ف

 بخشی؛

های   ها و یا تجربه   ها، رهیافت   گیری ا  نظریه بنره .6

کشورهای مختل  با  سا ی شده در   موفس و ییاده

نظاب حاکم بر  نظامی شهههبیه یا حدابل نزدیک به

ص یم  ص یم   ت منظور  گیری در ایران بهسا ی و ت

 تعیین ن ش شنرها در تح س توسعه ملی؛

شههده برای  های تنظیمی یری طرحافزایش تح س .7

سهها ی  توسههعه یکپارچه شههنری ا  طریس ییاده 

 سا وکار فرابینی و با بینی مداوب؛

یل و    .8 عات      تشهههویس یژوهشتسهههن طام ها و م

سهها ی  دانشههگاهی در  نت بررسههی امکان بومی

ریزی توسعه برنامه ٔ های مو ود در مینهرهیافت

 شنری؛

عدب        .9 عه و  عاد مختل  توسههه در نظر داشهههتن اب

صادی در طرح   صرف به مباحث ابت های  یرداخت 

 توسعه شنری.

  شهههده به دنبال ارائهامبته اشهههاره به اینکه راهکارهای ارائه

ست ی( و ییاده   رهیافتی خاص )به سی ی  سا  مانند رهیافت 

ست        آن در برنامه شی ا شنری نبوده بلکه تال سعه  ریزی تو

ریزی سا ی نظاب برنامه ریزانه در  نت آمادهنظری و برنامه

توسههعه برای رسههیدن به رهیافت مناسههو و بکارگیری آن،  

 خامی ا  مط  نیست.

عه ق توسریز در تحقتعیین نقش برنامه -7-1

 شهری مطلوب
  ریزان ن ش کلیدی در تح س و بهناگفته ییداست که برنامه 

دارند.   ا ر نشهههاندن شهههرایط مطلوب در  امعه بر عنده     

ریزان باید با تعری  واسههطه ه ین ن ش اسههت که برنامهبه

مراتو  امعه، بتوانند خود را با       ایگاه خود در سهههلسهههله    

ای مو ود تطبیس داده  هترییرات صههورت گرفته در گرایش

سعی کنند به بنترین نحو م کن ه راه با ا ت ا  محلی    و 

نده مطلوب تال  کنند.  نت        به آی یابی  گیری  در دسهههت

های  نانی معاصهههر به سههه ت ا ت اعات محلی،          گرایش

این ییشننادها ع ومات ا  نظرات شخصی نویسنده برآمده و مبتنی بر  3

 مطامعات و تجربیات وی است. 
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 …توسعه شهری ریزیبرنامه بررسی علل ناکارآمدی سیستم

ریزی و خارج کردن آن ا   سهههیاسهههی شهههدن ع ل برنامه 

صرفات کامبدی، ک ی و فارغ ا  ار    ه ونگه ان-ها فعامیتی 

وضههوح یافت های توسههعه شههنری در ایران به که در طرح

ها به ش ار شود و یکی ا  دالیل ع ده شکست این طرح می

سهها د تا به تعری  مجدد  ریزان را موظ  میبرنامه -رودمی

گری و تسنیلگری یرداخته  یایه اصول میانجی ن ش خود بر

ض ن یرهیز ا  نخبه  س ت برنامه و  ریزی با مردب  گرایی، به 

ندکی واب        با ا ند. امبته  یاور گرایی ییرامون شهههرایط  روی ب

 توان دریافتگیری کالن کشههور میحاکم بر نظاب تصهه یم

ن  ریزاکه تعری  و ی یر  چنین ن ش  دید برای برنامه       

زی و  ریمانند تعری  نابص برنامه      گوناگونی به  های  به علت  

مه   نا مت  ن ش بر چه ا     -های دومتی  ریزان در ایران و دخا

ریزان هسهههتند و چه به این      این نظر که کارفرمای برنامه      

شی محاظ که خط صلی برنامه م ریزی را تعیین ها و اهداف ا

 نی برانگیز بوده و نیا  به چانه    خود امری چامش  –کنند  می

 تال  دوچندان دارد.  و 

شنری نتواند ذهنیت خود را    و ود، چنانچه برنامهبااین ریز 

یانجی       ا  نخبه  به سههه ت م کل بودن  نای  گری و  گرا و دا

سنیل  ستای تح س هم ت رأیی ترییر داده و با  کنندگی در را

نه       چا ندان و  مت    تالشهههی دوچ بدرت دو  نی، در برابر 

برای مشهههارکت ایسهههتادگی ن وده و نیز ا ت ا  محلی را  

تواند انتظار داشته باشد که بنگشت     آماده ن اید، هرگز ن ی

 ندگی در ت امی ابعاد ابتصههادی، ا ت اعی، سههیاسههی و    

 فرهنگی را برای ساکنان شنر به ارمران بیاورد. 

ریز، بنابراین،  ایگاه ییشننادی مدنظر نویسنده برای برنامه

دهی  لدر شک  مثابه تسهیلگر و میانجی گر ریز بهبرنامه

رأیی ع ومی مابین اعضههای  امعه اسههت که ی یر   به هم

چنین ن شهههی نیا مند داشهههتن م بومیت ع ومی، بابلیت      

تبدیل  بان تخصصی به  بان ع ومی، تبدیل مناف  متضاد     

ریز با بوانین و   مردب به مناف  یکپارچه و آشهههنایی برنامه        

 ح وب شنری است.  

 منابع: -8
 (. 1392عیان، مجتبی و عسگری، علی )ا المی، یرویز؛ رفی -

 تنران: آگه. های سنتی و  دید.ریزی: دیدگاهنظریه برنامه

های توسعه شنری (. سیر تحول طرح1382اح دیان، رضا ) -
 .134-109 فصلنامه   عیتدر  نان و ایران. 

ریزی های برنامه(. نظریه1389اسدی، ایرج و سعیدنیا، اح د ) -

دهنده آننا: ا  اوایل برن بیستم تا اواسط دهه های شکلو  مینه

 .119-103 نامه مع اری و شنرسا ی. 1970

های آشنایی با طرح (. 1390) .مینا، براتی  و ناصر ،براتی -
ها و انتشارات سا مان شنرداری :تنران .توسعه شنری در ایران

 .های کشوردهداری

 هادیسید، حسینیو  حسین، نژادحات ی د؛ اح ، یوراح د -
 . های توسعه شنری در کشورشناسی طرحآسیو(. 1385)

 .180-167 های  ررافیایییژوهش

، توسعه ابتصادی در  نان سوب(. 1391) مایکل ،تودارو -

 .کوهسار :تنران ،تر  ه غالمعلی فر ادی

توسعه مردب گرا: با اندیشی در نظریه (. 1381 ان، براه ن ) -
امدین افتخاری و مرتضی تر  ه عبدامرضا رکن و کاربرد توسعه.

 توکلی، تنران: شرکت چاپ و نشر با رگانی.

(. دیدگاه1388امه و  انبابانژاد، مح دحسین ) یاری، کرامت -

 .23-14 هاماهنامه شنرداریها و نظریات شنر سامم، 

(. تبیین مفااهیم و موان  توسعه ا  1387اهلل )بنرامی، فرخشاه -

های مختل  با تاکید بر تاایرات منفی مواد مخدر،  دیدگاه

 .122-115 اعتیادیژوهی

 (.1393) سحر، ندایی طوسی و مح دحسین ، ادگانشری  -

ریزی یویش برنامه"کارگیری رهیافت نظری سنجش بابلیت به

نشریه  ، ریزی توسعه شنری ایراندر سیستم برنامه" مختلط
 .54-39 هنرهای  یبا

(. سا وکارهای 1383و حسینی، سید علی ) شکوئی، حسین -

فصلنامه های توسعه شنری، مشارکت شنروندان در تنیه طرح
 .98-71 مدرس علوب انسانی

صرافی، مظفر؛ بیرانوند اده، مریم و حیدری م دب، مصطفی  -

(. رویکرد نظری بر علل توسعه نیافتگی ایران با تاکید بر 1392)

لی  ررافیا، شنرسا ی و اومین ه ایش معئم توسعه شنری،  
  توسعه یایدار.

های برنامهدرآمدی بر نظریه(. 1390عبدی دانشپور،  هره ) -
تنران: مرکز چاپ و  ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شنری.

 انتشارات دانشگاه شنید بنشتی.
انتشارات آرمان :تنران ،هاشورشی (. 1394)  ان ،فریدمن -

 .شنر

نظریه برنامه (. 1388)سو ان، فاینشتاین و اسکات ،ک پ بل -
و ارت مسکن و  :تنران ،، تر  ه عارف ابوامیریزی شنری

 .شنرسا ی و مع اری شنرسا ی،مرکز مطامعاتی و تح ی اتی

- Hudson, Barclay. 1979. "Comparison of 
Current Planning Theories: Counterparts and 
Contradictions." APA 387-3898.
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 (TOD) مبتنی بر حمل و نقل عمومیی ستاری بر چگونگی توسعه جُ
 

 1احسانه کیانی اصل

 چكيده 
آلودگی هوا، توسعه ی توسعه ی اتومبیل محور در طی دهه های گذشته پیامدهای منفی زیادی چون افزایش هزینه ی زیرساخت های شهری، 

 محوریت اب شهری توسعه در برخالف توسعه ی اتومبیل محور بی رویه ی شهرها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و... را بر کالبد شهر تحمیل کرده است.

رای اج. است نقل همگانی حمل و ایستگاه های اطراف در ها فعالیت و زمین کاربری چیدمانی  شیوه روی بر اصلی عمومی تمرکز ونقل حمل سیستم

در محالت کمتر توسعه یافته چون حومه شهرها می تواند باعث رونق اقتصادی، ارزش افزوده ی امالک، دسترسی بهتر به خدمات، کاهش  TODپروژه 

 کمک در و ردهک ایجاد اقتصادی ی افزوده ارزش می تواند خود عملکردی پتانسیل استفاده از با این گونه توسعهسفرها از حومه به مرکز شهر و... شود. 

با بررسی توسعه ی حمل و نقل همگانی محور، شناخت چالش ها، اصول  مقاله ی حاضر. دشو واقع ثرمو شهرداری ها برای مالی پایدار منابع مینتا به

دارد. با تامین زیرساخت های چنین توسعه ای و اجرایی شدن آن می توان گام مهمی در جهت  و مزایای آن سعی در معرفی هر چه بیشتر این مفهوم

 کاهش مشکالت زیست محیطی برداشت.

 

TOD توسعه، ، همگانی،نقل و حمل كليدی: واژگان
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 مقدمه  -1
 تحوالت روز، مسائل و شرایط ثیرتا تحت گذشته، قرن در

 به و است ایجاد شده شهری ریزی برنامه عرصه در زیادی

 مقاطع در نیز جدیدی های گرایش و رویکردها آن فراخور

 عبارتند ها آن ترین که مهم است یافته ظهور زمانی مختلف

 اجتماعی، عدالت نوشهرسازی، هوشمند، رشد پایدار، توسعه از:

 همگانی نقل و حمل بر مبتنی توسعه و ریزی محیطی برنامه

 (1390)الریمیان،صادقی،عبداهلل، .

توسعه با محوریت حمل و نقل عمومی در واقع الگویی از 

توسعه شهری متکی به حمل و نقل عمومی است که پیرامون 

عمومی مانند پایانه های مراکز و ایستگاه های حمل و نقل 

)رضازاده،  .مترو شکل می گیرداتوبوس رانی و ایستگاه های 

ی  این رویکرد ضمن در برداشتن اصول توسعه (44 ،1382

شهری مطلوب از دید شهرسازی، به لحاظ زیست محیطی، 

تحقق رویکرد عدالت اجتماعی، نیل به توسعه پایدار و اصول 

)عباس زادگان،  .بسیار مناسب استنیز حمل و نقل پایدار 

1388، 20) 

شهرسازی حمل و نقل عمومی گرا در واقع یک راه حل 

له ی نقیبرای به حداقل رساندن وابستگی شهروندان به وسایل 

شخصی است که از طریق استقرار در سکونتگاه هایی در 

مجاورت گره های ترافیکی صورت می گیرد. این الگوی توسعه 

شهری کمک می کند تا مسافران بالقوه در مجاورت تسهیالت 

حمل و نقل قرار گیرند. از طرف دیگر باعث می شود تا سرمایه 

وددهی باالتری گذاری در بخش حمل و نقل عمومی بازدهی و س

داشته باشد، چرا که تعداد استفاده کنندگان از شبکه ی حمل 

 و نقل موجود افزایش می یابد.

پروژه های شهرسازی حمل و نقل عمومی گرا، یک معامله 

برد برای همه ی طرف ها ارزیابی می شود، به طوری  -ی برد

که هم سرمایه گذاران، هم دولت و هم شهروندان از توسعه 

ی ثابت سود م ی و ارزش افزوده ی ناشی از سرمایه گذاریفیزیک

 (108 ،1390)سلطانی،  .برند

 

 TOD2 مفهوم -2

( به عنوان توسعه ای TODتوسعه حمل و نقل عمومی محور )

)مسافتی  متر  600شناخته می شود که در محدوده ای به شعاع 

دقیقه ای( از خطوط ریلی سبک،  10برای یک پیاده روی 

                                                           
2 Transportation Oriented Development 

و ایستگاه های آن ها در  BRTسنگین، اتوبوس ها و خطوط 

شهر و یا حتی حومه شهر شکل می گیرد. کلتورپ از جمله 

کسانی است که به تدوین و تدارک راهبردهای قابل سنجش 

ی ئیاتتوسعه حمل و نقل محور پرداخته است. او توصیف پر جز

، توسعه حمل (1)شکل  از ایده این الگوی توسعه ارائه می کند

و نقل مدار به عنوان مرکزی با آمیزه ای متراکم از کاربری های 

مسکونی، تجاری، اداری و عمومی و فضای باز است که در آن 

مغازه های خرده فروشی و خدماتی در یک هسته تجاری با 

متر یا   600ه اند )حدود دسترسی آسان به خانه ها قرار گرفت

دقیقه پیاده روی(. یک ایستگاه حمل و نقل عمومی در  10

هسته این مرکز قرار دارد. کاربری ها در مرکز به صورت عمومی 

بوده و ادارات در طبقات باالتر از سطح زمین قرار می گیرند. 

محدوده های با تراکم کمتر نیز هسته مرکزی را با فاصله ای 

  (Calthorpe , 1993, 66). دمتر احاطه می کنن 1600حدود 

 

 TOD از كالتورپ مدل مفهومی -1شكل 

 (Calthorpe, 1993, 78)مأخذ: 

 ی حمل و نقل عمومی یک توسعه توسعه ی مبتنی بر

 ی به سمت استفاده هاتغییر الگوی سفر باهوشمندانه است که 

 یکاهش فاصله و  بیشتر از سیستم های حمل و نقل عمومی

آن ها در  دسترسی به خدمات از طریق جانمایی برایسفر 

همگانی سبب افزایش تعداد اطراف ایستگاه های حمل و نقل 

حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده کنندگان از سیستم 

 (10، 1382، )جهانشاهی .شخصی می شود خودرویاستفاده از 

محور مبین توسعه ای است که عمومی حمل و نقل  ی توسعه

 بوده و نیزن تراکم به مراتب از توسعه های معمولی باالتر در آ

این نوع توسعه باعث افزایش پیاده روی و سفر از طریق حمل و 

نقل عمومی خواهد شد. این مدل توسعه از مزیت تراکم باالتر، 



 1395. بهار 3فصلنامه مطالعات شهر و منطقه. شماره 

 

77 

ک های ینزدیکی و دسترسی به عناصر شبکه حمل و نقل و تکن

ق یاده رویی را تشوید تا قابلیت پطراحی شهری استفاده می کن

 را نموده و مسیرهای دوستدار پیاده برای عرصه های شهری

 1در جدول شماره ی  (Barker, 2004, 29)ایجاد نماید. 

تعاریف بیان شده توسط ارگان های مختلف حمل و نقل شهری 

 برای توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی آورده شده است. 

 TODتعاریف سازمان های حمل و نقل از  - 1جدول 

 عریفت  سازمان

حمل و  سازمان

نقل سریع 

 آتالنتا شهرمادر

مفهوم وسیعی که شامل هر گونه توسعه ای 

تسهیالت حمل و  بامجاورت  ازمی شود که 

موجب  همچنین؛ دسود می برنقل عمومی 

از سیستم حمل و نقل  استفادهافزایش 

 عمومی به میزان قابل توجهی می شود.

سازمان حمل و 

 نقل کلرادو

و  جابجاییزمین که ی الگوی توسعه 

دسترسی را با حمایت از پیاده روی، 

دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی 

 فراهم می کند.

حمل و  سازمان

 نقل مریلند

 یهای رکاربشامل باال  نسبتاًی با تراکم مکان

، تجاری و خدماتی مختلط مسکونی، اداری

 که 

ر مراکز قطادر  پیاده برای سهولت دسترسی

 شهری و اتوبوس مکانیابی می شود. در این

گونه توسعه اولویت با عابر پیاده و دوچرخه 

 می باشد.

سازمان حمل و 

ای  ناحیهنقل 

 شارلوت

 برای محیط های شهری با کیفیت باال که

به دقت طراحی و جذب استفاده کنندگان 

در  TOD در واقع .برنامه ریزی شده اند

تالش برای ایجاد محیطی دوستدار پیاده 

 می باشد.

شرکت حمل و 

 نقل نیوجرسی

نقل  ایستگاه حمل وپیرامون  محیطی

بکارگیری که از پیاده روی و عمومی 

با مکانیابی سیستم حمل و نقل عمومی 

مختلط در مکانی امن، پرتردد کاربری های 

 و فعال حمایت می کند.

ل و سازمان حم

نقل منطقه ای 

 فلوریدای مرکزی

یک اجتماع پایدار، اقتصادی و زیست پذیر 

متعادل که در آن  یسیستم حمل و نقل با 

پیاده روی، دوچرخه سواری و سیستم حمل 

و نقل عمومی به اندازه ی اتومبیل ارزشمند 

 است.

ل و سازمان حم

نقل سریع خلیج 

 سانفرانسیسکو 

توسعه ای با تراکم متوسط به باال که در 

آسان به ایستگاه حمل و مکانی با دسترسی 

که عموماً با  مکانیابی می شود نقل عمومی

 ری وترکیبی از کاربری های مسکونی، ادا

مراکز خرید طراحی شده برای عابرین پیاده 

می تواند ساخت و سازی  TODهمراه است. 

جدید یا توسعه مجدد یک یا چند ساختمان 

باشد که طراحی آن استفاده از سیستم 

 حمل و نقل عمومی را سهولت بخشد.

سازمان حمل و 

 شهرمادرنقل 

 واشنگتن

پروژه هایی در نزدیکی ایستگاه های حمل 

با اصول زیر از رشد و نقل عمومی که 

 هوشمند مطابقت دارند:

 کاهش وابستگی به اتومبیل  -

 رویتشویق افزایش سهم سفرهای پیاده  -

 سواری و دوچرخه

ایستگاه های حمل و نقل عمومی با  ایجاد -

 محیطی امن

نواحی پیرامون به افزایش دسترسی  -

 ایستگاه های حمل و نقل عمومی

ایجاد ترکیبی متغیر از کاربری های زمین  -

 .فعال

 

   TOD گونه های مختلفانواع  -3
طراحی و توسعه ی مبتنی بر سیستم  پایه برای گونه یدو 

 :، که عبارتند ازوجود دارد( TODحمل و نقل عمومی )

 عمومیدر اطراف ایستگاه های حمل و نقل  متمرکزگره های  -1

 اند. توسعه یافته

 نقلدر طول خطوط حمل و که خطی  ی الگوی توسعه -2

 Atlanta Regional).می شوند جانمایی عمومی

Commission, 2002, 4) 

   TODاهداف  -4
کاربری زمین با سیستم  ی اهداف زیر برای تلفیق توسعه

در اجرایی شدن هر چه بهتر مفهوم  های حمل و نقل عمومی

 تعریف شده توسعه ی مبتنی بر سیستم حمل و نقل عمومی

 :، که عبارتند ازاند

و الگوهای کاربری  عمومی حمل و نقلسیستم هماهنگی بین  -

 زمین آینده 

 عمومیافزایش تراکم در اطراف ایستگاه های حمل و نقل  -

 پیاده محورهای مبتنی بر حرکت طراحی  -

 (Barker, 2004, 6)مأخذ: 

 

 



 (TODجستاری بر چگونگی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی)
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به عنوان حمل و نقل عمومی  هر ایستگاه  در نظر گرفتن -

 ها و کاربری های مختلف فعالیت جانمایی مرکزی برای

تقاضای سفر با سیستم های حمل و امور مربوط به  دیریتم -

 ریتمدی و سیستم اتوبوس رانیپارکینگ،  نقل عمومی از جمله:

 ,Transit-Oriented Development)  .ترافیک وسایل نقلیه

2012, 1)    

                TODاجزای  -5
 موفقیت توسعه در تاثیر گذار زیر، عناصر ده گانه ی اجزای

 TODاجزای . دنارائه می ده را ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی

 :چنین برشمرد را می توان

  و تراكم ارتفاع -5-1

است زیرا با  TODافزایش ارتفاع و تراکم الزمه موفقیت 

افزایش ارتفاع و تراکم تعداد جمعیت بیشتری از سیستم های 

حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. افزایش تراکم همچنین 

استفاده ی بیشتر از زمین را نیز تضمین می کند. ارتفاع و تراکم 

و هر چه در پیرامون ایستگاه های حمل و نقل افزایش می یابد 

 م واحدهای همسایگیتراکفاصله از ایستگاه ها بیشتر می شود 

 (Yabes; Crewe, 2007, 34) کاهش می یابد.

 اختالط كاربری -5-2

اختالط کاربری عبارت است از تلفیق کاربری های 

درون  خدماتیای ، خرده فروشی و کاربری همسکونی، تجاری

. کاربری های متنوع می توانند داخل یک یک ناحیه متراکم

 حمل و نقل خطوطیا در طول  مکانیابی شوند و ساختمان واحد

کاربری ها در صورتی موفق است  اختالط. توزیع گردند همگانی

و کار به  کاربری ها در مجاورت محل های سکونتاکثر  که

 نمکا عمومیحمل و نقل ایستگاه های سی آسان به دستر همراه

فعال و سرزنده  فضاهای شهریشاهد تا باشند  یابی شده 

 (Yabes; Crewe, 2007, 34-35)باشیم

 

 مسكن ارزان قيمت -5-3

ترافیک باعث فزونی تقاضا تشدید  وخانوارها  افزایش تعداد

عمومی شده  برای مسکن در نزدیکی ایستگاه های حمل و نقل

 و قیمت مسکن وه. افزایش بهره بازار مسکن، فزونی بالقاست

ساکنین را مجبور به خروج از سطح درآمدها،  پایین بودن

کند. برای تداوم سکونت  و نقل عمومی محور میمحالت حمل 

عرضه ی مسکن حمل و نقل عمومی محور خانوارها در محالت 

 (Yabes; Crewe, 2007, 35) ارزان قیمت امری ضروری است.
 جابجایی -5-4

وابستگی  در جهت کاهش جاییازگزینه های جاب یگروه ارائه ی

توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل موفقیت  اتومبیل می تواندبه 

ستم سی جایی شاملکند. این گزینه های جابتضمین  همگانی را

، مسیرهای سواری، مسیرهای دوچرخه یکپارچه ای از پیاده روها

 ,Yabes; Crewe). و قطار سبک شهری می باشند اتوبوس

2007, 35) 
 

 دسترسی -5-5

 وجایی توسعه های حمل گزینه های جاببرای دستیابی به 

 ،، دوچرخهپیاده به مسیرهای رسیباید دست نقل عمومی محور

 تنوع. بخشید سهولت را واگن های برقی و ترامواهای شهری

های سفررا به انجام  عمومی مردم های حمل ـو نقلگزینه 

روزانه خود از طریق ایستگاه های سیستم حمل و نقل عمومی 

نی و شیوه های متنوعی برای افزایش ایمتشویق می کند. 

 از عمومی وجود داردکارایی گزینه های پیشنهادی حمل و نقل 

 هروزانهای سفر تعداد قبیل تعیین مسیرهای دوچرخه، تعیین

وسایل نقلیه انواع قابل استفاده برای کارت های طراحی  یا

 (Yabes; Crewe, 2007, 35).حمل و نقل عمومیسیستم 

 

 پاركينگ -5-6

الزامی است.  TOD یتموفقپارکینگ کافی برای تامین 

تامین پارکینگ برای پاسخدهی به میزان تقاضا نباید بر افزایش 

پیرامون تحمیل گردد چرا که می تواند موجب محالت مسکونی 

افزایش میزان استفاده از خودروی شخصی شود که این امر با 

 . در تضاد می باشد TODاهداف 

استفاده از : پارکینگ عبارتند از شیوه های موفق تامین

زمین های خالی اطراف ایستگاه های حمل و نقل عمومی برای 

تامین پارکینگ برای سفرهای روزانه مردم با تامین پارکینگ، 

سیستم حمل و نقل عمومی، ساخت پارکینگ در جهت تحقق 

مکانیابی پارکینگ در کنار کاربری توسعه ی مبتنی بر پیاده، 

داری یا مسکونی. های جاذب جمعیت چون خرده فروشی، ا

هدف از ارائه ی این شیوه ها آگاهی از ماهیت پیاده محور بودن 

TOD .است(Yabes; Crewe, 2007, 35) 

 خيابانمنظر  -5-7

عابر باید  همیشه توسعه های حمل و نقل عمومی محوردر 

ی جالب باید توسعه ها خیابانیمنظر یک . پیاده در اولویت باشد

خصوصاً در نزدیکی ایستگاه های حمل و نقل جدید و موجود را 

عمومی با هم هماهنگ و یکپارچه سازد. جزئیات مطرح در 

 ،نیمکت هاشامل مقیاس پیاده برای منظر خیابان 



 1395. بهار 3فصلنامه مطالعات شهر و منطقه. شماره 
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روشنایی مناسب، پوشش گیاهی، تصاویر چراغ های ، هانماآب

، پیاده روها، خط کشی های و بیلبوردهای تبلیغاتی گرافیکی

 ,Yabes; Crewe, 2007)عابر پیاده و سایه بان ها می ـباشد. 

35-36) 

 همگانیفضاهای  -5-8

زمانی بیشتر فزونی می یابد فضاها  ادراکدر  جامعهتوانایی 

. فضاهای و هنری مورد استفاده قرار گیرندکه فضاهای عمومی 

عمومی به اعضای جامعه امکان گردهم آمدن و تعامالت 

د ندهند و زمانی که با هنر عمومی ترکیب شواجتماعی را می 

 القا می کند.را در مکان حس هویت 

مبتنی بر حمل و نقل همگانی تعهدات زیادی ی توسعه 

در  TODاصول تیب جامعه ارائه می دهد. بدین تر یبرای ارتقا

بسیار موثر هستند. ایالت متحده بیش  امالک های پروژهتعریف 

اده است که تاکیدی بر اصول انجام د TODپروژه ی  100از 

  (Yabes; Crewe, 2007, 36)  می باشند. TODموفقیت 

  TODمزایای  -6

ی عوامل موفقیت در توسعه "مطالعه ای با عنوان  اخیراً

توسط سازمان  "کالیفرنیاهمگانی در حمل و نقل مبتنی بر 

 مزایای بالقوهمورد از  10حمل و نقل کالیفرنیا صورت گرفته که 

 را به شرح ذیل تعریف کرده است.  TOD ی

 جاییگزینه های جابی ارائه  -

ل و حمگره های فعالیتی در نزدیکی سیستم های با ایجاد 

در نواحی جایی مهمی را گزینه های جاب TOD، عمومینقل 

با تشویق پیاده روی . این امر ارائه می دهدشهری  متراکم مادر

افراد جوان،  عمومی برایو استفاده از گزینه های حمل و نقل 

اسب منبسیار سالخورده و افرادی که تمایل به رانندگی ندارند، 

 است.

 همگانیحمل و نقل سيستم افزایش ایمنی  -

TOD  ی که در طول روز به خصوص جانمایی کاربری هایبا

فعال می باشند موجب افزایش چشمان ناظر در  هنگام شب

و اده یپعابرین افزایش ایمنی محیط می شود. که در نتیجه به 

 استفاده کنندگان حمل و نقل عمومی کمک می کند.

 همگانی حمل و نقل تعداد مسافران سيستمافزایش  -

TOD  انجام شده کارآمدی و اثربخشی سرمایه گذاری های

درصدی  40تا  20را با افزایش  همگانی حمل و نقل سیستمدر 

 عمومی های حمل و نقل از ایستگاه تعداد استفاده کنندگان

  .بخشدارتقا می

                                                           
3 Vehicle Miles Traveled 

  3(VMT) خودروبر  كاهش نرخ مایل سفر -

TOD  ی سالیانهسهم  ،درصد 40تا  20 به میزانمی تواند 

سکونت، سفرهای روزانه به محل از رانندگی برای  ها راخانوار

عمومی کاهش حمل و نقل های ایستگاه  از طریقخرید  کار و

 .دهد

 افزایش درآمد دریافتی خانوارها -

ه ها را بمسکن و حمل و نقل به ترتیب بیشترین مخارج خانوار

می تواند با کاهش نیاز به بیش  TOD. خود اختصاص می دهند

ناشی از کاهش هزینه های  و نیز خودرو برای هر خانواراز یک 

 دردالر  3000تا  400بین  ساالنه، با خودروی شخصی رانندگی

 .خانوار صرفه جویی کند هایهزینه 

 كاهش آلودگی هوا و ميزان مصرف انرژی-

مل حسیستم دسترسی پیاده به سهولت با ایجاد ایمنی و 

میزان مصرف نرخ آلودگی هوا و می تواند  TODو نقل عمومی، 

 انرژی خانوارها را پایین آورد. همچنین موجب کاهش سالیانه

انتشار گازهای گلخانه ای ها در تن از سهم خانوار 3.7تا  2.5 ی

  می شود.

 ی بازهاو فضا كشاورزی اراضیحفاظت از  -

زمین از توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی چون 

 .ی کنداستفاده م مبتنی بر اتومبیلنسبت به توسعه ی  کمتری

نیاز به تغییر کاربری زمین های کشاورزی و نیز  بر این اساس

کاهش می  TODوسعه در رویکرد استفاده از فضاهای باز برای ت

 یابد.

 اقتصادی ی ایفای نقش در توسعه -

TOD  و  مرکز تجاری باززنده سازی باابزاری به عنوان

درآمدهای مالیاتی حوزه  موجب افزایش محالت فرسوده ی شهر

 می شود. و نیز رونق اقتصادی این محالت های محلی

 مسكن ارزان قيمت افزایش  -

TOD  مسکن ارزان قیمت را افزایش ی می تواند عرضه

های مسکن برای زمین که هزینه  برآوردها نشان می دهنددهد. 

بر  TODکه د از طریق الگوهای رشد فشرده و ساختمان می توان

 د. کاهش یابقابل توجهی  میزانبه ها تاکید دارد آن

  محلی های ی زیرساختكاهش هزینه  -

TOD  می تواند هزینه های آب، فاضالب و معابر را برای

درصد کاهش  25دولت های محلی و مالکان زمین تا بیش از 

  (Chisholm, 2002, 28) دهد.



 (TODجستاری بر چگونگی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی)
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مل حی مبتنی بر سيستم توسعه مستقيم مزایای  -6-1

 در بخش خصوصی و دولتیهمگانی و نقل 

 افزایش ارزش زمین -

 فرصت خرید مسکن ارزان قیمت -

 کاهش هزینه های حمل و نقل -

 عمومیحمل و نقل مسافران سیستم  تعدادافزایش  -

 فرصت های توسعه مشترک -

 زنده سازی محالتباز -

 اقتصادیی تسهیل توسعه  -

ی مبتنی بر سيستم توسعه غير مستقيم مزایای  -6-2

 همگانی در بخش خصوصی و دولتیو نقل حمل 

 افزایش خرده فروشی ها  -

 هزینه های پارکینگکاهش  -

 افزایش فعالیت های فیزیکی مردم -

 کاهش میزان ترافیک -

 کاهش میزان آلودگی هوا و مصرف سوخت های فسیلی -

 کاهش جرم و بزهکاری -

 کاهش پراکنش فضایی و حفاظت از فضاهای باز -

 کاهش هزینه ی زیرساخت ها -

 افزایش سرمایه اجتماعی  -

(Canadian Urban Transit Association, 2004, 2) 

  TODضوابط اجرایی برای موفقيت  -7
های و نقل عمومی محور اغلب بر ویژگی  حملی توسعه 

ضوابط اجرایی  6تمرکز دارند. بلزر و اوتلر لیست  کالبدی ساخت

ی برای ارزیابی خروجی پروژه ها بر پایه اهداف اصلی توسعه 

ضوابط  و نقل عمومی محور تنظیم کردند. این ششـحمل 

 زیر خالصه شده اند: موارد اجرایی در

، بازدهی مالی برای سرمایه اجرایی ی اولين ضابطه -

 توجیهبایستی  TODاست. پروژه های  دولتیگذاران خصوصی و 

 تا محقق و موفق شوند.  داشته باشند مالی

 وضع را می توان از طریق TODپروژه های  اهداف مالی

بر امالکی که  های محلی حکومت بر ارزش افزوده توسطمالیات 

افزایش یافته، افزایش  TODقیمت آن ها بعد از اجرای پروژه 

از  عمومی حمل و نقل خرده فروشی ها، افزایش درآمد سیستم

 TODباالی پروژه های ، بازدهی اقتصادی های مسافران کرایه

برای توسعه دهندگان، کوتاه تر شدن زمان سفرهای روزانه از 

 به نیروی کار کارفرمایان سهولت دسترسیر و حومه به شه

  تامین کرد.

یی مکان است. یک مکان ، کارااجرایی ی دومين ضابطه -

 ،مبتنی بر حمل و نقل همگانی ی ی توسعههابرای پروژه  کارآمد

با د، که وعابر پیاده طراحی ش با محوریت که است ای محله

با کیفیت باال در  عمومی حمل و نقلایستگاه های  مکانیابی

 دستیابی به جامعه آندر اختالط کاربری ایجاد  و نزدیکی محله

ه . در اصل، مکان کارآمد بسازدمی  امکان پذیرسازگار را  ی

 ارائه می دهد. متفاوتی جاییمردم گزینه های جاب

 صرفی جویی هزینه ها، اجرایی ی سومين ضابطه -

و  افراد در هزینه های صرفه جویی موجب. کارایی مکان است

و هزینه های شخصی تعداد اتومبیل کاهش  طریق خانوارها از 

با درآمد متوسط و این امر برای خانوارهای شود. ـپارکینگ می 

صرفه جویی ها در سطح ملی کم بیشترین منفعت را دارد. این 

سهیالت پارکینگ و ت کاهش ساخت جاده ها، باو منطقه ای 

 تحقق می یابند. ه زیرساخت های شهری دیگر موارد مرتبط ب

اتخاذ این صرفه جویی ها توسط خانوارها، توسعه دهندگان 

افزایش نرخ  حکومت های محلی می تواند نتایجی چونو 

نیز و  برای هر خانوار یا وجود مسکن کافی مسکنمالکیت 

 ی را در بر داشته باشد.های حمل و نقل شخصـکاهش هزینه 

 یا کیفیت زیست پذیری، اجرایی ی چهارمين ضابطه -

وجه با تزندگی  موارد مطرح برای ارزیابی کیفیتزندگی است. 

 به رویکرد توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی عبارتند از

نه ، افزایش گزیمنطقه، کاهش مصرف بنزینبهتر کیفیت هوای 

کمتر، کاهش زمان سفر فرد از حومه به  ترافیکجایی، های جاب

 ،ها به خرده فروشیعکس، بهبود دسترسی پیاده ر و بالشه

سرویس های عمومی، کاربری های تفریحی، فرهنگی و پارک 

بهداشت و سالمت عمومی و وضعیت ی های عمومی، ارتقا

 دی بهتر.اقتصا

 مسکنگزینه های  یارائه  ،اجراییی پنجمين ضابطه  -

 انواعمختلف با درآمدهای برای افراد  باید TOD است. مناسب

در کنار خود که ، را ارائه دهد مناسب یمسکن با قیمت ها

را های تجاری  کاربریاز خرده فروشی ها و  یبزرگ ی محدوده

گزینه های حمل  باتوازن نیز در و  مجاورت مسیرهای پیادهدر 

 توسعه ی. یکی از مشکالت اصلی کندایجاد می  عمومی و نقل

رای ارائه به ، فقدان گزینه های مختلف مسکن بحومه ی شهر

ا ر در تامین مسکن بیشترین محدودیت ساکنین است. این امر

 می کند. ایجادبا درآمد کم و متوسط  برای افراد

الگوهای کاربری کارآیی ، اجراییی  ضابطه ششمين -

 منطقه زمین کاربریکارآمدی الگوهای  .زمین منطقه ای است
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 ساخت کشاورزی وکاهش تغییر کاربری اراضی  باعث ای

کی در نزدی کار و سکونت های بهتر محل مکانیابیفضاهای باز، 

کاهش میزان ، کاهش سفرهای روزانه از حومه به شهر، یکدیگر

 کاربری هایمناسب  مکانیابی نیز و ترافیک و آلودگی هوا

-Goodwill, 2002, 10) جامعه می شود. مورد نیاز یخدمات

11)  

 TOD پيش روی چالش های -8

هر یک دالری که می دهند که  نشان جدید بررسی های

 هزینهدر پروژه های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی 

پروژه های در که دالر  1400بیش از برابر است با می شود، 

با این . می شودحومه شهر سرمایه گذاری  ـی توسعه متداول

با چالش های فراوانی  TODوجود اجرای موفق پروژه های 

چندی از چالش های  امری سهل و آسان نمی باشد.ست و روبرو

 :به شرح زیر می باشند  TODپیش روی

 ریسک مالی برای توسعه دهندگان -8-1

 به تدریج محبوبیت بیشتری را در جوامع TODچه  اگر

اما هنوز قبول اینکه پروژه های توسعه یافته کسب می کند، 

 دنشدآور باد سونمی توانمبتنی بر حمل و نقل عمومی  ی توسعه

. است دشواراران برای اغلب توسعه دهندگان و سرمایه گذ

روژه پ اران معتقدند کهو سرمایه گذ بسیاری از توسعه دهندگان

 دیگر شیوه های و ریسک باالتری را نسبت بههزینه  TOD های

محافظه کار ترجیح می دارند. تعدادی از نهادهای مالی توسعه 

اتومبیل محور سرمایه پروژه های در  خود رادهند، تسهیالت 

 گونه پروژه هاکه این  معتقد هستندها  زیرا آنکنند گذاری 

 . سرمایه ی بیشتری را تضمین می کنندبازگشت 

 ی اوليهزیرساخت هاباالی  هزینه ی -8-2

می  همگانیمبتنی بر حمل و نقل  ی توسعهپروژه های 

ما ند ابیاورند هزینه های زیرساخت را در بلندمدت پایین نتوا

مستلزم  TOD ی مورد نیاز در پروژه های اولیهزیرساخت ـهای 

بع من این در حالی است که د.نباشمی سرمایه گذاری گسترده 

وجود  TOD ی پروژه های سرمایهتامین برای واحدی مالی 

 ندارد. 

 عدم پشتيبانی ساختار اداری  -8-3

 ساختاراست که  این TOD یترین چالش ها یکی از بزرگ

معموالً د. این امر ننحمایت نمی ک آناداری اکثر شهرداری ها از 

زمین  ی منطقه بندی و توسعه ضوابطدارای که در شهرهایی 

ه ضوابط منطقهستند، رواج بیشتری دارد. با محوریت اتومبیل 

حداکثر تعیین  به TODتوسعه ی پروژه های  دربندی اغلب 

ساختمان، حداقل عقب  ارتفاع حداکثر، اشغالسطح 

ا و زیربن، حداکثر سطح ضوابط منظر شهریساختمان، نشینی 

 ـشود. هنگامی که دسترسی بهپارکینگ محدود می ضوابط 

ای بر ی آن ها انگیزهاز  ،شود پارکینگ برای مردم سهل الوصول

 حمل و نقل عمومی کاسته می شود. سیستم استفاده از 

حومه های در  کاربری زمینموجود محدودیت های  

مورد نیاز پروژه اختالط کاربری زمین شهری به طور معمول از 

پروژه های ، نیز جلوگیری می کند. در بسیاری موارد TOD های

گزینه های  و نقل همگانی محور از ارائه یحمل توسعه ی 

، آپارتمانی و مجتمع های ویالییمختلف از انواع مسکن همچون 

 . مسکونی منع می شوند

 مقاومت جامعه  -8-4

ی محلی می تواند به عنوان یکی مقاومت از سوی جامعه 

مطرح شود. چنین مقاومتی  TODپروژه ی  اجرای های چالش از

مل ح ء سیستمبرای ارتقا مانعیاز جانب ساکنین محله می تواند 

 هک عمومی در محله باشد. ساکنین اغلب نگران هستندنقل ـو 

 ین رفتن ویژگی های مثبتموجب از ب TOD اجرای پروژه ی

 طرح ی محدودهایجاد برای مثال  شود و نیز هویت آن محله

. مقاومت اقتصادی امالک محلهارزش کاهش یا  در محله ترافیک

گزینه های ی ارائه در  TODرویکرد نسبت به  همچنینمردم 

بیشتر است چرا  در حومه های شهر مسکن ارزان قیمتخرید 

 که این امر موجب آمدن ساکنین جدید به محله می شود.
(Goodwill, 2002, 11-13) 

        TOD پروژه كنشگران دخيل در اجرای-9
حمل و نقل عمومی محور در ی توسعه اجرای پروژه های 

. در این پروژه ها دشوار می باشد اتومبیلوابسته به  ی منطقه

 حمل و نقلسازمان های همکاری بین مسئولین گاهی اوقات 

امالک برای تنظیم بازار  دهندگان، دولت محلی و توسعه عمومی

 ی. هر یک از کنشگران نقشگیردمی  شکلو موانع سیاسی 

سازمان های حمل و نقل عمومی منحصر به فرد دارند: مسئولین 

، دولت محلی به عنوان کنترل هازیرساخت  ـی به عنوان سازنده

امالک به عنوان سازندگان  دهندگانتوسعه و توسعه ی کننده 

عالوه بر این به سبب ماهیت توسعه.  و سرمایه گذاران حقیقی

سیستم های حمل و ـنقل عمومی نهادهایی چون سازمان های 

برنامه ریزی مادرشهرها، اتاق های بازرگانی منطقه ای و 

نوان توانند به عنیز می نهادهای تحقیقاتی برنامه ریزی و توسعه 

در  (Rao, 2006, 12)کنشگر در این پروژه ها نقش ایفا کنند. 

با هر یک از  مرتبطتعدادی از اهداف  2شماره ی  جدول

هر  .بیان شده است TODپروژه های اجرای در  دخیلکنشگران 

یک از این کنشگران در راستای تحقق این اهداف است که در 
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پروژه های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی مشارکت 

 (Belzer; Autler, 2002, 20) می کنند.

 

 

 

 

 

                                                           
4 Transportation Efficient Development 

 TODاهداف كنشگران دخيل در پروژه های  -2جدول 
 (Belzer; Autler, 2002, 20)مأخذ: 

و  TODاصول پيشنهادی برای استانداردها و  -10

TED4  
ی گزینه های مختلف اختالط کاربری زمین و ارائه  -

 TODمحالت  که تعداد زیادی از ساکنین به طوری ؛مسکن

 هبو بدون استفاده از خودروی شخصی روی ـبتوانند با پیاده 

همگانی استفاده کنند و نیز  حمل و نقلهای ایستگاه ی از راحت

 . خدمات مورد نیاز خود را انجام دهندهای روزانه و خرید

 پیرامون ایستگاه های افزایش ساخت مسکن با تراکم باال -

تم از سیس افزایش تعداد استفاده کنندگاندر جهت حمل و نقل 

 .عمومیحمل و نقل 

در کنار  های حمل و نقل همگانی ایستگاه ورودی ساخت -

به می تواند  دید مناسب محورهایساختمان های نشانه با 

 کند. کمک جهت یابیعابرین پیاده در 

 ایستگاه هایدر نزدیکی کاربری های مختلط  مکانیابی -

 .همگانیحمل و نقل 

شبکه های ارتباطی دسترسی های مناسب برای ایجاد  -

 .سواره و پیاده

طراحی محیطی با اولویت پیاده که مشوق پیاده روی  -

 : کاهش سرعتصورت گیردباشد. که می تواند از طرق زیر 

ساختمان ها  طراحی، خیابان به نفع عابرین پیاده در خودروها

که در جذابیت بصری منظر  طوریبه مقیاس انسانی  رعایت با

 سهم داشته باشند.  ها خیابان

ایمنی که های پیاده محور به گونه ای  محیط طراحی -

 .عابرین پیاده را تامین کند

 .پارکینگ ی محدود کردن عرضه -

در پشت یا زیرساختمان ها پارکینگ و جانمابی طراحی  -

 .به طوری که بر منظر شهر مسلط نباشد

خودروهایی که از روش های پیشنهادی چون استفاده  -

دارای اولویت در استفاده از  5مشترک از خودروی شخصی

 می باشند.پارکینگ 

پارکینگ  افزایشو  دوچرخه سواران ایمنی حفظ -

 .دوچرخه

5 Carpooling 

 اهداف انکنشگر

های  سازمان

 حمل و نقل

 عمومی

 بازدهی مالی زمینبه حداکثر رساندن  -

استفاده تعداد به حداکثر رساندن  -

 از سیستم حمل و نقل همگانی کنندگان

 رانندگان

 ساخت و نگهداری از افزایش میزان -

 پارکینگ

 حمل رسانی سیستم خدماتسطح بهبود  -

ه به ایستگابهتر و نقل عمومی و دسترسی 

 ی حمل و نقل همگانیها

 جاییارائه ی گزینه های جاب فزایشا -

توسعه در  مناسب اختالط کاربری ایجاد  -

ی حمل و نقل ایستگاه ها مجاور های

 عمومی

 ساکنین

 افزایش ارزش زمینحفظ یا  -

 ترافیک اثرات منفیبه حداقل رساندن  -

 جاییارائه ی گزینه های جابافزایش  -

 بهبود دسترسی به حمل و نقل، خدمات -

 و مراکز کار

 محالت کیفیت زندگی در افزایش  -

 مناطق مجددی توسعه  رونق -

 دولت محلی

 به حداکثر رساندن درآمدهای مالیاتی -

 اقتصادی رونقگسترش  -

 سازندگان کسب رضایت -

 مجدد  ی توسعهافزایش کارآیی زمین با  -

 دولت فدرال

 حمایت از منافع عمومی -

تنظیم محدودیت ها بر چگونگی سرمایه  -

 فدرال  ی بودجهاز گذاری 

 نتوسعه دهندگا

اقتصادی  ی به حداکثر رساندن بازده -

 سرمایه گذاری

 به حداقل رساندن خطر ضرر و زیان  -

 بلندارزش زمین در  افزایش تضمین -

 مدت
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در فاصله ی مسکن ارزان قیمت گزینه های  ی ارائه - 

 محلنزدیکی زندگی در ی کار، به مردم اجازه  مراکز کوتاهی از

 را می دهد.  عمومی و استفاده از خطوط حمل و نقل کار خود

هولت و س یبرای افزایش ایمنمناسب  تسهیالتایجاد  -

 Envision Central) .همگانی حمل و نقله سیستم دسترسی ب

Texas, 2008, 34) 

 جمع بندی -11
در دهه  های اخیر، توسعه ی شهری در سراسر جهان به  

این توجهات در زمینه  طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته که

نرخ باالی سفرهای شخصی و ارتباط بین افزایش سفرها با 

خودرو شخصی و تولید گازهای گلخانه ای در جو زمین به 

مبحث پایداری زیست محیطی منطقه ای مرتبط می شود. )علی 

  (1380،112الحسابی؛ مرادی، 

مسائل و معضالت زیست محیطی کره ی زمین افزایش 

افزایش سطح گازهای چون تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، 

خطرناک و مضر و... همه ی کشورهای جهان را بر آن داشت تا 

. این امر در دهه ویژه نمایندی ابه مسئله ی محیط زیست توجه 

 های اخیر با ارائه ی نظریات مختلفی چون توسعه پایدار، توسعه

(، رشد فشرده، توسعه TODی مبتنی بر حمل و نقل عمومی )

 سیاست ها وی پیاده محور، نوشهرسازی و... فزونی یافته است. 

حمل و نقل که افزایش استفاده از سیستم  TODچون  نظریاتی

کنند، در صورت حمایت از سوی حکومت ـترویج می  راعمومی 

به  شایابی های محلی و دیگر کنشگران دخیل می توانند کمک

کاهش آلودگی هوا، میزان ترافیک و معضالت زیست محیطی 

برای اجرایی شدن چنین پروژه هایی وجود زیرساخت کنند. 

ارائه و به همین خاطر  ،های شهری مناسب امری حیاتی است

 زیرساخت بادر کشورهای توسعه یافته اجرای چنین نظریاتی 

رواج وسعه نسبت به کشورهای در حال ت های شهری مناسب

 بیشتری دارد. 
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