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"به نام آنکه جان را فکرت آموخت"
سپاس خدای عز و جل که فرصت انتشار دو شماره از مجموعه مقاالت فصلنامه مطالعات شهر و منطقه را فراهم آورد .دو مقاله
نخست نشریهی پیشرو مربوط به درسگفتارها و آموزههای واحد درسی کارگاه یک برنامهریزی منطقهای است که به راهنمایی
آقای دکتر محمدحسین شریفزادگان و خانم دکتر سحر ندایی طوسی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
برگزار میشود .در این واحد درسی کوشش بر آن است آموزههایی که از دو درس مبانی نظری برنامهریزی منطقهای و روشها و
فنون برنامهریزی منطقهای حاصل شده است ،با تاکید بر رهیافت برنامهریزی سناریویی و استفاده از رویکردهای هنجارینی چون
آیندهنگاری و سناریونگاری ،بهکارگرفته و عملیاتی شوند .در این رابطه منطقهی شهری کرج واقع در استان البرز بهعنوان مورد
پژوهی موضوع کارگاه ترم دوم سال تحصیلی  1395-1394انتخاب شده است .هدف ارائهی سناریوهای گزینه توسعه به منظور
رویارویی با آینده محتملی است که کوشش بر شناسایی آن به شیوههای اکتشافی(آیندهنگری) و هنجارین(آیندهنگاری) شده
است؛ تا در نهایت ،با توسل بر روشهای متناسب تدوین برنامهریزی راهبردی ،هدایت و کنترل توسعه فضایی منطقه تا سطح
سیاستگذاری فضایی میسر شود .بهمنظور نیل به هدف پیشگفته پیمودن چند گام اصلی در دستور کار قرار داشته است؛ گام
نخست به تعیین قلمرو موضوعی و موضعی مطالعه و برنامهریزی 1اختصاص یافته که طی آن دو زیرگام اصلی پیموده شده است؛
در زیرگام نخست پس از مرور گونههای مختلف مناطق شهری شامل Polycentric ،Urban-Region ،City-Region
 Networked City ،Urban Regionو نیز پتانسیلسنجی و توانسنجی انواع گونههای مرورشده ،با توجه به هدف اصلی
توسعه منطقه به انتخاب مناسبترین گونه و درنهایت تعیین مرز محدوده برنامهریزی براساس آن پرداخته شده است .در زیرگام
دوم ،با هدف انجام مطالعات با رویکرد راهبردی و پرهیز از مطالعات جامع غیرهدفمند ،مقولههای مطالعاتی با تاکید بر مسائل
اصلی و راهبردیِ شناسایی شده در منطقه تعیین شدهاند .در گام دوم پس از شناسایی مسئلههای راهبردی منطقه شهری
منتخب ،تدوین چشمانداز اولیه در نتیجه مرورهای اسنادی ،پیمایشهای اجتماعی ،نظرسنجی خبرگان و استنتاج احکام فرادست
میسر شده است .پویش تفصیلی و وضعیتسنجی منطقه ،در چارچوب مقولههای مطالعاتی تعیینشده ،با هدف نیازسنجی و
مسئلهیابی و نیز توانسنجی منطقه موضوع گام سوم را تشکیل داده است .در این گام کوشش بر آن بوده است تا مطالعه و
وضعیتسنجی تنها در چارچوب مفاهیم نظری مدنظر در توسعه منطقه همچون تابآوری ،زیستپذیری ،توسعهیافتگی و...
صورت پذیرد .همچنین شناسایی روندهای فعلی و آتی در این مرحله با کمک روشها و فنون کیفی و کمی میسر شده است.
خروجی این گام در قالب بیانیه مسائل و توانهای راهبردی منطقه ارائه شده است .در گام چهارم با هدف ترسیم آینده مطلوب
توسعه منطقه بهشیوه آیندهنگاری ،پس از شناسایی پیشرانهای 2کلیدی و راهبردی موثر بر روندهای توسعه منطقه به تفکیک
عرصههای مختلف مطالعاتی و نیز شناسایی عدم قطعیتها و آیندههای بدیل ،سناریونگاری توسعه در دستورکار قرار گرفته است.
در سناریونگاری برای آینده ،ترکیبی از آیندههای ممکن ،محتمل و باورکردنی بهعنوان آینده مطلوب ترسیم و جهت رسیدن به
آن آینده سناریوهای مختلفی تدوین میشود که سبد سناریوهای متناقض ،متناسب ،متفاوت و مشابه را تشکیل میدهد .درنهایت
با توجه به مجموعهای از معیارها ،سناریوی ارجح توسعه منطقه انتخاب شده است .دو گام نهایی به تدقیق چشمانداز اولیه و
تدوین بیانیه راهبردی توسعه منطقه و سیاستگذاری توسعه فضایی  -فعالیتی منطقه اختصاص دارد .در این رابطه پس از تدوین
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بیانیه راهبردی تا سطح سیاستها کوشش بر آن قرار داشته است تا مصداقهای فضایی سیاستها در قالب نقشه

سیاستگذاری3

ترسیم و در نهایت سازمان فضایی توسعه منطقه در قالب نظام مراکز ،محورها و پهنهها ترسیم شود.
دو مقالهی بعد ،حاصل درسگفتارهای واحد درسی نظریههای برنامهریزی شهری در ترم دوم سال تحصیلی  1394-95است که
با راهنمایی آقای دکتر مظفر صرافی و خانم دکتر سحر ندایی طوسی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
برگزار شده است .در این واحد درسی از دانشجویان درخواست شده است که پس از مرور کلیهی نظریههای محتوایی و فرآیندی
برنامه ریزی شهری ،با دیدگاهی انتقادی به بررسی و آسیبشناسی سیستم برنامهریزی توسعهی شهری ایران از منظر یکی از
نظریههای منتخب بپردازند .براین اساس در مقالهی سوم بررسی "چالشهای پیش روی تحقق نظریههای نوین(برنامهریزی
محیطی) در ایران و ارائه راهکار در راستای دسترسی به اهداف توسعه" در دستور کار قرار گرفته است .نویسنده در مقالهی
چهارم با دغدغهی رویارویی با ناکارآمدیهای سیستم برنامهریزی توسعهی شهری ایران کوشش داشته تا مبتنی بر نظریهی
برنامهریزی به ارائهی راهکارهای اصالحی بپردازد.
موضوع مقالهی پایانی گفتار پیشرو نوشتاری در خصوص توسعهی مبتنی بر حمل و نقل عمومی( )T.O.Dاست که طی آن پس
از مفهومشناسی رویکرد به معرفی پیامدهای مثبت و منفی و شرایط تحقق آن پرداخته شده است.
سحر ندایی طوسی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهیدبهشتی
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برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه کرج -شهریار
سمیرا حمیدی تهرانی ، 1بیتا خلیلی ،2عاطفه ملک

خانی3

 چکیده
برنامهریزی راهبردی با تمرکز بر مسائل کلیدی بهجای همه مسائل سعی در هدفمندسازی مطالعات بهمنظور دستیابی به
بیشترین نتایج و در ارتباط با اصلیترین چالشها دارد .این چارچوب برنامهریزی با بهرهگیری از انگاشتهای مختلف میتواند
ارتباطی دوسویه رابین انگاشتهای برنامهریزی و مسائل کلیدی موردنظر برای برنامهریزی فراهم آورد .ازاینرو در پژوهش حاضر
برنامهریزی با توجه به مسائل کلیدی شناساییشده که شامل غفلت از پتانسیلهای توسعهای محدوده کرج -شهریار و ایفای
نقش مؤثرتر در فضای منطقهای و لزوم ارتقای کیفیت زیست و سکونت و تغییر نقش از خوابگاهی برای کالنشهر تهران به
عرصهای قابل زیست است از یکسو و از سوی دیگر با توجه به انگاشتهای مرتبط با مشکالت کلیدی مطرحشده که شامل
انگاشتهای زیست پذیری ،تابآوری و تکاملگرایی هستند صورت پذیرفته است .در این راستا در مرحله نخست کاوش مقدماتی
از مسائل محدوده انجامشده و پس از تشخیص کلیدیترین مسائل ،انگاشتهای مرتبط با آن موردبررسی قرارگرفتهاند و با
استفاده شاخصهای بهدستآمده از مطالعه انگاشت ها ،شناخت تفصیلی از محدوده در راستای مسائل کلیدی صورت پذیرفته
است .در گام دوم پس از استنتاج امکانات و محدودیتهای توسعه در زمینههای مختلف ،بیانیه راهبردی محدوده در قالب جدول
سوات ،چشمانداز ،راهبرد و سیاستهای موردنظر پس از انجام آیندهنگاری به روش سناریونویسی فضای توسعه (که برآمده از
پیشرانهای استنتاج شده از امکانات و محدودیتها منطقه است) تدوینشده است و در گام آخر شکل سازمان فضایی و پهنهبندی
پیشنهادی و شکل سیاستگذاری بهمنظور مکانمند کردن پیشنهادهای بیانشده ارائهشده است .

 کلمات کلیدی
زیست پذیری ،تابآوری تکاملگرایی ،برنامهریزی راهبردی ،محدوده کرج-شهریار

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی Samiratehrani.shahrsazi@yahoo.com
 . 2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی bita.khalili69@gmail.com
 . 3دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی Atefe_malekkhani1992@yahoo.com
این مقاله به ارائه کارگاه یک دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای ورودی  1394دانشگده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به
راهنمایی دکتر شریف زادگان و دکتر ندایی طوسی میپردازد.
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برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه کرج -شهریار

 .1مقدمه

برخوردار نباشد .در ادامه پس از بررسی محدوده بهطور اجمالی،

امروزه برنامهریزی برای مناطق اطراف یک منطقه کالنشهری

کلیدیترین مسائل که نمود بارزی در عرصه دارند ،شناسایی شدند.

در ایران به یکی از چالشهای اساسی در نظام برنامهریزی شهری

این مسائل شامل موارد زیر است:

و منطقهای تبدیلشده است .منطقه کرج –شهریار که در فاصله
نهچندان زیادی نسبت به کالنشهر تهران قرارگرفته است با این

جدول  1تنگناها و دارایی برآمده از کاوش مقدماتی
تنگناها

•ساختار فضایی نامتوازن
•نبود پیوستگی بین نواحی سکونتی و فعالیتی
•ضعف نظارت بر نحوه توسعه فیزیکی
•استفاده ناپایدار از منابع طبیعی

داراییها

•مزیت ناشی از قانون خروج صنایع از تهران و وجود
شهرکهای صنعتی
•ساختار توپوگرافی و تنوع اقلیمی
•پتانسیلهای ارتباطی و عملکردی در ارتباط با تهران
•مزیتهای برآمده از ساختار طبیعی همچون
گردشگری طبیعت ،کشاورزی و…

چالش روبهروست .این منطقه علیرغم برخورداری از
پتانسیلهای ویژه در بخشهای مختلف همچنان نقش بسیار
پررنگی در جذب سرریز جمعیتی کالنشهر تهران داشته و این
موضوع باعث شده است که توانمندی آن در ایفای نقش در
اقتصاد منطقهای و در نظام شهری و منطقهای نادیده گرفته
شود .ازاینرو برنامهریزی راهبردی برای این منطقه باهدف حل
مسائل برآمده از همجواری با کالنشهر تهران و تبدیل این مورد
به یک فرصت برای همکاری محدوده کرج -شهریار با تهران و
درعینحال ارتقا وضعیت زیست پذیری و تابآوری خود محدوده
کرج -شهریار بهمنظور تبدیل آن به محلی برای سکونت و کار و
نه صرفاً بهعنوان فضای پشتیبان برای کالنشهر تهران ،هدف از
تدوین این مقاله است .به این منظور مسائل محدوده کرج-
شهریار با نگرشی راهبردی و با تمرکز بر مسائل کلیدی مرتبط
با مشکالت گفتهشده ،بررسیشده است و برنامهریزی راهبردی
با توجه به مشکالت کلیدی شناساییشده و انگاشتهای مرتبط
باهدف برنامهریزی که شامل تکاملگرایی ،تابآوری و زیست

منبع :نگارندگان1395 ،

بر اساس استنتاج اولیه داراییها و تنگناهای محدوده و با
استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای بهمنظور
تشخیص عرصههای همگن و روش تحلیل جریان تردد بهمنظور
تشخیص حوزههای هم پیوند محدوده موردنظر برای بررسیهای
دقیقتر مشخص شد که شامل بخش مرکزی شهرستان کرج و
بخش مرکزی شهرستان شهریار است .شکل  1محدوده نهایی
مطالعه را نشان میدهد.

پذیری هستند ،انجامشده است.

 .2معرفی اجمالی و تعیین محدوده
محدوده کرج -شهریار در سمت غربی شهرستان تهران قرارگرفته
است.
همجواری این محدوده با شهر تهران از سویی باعث رونق و یکی از
اصلیترین دالیل شکلگیری آن بوده و از سویی باعث شده است که
پتانسیلهای درونی این محدوده ازجمله پتانسیلهایی طبیعی و
گردشگری و پتانسیلهای توسعه صنعتی در آن با توجه به قرارگیری
در مجاورت کالنشهری دانشبنیان نادیده گرفته شود و یا از آن
استفاده هدفمند صورت نگیرد .همچنین بسیاری از عوامل مرتبط
باکیفیت زیست و سکونت در محدوده کرج -شهریار مورد غفلت

شکل  :1محدوده موردمطالعه
منبع :نگارندگان1395 ،

 .3معرفی نظریه پایه توسعه
در این بخش با توجه به کاوش مقدماتی صورت گرفته ،انگاشتهای
مرتبط با مسائل محدوده شامل انگاشت زیست پذیری ،تابآوری و

قرارگرفته است و همچنان باوجود اینکه استان البرز تشکیل و شهر

تکاملگرایی موردبررسی قرار گرفتند و از آنها شاخصهایی بهمنظور

کرج خود با عنوان یکی از کالنشهرهای بزرگ کشور مطرحشده است؛

شناخت تفصیلی و دقیق محدوده پس از اعتبارسنجی استخراج شد و

ماهیتی خوابگاهی داشته و از شأن و منزلت مکانی مورد انتظار

بهعنوان مالک عملی برای برنامهریزی راهبردی که از سویی با
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مشکالت و مسائل و از سوی دیگر با انگاشتهای کاربردی برنامهریزی

اجتماع تاب آور جامعهای است که توانایی تحمل شوکها و ضربههای

مرتبط است ،قرار گرفت .در ادامه توضیحاتی در رابطه با هریک از

واردشده از خطر را بهگونهای که آن خطرها به سوانح تبدیل نشوند؛

انگاشتها و معیارها و شاخصهای مربوطه آمده است:

داشته باشد و درعینحال توانایی یا ظرفیت برگشت به حالت عادی

 .3.1انگاشت زیست پذیری

در زمان و پس از سانحه و همچنین امکان و فرصت برای تغییر و

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

سازگاری پس از سوانح را نیز دارا باشد ( & Davis

اصطالحات دیگر مانند پایداری ،کیفیت زندگی و کیفیت مکان و

.)Izadkhah,2006

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

زیست پذیری بهعنوان یک مفهوم میتواند با توجه به بستر و زمینهای

جدول  3پرتکرارترین معیارهای انگاشت تابآوری
مقوله

که در آن تعریف میشود بسیار گسترده یا محدود باشد .بااینوجود
کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه این مفهوم قرار داشته و
شامل نماگرهای قابلاندازهگیری بسیار متنوعی است که معموالً

معیار

منبع

دسترسی به
شریانهای
حیاتی

)،Cutter et al (2008b
Normandin et al
) ،(2011فرزاد بهتاش و
همکاران ()1392

حفظ مراکز حیاتی
و حساس

)Henestra et al (2004
)،Cutter et al (2008b
)،Longsataff al (2010
)Normandin et al (2011

ایمنی تأسیسات
خطرناک

)،Cutter et al (2008b
)،Longsataff al (2010
فرزاد بهتاش و همکاران ()1392

تراکم ،حملونقل ،امنیت و پایداری ،اجزای ثابت آن را تشکیل
میدهند (.)Perogordo Madrid,2007

زیرساخت

جدول  2معیارهای پرتکرار در انگاشت زیست پذیری
مقوله

معیار

منبع

محیط
زیستی

استفاده پایدار از منابع آب

& Timer

کیفیت منابع آب

Seymoar(2008),

آالیندههای موجود در
اتمسفر

& Mills

زبالههای جامد

other(2013),

آلودگیهای صوتی

Evan(2002),

دسترسی به پهنههای سبز
و باز

Salzano(2001),

اجتماعی

امنیت فردی و اجتماعی
عدالت اجتماعی
فرصتهای آموزشی
دسترسی به خدمات
زیربنایی

حمید ماجدی ()1389

اقتصادی

دسترسی به شغل
قدرت تأمین مسکن مناسب

& Timer
Seymoar(2008),
& Mills
other(2013),
Evan(2002),
Salzano(2001),
حمید ماجدی ()1389
Salzano(2001),
حمید ماجدی ()1389
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 .3.2انگاشت تابآوری
جنبه مشترک در همه رویکردهای تابآوری ،توانایی ایستادگی و
واکنش مثبت به فشار یا تغییر است .از میان رویکردهای مفهومی ،دو
رویکرد پایداری و بازیابی دارای درکی قطعی از تابآوری هستند،
بهطوریکه آنها تابآوری یک جامعه را ویژگی ذاتی در نظر میگیرند

نظام ارتباطات
هماهنگ و
منعطف

Norris (2008), Cutter et
al (2008a), Mayunga
(2007), Normandin et
 al (2011),فرزاد بهتاش و
همکاران ()1392

پایداری محیط
زیستی

Normandin et al,
Longsataff al (2010),
)،Cutter et al (2008a
فرزاد بهتاش و همکاران ()1392

کالبدی

آسایش اقلیمی
همبستگی اجتماعی

نظام سکونتگاهی
منعطف

Cutter et al (2008b),
Mayunga (2007),
،Henestra et al. (2004),
Normandin et al
(2011),
فرزاد بهتاش و همکاران ()1392

محیط
زیستی

تنوع محیطزیست
برنامهریزی برای
کاهش
مخاطرات
حفظ سرمایههای
طبیعی

Normandin et al(2010),
Longsataff al (2010),
)Cutter et al (2008a
Cutter et al (2008a),
Mayunga (2007),
،Henestra et al. (2004),
فرزاد بهتاش و همکاران ()1392
Longsataff et al(2010),
Cutter et al (2008a),
)Mayunga (2007

منبع :نگارندگان با استفاده از منابع ذکرشده 1395 ،

که آن را قادر میسازد با یک عامل فشار انطباق پیدا کند یا نکند.
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 .3.3انگاشت تکاملگرایی
در جدول شماره  4مهمترین معیارهای تکاملگرایی آورده شده است.
الزم به ذکر است که در این جدول تنها معیارهایی ذکرشده است که

اقتصادی نیز یافت شده است .در شکل شماره  1تحلیل مسیر
در ریشهیابی مشکل اساسی افت کیفیت و کمیت آب نشان
دادهشده است.

پس از فرآیند اعتبار سنجی بیشترین تکرار را داشتهاند.
جدول  4پرتکرارترین معیارهای انگاشت تکاملگرایی
مقوله

کالبدی

معیار

منبع

همکاری فضاها

)Batten (1995

هزینههای اطالعات
بهجای
هزینههای جابهجایی

)Batten (1995

روابط گره ای بهجای
مرکزگرایی

Batten (1995),
)Margaret Cowell(2009

تعدد مقیاسها و تنوع
آن

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

توزیع منعطف جمعیت
میان
مراکز جمعیتی
وجود روابط افقی و
عمودی
میان شهرها

Margaret Cowell(2009),
Van der Knaap (2002),
)Batten (1995

روابط شبکهای بهجای
سلسله مراتبی

Van der Knaap (2002),
)Margaret Cowell(2009
)J. G. LAMBOOY(1969

منبع :نگارندگان با استفاده از منابع ذکر شده1395 ،

 .4سنجش وضعیت
با توجه به چارچوب نظری ذکرشده ،و با توجه محدوده منتخب
از طریق روشهای متفاوت ،در این بخش به بهکارگیری
چارچوب نظری در محدوده موردمطالعه در ابعاد مختلف توسعه
منطقهای پرداختهشده است .الزم به ذکر است که روش این
پژوهش کمی بوده و با استفاده از تحلیل آماری ،تحلیل شکل و
جدول ،تحلیل گراف و مطالعه اسنادی ،به سنجش وضعیت
منطقه کرج شهریار پرداختهشده است.

شکل شماره  2تحلیل مسیر مشکل افت کمیت و کیفیت آب
منبع :نگارندگان1395 ،

همانگونه که در این شکل دیده میشود ،یکی از ریشههای اساسی
در این منطقه ،احداث سد امیرکبیر بوده است .بهطورکلی منبع اصلی
آب حوزه کرج -شهریار رودخانه کرج است که سد امیرکبیر نیز بر روی
آن بناشده و آب مصرفی و برق موردنیاز بخشهایی از تهران را نیز تأمین
میکند و بیشتر در حوزه موردنظر برای مصارف زراعی دشتهای کرج و
شهریار مورداستفاده قرار میگیرد .در شکل شماره  2نحوه تغییر میزان
سهم بخش کشاورزی با احداث سد نشان دادهشده است.

 .4.1بررسی مقوله محیط زیستی
با توجه به برداشتهای متفاوتی که از مفهوم و محتوای
محیطزیست وجود دارد ،ضرورت ایجاب میکند تا مروری
درزمینه اهداف کلی حفاظت محیطزیست و سپس
ٔ
اجمالی
اهداف آن در چارچوب مطالعات حاضر صورت پذیرد.
درعینحال ،بررسی اجمالی نکته اخیر روشن خواهد ساخت که
هدف حفاظت محیطزیست تنها حفاظت از طبیعت و
حیاتوحش نبوده و بهتبع آن هدف توسعه زیستمحیطی یا
توسعه پایدار نیز بههیچوجه به مقوله ساماندهی طبیعت محدود
نمیشود .ازاینرو در پژوهش پیشرو در تحلیل و سنجش
وضعیت محیطزیست ،ریشههایی در ابعاد کالبدی ،اجتماعی و
4

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

منبع :شرکت سهامی آب منطقهای تهران ،اردیبهشت 1395
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همانگونه که مشاهده میشود ،با احداث سد امیرکبیر ،سهم
استفاده شرب شهر تهران از این منبع ،جایگزین سهم آب بخش
کشاورزی منطقه کرج شهریار و درنتیجه منجر به افت کمیت
آبشده است .که این مشکل خود باعث کاهش سهم بخش
کشاورزی بهعنوان فعالیت پایه این محدوده شده است.
بهطوریکه بیش از دوسوم این اراضی نابودشده و تغییر کاربری
دادهاند.
یکی دیگر از ریشههای اصلی افت کیفیت و کمیت آب ،قدرت
سیاسی پایین منطقه در مقابل تهران است .اگرچه منطقه
موردنظر جمع آور سرریز جمعیت تهران و در بسیاری از موارد
خوابگاههای کارکنان تهران است ،در شکل شماره  3تفاوت
میزان اعتبارات این منطقه با تهران موردبررسی واقعشده است.
کیفیت آب نیز ،یکی از مسائل مرتبط با تأسیسات و زیرساخت-
ها است بهطوریکه در بررسی مقوله کالبدی بهطور مفصل به
آن پرداختهشده است.

هوا بهعنوان مشکل اساسی در نظر گرفته شده که اثبات معضل
بودن آلودگی هوا با ا ستفاده از برر سی میزان آلودگی در سری
زمانی ،به ریشتته استتتقرار صتتنایع آالینده در محدوده و معادن
شتتن و ماستته ،و همچنین نرخ افزایشتتی خودروهای ستتوخت
فسیلی بهعنوان اصلیترین تولیدکننده کربن ،رسیده است.
از طرفی دیگر بررستتتی قانون شتتت عاع  120کیلومتری ،عدم
ا ستفاده از فیلترهای ت صفیه آلودگی ،پراکنده رویی و درنتیجه
آن پراک ندگی خد مات و درن ها یت افزایش جمع یت منط قه،
علتهایی برای دو معلول ذکر شدهاند که با ا ستفاده از مطالعات
استتتنادی و بازدید میدانی و همچنین بررستتتی ستتتری زمانی
داده هایی همچون آلودگی و م هاجرت و جمع یت ،آلودگی هوا
به عنوان یکی از استتتاستتتی ترین معضتتتالت منط قه موردنظر
مطرحشتتتده استتتت .الزم به ذکر استتتت که تمامی روشهای
مطرحشتتده برای اثبات این معضتتل ،با استتتفاده از مقایستته در
ستتتری زمانی و یا با استتتتفاده از مقایستتته با جامعه مرجع
موردبررسی قرارگرفته است .در شکل شماره  5به تحلیل مسیر
در رابطه با مع ضل آلودگی هوا ،در شکل شماره  6به برر سی
آمار و علت مهاجرت در شهر ستانهای کرج و شهریار سال 1390
بهعنوان یکی از روشهای تحلیلی ذکرشده پرداختهشده است.

شکل شماره  4تحلیل مسیر مرتبط با معضل آلودگی هوا
منبع  :نگارندگان

شکل شماره  3مقایسه میزان اعتبارات برای بهبود کیفیت آب
منبع :استانداری تهران .معاونت برنامهریزی .دفتر بودجه 1375 ،تا
1395

م شکل ا سا سی دیگر در بعد محیط زی ستی ،انواع آلودگیهای
محیط زیستتتتی استتتتت در چارچوب آلودگی هوا ،آلودگی و
فرسایش خاک و درنهایت آلودگی صوتی در منطقه موردبررسی
نمایان شده ا ست .در این ق سمت به شرح آلودگی خاک و هوا
بهطور مخت صر پرداخته شده ا ست .در شکل شماره  4آلودگی

شکل شماره  5بررسی مهاجرت شهرستانهای کرج و شهریار 1390
منبع؛ گزیده نتایج سرشماری سال  1390کل کشور ،نتایج تفصیلی استان
شهرستان و نتایج تفصیلی کل کشور
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در رابطه با آلودگی خاک و فرسایش آن نیز ،همانگونه که در
شکل شماره  7نشان دادهشده است ،ازجمله ریشههای اصلی
آلودگی و فرسایش خاک ،تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی
ساختهشده برای تأمین مسکن و خدمات ،همچنین فعالیتهای
معدنی ،صنعتی ،دامداری و کشاورزی ،است که اثبات این رابطه
علت و معلولی با استفاده از بررسی میزان آلودگی در سری زمانی
امکانپذیر شده است .از طرفی دیگر ،دو علت ذکرشده خود
معلول تداوم روند مهاجرت به محدوده ،افزایش قیمت زمین و
مسکن ،فاضالبهای خانگی و صنعتی ،کودهای شیمیایی و
معدنیاند که با استفاده از بررسی سریهای زمانی اطالعات
مربوطه و بازدید میدانی و مطالعه اسنادی ،این روابط
اثباتشدهاند .در ادامه مواردی از این استنباطها با استفاده از
مقایسه با سری زمانی و یا با استفاده از مقایسه با جامعه مرجع،
به نمایش گذاشتهشدهاند.

قرار گیرد .مناسبت محیطی به این معناست که هر پهنهای برای
ایجاد چه نوع کاربریهایی مناسبتر است و این تناسب هم
ازلحاظ قرارگیری کاربریهای مصنوع و هم ازلحاظ مشخصات
طبیعی از قبیل سیلخیزی ،زلزله ،شیب و ...موردتوجه قرار
میگیرد.

شکل  8تحلیل مناسبت محیطی در محدوده کرج  -شهریار
منبع :نگارندگان1395 ،

 4.2بررسی مقوله کالبد

شکل شماره  6تحلیل مسیر مرتبط با معضل آلودگی خاک

در شکل شماره  6به مقایسه قیمت زمین در تهران بهعنوان
جامعه مرجع و کرج و شهریار پرداختهشده است که همانگونه
که مشاهده میشود ،قیمت زمین و نرخ افزایشی آن در منطقه
موردنظر بسیار کمتر و آهستهتر از تهران رشد داشته است.

ازجمله مهمترین مسائل اساسی در حوزه کرج -شهریار میتوان
به فرسودگی زیرساختها ،بروز عدم تعادل و توازن منطقهای،
عدم تعادل میان فرصتهای اسکان و فعالیت ،کمبود خدمات در
سطح منطقه شهری و بروز پدیده پراکنده رویی و ضعف
خدماترسانی به سکونتگاههای پراکنده اشاره کرد .از میان موارد
فوق ریشهیابی سه مسئله کالن عدم تعادل میان فرصت-های
اسکان و فعالیت ،بروز عدم تعادل و توازن منطقهای و پراکندگی
سکونتگاهها و دشواری خدماترسانی به آنها در شکلهای  9تا
 11آمده است و سپس تحلیلهای مربوط به مورد که
ریشهشناسی را اثبات میکند در قسمت بعدی آورده شدهاند.

شکل شماره  7مقایسه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران
و کرج (دوره زمانی  10ساله) از سال 94-85

شکل شماره  9روند تجزیهوتحلیل مسائل در مشکل بروز عدم

منبع :مرکز آمار ایران ،بخش قیمت زمین و مسکن ،قیمت یک مترمربع واحد
مسکونی1395 ،

تعادل و توازن منطقهای از مقوله کالبدی
منبع :نگارندگان

در شکل  2امکانات و محدودیتهای توسعه به لحاظ طبیعی و
مصنوع نشان دادهشده است که باید در توسعههای آتی مدنظر
6
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فاصله بسیار مناسب

0تا  25دقیقه

فاصله نسبتا مناسب  26تا  45دقیقه فاصله نسبتا نامناسب  46تا  60دقیقه فاصله نامناسب

 61دقیقه به باال

شکل  :12تحلیل فاصله دوبهدو شهرهای حوزه و تشخیص مناسبت
آنها از منظر مدتزمان
منبع :نگارندگان بر اساس GOOGLE MAP
شکل شماره  :10روند تجزیهوتحلیل مسائل در مشکل پراکندگی
سکونتگاهها از مقوله کالبدی
منبع :نگارندگان

شکل  :13خوشههای شهری نزدیک به سه شهرستان تهران ،کرج و
شهریار از منظر فاصله زمانی
منبع :نگارندگان بر اساس GOOGLE MAP

شکل شماره  :11روند تجزیهوتحلیل مسائل در مشکل عدم تعادل
میان فرصتهای اسکان و فعالیت از مقوله کالبدی
منبع :نگارندگان

 بروز عدم تعادل و توازن در منطقه

بهمنظور بررسی موضوع عدم تعادل منطقهای ابتدا مسئله نوع
روابط میان نقاط سکونتگاهی و رابطه آنها با یکدیگر
موردبررسی قرار گرفت که در این رابطه از روشهای متعددی
برای بررسی ارتباط میان این مراکز استفاده شد.
بهمنظور اثبات عدم تعادل و توازن منطقهای در قدم اول
روشهای فاصله زمانی و مکانی با استفاده از شکل مورد تحلیل
قرار گرفت؛ نتیجه این تحلیل نشان میداد که اکثر نقاط سکونتی
در حوزه کرج-شهریار در فاصله مناسبی ازنظر رفت آمد به تهران
و کرج و سایر مراکز داشته و این امر موجب تشدید روابط
یکسویه میان شهرهای کوچک و بزرگشده است .نتایج این
تحلیل و دستهبندی خوشههای شهری ازنظر بعد فاصله در
شکلهای  12و  13آمده است.

از سوی دیگر پس از تشخیص وجود یک نظام سلسله مراتبی
میان شهرها ،این موضوع موردبررسی قرار گرفت که این نظام تا
چه حدی متوازن و متعادل است و به این منظور روشهایی
مانند قاعده رتبه-اندازه ،آنتروپی ،حد اختالف طبقهای و شاخص
تمرکز هرفیندال محاسبه شدند که نتایج این تحلیلها نشان
میداد که همان نظام سلسله مراتبی هم میان شهرها در حوزه
کرج -شهریار رعایت نشده و میان شهرهای بزرگ و کوچک
کمبود مراکز متوسط وجود داشته و اختالف سطح بسیار باالیی
میان چند شهر بزرگ و باقی شهرهای کوچک محدوده وجود
دارد که این امر نیز وابستگی این شهرها به کالنشهرهای تهران
و کرج را تشدید کرده و درنتیجه عدم تعادل و توازن را تشدید
میکند.

شکل  :14آنتروپی شانون بررسی روند عدم تعادل میان شهرهای
حوزه در دوره  1385تا 1390

منبع :نگارندگان
7
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تهران بدون حل تعارضاتی مانند وابستگی عملکردی شدید و
کاهش نظارت و افزایش بیقانونی و ساختوسازهای بدون برنامه
در هنگام تعویض نهادهای نظارتی و تشکیل سازوکار قانونی الزم
برای استانها ازجمله مهمترین مشکالتی است که این تغییرات
مداوم در تقسیمات سیاسی به وجود آورده است.
شکل  :15شاخص هرفیندال میان شهرهای حوزه
منبع :نگارندگان

شکل  18نظام مراکز در محدوده کرج – شهریار
منبع :نگارندگان1395 ،
شکل  :16قاعده رتبه اندازه در وضع موجود و با اندازه بهینه در
کشورهای کمتر توسعهیافته
منبع :نگارندگان

پس از بررسی سری زمانی قیمت زمین و مسکن این نتیجه
حاصل شد که قیمت زمین و مسکن در این شهرهای کوچک
محدوده نسبت به کالنها و شهرهای بزرگ بسیار پایینتر بوده
است و این مسئله یکی از مهمترین دالیل جذب مهاجرین به
این سکونتگاهها بهعنوان خوابگاه برای زندگی بوده است .از
دالیل دیگری که باعث این عدم تعادل و توازن موجود بوده است
میتوان به عدم یکپارچگی نظام مدیریت منطقهای در سطح
حوزه اشاره کرد که دلیل این امر تقسیمات سیاسی دائماً در
حال تغییر استان البرز در طول سالیان بوده است.

شکل  17بررسی روند تغییرات تقسیمات کشوری در حوزه
منبع :نگارندگان بر اساس اطالعات دریافتی از مرکز آمار ایران

شکل  19نظام محورها در محدوده کرج -شهریار
منبع :نگارندگان

شکل  20نظام پهنهها در محدوده کرج –شهریار
منبع :نگارندگان1395 ،

در این رابطه میتوان گفت تغییرات مداوم تقسیمات سیاسی،

از قرار دادن شکلهای نظام مراکز ،محورها و پهنهها بر رویهم

جدا شدن یکباره استانهای قزوین و البرز از استان

به شکل سازمان فضایی خواهیم رسید .سازمان فضایی ارتباط
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میان اجزای مختلف منطقه را بیان میکند .همچنین میزان
اهمیت هر عنصر در این شکل مشخص میشود.

شکل  21سازمان فضایی محدوده کرج  -شهریار
منبع :نگارندگان1395 ،
 پراکندگی سکونتگاهها و دشواری خدماترسانی به آنها

پراکنده رویی بهعنوان یکی از مسائل کلیدی در حوزه کرج و
شهریار شناختهشده است .بهمنظور بررسی ریشههای این مشکل

735
773
783
815
863
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904
914
928
935
938
1443
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1850
1572

ماهدشت
صفادشت
صبا شهر
مشکیندشت
محمد شهر
فردوسیه
شاهد شهر
وحیدیه
کمال شهر
مالرد
قدس
شهریار
کرج
شهر تهران
استان تهران
شهری کل
کشور

13
14
11
10
9
8
7
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1

1460

منبع :شاخصهای توسعه شهری وزارت مسکن و شهرسازی سال
1385
2000

پس از بررسی مهاجرت بهصورت روند در سری زمانی این نتیجه

1500

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

1000

طی ده سال گذشته در شهرها و روستاهای کوچک نسبت به

0

تهران اشاره کرد که نتایج آن در شکل  ....در مقایسه با تهران
آمده است .دومین دلیل برای مسئله پراکندگی سکونتگاهها،
فقدان مدیریت یکپارچه چگونگی توسعه فیزیکی در محدوده
موردنظر است.

ماهدشت
صفادشت
صباشهر
مشکین دشت
محمد شهر
فردوسیه
شاهدشهر
وحیدیه
کمالشهر
مالرد
قدس
شهریار
کرج
شهر تهران
استان تهران
شهری کل کشور

که ازجمله دالیل آن نیز میتوان به قیمت پایین زمین و مسکن

500

شکل  23ارزش تحصیالت شاغلین
منبع :شاخصهای توسعه شهری وزارت مسکن و شهرسازی سال
1385

60000
40000

شکل کاربری زمین و پهنهبندی اراضی در ادامه آماده است.

20000

همانطور که در شکل کاربری زمین مشاهده میشود درصد
باالیی از اراضی جنوب شرقی محدوده را اراضی باغی و سبز

0
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3

قیمت تهران

4

5

6

7

8

10 9

تشکیل میدهند و در بیشتر قسمتها محدودههای شهری در
این اراضی پیش روی کردهاند.

قیمت کرج

شکل  22پراکنش قیمت سکونتگاه ها
منبع :مرکز آمار ایران -نتایج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در
شهرهای منتخب.

جدول  :5ارزش تحصیالت شاغلین
نام شهر

ارزش تحصیالت
شاغلین

رتبه

9

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه کرج -شهریار

شکل  24کاربری اراضی در محدوده کرج -شهریار
منبع :نگارندگان1395 ،

در ادامه شکل اراضی قابل بازیافت آمده است .در این شکل
اراضی که میتواند برای ساختوساز مورداستفاده قرار بگیرد و
در عوض از مصرف اراضی سبز و باز جلوگیری کند.

شکل  :26دستهبندی جمعیتی شهرها
منبع :نگارندگان

 4.3بررسی مقوله اجتماعی و جمعیتی
در ارتباط با مقوله اجتماعی و جمعیتی دو مشکل اساسی شامل
غلبه گروه شغلی کارگری و باال بودن آمار کجروی و کاهش
نظارت اجتماعی وجود دارد .همانطور که در شکلهای  19و 20
دیده میشود سطح تحصیالت پایین نسبت به متوسط جامعه و
ساختار جمعیتی مهاجر ازجمله مهمترین غلبه گروه شغلی
کارگری در این محدوده به شمار میروند همچنین میتوان
ازجمله مهمترین دالیل کمبود نظارت اجتماعی در محدوده
کرج -شهریار اسکان غیررسمی و کمبود فضاهای فرهنگی
کنترلشده در این محدوده عنوان کرد.

شکل  25اراضی قابل بازیافت در محدوده کرج -شهریار
منبع :نگارندگان1395 ،
 عدم تعادل میان فرصتهای اسکان و فعالیت

ازجمله عوامل بروز این مشکل تمرکز شدید اداری و سیاسی در
تهران که فاصله چندان زیادی با هیچیک از نقاط سکونتی
گفتهشده ندارد و همچنین قوانینی مانند فاصله  120کیلومتری
احداث صنایع از تهران و فاصله  50کیلومتری از سایر شهرها

شکل  :27تحلیل مسیر در مقوله اجتماعی

است .همچنین همانطور که در بحث عدم تعادل و توازن

منبع :نگارندگان1395،

منطقهای نیز مطرح شد ،در میان نقاط سکونتی گفتهشده
جمعیت بهطور متعادل و متوازن توزین نشدهاند .شکل شماره 9
بهصورت شماتیک توزین جمعیت در شهرهای محدوده را
نمایش میدهد.
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 کمبود نظارت اجتماعی

شکل  :28تحلیل مسیر در مقوله اجتماعی
منبع :نگارندگان1395 ،
 غلبه گروههای شغلی کارگری

با بررسی آمار و علت مهاجرت در محدوده موردنظر این نتیجه
به دست آمد که ریشه اصلی مشکل غلبه گروههای کارگری،
سطح پایین تحصیالت و عدم تمایل برای ادامه تحصیل در
محدوده است .بهمنظور اثبات این مسئله سرانه آموزشی منطقه
با استانداردهای کشوری مورد مقایسه قرار گرفت .در این بررسی
مشخص شد که بهعنوانمثال در شهرستان کرج نرخ تحصیالت
متوسطه و پایینتر از آن به میزان  77.78از جمعیت باسواد را
تشکیل میدهد و تنها  22.22درصد دارای تحصیالت باالتر از
متوسطه هستند و در شهرستان شهریار نرخ تحصیالت متوسطه
و پایینتر از آن به میزان  78.3درصد از جمعیت باسواد را
تشکیل میدهد و تنها  21.7درصد دارای تحصیالت باالتر از
متوسطه هستند.

نرخ بیسوادی

نرخ باسوادی

نرخ ابتدایی

نرخ راهنمایی

نرخ متوسطه

نرخ
پیشدانشگاهی

7.8

91.2

20

20.1

35

1.22

نرخ تحصیالت
عالی

جدول  6نرخ تحصیالت در دورههای مختلف تحصیلی در
شهرستان کرج

21

منبع :گزیده نتایج سرشماری سال  1390کل کشور ،نتایج تفصیلی
استان شهرستان و نتایج تفصیلی کل کشور

نرخ بیسوادی

نرخ باسوادی

نرخ ابتدایی

نرخ راهنمایی

نرخ متوسطه

نرخ
پیشدانشگاهی

-

-

17.4

26.6

38.6

4.9

منبع :همان

نرخ تحصیالت
عالی

جدول  7نرخ تحصیالت در دورههای مختلف تحصیلی در
شهرستان شهریار

16.8

در ارتباط با عامل کمبود نظارت اجتماعی و باال رفتن آمار
کجروی میتوان به وجود برخی مسائل فرهنگی اشاره کرد که
برآمده از مسئله بسیار مهمی چون حاشیهنشینی و اسکان
غیررسمی و درواقع پیامد آن است .همانطور که پیشتر نیز
اشاره شد ،عامل مهاجرت ازجمله مهمترین ریشههای بروز
مسائل اجتماعی و اقتصادی در محدوده بوده و در این مورد هم
این عامل ریشهاصلی بروز اسکان غیررسمی و متغیر بودن میزان
منزلت اجتماعی در بخشهای مختلف محدوده حتی در نقاط
شهری است.
از دیگر دالیل وجود این مشکل میتوان به شکلگیری شهرهای
کوچک حاصل از بزرگ شدن روستاها ،بدون توجه به ابعاد دیگر
زندگی شهرنشینی بهجز عامل جمعیت اشاره کرد در سالهای
اخیر بهشدت در حال افزایش بوده است.
 4.4بررسی مقوله اقتصادی
در ارتباط با مقوله اقتصادی ،با توجه به انگاشتهای معرفیشده
بهطورکلی محورهایی که در شکل  21آمده است موردبررسی
قرارگرفتهاند .همانطور که در شکل زیر نمایش دادهشده است
مسئله کلیدی در مقوله اقتصاد وجود روابط یکسویه اقتصادی
با تهران در عین پتانسیلهای همکاری و همافزایی بین سه
مجموعه تهران ،شهریار و کرج است که این مسئله با استفاده از
روش تحلیل تناظر مشخص شد .پس از تحلیل سهم بخشهای
سهگانه اقتصاد و محاسبه میزان فعالیتهای کارآفرین این نتیجه
به دست آمد غلبه بخش خدمات در توزیع نسبی شاغالن و
درصد پایین کارفرمایان مستقل و کارآفرینان در گروههای شغلی
میتواند ازجمله مهمترین دالیل این مسئله باشد .این امر درواقع
نشان میدهد که شاغالن در بخش مرکزی شهرستانهای کرج
و البرز بهجای فعالیت در بخشهایی که در آنها مزیت نسبی
در شهرستانهای کرج و شهریار وجود دارد بهعنوان نیروی کار
در بخش خدمات در استان تهران مشغول به کار هستند و سهم
پایینی در مشارکت در فعالیتهای کارآفرینی و نوآور ،باوجود
پتانسیلهای طبیعی و صنعتی در محدوده دارند .بهمنظور یافتن
ریشههای این مشکالت از تحلیل تغییر سهم ،مقایسه نسبت
تحصیالت عالی در حوزه کرج -شهریار با تهران و مقایسه
شاخص بهره مکانی با تهران انجام شد و نتایج این تحلیلها
نمایانگر این بود که مهاجرت گروههای کمدرآمد و کمسواد به
حوزه ،شناخت ناکافی از پتانسیلهای اقتصادی حوزه در
زمینههای طبیعی ،گردشگری و صنعتی و موانع اداری و مالی
11
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برای کسبوکارهای مستقل و کارآفرینی ازجمله ریشههای این
مسائل بوده است.

شکل  :29روند تجزیهوتحلیل مسائل در مقوله اقتصادی
منبع :نگارندگان1395 ،
 تعیین میزان همکاری اقتصادی

میزان همکاری عملکردی بین سه شهرستان کرج ،شهریار و
تهران به روش تحلیل تناظر انجامشده است .نتایج این تحلیل
در شکل  22دیده میشود .در این شکل شهرستانهایی که
ازنظر فاصله به یکدیگر نزدیکتر هستند ازنظر ساختار اقتصادی
به هم شبیهتر هستند و میزان همکاری آنها باالتر است.
همانطور که در شکل زیر دیده میشود شهرستان کرج نسبت
به شهرستان شهریار به تهران فاصله کمتری دارد .که به این
معنی است که ساختار اقتصادی آنها شبیهتر بوده و امکان
همکاری آن دو باالتر .همچنین در این شکل فعالیتهایی که در
نزدیکی یک شهرستان قرارگرفتهاند نشانگر تخصص نسبی آن
شهرستان و یا بهنوعی نقش شهرستان در تقسیمکار منطقه است
که در ادامه آمده است.

شهریار:
کشاورزی ،جنگلداری ،ماهیگیری –
کشت و صنعت

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

کرج:
ساختمان -امالک و مستغالت-

شکل  :30تعیین میزان همکاری اقتصادی میان شهرستانهای
حوزه با روش تحلیل تناظر

جدول  :8سهم بخشهای عمده اقتصادی در استان البرز
بخش
کشاورزی
صنعت
خدمات
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کل استان
4.17
37.6
52.54

نقاط شهری
2.06
38.4
54.39

نقاط روستایی
24.27
33.5
34.89

منبع :نگارندگان1395 ،
 تحلیل روندهای اقتصادی موجود

مطابق جدول  ،8بخشی که بیشترین سهم را در اقتصاد استان
البرز دارد ،بخش خدمات است که شامل :عمدهفروشی و
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خردهفروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت،
حملونقل و انبارداری ،فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا
و غذا ،اطالعات و ارتباطات ،فعالیتهای مالی و بیمه ،فعالیتهای
امالک و مستغالت ،فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی،
فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی ،اداره امور عمومی و دفاع؛
تأمین اجتماعی اجباری ،آموزش ،فعالیتهای مربوط بهسالمت
انسان و مددکاری اجتماعی ،هنر ،سرگرمی و تفریح ،سایر
فعالیتهای خدماتی ،فعالیتهای خانوارها بهعنوان کارفرما،
فعالیتهای تفکیکناپذیر تولید کاالها و خدمات توسط
خانوارهای معمولی برای خودمصرفی و فعالیتهای سازمانها و
هیئتهای برونمرزی است.
همچنین نتیجه مقایسه شاغالنی که محل کارشان در محل
زندگی آنها بوده ،نشان میدهد شهرستان شهریار کمترین سهم
شاغالن در محل سکونت را دارد و کرج نیز سهم قابلتوجهی از
شاغالن آن در شهر دیگر کار میکنند.

توسعه منطقه کرج -شهریار در دو بعد منفی و مثبت نمایش
دادهشده است.
 .5.2تعیین سناریوهای برآمده از پی شرانها و نیروهای
محرک توسعه
در این قسمت ،با استفاده از نرمافزار سناریو ویزارد و با استفاده
از نیروهای محرک توسعه ،به تهیه سناریوهایی برای نحوه توسعه
منطقه کرج شهریار پرداختهشده است .سناریو نگاری دارای
روشهای مختلفی است که مواردی از این روشها شامل؛
قضاوت شهودی ،سناریوهای ثابت ،توالی رویدادها ،پسنگری،
ابعاد عدم قطعیت ،تحلیل اثرات متقابل ،مدلسازی میشود.
سناریوهای مطرح در این پژوهش در جدول شماره  10نمایش
دادهشده است .همچنین میزان اثرگذاری هریک از پیشرانها و
آیندههای محتمل به وجود آمده از این پیشرانها در شکل
شماره  23نشان دادهشده است.

جدول  9مقایسه سهم شاغالن در محل سکونت در
شهرستانهای حوزه با شهرستان تهران

تهران
کرج
شهریار

جمع
شهر
همین
دیگر
شهر
0.05
0.89
0.24
0.72
0.31
0.66

محل کار
همین شهر
دیگر
شهر
0.02
0.90
0.31
0.65
0.42
0.53

محل تحصیل
همین شهر
دیگر
شهر
0.07
0.88
0.16
0.81
0.16
0.81

منبع :مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری نفوس و مسکن1390 ،

تحلیل تغییر سهم در استان البرز در بخشهای عمده فعالیتی
نمایانگر این مسئله بود که سه فعالیت پیشرو در این استان به
ترتیب شامل صنعت و ساخت ،ساختمان و مستغالت هستند.
همچنین تحلیل بهره مکانی نشان داد که در شهرستان کرج
سازمانها و هیئتهای برونمرزی و در شهرستان شهریار
کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری بیشترین میزان بهره مکانی
را دارا هستند.

 .5استتتن تاج پیشتتران ها و نیرو های کل یدی و
سناریو نگاری فضای توسعه
 .5.1تعیین پیشرانها و نیروهای محرک توسعه
پیشرانها نیروهای محرک توسعهاند که میتوانند اثرات منفی و
مثبت داشته باشند و میزان و سوی تأثیرگذاری آنها ،بسته به
نحوه بهکارگیری آنها ،دارد .در جدول شماره  9پیشرانهای
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مقوله

محیط زیستی

زیست پذیری

تابآوری

تکاملگرایی

جدول  9پیشرانها و نیروهای کلیدی سناریو نگاری فضای توسعه
روندهای موجود و محتمل
اصول برنامهریزی
 استفاده پایدار از منابع
ادامه روند روبهزوال زمینهای کشاورزی و باغی و فرسایش خاک
طبیعی
کشاورزی و
استفاده از جاذبههای کشاورزی و باغی بهعنوان مزیت نسبی و حفظ اراضی
 کیفیت مطلوب منابع آب
باغداری
کشاورزی
 کنترل آالیندههای محیط
زیستی
تبدیل فضاهای طبیعی و چشم اندازهای سبز و باز به فضاهایی برای جذب
سرریز جمعیت
اکو توریسم
استفاده از جاذبههای طبیعتگردی و تقویت اکو توریسم
ادامه روند فعلی در برخورد با آلودگیهای خاک ،آب ،هوا و صوتی
تغییر رویکرد در حذف و کنترل آالیندهها
آلودگی
 توجه به خصوصیات
ژئومورفولوژیک زمین در
ادامه افت سالیانه آبخوان دشت کرج و کاهش منابع آب کشاورزی کرج
بارگذاریها
تخصیص بهینه منابع آب به مصارف کشاورزی منطقه و استفاده پایدار از منابع
منابع آب
آب
استفاده ناپایدار از داراییهای طبیعی و بیتوجهی به اکو توریسم
عناصر ارزشمند و
بهرهمندی پایدار از مناطق آزاد و زیستگاههای حساس منطقه حفاظتشده البرز
داراییهای طبیعی
مرکزی ،طالقان ،طالقان رود و اشتهارد بهمنظور تقویت اکو توریسم
تداوم جریانهای عملکردی یکسویه و تأکید به ارتباطات با سامانههای
 روابط گره ای بهجای
حملونقل شخصی
نظام زیرساختی و
مرکزگرایی و روابط شبکهای
ارتقای عملکردی و ارتباطی نظام شبکه معابر و پایانهها و سامانههای حملونقل
نظام محورها
بهجای سلسله مراتبی
عمومی
 تعدد مقیاسها و تنوع آنها

کالبدی

نظام مراکز

تابآوری

اجتماعی

تکاملگرایی

زیست پذیری

تابآوری



حفظ مراکز حیاتی و حساس
و شریانهای حیاتی
ایمنی تأسیسات خطرناک و
منطقهای



توزیع منعطف جمعیت میان
مراکز جمعیتی
همبستگی اجتماعی
عدالت اجتماعی
دسترسی به خدمات
زیربنایی و امکانات
سرمایه اجتماعی و فرهنگی
امنیت اجتماعی و فرهنگی
مشارکتپذیری
روابط گره ای بهجای
مرکزگرایی و روابط شبکهای
بهجای سلسله مراتبی
تعدد مقیاسها و تنوع آنها



حفظ مراکز حیاتی و حساس
و شریانهای حیاتی
ایمنی تأسیسات خطرناک و
منطقهای











تکاملگرایی

اقتصادی



تابآوری



نظام پهنهها

مهاجرت

آموزش

تشخص اجتماعی

نظام ارتباطات
اقتصادی
ساختار اجتماعی
اقتصاد
مزیتهای رقابتی و
نسبی

ادامه روند مرکزگرایی و توزیع نامتوازن جمعیت به سمت تهران
همکاری و همافزایی فضایی بین کرج و تهران و شهریار
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
بیتوجهی به امکانات و محدودیتهای توسعه بهدستآمده در تحلیل مناسبت
محیطی
توسعه در اراضی قابل بازیافت و بدون محدودیت محیطی
تداوم مهاجرت و تشدید اسکان غیررسمی
توانمندسازی و کنترل مهاجرتها
اکتفا به روند تحصیالت کنونی
افزایش سطح تحصیالت عالی نسبت به متوسط کشوری
ادامه روند بیثباتی جمعیت و پایین بودن منزلت شغلی
ارتقای منزلت شغلی و تالش بهمنظور رسیدن به ثبات جمعیتی
جریان یکسویه و وابستگی اقتصادی به تهران
همکاری و همافزایی فعالیتی با تهران
تداوم مهاجرت گروههای کمدرآمد ،غیرمتخصص ،غیر کارآفرین و خالق به
محدوده
توانمندسازی مهارتی و تخصصی افراد
تداوم تأکید صرف بر تغییر ساختار کشاورزی به صنعت و وابسته به تهران
بهرهمندی از ساختار متنوع اقتصادی متشکل از اکو توریسم ،کشاورزی در
همافزایی با تهران

منبع :نگارندگان1395 ،
14
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شکل  23آینده محتمل ایجادشده از پیشرانها و نیروهای کلیدی توسعه
منبع :نگارندگان
15
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جدول شماره  :10سناریوهای محتمل در توسعه فضایی منطقه
سناریو اول

سناریو دوم (سناریوی برتر)

 ادامه روند روبهزوال زمینهای کشاورزی ،استفاده از فضاهای
طبیعی برای جذب سرریز جمعیت؛ ادامه روند برخورد با
آالیندهها؛ ادامه افت سالیانه آبخوان دشت کرج ،استفاده ناپایدار
از داراییهای طبیعی و بیتوجهی به اکو توریسم ،تداوم جریانها
عملکردی یکسویه و تأکید به ارتباطات با سامانههای حملونقل
شخصی ،ادامه روند مرکزگرایی و توزیع نامتوازن جمعیت به
سمت تهران؛ بیتوجهی به امکانات و محدودیتهای توسعه
بهدستآمده در تحلیل مناسبت محیطی ،تداوم مهاجرت و تشدید
اسکان غیررسمی ،اکتفا به روند تحصیالت کنونی ،جریان
یکسویه و وابستگی اقتصادی به تهران؛ تداوم مهاجرت گروههای
کمدرآمد و غیرمتخصص و غیر کارآفرین به محدوده ،تداوم تأکید
صرف بر تغییر ساختار کشاورزی به صنعت و وابسته به تهران

 استفاده از جاذبه کشاورزی بهعنوان مزیت نسبی ،استفاده از جاذبههای
طبیعی برای تقویت اکو توریسم ،حذف و کنترل آالیندهها ،تخصیص بهینه
منابع آب به مصارف کشاورزی منطقه ،بهرهمندی پایدار از مناطق آزاد و
زیستگاههای حساس منطقه ،ارتقای عملکردی و ارتباطی نظام شبکه معابر و
پایانهها و سامانههای حملونقل عمومی ،همکاری و همافزایی بین کرج و
تهران و شهریار ،توسعه در اراضی قابل بازیافت و بدون محدودیت محیطی،
توانمندسازی و کنترل مهاجرتها  ،افزایش سطح تحصیالت عالی نسبت به
متوسط کشوری ،ارتقای منزلت شغلی و تالش بهمنظور رسیدن به ثبات
جمعیتی ،همکاری و همافزایی فعالیتی با تهران ،توانمندسازی مهارتی و
تخصصی افراد ،بهرهمندی از ساختار متنوع اقتصادی متشکل از اکو توریسم
و کشاورزی در همافزایی با تهران

منبع :نگارندگان1395 ،

 .6تدقیق چشمانداز و اهداف
در این قسمت از پژوهش ،چشمانداز اولیه و اهداف کالن اولیه
مطرحشده برای منطقه موردنظر در افق  20ساله ،پس از
بررسی وضعیت کنونی و روندهای منطقه ،مورد بازبینی و
تدقیق قرارگرفتهاند.
 چشمانداز نهایی

 منطقه  :1415مرکز برگزاری رویدادهای مهم در
منطقه
 منطقه  :1415مرکز دانش و فناوریهای نوین و
صنایع  High Tech.در منطقه
 منطقه  :1415محیطی سرشار از جاذبههای طبیعی
و گردشگری و زیست پذیر برای تمامی افراد.
 اهداف کالن

 ساختار عملکردی و کارکردی تکاملگرا و ساختار
ارتباطی همافزا میان کرج و شهریار و تهران
 سکونتگاهی پویا و محیطی زیست پذیر
 تحقق دستیابی به ساختار تاب آور کالبدی-
عملکردی و تحقق محیطی منعطف.

 .7تدوین بیانیه راهبردی و نقش سیاستگذاری
یکی از خروجیهای اساسی این پژوهش ،بیانیه راهبردی
بهدستآمده از ماتریس تحلیلی سوات و درنتیجه آن ،شکل
سیاستگذاری است که درواقع این شکل بهعنوان خروجی
نهایی و برونداد بیانیه راهبردی ،سازمان فضایی پیشنهادی و
منطقه بندی پیشنهادی و همچنین شبکه ارتباطی پیشنهادی،
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است .الزم به ذکر است که شکل سیاستگذاری در
پیشنهادهای نشان دادهشده است.
 .7.1تدوین بیانیه راهبردی
برای تدوین بیانیه راهبردی ،ابتدا به دستهبندی معضالت،
پتانسیلها ،داراییها ،خطرات و پیشرانها و نیروهای محرک
توسعه ،به دودسته عوامل تحت کنترل و خارج از کنترل،
پرداختهشده است .درواقع چارچوب سوات در این قسمت
مورداستفاده قرارگرفته و عوامل به چهار بخش قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید تقسیمبندی شدهاند .سپس ماتریس استراتژیک
بهصورت هدف سو شکلگرفته برای هریک از اهداف کالن
مطرحشده این ماتریس شرح دادهشده است .در جدول شماره
 11بیانیه راهبردی پژوهش نشان دادهشده است.
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جدول  11بیانیه راهبردی پژوهش
هدف

ساختار عملکردی،
کارکردی و ارتباطی
تکاملگرا

راهبرد

سیاست

ایجاد توستتتعه گردشتتتگری طبیعت بنیان و اکو
توریستتم به دلیل مجاورت با منطقه حفاظتشتتده
البرز مرکزی و جتتاذبتته هتتای طبیعتتت گردی در
شهریار ،کردان ،برغان و اشتهارد

 ایجاد فعالیتهای نوین و متنوع در شتتهریار با توجه به پتانستتیلهای زیستتتی
آن از قبیل باغهای گیاهشناسی و پارکهای موضوعی ()Theme Park
 ایجاد خدمات گردشگری موردنیاز افراد و توسعه اکو توریسم در مناطق دارای
جاذبه طبیعتگردی ازجمله کردان ،برغان
 استتتتفاده مبتنی بر ظرف یت های محیطی از پ تانستتت یل های طبیعی و ارتقا
گردشگری طبیعت به شیوههای نوین

ای جاد هم کاری و هم افزایی م یان کرج و تهران و
شتتتهریتتار کتتاهش تمرکزگرایی و ایجتتاد روابط
شتتبکهای بهجای ستتلستتله مراتبی و تقستتیمکار
مبتنی بر نقش و عملکرد میتتان شتتتهرهتتا در
همافزایی با یکدیگر

 توزیع متوازن جمعیت بین مراکز جمعیتی
 ایجاد نقش متمایز برای مراکز جمعیتی و ت سهیل ارتباط شبکهای میان آنها
(نقش کشاورزی برای شهریار ،نقش دانش و فناوری برای کرج)
 تسهیل ارتباط بین مراکز جمعیتی و بهبود عملکرد و سرعت نظام حملونقلی
(پایانهها ،حملونقل عمومی ایمن ،سریع و پاک) با روشهای نوین و پاک

ارتقا بهرهوری فعالیتهای کشتتاورزی و تبدیل آن
به مزیت رقابتی بهویژه در شهرستان شهریار

 بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه کشاورزی و باال بردن سطح تولید
 بهرهگیری از دانش متخصصین برای افزایش بازدهی محصوالت

ارتقا سطح سواد و آموزش ساکنان و بهرهگیری از
نیروهای متخصتتص موجود در منطقه در صتتنایع
دانشبنیان

 ایجاد مراکز آموزشتتی برای افزایش مهارت و ستتواد ستتاکنین و بهرهگیری از
نیروهای متخصص ساکن در منطقه
 بهرهگیری از نیروهای متخصتتتص پایتخت برای آموزش به افراد ستتتاکن در
منطقه با توجه به نزدیکی و راههای ارتباطی مناسب

جلوگیری از افزایش آلودگی هتای صتتتوتی ،هوا،
آبوخاک و تدوین برنامههایی جهت کاهش آنها

 گ سترش پهنههای سبز و طبیعی برای پاالیش آلودگی هوا و کاهش آلودگی
صوتی
 تدوین ضوابط و مقررات و ملزم کردن صنایع به استفاده از فیلترهای تصفیه
 وضع مالیات برای صنایع آلودهکننده بهنحویکه بیشتر از بهای تصفیه آلودگی
باشد.

بهرهگیری از داراییها و پتانستتتیلهای طبیعی در
راستتتتتتای ظر فیتتت زیستتت تی منتتا بع ( Bio
)Capacity

 ای جاد ن هاد های ن ظارتی مردمی و دولتی برای کنترل استتتت فاده از م نابع و
داراییهای ارزشمند طبیعی
 ایجاد نهادهای آموزشی و فرهنگسازی در راستای استفاده بهینه از منابع

جلوگیری از برداشتتتت بیرویه از ستتتفرههای آب
زیرزمینی و کاهش سهم آب بخش کشاورزی

 تدوین ضتتتوابط و مقررات ستتتختگیرانه برای جلوگیری از برداشتتتت بیرویه
آبهای زیرزمینی
 تأمین آب آشامیدنی تهران از منابع آبی دیگر

ای جاد گردشتتتگری مبتنی بر رو یداد در منط قه
()Event Tourism

 ایجاد مراکز نمایشتتتگاهی بزرگ با مقیاس ملی و منطقهای در آزادراه تهران-
کرج برای دسترسی بهتر پایتخت
 برندینگ محدوده با ایجاد فضاهای فرهنگی و مبتنی بر گردشگری رویداد

ایجاد فعالیتهای با بهرهوری باال با تعدیل جریان
یک طر فه نیروی کار اقتصتتتتادی بین تهران و
شهرهای حوزه

 در نظر گرفتن تستتتهیالت و بستتتتههای حمایتی برای جذب نیروی انستتتانی
متخصص و ماهر درون محدوده به اشتغال در حوزههای کرج و شهریار بهجای
تهران
 ایجاد پارکهای علم و فناوری و مناطق دانشی با امکان تبادل اطالعات
 ایجاد پارکهای آموزشی برای افزایش سطح مهارت افراد

جلوگیری از رونتتد تبتتدیتتل زمین هتتای بتتاغی و
کشاورزی به اراضی ساختهشده برای جذب سرریز
جمعیت

 افزایش تراکم مسکونی
 تدوین ضوابط و مقررات برای جلوگیری از تبدیل ارا ضی ک شاورزی به ارا ضی
ساختهشده

ا ستفاده از فنّاوریهای جدید زیر ساختهای نوین
برای آبیاری اراضی کشاورزی و مصرف بهینه آب

 استفاده از سیاستهایی نظیر انتقال حق مالکیت ( )TDRبرای جلوگیری از
تبدیل اراضی با پتانسیل کشاورزی به اراضی مسکونی
 درنظرگرفتن نهادهای نظارتی یکپارچه برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

سکونتگاهی پویا و
محیطی زیست پذیر
برای انسانها و
جانوران

سکونتگاهی پویا و
محیطی زیست پذیر
برای انسانها و
جانوران
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شکل شماره  13شکل سیاستگذاری پیشنهادی منطقه کرج -شهریار
منبع :نگارندگان

 .پیشنهادهای پژوهش
در این بخش از پژوهش ،تمامی بندهای پیشین بهعنوان
دروندادی برای ارائه سازمان فضایی پیشنهادی مورداستفاده
قرارگرفتهاند .بهطورکلی پیشنهادهای پژوهش موردنظر ،شامل؛
ایدئوگرام پیشنهادی ،سازمان فضایی پیشنهادی ،شبکه
ارتباطی پیشنهادی و منطقه بندی پیشنهادی شده است.
همچنین شکل منطقه بندی پیشنهادی و بیانیه راهبردی،
بهعنوان دروندادهای اساسی برای شکل سیاستگذاری
مورداستفاده قرارگرفته که این شکل بهعنوان خروجی نهایی
نمایان شده است.

برای تکاملگرایی و همافزایی منطقه و تهران ،پیشنهادشده
است .در شکل شماره  10ایدئوگرام پیشنهادی منطقه کرج
شهریار نشان دادهشده است.

 .8.1ایدئوگرام پیشنهادی
ایدئوگرام ،به مفهوم کلیتی بدون داشتن جزییات و حتی بدون
تبعیت از فرم واقعی ،روابط و مقیاس و عملکردهای کالن را به
نمایش میگذارد .در منطقه کرج -شهریار ،سه بستر سبز و باز،
سکونت و حفاظت و گردشگری ،بهعنوان پوسته و عرصه
ایدئوگرام پیشنهادی موردتوجه قرارگرفته است .تمامی نقاط
سکونتگاهی بهعنوان گرههایی با مقیاسهای متفاوت نشان
دادهشدهاند و از طرف دیگر نیز رنگ هریک از مراکز نشاندهنده
عملکرد آنهاست که این عملکردها با توجه به تخصیص وظایف
18

شکل شماره  10ایدئوگرام پیشنهادی منطقه کرج -شهریار
منبع :نگارندگان

 .8.2سازمان فضایی پیشنهادی
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عناصر سازمان فضایی شامل؛ نظام کانونها ،نظام محورها،
نظام پهنهها میشود .در ارائه سازمان فضایی پیشنهادی ،نظام
مراکز و محورها بیشتر باهدف تکاملگرا و همافزایی مورد
تجویز قرارگرفتهاند و نظام پهنهها نیز بیشتر باهدف افزایش
زیست پذیر و تابآوری شکلگرفتهاند .قرارگیری کرج و
شهریار در یک مقیاس با عملکردهای متفاوت و مکمل در
برابر تهران ،یکی از ویژگیهای اساسی این سازمان فضایی
است .نکته دیگر در نظام پهنهها جای دارد که تأکید بر
دانشبنیان شدن و همچنین پهنههای گردشگری حفاظتی و

سبز و باز در آن موج میزند .در نظام محورهای نیز آنچه
بیشتر موردتوجه قرارگرفته است ،شبکهای شدن و افزایش
سیستم حملونقل عمومی چه بهصورت قطار سبک شهری و
چه بهصورت سیستم حملونقل جادهای ،است .در شکل
شماره  11سازمان فضایی پیشنهادی ،در شکل شماره 12
پهنهبندی پیشنهادی و درنهایت در شکل شماره 13
سیاستگذاریهای پیشنهادی که خروجی نهایی بیانیه
راهبردی و منطقه بندی پیشنهادی است ،به نمایش
گذاشتهشدهاند

شکل شماره  11سازمان فضایی پیشنهادی منطقه کرج -شهریار

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

نتیجهگیری

منابع

با توجه به تحلیلهای انجامشده در پژوهش حاضر به شیوه
راهبردی این نتیجه حاصلشده که محدوده کرج -شهریار
میتواند نقش پررنگتری در تقسیمکار منطقهای و در همافزایی
با تهران در ارتباط با پیشران توسعه خود ازجمله گردشگری
طبیعت ،کشاورزی و صنعت دانشبنیان در همافزایی و همکاری
با تهران و توسعه صنایع کمتر آالینده و نوین و با تکنولوژی باال
داشته باشد .از سوی دیگر در کنار تقویت نقش خود در
منطقهای محدوده بایستی کیفیتهای زیست و سکونت خود را
در قالب انگاشتهای تابآوری و زیست پذیری تقویت کرده و
محیطی درشان ساکنان خود را برای آنها مهیا سازد و از طرف
دیگر به ارتقای توانمندی مهاجرین واردشده به محدوده
بپردازد.
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مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری نفوس و مسکن1390 ،



مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری نفوس و مسکن1385 ،



شریفزادگان؛ محمدحسین و ملک پور اصل ،بهزاد:1392 :
برنامهریزی استراتژیک توسعه منطقهای ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران





حکمت نیا ،حسن و موسوی ،میر نجف؛  :1392کاربرد
مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامهریزی شهری و ناحیهای،
انتشارات آزادپیما
شریفزادگان ،محمدحسین و ندایی طوسی ،سحر؛ 1394
جزوه درسی روشها و فنون برنامهریزی منطقهای ،دانشگاه
شهید بهشتی

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج

برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج (کرج ،ساوجبالغ ،نظرآباد)
سمیه شعبانی ،1مصطفی صلحجو ، 2تهمینه الدی ، 3ساغر

میرهاشمی4

 چکیده
در این گزارش سعی شده است بر عوامل "راهبردی مؤثر بر برنامهریزی توسعه مجموعه شهری کرج" پرداخته شود .این برنامه
راهبردی در هفت مرحله ارائهشده که در مرحله نخست با توجه به گونهبندی مناطق شهر بنیاد و ویژگیهای بررسیشده برای
منطقه ،نوع محدوده موردنظر تعیینشده است؛ سپس برای تعیین مرز محدوده بهصورت ترکیبی ،روشهای تحلیل جریان ،تحلیل
جاذبه و تحلیل خوشهای به کار بسته شد که درنهایت خوشههای اول (کرج) و دوم (ساوجبالغ و نظرآباد) به علت همجواری و
واقعشدن در یک استان مشترک بهعنوان محدوده موردمطالعه انتخاب شدند .در مرحله بعد بیانیه چشمانداز اولیه با توجه به
مطالعات انجامشده در خصوص مسائل اساسی ،انگشتها ،احکام فرادست و دیدگاه مسئولین ارائه شد .در سومین مرحله با توجه
به انگاشتهای انتخابشده به شناخت و تحلیل وضع موجود با تکیهبر مسائل راهبردی منطقه پرداخته شد .در مرحله بعد به
بررسی و تحلیل مسائل راهبردی منطقه و ریشهها و پیامدهای هر یک از آنها پرداختهشده و درنهایت با توجه به ویژگیهای هر
یک از این مسائل و دالیل وقوع آن ،نظریه پایه موردنیاز برای حل مسئله پیشنهادشده است .در ادامه برای تهیه این برنامه از
سناریوها استفادهشده است و درنهایت با استفاده از نرمافزار سناریو ویزارد ،از میان تمامی سناریوهای ممکن  3سناریوی برتر
معرفی شدند .با توجه به سناریوی برتر ،انگاشتهای انتخابشده و احکام فرادست 4 ،هدف دستیابی به اقتصاد خودکفا ،رقابتپذیر
و درونزا ،توسعه متوازن منطقهای ،زیست پذیری با مدیریت صحیح انرژی و حکمروایی برای منطقه تدوینشده است .سپس
سازمان فضایی موجود بررسی و در مراحل بعد ،ایدئوگرام پیشنهادی ،سازمان فضایی پیشنهادی و درنهایت نقشه سیاستها
نمایش دادهشده است .ایدئوگرام پیشنهادی به منظور دستیابی به مفهوم توسعه متوازن ،پیشنهادشده است که مراکز هشتگرد و
نظرآباد به عنوان یک مرکز واحد در قسمت غربی استان البرز ،در مقابل کرج که در سازمان فضایی وضع موجود تنها مرکز مسلط
استان است ،تقویت شوند و همچنین در جنوب استان ،اشتهارد به عنوان مرکز مسلط ارتقاء یابد و درنهایت با توجه به سیاست
صنعت دانشبنیان بهعنوان اقتصاد پایه محدوده مورد برنامهریزی ،سه قطب کرج ،هشتگرد ،نظرآباد و اشتهارد با یکدیگر ارتباط
عملکردی داشته باشند.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی Somayeshabani19@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی m.solhjoo@mail.sbu.ac.ir
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی t.ladi@ymail.com
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی Saghar_mirhashemi@yahoo.com
این مقاله به ارائه کارگاه یک دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای ورودی  1394دانشگده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به
راهنمایی دکتر شریف زادگان و دکتر ندایی طوسی میپردازد.
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 .1مقدمه
باوجود گذشت زمان بسیار از آغاز طرحها و برنامههای
شهری و منطقهای در ایران ،همواره مسئله ناموفق بودن
این برنامهها بهویژه طرحهای جامع در دستیابی به رشد،
توسعه و دیگر اهداف تدوینشده مطرح بوده است .از عواملی
که منجر به ایجاد این مسئله شدهاند میتوان توجه کم به
خرد جمعی و کاهش مشارکت در تصمیمسازی و
تصمیمگیریها ،بیتوجهی به پیامدهای غیرقابلپیشبینی
و عدم قطعیتها ،توجه ناکافی به امر مهم اجرای برنامهها و
فقدان نگاه راهبردی در برنامههای توسعه ایران را نام برد.
با توجه به آنچه ذکر شد هدف از تهیه برنامه حاضر،
تأکید بر عوامل راهبردی مؤثر بر برنامهریزی توسعه
مجموعه شهری کرج ،بهجای پرداختن به همه عوامل و
جزئیات ،پیوند بین بیان نظری و عملی برنامه بهمنظور
تبدیل دانش انتزاعی به اصول قابل کاربست در اقتصاد،
محیطزیست ،اجتماع و فرهنگ منطقه و خلق فضایی که
زمینه مشارکت ذینفعان و نهادهای اجتماعی را فراهم آورد،
بوده است.
در برنامه راهبردی مجموعه شهری کرج با توجه به
استفاده از تفکر راهبردی ،فرایندی کلی در  ۷مرحله،
طراحی شد که در شکل شماره  1آورده شده است.

شکل  -1فرایند برنامهریزی راهبردی مجموعه شهری
کرج

مأخذ :نگارندگان

 .2تعیین محدوده موردمطالعه
 1.2گونهبندی مناطق شهر بنیاد و روابط میان آنها
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مناطق شهر بنیاد شامل شهر حومهای( 5کالنشهر ـ ابر
شهر ،ناحیه کالن شهری ـ منطقه کالن شهری ،منظومه
شهری ـ مجموعه شهری و تجمع شهری) ،شهر حومهای ـ
شهر منطقهای( 6منطقه شهری عملکردی ،منطقه شهری
چندهستهای و شهر منطقه) و شهر منطقهای (مگالوپولیس
یا زنجیره شهری ،ابر شهر ـ منطقه یا چندهستهای و ابر
منطقه) میباشند (مهدی زاده.)13۸3 ،
 2.2تعیین نوع محدوده با توجه به گونهبندی مناطق
شهر بنیاد
با تو جه به ویژگی های م حدوده موردم طال عه از قب یل
تشــابه و تجانس اقتصــادی و اجتماعی ،جریانات جمعیتی،
ســرمایهای ،خدماتی و کاالیی و وابســتگی و ارتباط عمیق
م یان مراکز و ســـکونت گاه های موجود این منط قه ازنظر
گونهبندی مناطق شهر بنیاد بسیار شبیه به منطقه شهری
عملکردی است.
منطقه شـــهری عملکردی :یک بازار کار ویژه (مجموعه
شهرستانهایی که نیروی کار را بهطور روزمره به شهرستان
مرکزی میفرستند) است). (Parr, 2005
 2.3تعیین مرز محدوده:
به طورکلی به ع لت گســـتردگی منط قه و انواع آن،
روش هــای مختلف و متعــددی برای تعیین محــدوده و
مرزهای آن بکار گرفته میشــود؛ ازجمله روش عددی وزن
بندی ،روش تحلیل جریانها ،روش جاذبه و غیره.
در پژوهش حاضــر بهصــورت ترکیبی ،روشهای تحلیل
جریانها ،تحلیل جاذبه و تحلیل خوشهای بکار بستهشده و
فرایند کار به شرح زیر بوده است:
مرحله اول) انتخاب شــهرســتانها که بر اســات تحلیل
جر یان و مدل جاذ به انت خاب شـــده ا ند :در این مرح له،
شهر ستانهایی که در فا صله یک ساعته با شهر ستان کرج
قرار دا شتند با بهرهگیری از برنامه گوگل مپ و با احت ساب
تراف یک موجود انت خاب گرد ید ند .شـــهرســـ تان های
انتخاب شده عبارتاند از :کرج ،نظرآباد ،ساوجبالغ ،قدت،
شهریار و مالرد.
مرحله دوم) تحل یل عامل ها و دســـ ته ب ندی عامل ها
دربســته نرمافزاری  :SPSSدر این مرحله ،تعدادی معیار و
شاخص برای ت شخیص همگنی شهر ستانهای موردنظر
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تعیین گرد ید که در نرم افزار  SPSSمورد ارز یابی قرار
گرفتند.
مرحله ســوم) تحلیل خوشــهای :درنهایت با اســتفاده از
تحلیل خو شهای ،سه خو شه به د ست آمد که نتایج آن در
جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  - 1خوشههای بهدستآمده از تحلیل خوشهای

خوشه اول
کرج

درنتیجه افت کیفیت زندگی و فقدان حداقل امکانات
زیستی و خدمات موردنیاز زندگی در پهنههایی از منطقه،
همچنین عدم حس تعلق و ناپایداری سرمایه اجتماعی،
رشد سریع جمعیت و افزایش میزان مهاجرتها که
مهمترین دالیل آن نزدیکی منطقه موردمطالعه به استان
ٔ
درجه
تهران و تبدیل نقاط روستایی پرجمعیت به شهر و در

خوشه دوم

خوشه سوم

بعدی تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی در سالهای گذشته بوده

نظرآباد

قدت

است ،اشاره کرد.

شهریار

 3-1-3مسئلههای محیط زیستی منطقه

مالرد

ازجمله مهمترین مسائل محیط زیستی منطقه میتوان
به میزان باالی آلودگی آب ،خاک ،هوا و صدا ،پراکنده رویی،
پایین بودن سرانه فضای سبز در منطقه ،نبود طرح جامع
پایش مناطق زیستمحیطی استان ،وجود آلودگیهای
ناشی از مصرف انرژیهای فسیلی و تجدید ناپذیر ،اشاره
کرد.

ساوجبالغ
مأخذ :نگارندگان

درنهایت خوشـــه های اول و دوم به علت همجواری و
واقعشـــدن در یک اســـتان مشـــترک بهعنوان محدوده
موردمطالعه انتخاب شدند.

 ۴-1-3مسئلههای اقتصادی منطقه

شکل  -2موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان البرز

ماخذ :نگارندگان

 .3تدوین بیانیه چشمانداز اولیه
 1-3مسئلهیابی اجمالی
 1-1-3مسئلههای کالبدی منطقه
ازجمله مهترین مسائل کالبدی در اسناد فرادست توزیع
ناعادالنه خدمات و زیرساختها است که مهمترین دلیل آن
را میتوان باال بودن مهاجرت در منطقه دانست ،عدم وجود
الگو و برنامهای جهت استفاده از زمین و هدایت سمت
توسعه شهر ،گسترش زیرساخت شبکههای ارتباطی و
ٔ
هزینههای ناشی از آن به علت گسترش شهر به اطراف و
شبکه ارتباطی نامناسب در برخی نقاط ،اشاره کرد.
ٔ
 2-1-3مسئلههای اجتماعی ،جمعیتی و فرهنگی
منطقه
ازجمله مهمترین مسائل اجتماعی ،میتوان به نابرابری و
عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در سطح منطقه و

طبق مطالعات انجامشده در اسناد فرادست ازجمله
مهمترین مسائل اقتصادی منطقه میتوان به کاهش سهم
فعالیتهای کشاورزی ،صنعت و خدمات در طول زمان در
شهرستان نظرآباد ،تنوع کم استقرار واحدهای صنعتی و
فعالیتهای انجامشده در شهرستان نظرآباد ،عدم
شکلگیری خوشههای صنعتی در استان البرز و افزایش
قیمت زمین ،اشاره کرد.
 5-1-3مسئلههای مدیریتی نهادی منطقه
از مهمترین مسائل مدیریتی نهادی منطقه میتوان به
مدیریت ضعیف دولتی و عدم توجه همهجانبه به مسائل
محیطزیستی ،فقدان الگو و برنامه جهت استفاده صحیح از
زمین و هدایت سمت توسعه شهرها ،عدم پایش و نظارت
دقیق بر تولید و انتشار آالیندهها و افزایش روزافزون
آالیندههای محیطی و کمبود نیروی کارشناسی متخصص
و آزموده ،اشاره کرد.
 2-3احکام فرادست
در این بخش مطالعات  5طرح فرادست طرح آمایش
استان البرز ،سند چشمانداز  2۰ساله جمهوری اسالمی
ایران ،برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه موردمطالعه
قرارگرفته است که احکام جمعآوریشده در قالب جدول
شماره  2بیانشده است.
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جدول  -2احکام فرداست
حکم برنامه

حیطه

اجتماعی اقتصادی

اقتصادی

 تعادل بخشی به توزیع جمعیت ،متناسب با منابع فعالیتها (برنامه پنجم توسعه) حفظ جمعیت شهرستانهای ساوجبالغ و نظرآباد در حد موجود (برنامه آمایش استان البرز) تعریف آستانه و اندازه بحرانی جمعیت بهمنظور اجتناب از تخریب منابع طبیعی (برنامه آمایش استان البرز) تعدیل شکاف الیههای اجتماعی شهر و روستا افزایش تعداد و سهم شاغلین صنعتی (برنامه ششم توسعه) رشد اقتصاد پایدار و بهرهمندی و بسیج کردن تمام امکانات در جهت رسیدن به اشتغالزایی باال (برنامه ششم توسعه) توسعه کشاورزی و باغداری و خدمات گردشگری در حوزه کوهستانی (برنامه آمایش استان البرز) -انجام برنامهریزی اقتصادی -اجتماعی متوازن و متجانس (برنامه آمایش استان البرز)

محیط زیستی

 توجه به ظرفیتهای محدود محیطزیستی و منابع طبیعی (برنامه پنجم توسعه) تهیه و اجرای برنامههای موردنیاز برای حفاظت محیطزیست در سطوح مختلف (برنامه آمایش استان البرز)ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفرههای آب زیرزمینی در کلیه دشتها (برنامه پنجم توسعه)-اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی (برنامه پنجم توسعه)

مدیریت نهادی

 اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی در جهت توسعه روستایی کشور جهت تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایریبا بهبود وضعیت اشتغال (برنامه ششم توسعه)
 آ سیب شنا سی دالیل عدم موفقیت سیا ستهای کنترلی جمعیت و هدایت تو سعه در چارچوب سیا ستهای ا ستانی(برنامه آمایش استان البرز)

مأخذ :نگارندگان

 3-3مرور انگاشتها و ارزشهای جهانی بهمنظور

کیفین زندگی ساکنان و سطح استاندارد زندگی آنان
بهاندازه توانایی خلق یک محیط ابتکاری نوآورانه در آن
است (.)Kostianen, 2000,p. 25

هولینگ تابآوری را توانایی سیستمهای تحت استرت
در بهبود و بازگشت به حالت اصلی خود تعریف میکند.
به بیان دقیقتر ،میزان اختاللی که در هر سیستم جذب
میشود و در همان حالت باقی میماند و درجهای که
سیستم توانایی باز سازماندهی خود را دارد ( Holling,

 3-3-3زیست پذیری

استنتاج چشمانداز
 1-3-3تابآوری

1973, p.23

 2-3-3رقابتپذیری
رقابتپذیری توانایی منطقه در جذب جریان اطالعات،
فنّاوری ،سرمایه ،فرهنگ ،مردم و سازمانهایی که در آن
مهم تلقی میشوند در کنار توانایی برای نگهداری و بهبود

زیست پذیری مفهومی کلی است که با برخی از مفاهیم
و اصطالحات دیگر همچون پایداری ،کیفیت زندگی و
کیفیت مکان ،و اجتماعات سالم مرتبط است
(.).Blassingame, 1998, p.8
 3-۴ارائه بیانیه چشمانداز اولیه
با توجه به مطالعات انجامشده در خصوص مسائل
اساسی ،انگاشتها ،احکام فرادست ،دیدگاه مسئولین،
چشمانداز تدوینشده در هر بخش بر اسات این  4عامل در
جدول شماره  3بیانشده است.

جدول  -3چشمانداز اولیه
حوزه

چشمانداز

اجتماعی

منطقهای است زیست پذیر با توزیع متوازن و متعادل جمعیت
منطقهای است دارای عدالت اجتماعی و دسترسی یکسان به خدمات زیستی

اقتصادی

منطقهای است رقابتپذیر با توزیع عادالنه ثروت
منطقهای است با زیرساختهای مناسب منطقهای با فرصتهای شغلی برابر در سطوح مختلف شهری

کالبدی

منطقهای است تابآور با مدیریت مناسب محیطی و روابط عملکردی
منطقهای است با توسعه برنامهریزیشده و رشد هوشمند
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محیطزیستی

منطقهای است دارای مدیریت مناسب زیست بومی در بهکارگیری منابع تجدید پذیر
منطقهای است با جمعیت پایدار و برنامهریزیشده جهت حفظ منابع
مأخذ :نگارندگان

با توجه به مسئلههای موجود ،و ویژگی انگاشتهای نامبرده

علت انتخاب آنها در جدول شماره  4آورده شده است.

جدول  - ۴دلیل انتخاب انگاشتها و ویژگی آنها
انگاشت

ویژگی انگاشت

علت انتخاب

تابآوری

ـ فقدان زیرساختهای مناسب
ـ مهاجرت روستاییان به شهرها
ـ توزیع نامتعادل جمعیت در مناطق
ـ عدم پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آالیندهها و افزایش
روزافزون آالینده های محیطی و کمبود نیروی کارشناسی متخصص

مدیریت محیطزیستی و پایداری ،ظرفیت یک
سیستم اقتصادی ـ اجتماعی

رقابتپذیری

ـ گسترش عدالت اجتماعی
ـ ایجاد زیرساختهای موردنیاز و جذب
سرمایهگذاریهای خارجی
ـ توانایی منطقه در جذب جریان اطالعات،
فنّاوری ،سرمایه ،فرهنگ ،مردم
ـ بهبود کیفیت زندگی
ـ توانایی خلق یک محیط ابتکاری نوآورانه

ـ توزیع ناعادالنه خدمات و زیرساختها
ـ افت کیفیت زندگی و فقدان حداقل امکانات زیستی
ـ تنوع کم استقرار واحدهای صنعت

زیست پذیری

ـ باال بودن مهاجرت در منطقه
ـ عدم وجود الگو و برنامهای جهت استفاده از زمین و هدایت سمت
توسعه شهر
ٔ
ـ تبدیل نقاط روستایی پرجمعیت به شهر
ـ مدیریت ضعیف دولتی و عدم توجه همهجانبه به مسائل
محیطزیستی
ـ عدم پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آالیندهها و افزایش
روزافزون آالینده های محیطی و کمبود نیروی کارشناسی متخصص

پایداری
بهبود کیفیت زندگی
گسترش اجتماعات سالم

ماخذ :نگارندگان

 ۴شناخت و تحلیل وضع موجود
در این بخش با توجه به انگاشتهای انتخابشده بخش قبل،
به شناخت و تحلیل وضع موجود با تکیهبر مسائل راهبردی
منطقه ،پرداختهشده است.
 1-۴شناسایی و تحلیل نظام محیطزیستی
 1-1-۴مناطق تحت حفاظت محیطزیست در استان البرز
منطقه حفاظتشده البرز مرکزی

در سال  1346برابر مصوبه قانونی شورای عالی شکاربانی
و نظارت بر صید ،البرز مرکزی ،با مساحت  64119هکتار،
بهعنوان منطقه حفاظتشده محسوب شده است (شکل .)3

شکل  -3منطقه حفاظتشده البرز مرکزی
مأخذ :نگارندگان

 2-1-۴شناسایی وضعیت آالیندههای محیطی منطقه
و محیط بالفصل
پهنهبندی استان ازنظر آلودگیها شامل شبکه راههای
ارتباطی ،کارخانهها و کارگاههای بزرگمقیات و منفرد،
شهرکهای صنعتی ،شهرها ،اراضی کشاورزی است.
25

فصلنامه مطالعات شهر و منطقه .شماره  .3بهار 1395

گاز و آب و برق و وجود فضاهای باز و سبز در این شهرستان
اشاره کرد؛ و از مهمترین دالیل پایین بودن میزان زیست
پذیری در شهرستان نظرآباد نبود فضاهای سبز و باز است.
 2-۴شناسایی و تحلیل نظام اقتصادی منطقه
 1-2-۴مزیتهای رقابتی منطقه
برای به دست آوردن مزیتهای رقابتی از دو روش مدل
استفادهشده است که اولین روش استفاده از مدل تغییر
سهم ۷است.

شکل  -۴پهنهبندی استان ازنظر آلودگیها
مأخذ :نگارندگان

جدول  -6نتایج تغییر سهم فعالیتهای عمده در محدوده

 3-1-۴سنجش وضعیت زیست پذیری منطقه و
محیط بالفصل با تأکید بر جنبههای محیطزیستی
مفهوم
با توجه به اطالعات جمعآوریشده پیرامون مفهوم
زیست پذیری و دستیابی به جدول اعتبارسنجی،
شاخصهای موردنظر انتخابشده و با استفاده از روش
تحلیل سلسلهمراتبی به سنجش زیست پذیری منطقه
پرداختهشده است.
جدول  -5معیارها و زیرمعیارهای سنجشزیستپذیری محیط زیستی
اجتماعی

اقتصادی

محیطزیستی

زیرساختی

دستیابی به
مراکز آموزشی

دسترسی به
اشتغال

دسترسی به
فضای سبز

دسترسی به
برق

توانایی تأمین
مسکن
موردنیاز

آلودگی
محیطزیست

دسترسی به
گاز

توانایی تأمین
وسایل نقلیه
موردنیاز

شرایط اقلیم

دستیابی به
مراکز بهداشتی

دسترسی به
آب

نظرآباد

1

مستغالت ،اجاره و فعالیتهای کسبوکار

2۷۰1۰

صنعت – ساخت

192۰6

ساختمان

5۰4۰

کشاورزی ،ماهیگیری و جنگلداری

433۸

اداره امور عمومی ،دفاع وتامین اجتماعی اجباری

3436

حملونقل و انبارداری و ارتباطات

3139

بهداشت و مددکاری اجتماعی

2۷21

سایرفعالیتهای خدمات عمومی

156۰

آموزش

1516

واسطهگریهای مالی

13۷9

هتل و رستوران

354

تأمین برق ،گاز و آب

2۷۷

استخراج معدن

122.1

عمدهفروشی ،خردهفروشی

-149۸۸

ساوجبالغ

شکل  -5سنجش زیست پذیری منطقه

جدول  -۷ارزشافزوده و میزان بهرهوری فعالیتهای

مأخذ :نگارندگان

با توجه به نتایج مذکور ،باالترین وضعیت زیست پذیری
در شهرستان ساوجبالغ است که از مهمترین دالیل آن
میتوان به نرخ اشتغال باال در این شهرستان و مصرف بهینه
Shift Share
26

فعالیت عمده

مستغالت ،اجاره و فعالیتهای کسبوکار ،صنعت –
ساخت و ساختمان دارای بیشترین تغییر سهم هستند .از
طرفی تنها فعالیتی که تغییر سهم آن منفی بوده
عمدهفروشی و خردهفروشی است.
روش دیگر برای شناسایی مزیتهای رقابتی استفاده از
دادههای ارزشافزوده است.

1.19

کرج

NS+RS+IM

مأخذ :نگارندگان

مأخذ :نگارندگان

0.9

مجموعه شهری کرج در سال ۸5

7

عمده در محدوده مجموعه شهری کرج در سال 9۰
فعالیت عمده

ارزشافزوده البرز
9۰

میزان
بهرهوری

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج
کشاورزی،
جنگلداری

ماهیگیری

و

۰.29۸

۸2۸۸

استخراج معدن

151.2

۰.۰41

صنعت -ساخت

31۸92

۰.199

تأمین برق ،گاز و آب

۷31

۰.11۷

ساختمان

6۷۰9

۰.۰۸۸

عمدهفروشی ،خردهفروشی

4525

۰.۰4۷

حملونقل و انبارداری و
ارتباطات

5524

۰.۰۸9

واسطهگریهای مالی

235۰

۰.192

مستغالت ،اجاره و فعالیتهای
کسبوکار

3۸655

5.162

اداره امور عمومی ،دفاع و
تأمین اجتماعی اجباری

56۷5

۰.۰99

آموزش

بهداشت
اجتماعی

و

مددکاری

ساختار اشتغال در نقاط شهری استان البرز متکی به
چهار گروه فعالیتی "صنعت -ساخت"" ،ساختمان"،
"عمدهفروشی و خردهفروشی" و "حملونقل ،انبارداری و
ارتباطات" است .چهار گروه فعالیتی مذکور در سال 139۰
بالغبر  62درصد از اشتغال نقاط شهری استان را به خود
اختصاص دادهاند ،درحالیکه سهم آنها از اشتغال نقاط
شهری کشور  54/۸درصد بوده است.
 3-2-۴شناسایی وضعیت توسعهیافتگی منطقه
در اینجا برای سنجش توسعهیافتگی ابتدا شاخصهای
توسعهیافتگی طبق جدول شماره  ۸جمعآوریشده و سپس
نسبت به واحد مرجع (استان) اندازهگیری شده است.
جدول  -۸شاخصهای توسعهیافتگی

311۰

۰.۰۸5

زمینه

شاخص

4635

۰.249

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

نسبت خانوارهای استفادهکننده از رایانه ،نسبت
خانوارهای استفادهکننده از برق ،تعداد صندوق پستی
موجود در منطقه و نسبت آزادراه بهکل راهها

مأخذ :نگارندگان

با توجه به جدول شماره  ۷مستغالت ،اجاره و فعالیتهای
کسبوکار و فعالیت صنعت ـ ساخت به ترتیب بیشترین
ارزشافزوده برای منطقه را رقمزدهاند .از طرفی با توجه به
تعداد افراد شاغل در هر فعالیت و ارزشافزوده ناشی از هر
یک از فعالیتها ،فعالیت مستغالت ،اجاره و فعالیتهای
کسبوکار با اختالف بسیار زیاد و قابلمالحظه بیشترین
بهرهوری در میان فعالیتها را به خود اختصاص دادهاند.
کشاورزی ،ماهیگیری و جنگلداری ،بهداشت و مددکاری
اجتماعی و صنعت و ساخت فعالیتهایی هستند که
بهرهوری آنها بیشتر از بهرهوری مجموعه تمامی فعالیتها
بوده است.
 2-2-۴شناسایی ساختار اقتصادی منطقه
بهمنظور شناخت ساختار اقتصادی منطقه ،طبقهبندی
گروههای عمده فعالیتی بر مبنای  ISICصورت گرفته است.
3.6
5۸.6

3۷.۸

مأخذ :نگارندگان
۰.52۰

نظرآباد

۰.۷۰5

کرج

۰.561

ساوجبالغ

شکل  -۷وضعیت توسعهیافتگی مجموعه شهری کرج
مأخذ :نگارندگان

وضعیت توسعهیافتگی شهرستان کرج در منطقه باالترین
میزان است که مهمترین دالیل آن را میتوان باال بودن نرخ
شهرنشینی ،اشتغال متخصصین و استفاده بیشتر از رایانه
دانست.

 3-۴شناسایی و تحلیل نظام اجتماعی،
جمعیتی و فرهنگی منطقه
صنعت

کشاورزی

شکل  -6وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی
مأخذ :نگارندگان

 1-3-۴ویژگیهای جمعیتی و تراکمی منطقه
 1-1-3-۴نرخ رشد جمعیت
طبق جدول  9نرخ رشد جمعیت طی سالهای -13۸5
 9۰کاهشیافته است که نشاندهنده کاهش جمعیت طی
2۷
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میزان روستا نشینی

دوره مذکور است .اما در منطقه موردمطالعه شهرستان کرج
دارای باالترین نرخ رشد در سال  9۰هست که میتوان دلیل
آن را نزدیکی به پایتخت دانست.

98.1

میزان شهرنشینی

79.3

53.5 46.5
20.7

جدول  -9نرخ رشد جمعیت در محدوده مجموعه شهری
1.9

کرج در سالهای 9۰-۸5
شهرستان
کرج
ساوجبالغ
نظرآباد

سال

جمعیت

نرخ رشد جمعیت

13۸5

156312۸

۸.3

139۰

1۷۰۸4۸9

3.2

شکل  -۸میزان شهرنشینی و روستانشینی در منطقه

13۸5

1۸9۸۸3

۸.4

مأخذ :نگارندگان

139۰

219612

3

13۸5

12۸۷25

5.۸

139۰

14116۰

1.9

مأخذ :سرشماری نفوت و مسکن 9۰- 13۸5

 2-1-3-۴میزان شهرنشینی و روستانشینی
رشد شهرنشینی در کشور و استان در درجه اول به سبب
تبدیل نقاط روستایی پرجمعیت به شهر و یا پیوستن
روستاهای حاشیه شهرها به شهرهای همجوار و در
درجههای بعدی تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی در سالهای
گذشته بوده است.

ساوجبالغ

نظرآباد

 3-1-3-۴میزان تراکم جمعیتی
طبق جدول  11م شخص می شود که در کل دوره -9۰
 13۸5بــه واســـطــه نرخ رشــــد جمعیتی هر یــک از
شــهرســتانهای منطقه موردمطالعه ،تراکم جمعیتی آنها
نیز تغییر کرده اســـت که در ســـاوجبالغ و نظرآباد این
تغییرات فزاینده بوده اســـت .اما دراینبین تراکم جمعیتی
در شهرستان کرج بسیار باالتر از سایر شهرستانهاست.
جدول  -11میزان تراکم جمعیت در محدوده مجموعه
شهری کرج در سال 9۰
شهرستان

سال

مساحت
(کیلومترمربع)

کرج

139۰

14۰6

1215

سال

شهرنشینی

ساوجبالغ

139۰

115۸.1

1۸9.6

1365

61.6

نظرآباد

139۰

5۸6.۸

24۰.5

13۷5

۸4.۷

13۸5

96.5

139۰

9۸.1

1365

31

13۷5

34.6

13۸5

39.3

139۰

46.5

1365

32.4

13۷5

۷1.4

13۸5

۷5.9

جدول  -12نرخ سواد در محدوده مجموعه شهری کرج

139۰

۷9.3

در سال 9۰

شهری کرج در سالهای 65-9۰

کرج

کرج

میزان
تراکم

جدول  -1۰میزان شهرنشینی در محدوده مجموعه
شهرستان

نظرآباد

ساوجبالغ

مأخذ :سرشماری نفوت و مسکن 13۸5 - 9۰

مأخذ :سرشماری نفوت و مسکن 9۰- 13۸5

 2-3-۴ویژگیهای اجتماعی منطقه
 1-2-3-۴وضعیت سواد
تعداد باسوادان شهرستان کرج  1639۸66نفر و مقداری
در حدود  %91است و پسازآن شهرستانهای نظرآباد با
 ۸62۰5نفر باسواد ( )%5و ساوجبالغ با  ۸3126نفر باسواد
( )%6به ترتیب رتبههای دوم و سوم را ازنظر تعداد باسوادان
به خود اختصاص دادهاند.

شهرستان

تعداد باسوادان

نرخ سواد

کرج

1639۸66

۰.۸21

نظرآباد

۸62۰5

۰.612

ساوجبالغ

۸3126

۰.3۷9

مأخذ :سالنامه آماری استان البرز

2۸

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج

 3-3-۴وضعیت شاخصهای نیروی انسانی شامل

۰.954

اشتغال و بیکاری
تعداد شاغلین شهرستان کرج مقداری در حدود %۸5
است و پسازآن شهرستانهای ساوجبالغ با  %9و نظرآباد
 %6به ترتیب رتبههای دوم و سوم را پس از شهرستان کرج
ازنظر تعداد شاغلین به خود اختصاص دادهاند.
جدول  -13نرخ اشتغال و بیکاری در محدوده مجموعه
شهری کرج در سال 9۰

۰.۸۸1
۰.۸26

نظرآباد

ساوجبالغ

کرج

شهرستان

نرخ اشتغال

نرخ بیکاری

شکل  -9کیفیت زندگی

کرج

۰.4۷1۰63

۰.52۸93۷

مأخذ :نگارندگان

نظرآباد

۰.4531۸۸

۰.546۸12

ساوجبالغ

۰.469214

۰.53۰۷۸6

مجموع

1.39.466

1.6۰6536

وضعیت کیفیت زندگی در شهرستان کرج باالترین میزان
در منطقه است که مهمترین دالیل آن را میتوان باال بودن
نرخ باسوادی و توجه به آموزش ،مراکز درمانی و بهداشت،
و همچنین باال بودن نرخ اشتغال زنان و باال بودن میزان
فضای باز و سبز دانست ،اما وضعیت کیفیت زندگی نظرآباد
پایینترین میزان در منطقه است که مهمترین دلیل آن را
میتوان عدم وجود فضاهای سبز و باز دانست.

مأخذ :سرشماری نفوت و مسکن 9۰

 ۴-3-۴وضعیت کیفیت زندگی در منطقه
کیفیت زندگی معیاری برای سنجش میزان تأمین
نیازهای روحی ،روانی و مادی جامعه و خانواده و
دهنده ویژگیهای کلی اجتماعی و اقتصادی یک
ٔ
نشان
ناحیه است ( .)Pal,2005که در اینجا با توجه به اطالعات
جمعآوریشده درباره آن و دستیابی به جدول
اعتبارسنجی مربوطه ،شاخصهای زیر انتخاب و به روش
تحلیل سلسلهمراتبی  AHPموردسنجش قرارگرفته است.
جدول  -1۴شاخصهای کیفیت زندگی
زمینه

شاخص

اجتماعی

تعداد مدارت به نسبت دانشآموزان ،نرخ
طالق ،نرخ مرگومیر ،نرخ باسوادی ،اتاق به
ازای هر نفر و تعداد مراکز بهداشتی به نسبت
جمعیت

اقتصادی

نرخ اشتغال زنان ،نرخ بیکاری ،نرخ مشارکت
اقتصادی و نرخ مهاجرت

محیط
زیستی

مساحت جنگل و فضای سبز
مأخذ :نگارندگان

 5تحلیل مسائل راهبردی منطقه
در این بخش به بررسی و تحلیل مسائل راهبردی منطقه و
ری شهها و پیامدهای هر یک از آنها پرداخته شده ا ست و
درنهایت با توجه به ویژگی های هر یک از این مســـائل و
دال یل وقوع آن ،نظر یه پا یه موردن یاز برای حل مســـئ له
پیشــنهادشــده اســت .در جدول شــماره  15نیز مســائل
راهبردی منط قه به همراه متغیر های اثر گذار بر روی آن
آورده شده است
جدول  -15مسائل راهبردی منطقه به همراه متغیرهای
اثرگذار بر روی آنها
متغیر مستقل
()Input

متغیر مستقل
میانی ()Output
و

ـ افزایش میزان مهاجرت در
منطقه
ـ باال بودن میزان شهرنشینی در
منطقه
ـ وابستگی به تهران
ـ مهاجرت بیرویه
ـ تراکم جمعیت
ـ میزان باالی شهرنشینی
ـ فقدان برنامه

تراکم
ـ
پراکندگی
جمعیت در منطقه
ـ عدم تعادل در
توزیع خدمات و
زیرساختها

مسئله راهبردی
()Outcome

کمبود خدمات
زیرساختی

پراکنش
نامتوازن
خدمات

تابآوری پایین
در ابعاد
زیرساختی

29
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ـ باال بودن میزان شهرنشینی در
منطقه
ـ افزایش میزان مهاجرت در
منطقه

پراکنش نامتوازن
خدمات

ـ استقرار نامناسب فعالیتها
ـ دسترسی نامناسب به خدمات
و کمبود سرانه برخی کاربریها

عدم رعایت
ضوابط پدافند
غیرعامل

ـ وجود خدمات بیشتر در کرج
نسبت به سایر شهرستانها
ـ میزان مهاجرت باال به
شهرستان کرج

تک مرکزی بودن
منطقه

فقدان
سلسلهمراتب
شهری

ـ تفاوت قیمت زمین و مسکن
ـ نزدیکی کرج به تهران
ـ وضعیت زیرساختهای موجود

وابستگی
عملکردی کرج به
تهران

خوابگاهی بودن
شهر کرج

ـ مهاجرت و افزایش جمعیت و
باال بودن نرخ رشد
ـ هجوم روستاییان به شهر

زمینهای رهاشده
در داخل شهر و
به وجود آمدن
شهرکهای
مختلف در اطراف

تراکم نسبی جمعیت در استان البرز همواره بیش از
تراکم موجود در کشور بوده است ،که این میزان در استان
نهتنها در طول سالها کاهش نیافته است بلکه روندی
افزایشی داشته که میتوان مهمترین دالیل آن را
مهاجرتپذیری باال و گسترش شهرنشینی ناشی از تبدیل
نقاط روستایی پرجمعیت به شهر دانست.

ـ تردد باالی وسایل نقلیه
شخصی
ـ کمبود وسایل نقلیه عمومی
ـ نیروگاهها
ـ وجود کارگاههای صنعتی
ـ مرکز دفن زباله

1000
500
0

13۷5
13۸5
139۰
ساوجبالغ
نظرآباد

مأخذ :نگارندگان

پراکنده رویی

برای بررسی دومین عامل یعنی توزیع ناعادالنه خدمات از
روش ضریب توزیع استفاده شده است .با توجه به محاسبات
انجامشــده طبق جدول شــماره  16شــاخص ضــریب توزیع
برای کلیه فعالیتهای خدماتی در شهر ستان کرج بزرگتر
از یک اســـت که نشـــان دهنده تمرکز کلیه فعالیت های
خدماتی در این شهرستان است.

آلودگی هوا

جدول  -16نتایج ضریب توزیع شهرستانهای منطقه
زیست پذیری
پایین

کرج

شرح فعالیت

۰.3

۰.46

1.91

۰.33

۰.32

1.۸۷

۰.36

۰.43

آلودگی اراضی
کشاورزی

هتل و رستوران

ـ بزرگراه -آزادراه
ـ راهآهن

آلودگی صوتی

حمــل ونقــل ،انبــارداری و
ارتباطات

مأخذ :نگارندگان

 1-5تحلیل مسئله پراکنش نامتوازن جمعیت
برای اثبات مسئله از ضریب آنتروپی استفادهشده است.،
این ضــریب از  ۰.51در ســال  ،1365به  ۰.4۸در ســال
 139۰کاهشیافته ا ست که بیانگر گ سترش روند نابرابری
در توزیع جمع یت مناطق موردنظر و عدم توازن در توزیع
جمعیت مناطق شهری بوده است.
این مسئله ناشی از دو متغیر مستقل میانی است که
عبارتاند از :تراکم نسبی جمعیت و توزیع ناعادالنه خدمات.

ساوجبالغ

نظرآباد

عمدهفروشی ،خردهفروشی،
1.۸۸
تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

ـ وجود کارگاههای صنعتی
ـ مرکز دفن زباله
ـ فاضالبهای بیمارستانی
ـ پسماند خانگی

3۰

1365
کرج

شکل  -1۰تراکم جمعیتی در منطقه

کاهش نیروی
بخش کشاورزی و
از بین رفتن
اراضی کشاورزی

فقدان مدیریت یکپارچه

1500

م ستغالت ،کرایه و خدمات
کسبوکار

1.95

۰.29

۰.23

اداره امور عمومی و د فاع و
تأمین اجتماعی

1.۸۸

۰.34

۰.3۷

آموزش

1.۸6

۰.33

۰.44

ب هداشــــت و مدد کاری
اجتماعی

1.93

۰.26

۰.31

ســــایر خد مات عمومی،
اجتماعی شخصی و خانگی

1.۸9

۰.34

۰.4

مأخذ :نگارندگان

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج

از طرفی ،این دو عا مل نیز از دالیلی همچون م هاجرت و
نحوه توزیع جمعیت در نقاط شــهری و روســتایی نشــأت
میگیرند.
مهاجرت بهعنوان یکی از مؤلفه های اســـاســـی تغییرات
جمع یت در منط قه محســـوب می شـــود که با تو جه به
سر شماری نفوت و م سکن سال  ،139۰ا ستان البرز طی
دوره  5ساله  13۸5-9۰مهاجرپذیرترین استان کشور است
که این موضـــوع نشـــاندهنده جاذبه باالی منطقه برای
ســکونت و فعالیت اســت .در بررســی هدف از مهاجرت در
منطقه مشخصشده است.
60.00
50.00

تابآوری ت شخیص داده شد .محدوده موردنظر ازنظر نرخ
مهاجرت و میزان شــهرنشــینی باالترین درصــد (،%16.4
 )%9۰.5را دا شته ا ست (مرکز آمار ایران) .از طرفی تبدیل
روستاهای پرجمعیت به شهر و فقدان برنامه در این شهرها
به کمبود خدمات زیرساختی دامن زده است .ازنظر پدافند
غیرعامل نیز یافتههای پژوهش به صورت جدول شماره 1۷
است.
جدول  -1۷وضعیت محدوده از دیدگاه اصول ضوابط پدافند
غیرعامل
اصول

نقاط ضعف منطقه از دیدگاه پدافند غیرعامل

اختفا

قرارگیری  ۸بیمارستان در کنار هم در شهرستان
کرج

فریب

قرارگیری عمده فعالیتهای اقتصادی در محور
تهران قزوین و بزرگسری کرج

جدایی

استقرار فعالیتهای اقتصادی در محور شریانی و
توسعه خطی

پراکندگی

فقدان سلسلهمراتب بین مراکز و وجود سازمان
فضایی تمرکزگرا

چند
عملکردی

کمبود فضاهای باز و عدم کارایی مترو در مواقع
بحران

نفوذپذی
ری

عدم دسترسی شهرستانهای ساوجبالغ و نظرآباد به
شبکه ریلی و خطوط مترو

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

اظهارنشده

سایر

پیروی از خانوار

دستیابی به…

انجام یا پایان…

پایان تحصیل

تحصیل

انتقال شغلی

جستجوی…

جستجوی کار

کرج
ساوجبالغ
نظرآباد
شکل  -11هدف مهاجرت 9۰-13۸5
مأخذ :سالنامه آماری استان البرز

در ارت باط با توزیع جمع یت در م ناطق شـــهری و
رو ستایی ،تجمع امکانات و منابع در شهرها باعث شده تا
حجم قابلتوجهی از جمع یت برای یافتن شـــغل و درآمد
مناسب از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کنند.
در این برنامه برای حل مســئله پراکنش نامتوازن جمعیت
از تابآوری اجتماعی استفادهشده است.
 2-5تحل یل مسئئئ له تاب آوری پایین در اب عاد
زیرساختی
از متغیر های تأثیر گذار بر این مســـئ له کمبود خد مات
زیر ساختی ،پراکنش نامتوازن خدمات و عدم رعایت ا صول
پداف ند غیر عا مل هســـت ند .ج هت ارا ئه راه حل برای این
مســـئله ،از مبانی نظری تاب آوری بهره برده ایم .در ابتدا
برای اثبات این موضوع ،محدوده موردنظر با دو سطح کالن
(اســتان تهران و کشــور ایران) مقایســه شــده و درنهایت
تشخیص داده شد که این محدوده ازنظر امکانات آموزشی
و خ صو صا درمانی با کمبود شدید روبرو ا ست .با تحلیل
ســلســلهمراتبی ،ســنجش وضــعیت محدوده انجام شــد و
درنهایت شهر ستان کرج با  ،۰.49شهر ستان ساوجبالغ با
 ۰.35و شـــهرســـ تان نظرآ باد با  ۰.15ازل حاظ میزان

مأخذ :نگارندگان

 3-5تحلیل مسئله خوابگاهی بودن شهر کرج
بیش ترین جمعیت ورودی به تهران بین ســـاعات  6تا
 1۰صـــبح و اوج ورودی تا ســـاعت  ۸صـــبح اســـت که
بیشترین آن مربوط به مردم شــهر کرج اســت (2۰1569
نفر) .بعد از ســـاعت  1۰این امر بهشـــدت کاهش مییابد
(رضائی و اوغلی وسعت؛ .)13۸9
25000
20000
15000
10000
5000
0

۰ 2 4 6 ۸ 1۰ 12 14 16 1۸ 2۰ 22
کرج به تهران

تهران به کرج

شکل  -12اطالعات ترددشماری میان تهران و کرج
مأخذ داده خام :سازمان راهداری و حملونقل جادهای1394 ،

دلیل ا صلی این م سئله را میتوان واب ستگی عملکردی
کرج به تهران و وجود پدیده نخست شهری اشاره کرد ،این
عوامل باعث شده است که قویترین پیوند در سطح منطقه
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کالنشـــهری تهران میان دو شـــهر تهران و کرج و پیوند
ب سیار قوی شهر ستان کرج با ا ستان تهران م شاهده شود
(داداش پور.)1394 ،
در این برنامه بهمنظور کاهش وابسـتگی عملکردی کرج
به تهران و درنتیجه بهبود مســـئله خوابگاهی بودن شـــهر
کرج از انگاشت رقابتپذیری استفادهشده است.

مختلف در اطراف و کاهش نیروی بخش کشـــاورزی و از
بین رفتن اراضی کشاورزی هستند.
م ساحت بافت شهری کرج ،در سال  13۸۰بیش از 63
برابر آن در سال  1345شده است.
جدول  - 2۰مساحت شهر کرج در سالهای مختلف
سال

مساحت

 ۴-5تحلیل مسئله فقدان سلسلهمراتب شهری

133۰

19

با توجه به جدول شماره  1۸نتایج حاصل از مدل رتبهاندازه
برای شهرهای منطقه ،بیانگر فقدان سلسلهمراتب شهری و
سلطه نخست شهری است.

1345

1۰۸

1356

1143

136۷

2۸1۰

13۷6

54۸۰

13۸1

۷۰۰۰

جدول  -1۸نتایج مدل رتبهاندازه
شهرستان

کرج

ساوجبالغ

نظرآباد

رتبه

1

3

4

جمعیت واقعی

156312۸

219612

14116۰

جمعیت بر مبنای
رتبهاندازه

156312۸

521۰42

39۰۷۸2

1.۰۷۰2

1.۰۸5۸

۷

11

Q
نسبت جمعیت
شهر نخست به
جمعیت این شهر

1

یکی از مهمترین عوامل این مســـئله تک مرکزی بودن
منطقه اسـت( .جدول  )19شهر ستان کرج بهعنوان نخ ست
شـــهر ،در هر  3دوره با بیشترین جمعیت با درجه فوق برتری
( ۰.65تا  )1بر نظام شهری ا ستان حاکم بوده ا ست .البته این
مقدار در سال  139۰با کاهش چ شمگیری روبرو بوده که دلیل
این کاهش جدا شدن شهرستان فردیس از این محدوده است.
جدول -19نتایج شاخص چهار شهر
13۷5

13۸5

139۰

۰.۸26

۰.۸36

۰.۷15

مأخذ :نگارندگان

یکی از عوامل که منجر به تک مرکزی شـــدن منطقه
شده است ،توزیع نامتعادل خدمات در منطقه است.
عاملی دیگر میزان مهاجرت باال به کرج نســبت به دیگر
شــهرســتانها اســت که از دالیل آن تفاوت قیمت و اجاره
م سکن میان کرج و تهران و فا صله زمانی کم میان این دو
شهر است.
 5-5تحلیل مسئله پراکنده رویی
دو عامل اصــلی در شــکلگیری این مســئله زمینهای
رهاشـــده در داخل شـــهر و به وجود آمدن شـــهرکهای
32

روســتاییان به شــهر را نام برد که در بخش  4به آنها پرداخته
شد.

 6-5تحلیل مسئئئله سئئط پایین زیسئئت پذیری
محیطی با توجه به آلودگیهای وضع موجود استان

مأخذ :نگارندگان

شاخص  4شهر

مأخذ :برنامه آمایش استان البرز1393 ،
از مهمترین دالیل افزایش زمینهای رهاشــده در داخل
شـــهر و به وجود آمدن شـــهرکهای مختلف در اطراف را
میتوان مهاجرت ،افزایش جمعیت ،باال بودن نرخ ر شد و هجوم

تردد باالی و سایل نقلیه شخ صی ،کمبود و سایل نقلیه
عمومی ،وجود مرکز دفن ز با له ،نیرو گاه ها ،کار گاه های
صــنعتی ،فاضــالب بیمارســتانی ،پســماندهای خانگی و
درن هایت عبور آزادراه تهران قزوین از م حدوده و حضـــور
راهآهن با توجه به آلودگی صـوتی آن منجر به آلودگیهای
هوا ،آلودگی اراضی کشاورزی و آلودگی صوتی شدهاند که
درن ها یت ت حت عنوان زیســــت پذیری پایین محیطی
موردبررسی قرار گرفتند.
همانطور که در شــکل  13مشــخص اســت ،با افزایش
میزان مصرف بنزین در محدوده مواجه هستیم.
900

850
800
750
700

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

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج

از طرفی همانطور که در شکل شماره  14م شخص ا ست
نسبت جمعیت تحت پوشش تأسیسات فاضالب در استان
البرز حدودا نصف کشور است که منجر به تولید آلودگی از
طریق پسابهای خانگی شده است.

شکل  -1۴نسبت جمعیت تحت پوشش سیستم فاضالب
ماخذ :شرکت مهندسی آب و فاضالب

کارگاههای صنعتی ا ستان البرز ازلحاظ دفع پ سابها و
تجهیزات حفاظتی در وضعیت نامناسبی به سر نمیبرند .و
درنهایت نقشه آلودگی استان تولید شد که در شکل شماره
 16مشاهده میشود.
۰.۰16

درصد

۰.۰۰2

۰.۰۰1

البرز

تهران

در دنیای کنونی که سرعت تغییرات تأثیرات شگرفی بر
تصمیمگیریها و اقدامات گذاشته است و عدم قطعیت و
پیچیدگیها در حال افزایش است ،اتکای به پیشبینیها و
داشتن یک برنامه خاص برای آینده نمیتواند قابلاطمینان
باشد .این شرایط برنامه ریزان را بهسوی ایجاد ابزارهای
جدیدی در برنامهریزی همچون برنامهریزی سناریوی و
سناریو نگاری سوق داده است.
ازاینرو برای تهیه این برنامه از سناریوها ا ستفاده شده
است .بدین منظور برای تولید سناریوها ،ابتدا به شناسایی
پیشـــران هــا ۸پرداختــه و پس ازآن بــا توجــه بــه میزان
تأثیر گذاری و عدم قطع یت هر کدام از پیشـــران ها،
پی شرانهای برتر انتخاب شدهاند .درنهایت نیز با ا ستفاده از
نرمافزار سناریو ویزارد ،9از میان تمامی سناریوهای ممکن
 3سناریوی برتر معرفیشدهاند.
 1.6شناسایی پیشرانها
نیروهای پیشران عناصری هستند که باعث حرکت و
تغییر در طرح اصلی سناریوها شده و سرانجام داستان را
مشخص میکنند (زالی 1392 ،به نقل از Schwartz,
 .)1991در این مرحله پیشرانهای تأثیرگذار بر توسعه
منطقه شناسایی و بررسیشده است.
 2.6انتخاب پیشرانهای برتر
در این برنامه برای شناسایی پیشرانهای با اولویت نخست،
از روش دومحوری با  GBNاستفادهشده است که در آن
معیار انتخاب پیشرانهای برتر ،میزان تأثیرگذاری و عدم
قطعیت باالتر است که نتایج آن در شکل شماره  1۷آمده
است.

کشور

شکل  - 15سهم استفادهکنندگان از وسایل حملونقل
عمومی در کشور و استانهای البرز و تهران

شکل  -16آلودگیهای استان البرز
مأخذ :نگارندگان
شکل  :1۷انتخاب پیشرانهای برتر
مأخذ :نگارندگان

 6سناریو نگاری

Driving force

8

Scenario Wizard

33
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در این گام ،بعد از انتخاب پیشرانهای برتر ،چیستی و توانایی
و بازدارندگی پیشرانها موردبررسی قرارگرفته است.

 3.6معرفی سناریوهای مطلوب توسعه آینده
برای به دست آوردن سناریوی منتخب از نرمافزار سناریو
ویزارد استفادهشده است که خالصهای از نتایج آن در جدول

شماره  21آورده شده است .در ستون سناریو شماره یک
این
جدول ،که سناریوی منتخب است ،آیندههای محتمل هر
پیشران آورده شده است.

جدول  :21معرفی سناریو مطلوب توسعه آینده
پیشران

سناریو 1

سناریو 2

سناریو 3

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

منابع انرژی

مدیریت صحیح انرژی

بیتوجهی به مدیریت صحیح

بیتوجهی به مدیریت صحیح

انرژی

انرژی

نظام مراکز

چندمرکزی

تک مرکزی

تک مرکزی

رابطه با پیرامون

استقالل از تهران

وابستگی به تهران

وابستگی به تهران

عدمحمایت از سرمایهگذاری

عدمحمایت از سرمایهگذاری

رشد هوشمند

ادامه وضع موجود

ادامه وضع موجود

توجه به پتانسیلهای

عدم توجه به پتانسیلهای

عدم توجه به پتانسیلهای

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

صنعت

صنعت

خدمات

سرمایهگذاری
الگوی توسعه
توسعه کشاورزی
ساختار فعالیت

تشویق و حمایت از
سرمایهگذاری

مأخذ :نگارندگان

 ۷تدوین اهداف ،راهبردها و سیاستها
 1-۷تدوین اهداف
با توجه به سناریوی برتر ،انگاشتهای انتخابشده برای
رویارویی با مسائل راهبردی منطقه و احکام فرادست4 ،
هدف زیر برای برنامه تدوینشده است:
ـ دستیابی به اقتصاد خودکفا ،رقابتپذیر و درونزا
ـ توسعه متوازن منطقهای
ـ زیست پذیری با مدیریت صحیح انرژی

3۴

ـ حکمروایی
 2-۷تدوین راهبردها
در این مرحله برای تدوین راهبردهای هر یک از اهداف از
ماتریس سوات استفادهشده است که نتایج آن در جداول
شماره  22تا  25آمده است.

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج

جدول شماره  -22ماتریس سوات مرتبط باهدف اقتصاد خودکفا ،رقابتپذیر و درونزا در منطقه
محیط داخلی

هدف :اقتصاد خودکفا ،رقابتپذیر و درونزا در
منطقه

فرصت ()O
محیط خارجی

 1ـ نزدیکی به استان تهران
 2ـ وجود راههای مواصالتی مهم و حیاتی از قبیل
راهآهن سراسری و راههای ترانزیت کریدور شمال به
جنوب و غرب به شرق و دسترسی مناسب به
فرودگاههای بینالمللی امام خمینی و مهرآباد
 3ـ امکان استفاده از داراییهای محیطی با توجه به
وجود مناطق حفاظتشده
 4ـ امکان بهرهبرداری بیشتر از معادن
 5ـ امکان بهرهبرداری اقتصادی از توسعه گردشگری
 6ـ دسترسی به جمعیت ساکن در تهران و تأمین
امنیت سرمایهگذاری
 ۷ـ امکان کسب درآمد اقتصادی با توجه به توسعه
نقش ترانزیتی
 ۸ـ قرارگیری منطقه در مرکز ثقل استانهای صنعتی
کشور
 9ـ نزدیکی به بزرگترین مرکز دانشگاهی کشور و
وجود نیروهای تحصیلکرده
 1۰ـ امکان بهرهمندی از سرمایهگذاری بخش
خصوصی
 1ـ ممنوعیت توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی جدید
در شعاع  12۰کیلومتری تهران
 2ـ قرارگیری محدوده بر روی گسل
 3ـ تخریب و نابودی اراضی کشاورزی به علت
خشکسالی و کمبود منابع آبی

نقاط قوت ()s

نقاط ضعف ()w

 1ـ وجود شهرکها و پهنههای صنعتی در محدوده (استقرار
طوالنیترین و متراکمترین محور ازنظر استقرار صنایع و کانونهای
جمعیتی)
 2ـ وجود ناهمواریهای طبیعی و دشتهای وسیع با پوشش
گیاهی مناسب و نقش آن در گردشگری
 3ـ استقرار صنایع استراتژیک و بزرگ
 4ـ وجود فرودگاه و منطقه آزاد پیام با معافیت گمرکی و مالیاتی
ویژه
 5ـ وجود معادن مختلف
 6ـ وجود مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسیار در منطقه
 ۷ـ بهرهوری باالتر نیروی کار بخش کشاورزی
 ۸ـ برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع و اراضی مستعد کشاورزی
و میزان میانگین بارندگی مناسب
 9ـ تنوع گروههای صنایع در استان
 1۰ـ وجود نیروی انسانی بامهارت فنی و مدارک دانشگاهی

 1ـ عدم حس تعلق و ناپایداری سرمایه
اجتماعی
 2ـ کاهش سطح اراضی کشاورزی و باغات
 3ـ امکانات پایین شهرکهای صنعتی منطقه
و کمبود زمین صنعتی در این شهرکها
 4ـ کمبود خدمات فرهنگی و درمانی
 5ـ توزیع نامتعادل جمعیت و اشتغال در
منطقه

استراتژی SO

استراتژی WO

ارتقاء نقش صنعتی محدوده با بهرهگیری از مزیت نزدیکی
بهکالنشهر تهران و راههای ترانزیت
ایجاد صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری معدنی
خوشه سازی صنعتی
توسعه معادن
احداث و تقویت پارکهای علم و فناوری
توسعه صنایع پشتیبان حملونقل شامل صنایع خودروسازی،
واگنسازی و تجهیزات راهآهن
ایجاد مجتمعهای رفاهی ـ تفریحی بینراهی در مسیر آزادراه
متناسب با سطوح مختلف تقاضا
افزایش سهم شبکه بزرگراهی و شبکه جادهای
ارتباط مؤثر میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و خدمات
توانمندسازی بخش خصوصی برای مشارکت در تولید علم و
فناوری
افرایش فعالیتهای دانشبنیان
بهرهمندی از فنّاوری و مکانیزاسیون در تولیدات کشاورزی

امتداد مسیر راهآهن به شهرستانهای
ساوجبالغ و نظرآباد و ایجاد امکان دسترسی
عادالنه به خدمات
ارائه مشوقهای توسعه کشاورزی ،باغداری،
صنعتی و خدمات گردشگری
متوقف کردن توسعه افقی شهرها
بهبود و تقویت زیرساختهای شهرکهای
صنعتی
افزایش خدمات فرهنگی درمانی با بهرهمندی
از سرمایهگذاری بخش خصوصی

تهدید ()T

استراتژی ST

استراتژی WT

ایجاد فعالیتهای صنعتی مناسب در محدوده با رعایت ضوابط و
با حفظ حریم از اراضی کشاورزی
افزایش فعالیت در صنایع و تولیدات محصوالت کشاورزی که به
آب کمتری نیازمند است
استفاده از فنّاوری بهمنظور کاهش مصرف آب

ایجاد مدیریت کارآمد و تدوین ضوابط
ساختوساز در محدوده جهت کاهش
آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله
و خشکسالی
ایجاد سلسلهمراتب فضایی بین سکونتگاههای
محدوده و بهرهگیری از ساختار فضایی
چندمرکزی جهت توسعه متوازن خدماتی و
جمعیتی
استفاده بهینه از منابع آبی منطقه در بخش
کشاورزی
ایجاد شهرکهای صنعتی با حمایت از
آمادهسازی زیرساختها در محدوده

مأخذ :نگارندگان
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جدول شماره  -23ماتریس سوات مرتبط باهدف توسعه متوازن منطقهای
محیط داخلی

هدف :توسعه متوازن منطقهای

فرصت

.1
.2
.3
.4
.5

نزدیکی به استان تهران
فرصت امتداد مسیر راهآهن سراسری در محدوده
فرصت دسترسی به آزادراه تهران قزوین
وجود منطقه حفاظتشده بهعنوان فرصت استفاده از
داراییهای محیطی
وجود اسناد فرادست

محیط خارجی
تهدید

 .1خطر کمبود خدمات فرهنگی و درمانی در پاسخگویی
به جمعیت محدوده
 .2ممنوعیت توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی جدید در
شعاع  12۰کیلومتری تهران
 .3قرارگیری محدوده بر روی گسل
 .4خطر بروز سیل در مناطق مجاور رودخانه
 .5تهدید مهاجرتهای بیرویه به محدوده و کمبود
شدید خدمات زیرساختی
 .6تک مرکزی بودن محدوده و پراکنش نامتوازن
جمعیتی و خطر بروز حادثه
 .۷وجود نیروگاه در محدوده و خطر بروز حادثه
 .۸خطر تخریب اراضی باارزش کشاورزی با گسترش
شهرکهای صنعتی
 .9خطر ایجاد صنایع ناسازگار در محدوده
 .1۰تبدیل فرودگاه پیام به فرودگاه مسافربری بدون
درنظرگرفتن زیرساختهای مناسب آن

نقاط قوت ()s

نقاط ضعف ()w

 .1وجود شهرکها و پهنههای
صنعتی در محدوده
 .2دسترسی به مسیر راهآهن و
شبکه تندرو مترو در شهرستان
کرج که بیشترین جمعیت
محدوده را به خود اختصاص داده
است
 .3وجود اراضی وسیع زراعی و باغات
 .4عبور محور صنعتی تهران قزوین
از محدوده
 .5شیب مناسب نیمه جنوبی
محدوده برای توسعه شهری

 .1عدم تعادل در توزیع خدمات
زیرساختی در محدوده
 .2ساختوسازهای پراکنده و بدون برنامه
شهرکهای صنعتی در مجاورت اراضی
کشاورزی
 .3تخریب اراضی کشاورزی مستعد جهت
توسعه نامناسب
 .4فقدان فضای باز و عمومی مناسب در
محدوده
 .5کمبود خدمات زیرساختی در
شهرستانهای ساوجبالغ و نظرآباد
 .6عدم رعایت سلسلهمراتب فضایی در
محدوده و تک مرکزی بودن آن
 .۷تبدیل نقاط روستایی به شهر بدون در
نظر گرفتن ایجاد خدمات زیرساختی

استراتژی SO

استراتژی WO

ارتقاء نقش صنعتی محدوده با
بهرهگیری از مزیت نزدیکی
بهکالنشهر تهران و محور صنعتی
تقویت دسترسی بهکل محدوده با
خطوط ریلی و جذب گردشگر به
محدوده با توجه به ارزشهای
محیطی محدوده

امتداد مسیر راهآهن به شهرستانهای
ساوجبالغ و نظرآباد و ایجاد امکان
دسترسی عادالنه به خدمات
ایجاد کاربریهای فرهنگی آموزشی در
تناسب با منطقه حفاظتشده البرز جنوبی
جلوگیری از ساختوسازهای بیرویه در
محدوده با توجه به ضوابط اسناد فرادست

استراتژی ST

استراتژی WT

توسعه شهری در شیب مناسب و
کنترل تراکم در نواحی لرزهخیز و
سیلخیز
ایجاد فعالیتهای صنعتی مناسب در
محدوده با رعایت ضوابط و با حفظ
حریم از اراضی کشاورزی
ایجاد شهرکهای صنعتی با حمایت
از آمادهسازی زیرساختها در
محدوده
ارتقاء سرانههای خدمات زیرساختی
در محدوده با ایجاد دسترسی مناسب
به آنها

کنترل مهاجرتهای بیرویه به استان و
ایجاد تعادل در عرضه خدمات زیرساختی
ایجاد مدیریت کارآمد و تدوین ضوابط
ساختوساز در محدوده جهت جلوگیری از
بروز بحران و تخریب اراضی کشاورزی
ایجاد سلسلهمراتب فضایی بین
سکونتگاههای محدوده و بهرهگیری از
ساختار فضایی چندمرکزی جهت توسعه
متوازن خدماتی و جمعیتی

مأخذ :نگارندگان
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برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج

جدول شماره  - 2۴ماتریس سوات مرتبط باهدف زیست پذیری با مدیریت صحی انرژی
محیط داخلی

هدف :زیست پذیری با مدیریت صحی
انرژی

فرصت

 1ـ اقلیم مناسب به علت همجواری
با ارتفاعات البرز
 2ـ وجود کانونهای مناسب جهت
توظسعه صنعت گردشگری طبیعی
 3ـ احداث موزه تاریخ طبیعی و
حیاتوحش استان (در مرحله
تجهیز)
 4ـ فرصتهای ایجاد اشتغال در
زمینهای کشاورزی و صنعتی

محیط خارجی
تهدید

 1ـ تخریب و نابودی اراضی
کشاورزی به علت خشکسالی و
کمبود منابع آبی.
 2ـ افزایش بار آلودگی صوتی به
دلیل ترافیک موجود در بزرگراه
تهران کرج و تأثیر بر محیطزیست
 3ـ خطر آلودگی رودخانه کردان
ناشی از نبود شبکه جمعآوری و
تصفیه فاضالب
 4ـ افزایش ساختوسازهای
غیرمجاز و توسعه ناهمگون مراکز
خدماتی و سکونتگاهها در حوزه
آبریز و اراضی حفاظتشده
 5ـ تصرف و تخریب اراضی ملی و
حفاظتشده
 6ـ عدم توجه به مسائل
محیطزیستی در پروژههای توسعه
شهری

نقاط قوت ()s

نقاط ضعف ()w

 1ـ وجود رودخانه حفاظتشده کرج و منابع
آب استان
 2ـ برخورداری از تنوع اقلیمی ،حیاتوحش
و گیاهی
 3ـ برخورداری از جاذبههای طبیعی و
گردشگری
 4ـ وجود مرکز بازیافت زباله و تولید
کمپوست
 5ـ وجود شبکه جمعآوری فاضالب و
سیستم تصفیه فاضالب شهری
 6ـ وجود زمینهای کشاورزی و مراکز
صنعتی

 1ـ کمبود پهنههای سبز در منطقه
 2ـ آلودگیهای صوتی و محیطی ناشی از مجاورت
با بزرگراهها و راهآهن
 3ـ آلودگیهای محیطی ناشی از همجواری با
صنایع
 4ـ آلودگی آب ناشی از اراضی کشاورزی و
فعالیتهای صنعتی
 5ـ عدمکفایت شبکهها و سامانههای تصفیه
فاضالب شهری و روستایی
 6ـ آلودگی خاک ناشی از فعالیت صنعتی،
کشاورزی ،خدماتی و معدنی

استراتژی SO

استراتژی WO

بهرهبرداری از رودخانه حفاظتشده بهمنظور
گسترش صنعت گردشگری
تدوین سیاستهایی جهت حفظ و توسعه
صنعت گردشگری
بهرهبرداری از موزه تاریخ طبیعی و
حیاتوحش بهمنظور گسترش صنعت
گردشگری
بهرهبرداری از زمینهای کشاورزی و مراکز
صنعتی بهمنظور اشتغالزایی در زمینهای
کشاورزی و مراکز صنعتی

تدوین سیاستهایی جهت حفظ و توسعه پهنههای
سبز در منطقه
تدوین سیاستهایی جهت کاهش آلودگی
ارتقاء بهرهوری در بخش کشاورزی از طریق ارائهٔ
تسهیالت

استراتژی ST

استراتژی WT

توسعه پهنههای سبز در اطراف بزرگراههای
و راهآهن
تدوین الزامات و قوانین و اعطای تسهیالت
برای مصارف آب در بخش کشاورزی
بهمنظور کاهش هدر رفت آب.
تدوین سیاستهایی برای حفاظت از اراضی
ملی بهمنظور گسترش صنعت گردشگری
تدوین سیاستهایی برای حفاظت از اراضی
کشاورزی

تدوین سیاستهایی برای حفاظت از رودخانه
تدوین سیاستهایی برای ارتقا شبکههای
جمعآوری فاضالب و سیستم تصفیه فاضالب
شهری
تدوین الزامات و قوانین ساختوساز در حریم
رودخانه
تدوین الزامات و قوانین برای حفاظت از اراضی ملی
تدوین الزامات و قوانین جهت توجه به مسائل
محیط زیستی در پروژههای توسعه شهری
تدوین الزامات و قوانین و اعطای تسهیالت برای
مصارف آب در بخش کشاورزی بهمنظور کاهش
هدر رفت آب

مأخذ :نگارندگان

3۷
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جدول شماره  -25ماتریس سوات مرتبط باهدف حکمروایی منطقه
محیط داخلی
نقاط قوت ()s
.1
.2
.3
.4

هدف :حکمروایی منطقه

محیط خارجی

فرصت

 .1قرارگیری منطقه در کنار
پرترددترین جاده کشور
 .2رشد سریع و روزافزون راههای
ارتباطی و پیدایش شبکههای
جدید و پیشرفته
 .3وجود دانشگاهها در سطح استان

تهدید

 .1وابستگی به پایتخت و فقدان
سازوکار الزم

نقاط ضعف ()w
 .1فقدان برنامهریزی

وضعیت نسبتا خوب پوشش
شبکههای ارتباطی
تمایل مردم به مشارکت
افزایش درآمد شهرداری
استعدادهای سرمایهگذاری

 .2عملکرد نامناسب مدیریت شهری برای جذب
مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی
 .3عدم اعتماد سرمایهگذار به مدیریت
 .4فقدان شناخت کافی از توان بالقوه مشارکت
جامعه در امر مدیریت
 .5ناهماهنگی و تداخل در وظایف و اجرای برنامه
ادارات

استراتژی SO

استراتژی WO

تأمین آمار و اطالعات هرچه دقیقتر و
ترجیحا مکان محور و بهبود دسترسی
به خدمات ارتباطی
کاهش اتکا به منابع دولتی
ایجاد اطمینان در سرمایهگذاران

بهبود برنامهریزی و تبدیل البرز به لنگرگاه گردشگری
شناخت تأثیر مشارکت در جامعه با استفاده از افزایش
متخصصان و به وجود آوردن زمینهها و امکانات و
استعدادهای قابلاستفاده

استراتژی ST

استراتژی WT

بهرهمندی از مشارکت مردم در جهت
ایجاد سازوکار الزم و تعدیل وابستگی
به پایتخت

به وجود آوردن ابزارها و برنامههای مدون و منسجم
مدیریت

مأخذ :نگارندگان

 3-۷اولویتبندی و انتخاب راهبردهای برتر

جدول  - 26نتایج امتیاز و اولویت راهبردها در ماتریس
QSPM
هدف

درونزا

اقتصادی رقابتپذیر و خودکفا و

ارتقاء نقش صنعتی محدوده با
بهرهگیری از مزیت نزدیکی
بهکالنشهر تهران و راههای ترانزیت

2.۰44

5

توسعه معادن سبز و پاک

1.۷19

13

احداث و تقویت پارکهای علم و
فناوری

1.۷3۸

12

توسعه کشاورزی

1.91

1۰

Quantitative Strategic Planning Matrix
3۸

زیست پذیری

راهبرد

امتیاز

اولویت

توسعه متوازن منطقهای

بهمنظور انتخاب راهبردهای برتر سعی شده است بهترین
راهبردها که از بیشترین اولویت برخوردار هستند مورد
گزینش قرار گیرند .درنتیجه برای این کار از روش تحلیل
ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی 1۰با کمک از
قضاوتهای شهودی اعضای گروه برنامهریزی استفادهشده
که در جدول شماره  ،26نتایج آن آورده شده است.

10

متوقف کردن توسعه افقی شهرها و
روستاها

1.949

۸

افزایش سهم شبکه بزرگراهی و
شبکه جادهای

1.61۷

14

ارتقاء سرانههای خدمات زیرساختی
در محدوده با ایجاد دسترسی
مناسب به آنها

2.19۷

4

ایجاد مدیریت کارآمد و تدوین
ضوابط ساختوساز در محدوده
جهت جلوگیری از بروز بحران و
تخریب اراضی کشاورزی

2.299

استفاده از توسعه خوشهای

2.235

تدوین سیاستهایی جهت حفظ و
توسعه صنعت گردشگری

1.955

2

1
۷

تدوین سیاستهایی جهت رشد
هوشمند

1.949

تدوین سیاستهایی جهت کاهش
آلودگی

2.229

3

ارتقاء بهرهوری در بخش کشاورزی
از طریق ارائهٔ تسهیالت

1.۷۸9

11

9

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج

حکمروایی

بهرهمندی از مشارکت مردم در
جهت ایجاد سازوکار الزم و تعدیل
وابستگی به پایتخت

2.۰25

6

مأخذ :نگارندگان

در این بخش سیا ستهای موردنظر برای هر یک از راهبردهای
تدوین شده است .جداول شماره  2۷تا  3۰بیانگر این سیاستها
است.

 ۴-۷تدوین سیاست برای راهبردهای انتخابشده
هر یک از اهداف
جدول  - 2۷راهبردها و سیاستهای ارائهشده برای هدف اقتصاد رقابتپذیر ،خودکفا و درونزا
هد
ف

راهبرد
بهرهگیری از صنایع موجود
در محور صنعتی در راستای
ایجاد رونق مالی (اقتصادی)
برای استان

سیاست
 -1ایجاد روابط دوسویه عملکردی بین پهنههای صنعتی در استان (بین محور صنعتی و شهرک صنعتی
اشتهارد)
 -2بهکارگیری افراد بومی در مشاغل صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار
 -3توجه به صنایع غالب در محور صنعتی (مواد غذایی ،کانی و محصوالت فلزی) جهت رقابت با مناطق
دیگر و بهرهگیری از صرفههای ناشی از تجمع
-1آموزش نیروی فعال بدون تخصص برای اشتغال در بخشهای موردنیاز (در فرودگاه پیام ،بخش پذیرایی

استفاده از نیروی فعال
مهاجر به تهران برای جذب
در اقتصاد

محدوده گردشگری)
-2توجه به تخصص مهاجران متخصص برای اشتغال در بخشهای صنعتی
 -3تأسیس مؤسسات فنی و حرفهای جهت بهرهگیری از تجارب متخصصان فعال در محدوده شهرکهای
صنعتی

اقتصاد رقابتپذیر ،خودکفا و درونزا

ارتقاء بخش کشاورزی و
باغداری و جلوگیری از
نابودی آنها
توسعه صنعت با تأکید بر

 -1ممانعت از تغییر کاربری سبز و کشاورزی و اخذ مالیاتهای سنگین در صورت بروز
-2بهینه سازی الگوی کشت و ارائه تسهیالت الزم برای مکانیزه کردن کشاورزی جهت افزایش بازدهی
 -3ایجاد حریم سبز در اطراف زمینهای کشاورزی برای حفاظت از آنها
-4اشتغالزایی برای متخصصین در بخش کشاورزی
 -1سرمایهگذاری در صنعت نرم مانند آموزش در محدوده نظرآباد و ساوجبالغ

صنایع پاک و

-2وضع مالیاتهای سنگین محیطزیستی برای کارخانههای بزرگ صنعتی در منطقه

سازگاربامحیطزیست

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

بهرهگیری از صنعت
گردشگری در محدوده
شمالی منطقه برای ایجاد

-1ایجاد فعالیتهای مکمل گردشگری (پذیرایی ،هتل ،رستوران) و اشتغالزایی
-2ایجاد مناطق گردشگری در اطراف رودخانه کردان و شهرستان طالقان

رونق اقتصادی
بهرهگیری از فرودگاه پیام
بهعنوان منطقه آزاد
اقتصادی و تبدیل آن به
فرودگاه مسافربری در سطح
استانی و ملی
ایجاد صنعت دانشبنیان در
بخش فناوری اطالعات و

 -1گسترش مراکز آموزشی تخصصی در زمینه خدمات هوایی و هوانوردی
-2گسترش خدمات هوایی ازجمله حملونقل بار هوایی ،انبارداری ،صنایع بستهبندی و صادرات
 -3تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام به منطقه آزاد اقتصادی از طریق ایجاد معافیتهای مالیاتی برای
شرکتهای فعال در منطقه ،مشارکت فعال بخش خصوصی ،تسهیل قوانین سرمایهگذاری
-4ایجاد مراکز تجاری جاذب در اطراف فرودگاه
 -1توانمندسازی بخش خصوصی برای مشارکت در تولید علم و فناوری
-2ایجاد دانشگاههای صنعتی نزدیک شهرکهای صنعتی و پارک علم و فناوری

ارتباطات
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 -3تقویت پژوهشهای صنایع غذایی در پارکهای علم و فناوری با توجه به وجود صنایع عمده غذایی در
محدوده

جدول  - 2۸راهبردها و سیاستهای ارائهشده برای هدف توسعه متوازن و تابآور
هدف

سیاست

راهبرد
ارتقاء سرانههای خدمات زیرساختی در ساوجبالغ،
نظرآباد و کانونهای سکونتی سطح دو با ایجاد

توسعه متوازن و تابآور

دسترسی مناسب به آنها
ایجاد زمینه برای از بین بردن نابرابریهای
اجتماعی از طریق توزیع متعادل فرصتها و
دسترسی همگان به این فرصتها

 -1ایجاد خدمات درمانی در شهرستانهای ساوجبالغ و نظرآباد
 -2امتداد شبکه تندرو به شهرستانهای نظرآباد و ساوجبالغ
 -1باال بردن کیفیت شهرنشینی در ساوجبالغ و نظرآباد از طریق تأمین خدمات و
زیرساختها در این مناطق
-2ایجاد مراکز تخصصی در راستای برقراری ارتباط عملکردی میان پهنههای
مختلف
-1چندمرکزی کردن منطقه از طریق توزیع خدمات و زیرساختها بین مراکز و

بهرهگیری از توسعه خوشهای

دسترسی مناسب بین آنها
-2ایجاد سلسلهمراتب دسترسی در مناطق

جدول  - 29راهبردها و سیاستهای ارائهشده برای هدف زیست پذیری با مدیریت صحی انرژی

زیست پذیری با مدیریت صحیح انرژی

هد
ف

راهبرد

سیاست

بهرهگیری از منابع طبیعی در راستای
بهرهمندی از ظرفیتهای زیستی

 -1ایجاد پژوهشکده مطالعاتی در محدوده حفاظتشده
 -2تقویت نقش گردشگری استان خصوصا در محدوده شمالی و ایجاد مرکز تفریحی در
شمال استان

بهرهگیری از الگوی توسعه هوشمند

-1محدودسازی گسترشهای شهری و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات در راستای
مقابله با پراکنده رویی
 -2گسترش و حفاظت از فضاهای باز موجود در قسمت شمالی محدوده

بارگذاری متعادل کاربریهای زیستی و فعالیتی
مطابق با ظرفیتهای محیطی

 -1گسترش صنایع پاک متناسب با محیطزیست (ازجمله صنایع غذایی در محور صنعتی)
-2ممانعت از استقرار هرگونه فعالیت صنعتی آلودهکننده در محور صنعتی با توجه به
قانون شعاع  12۰کیلومتری تهران
 -3ممانعت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سبز
-5گسترش کشاورزی در زمینهای دارای پتانسیل

ترمیم و پاالیش محیطی

 -1ایجاد پهنههای سبز در منطقه بهمنظور بهبود شرایط اکولوژی و مقابله با آلودگیهای
ناشی از محور صنعتی
 -2برنامه ریزی جهت انتقال صنایع آالینده در صورت امکان و در غیر این صورت وضع
مالیات سنگین
 -3تدوین ضوابط و مقررات الزم جهت کاهش آلودگی کارگاههای صنعتی نظیر ایجاد
زیرساختهای تصفیهخانه و فیلتر و ...

جدول  - 3۰راهبردها و سیاستهای ارائهشده برای هدف حکمروایی

حکمروایی

هدف

۴۰

راهبرد

سیاست

مدیریت دوسویه از باال به پایین و از پایین به
باال

 -1ایجاد سازمان همیاری شهرداریها در سطح منطقه بهعنوان سازمان مرکزی
هماهنگکننده دیگر سازمانها و سیاستها
 -2تدوین سیاستهای الزم جهت تمرکززدایی سیاسی -اداری

همکاری کنشگران منطقهای (مدیران،
برنامهریزان و شهروندان) و پرهیز از رویکرد
غالب نخبهگرای

 -1ایجاد پایگاههای مشارکت مردمی در بخشهای مختلف
 -2ایجاد اعتماد به مسئولین در میان مردم از طریق شفافسازی فعالیتها

برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی منطقه شهری کرج

تقویت ساختارهای نهادی و مشارکت خصوصی
و عمومی

 -1ایجاد نهادهای مردمی
 -2ایجاد نهادهای نظارتی مشارکتی جهت کنترل تحققپذیری طرحهای مصوب در
منطقه
 -3ایجاد بانکهای اطالعاتی در دسترت بخش عمومی و خصوصی برای جلب مشارکت
مردم

 .۸تدوین طرح
در این قسمت سازمان فضایی موجود بررسیشده و در
مراحل بعد ،ابتدا ایدئوگرام پیشنهادی ،سازمان فضایی
پیشنهادی و درنهایت نقشه سیاستها بهصورت نقشه
نمایش دادهشده است.

با توجه به سیاست صنعت دانشبنیان بهعنوان اقتصاد پایه
محدوده مورد برنامهریزی ،سه قطب کرج ،هشتگرد ـ
نظرآباد و اشتهارد با یکدیگر ارتباط عملکردی داشته باشند.

شکل  :19نقشه ایدئوگرام پیشنهادی
مأخذ :نگارندگان
شکل  :1۸نقشه سازمان فضایی موجود
مأخذ :نگارندگان

با بررسیهای صورت گرفته در محدوده موردمطالعه و با
توجه به مطالعات اسناد فرادست ،شهرستان کرج بهعنوان
مرکز اصلی استان در سطح ملی شناخته شد و
شهرستانهای اشتهارد ،هشتگرد ،نظرآباد و گرمدره به
ترتیب در سطوح بعدی ازنظر مقیات عملکردی در نظر
گرفتهشدهاند .آزادراه تهران قزوین که از شهرستانهای
کرج ،هشتگرد و نظرآباد عبور میکند بهعنوان محور شریانی
درجهیک در نظر گرفتهشده است .با توجه به اهمیت فعالیت
صنایع در استان البرز پهنههای صنعتی و قطبهای صنعتی
مهم استان در شکل شماره  19نمایش دادهشدهاند .در
ایدئوگرام پیشنهادی بهمنظور دستیابی به مفهوم توسعه
متوازن ،پیشنهادشده است که مراکز هشتگرد و نظرآباد
بهعنوان یک مرکز واحد در قسمت غربی استان البرز در
مقابل کرج که در سازمان فضایی وضع موجود تنها مرکز
مسلط استان است ،تقویت شوند و همچنین در جنوب
استان ،اشتهارد بهعنوان مرکز مسلط ارتقاء یابد و درنهایت

سپس ایدئوگرام پیشنهادی ،در قالب سازمان فضایی
پیشنهادی تدقیق شده است.

شکل  :2۰نقشه سازمان فضایی پیشنهادی
مأخذ :نگارندگان

در نقشه سیاستها ،سیاستهایی که در قسمت اهداف و
راهبرد مطرح گردیدند بهصورت فضایی بر روی نقشه
نمایش دادهشدهاند.
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شکل  :21نقشه سیاستها

مأخذ :نگارندگان
برنامه آمایش اسـتان البرز ،مهندسـین مشـاور شـرق آیند
()1393

زبردست ،اسفندیار ( ،)13۸۷تعریف مجموعههای شهری و
تعیین شـــاخص های آن ،مرکز م طال عاتی و تحقی قاتی
شهرسازی و معماری.

سالنامههای آماری استان البرز و تهران

سازمان راهداری و حملونقل جادهای استان البرز

داداش پور ،هاشــم ( .)1394شــناســایی پهنههای همگن

سرشماری نفوت و مسکن

جریانی بر اســات جابجاییهای فضــایی و الگوهای ســفر،

مرکز آمار ایران

منابع

منطقه کالنشـــهری تهران ،فصـــلنامه علمی پژوهشـــی
مطالعات شهری ،شماره 14
رضایی ،رحیم و اوغلی وسعت ،امیر ( .)13۸9بررسی حوزه
نفوذ کالن شـــهر تهران با روش ز مانی و مدل جاذ به
(گرانشی) .آمایش سرزمین ،سال دوم ،شماره سوم5-2۸ .
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چالشهای پیش روی تحقق نظریههای نوین ( برنامهریزی محیطی ) در ایران و ارائه
راهکار در راستای دسترسی به اهداف توسعه
فائزه

همدانچی1

 چکیده
فاصله میان وضعیت کنونی شهرهای ایران با وضعیت مطلوب توسعه بیانگر این موضوع است که روشهای توسعهای که تاکنون
پیشگرفتهشده است  ،درخور توسعه نبوده و ما را روزبهروز از هدفمان که همان پایداری اجتماع است  ،دورتر خواهد کرد  .لذا
بهمنظور دستیابی به شکل پایدار توسعه نیاز به استفاده و ورود به بحثهای نظریه در نظام برنامهریزی شهری ضروری است .
روند غیرطبیعی رشد و انباشت بهمرور مسئلۀ ناپایداری الگوهای زندگی مدرن شهری و ضرورت توجه به یافتن راهحلی برای
آن را در کانون توجه قرار میدهد .خطر اتمام منابع تجدید ناپذیر و معضالت زیستمحیطی همزمان با ناپایداری زیستمحیطی
 ،ناپایداری اجتماعی و اقتصادی باعث شکلگیری جنبشهای جهانی و فراگیر همچون (( برنامهریزی محیطی)) و همچنین ((
توسعه پایدار )) که به دنبال توسعه در حوزههای فرهنگی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و طبیعی بود مطرح شد.لذا با توجه اهمیت
دستیابی به توسعه پایدار در این پژوهش به بررسی علل عدم تحقق نظریههای نوین ( برنامهریزی محیطی ) در ایران با تأکید بر
بعد محیطزیستی توسعه پرداختهشده است  .که در ابتدا به بیان چالش های توسعه و مسائل شهری بر خواسته از آن در ایران
پرداختهشده سپس به نظریههای نوین برنامهریزی ( برنامهریزی محیطی ) و تعاریف مرتبط به آن بیانشده است و درنهایت پس
از بیان محدودیتهای تحقق این نظریه در ایران  ،راهکارهای پیشنهادی بهمنظور زمینهسازی تحقق این نظریه که این گزینهها
شامل تالشهایی برای دستیابی به خطمشیهای مقرونبهصرفه  ،جلب مشارکت مردم  ،فراهمسازی خدمات شهری مناسب ،
بهبود مداخالت سیاسی و رفع کمبودهای اطالعاتی میگردد و نقش برنامهریز بهمنظور تحقق این نظریه در حالت کلی و
همچنین در برنامههای محیطی ارائهشده است .

 واژگان کلیدی
برنامهریزی محیطی  ،برنامه ریزی پایداری ،چالش توسعه  ،بحران اکولوژیکی جهانی و توسعه پایدار  ،نقش برنامهریز

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی Faezeh_hamedanchi@yahoo.com
این مقاله برگرفته از واحد نظریههای برنامهریزی شهری دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ورودی  1394دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی دکتر صرافی و دکتر ندایی طوسی است.
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 .1مقدمه
فاصله میان وضعیت کنونی شهرهای ایران با وضعیت
مطلوب توسعه بیانگر این موضوع است که روشهای
توسعهای که تاکنون پیشگرفتهشده است  ،درخور توسعه
نبوده و ما را روزبهروز از هدفمان که همان پایداری اجتماع
است  ،دورتر خواهد کرد  .لذا بهمنظور دستیابی به شکل
پایدار توسعه نیاز به استفاده و ورود به بحثهای نظریه در
نظام برنامهریزی شهری ضروری است  .در این رابطه
پژوهش حاضر به بررسی علل عدم تحقق نظریههای نوین (
برنامهریزی محیطی ) با تأکید بر بعد محیطزیستی  ،در
ایران و مشخص کردن جایگاه برنامهریز در چگونگی تحقق
این روند پرداخته است .

شکل  -1فرآیند پژوهش
ماخذ :نگارنده

 .2طرح مسئله
با گذر نسبت جمعیت شهری از مرز  50درصد در ابتدای
قرن بیست ویکم و ادامۀ روند رشد شتابان شهری ،میتوان
گفت که شهرنشینی به شکل غالب سِکونت وزندگی
اجتماعی بشر در این قرن تبدیلشده است .همین روند
غیرطبیعی رشد و انباشت است که بهمرور مسئلۀ ناپایداری
الگوهای زندگی مدرن شهری و ضرورت توجه به یافتن
راهحلی برای آن را در کانون توجه قرار میدهد.
خطر اتمام منابع تجدید ناپذیر و معضالت زیستمحیطی
فراوان ازجمله تغییر اقلیم و آلودگی هوا باعث شکلگیری
جنبشهایی در جهت پایداری زیستمحیطی شد همزمان

با ناپایداری زیستمحیطی  ،ناپایداری اجتماعی و اقتصادی
باعث شکلگیری جنبشهای جهانی و فراگیر همچون ((
برنامهریزی محیطی)) باهدف پایداری و داشتن زمینههایی
چون برنامهریزی برای کاهش آلودگی هوا ،آب و برای
رویارویی با مشکالت ناشی از اثرات آلودگیهای
محیطزیستی در شهرها و همچنین (( توسعه پایدار ))
که به دنبال توسعه در حوزههای فرهنگی  ،اجتماعی ،
اقتصادی و طبیعی بود مطرح شد.
توسعه زمانی پایدار خواهد بود که در طول زمان شهری ،
ازنظر محیطزیستی قابل زندگی ( برخوردار از هوای پاک ،
دسترسی به آب آشامیدنی  ،آبهای سطحی و زیرزمینی
بدون آلودگی و  )...ازنظر اقتصادی کارآمد و برخوردار از
عدالت اجتماعی ( توزیع عادالنه ثروت و خدمات در سطح
شهر ) باشد .
در ایران نیز بروز مسائلی همچون  ،هجوم جمعیت روستایی
به شهرها  ،از بین رفتن سطح عظیمی از پوشش گیاهی و
درختان در اثر ساختوساز بیرویه  ،افزایش فشار
بومشناختی ناشی از تراکم ساختمانها و جمعیت  ،آلودگی
روزافزون هوا ناشی از تردد خودرو و مصرف سوخت باال و ...
لزوم تغییر نگرش به نحوه توسعه تاکنون و ضرورت توجه
به جنبههای پایداری در توسعه شهر را مطرح نمود  ،اگرچه
درگذر زمان توسعه میل به حرکت به سمت پایداری را
داشته است  ،اما متأسفانه وضعیت کنونی شهرها با توجه به
حجم وسیع مصرف انرژی و مواد و به همان میزان تولید
ضایعات فاصله چشمگیری تا دستیابی به پایداری پیش رو
دارد  .درنتیجه روند کنونی توسعه در آنها شتابزده ،
ناپایدار و بیسرانجام است .لذا با توجه به مسائل ذکرشده و
اهمیت دستیابی به توسعه پایدار این پژوهش به بررسی علل
عدم تحقق نظریههای نوین ( برنامهریزی محیطی ) در ایران
با تأکید بر بعد محیطزیستی توسعه پرداخته است .

 .3اهمیت و ضرورت طرح موضوع
 ضرورت ماهوی :
فضای شهرها در دهههای اخیر تحت تأثیر شدید نیروهای
بیرونی در تمامی زمینهها بوده است  .برآیند این شرایط
توسعه برونزا در بسیاری از کالنشهرها و پیامدهای تبعی
این نوع توسعه است  .لذا رویکرد برنامهریزی محیطی  ،به
دلیل تأکید ویژهبر شرایط بومشناختی بهعنوان یکی از
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شرایط تحقق توسعه درونزا میتواند بهعنوان روش هدایت
توسعه در دستور کار قرار گیرد .
 ضرورت زیستمحیطی :
امروزه شهرها با حجم عظیم فعالیتهای اقتصادی و انسانی
 ،حوزه عمل بسیار وسیعی در منطقه پیرامونیشان دارند .
بدین ترتیب یورش فضایی  ،پیامدهای زیستمحیطی را در
ابعادی منفی به همراه خواهد داشت و این رخداد شرایط
تحقق توسعه پایدار شهری را مخدوش میکند  .بنابراین
تأکید و کاربرد مالحظات زیستمحیطی در قالب رویکرد
برنامهریزی محیطی در برنامههای مدیریتی هدایت پایدار
گسترش فضایی  ،اهمیت و ضرورتی انکارناپذیر دارد .
 ضرورت اقتصادی – اجتماعی
رویکرد برنامهریزی محیطی در عرصه اقتصادی – اجتماعی
میتواند  ،از سویی پیامدهای منفی گسترش فضایی در شهر

را کاهش دهد و از سویی دیگر به تداوم ایفای نقش
فرماندهی آن در شبکه شهری ملی اهتمام ورزد (حق جو
. )1383 ,

.4چالش توسعه و مسائل شهری بر خواسته
از آن
اگرچه مشکالت زیستمحیطی در شهرهای گوناگون با
یکدیگر متفاوت است  ،اما نگرانی کشورهای درحالتوسعه
مشابه است  .بررسی مشکالت زیستمحیطی در کشورهای
درحالتوسعه و دالیل بروز آنها نشاندهندهی نگرانیهای
یکسانی در آنها است  .در ادامه مشکالت محیطزیستی
موجود در شهرهای ایران در قالب جدول شماره 1-4
ارائهشده است .

جدول شماره : 1-4مشکالت محیطزیستی شهرهای ایران
دسترسی به
خدمات و
زیرساختهای
پایهی
زیستمحیطی

 بهداشت و فاضالب  :دفع نامناسب فاضالبهای خانگی و تخلیهی مستقیم پسابها در خاک یا آبهای سطحی که سبب
آلوده سازی آبهای سطحی و زیرزمینی میشود .
 مواد زائد جامد شهری  :مشکل کنونی جوامع محلی جمعآوری و دفع نامناسب پسماندهای خانگی است .
 حملونقل شهری  :ناکارآمدی یا نبود خدمات حملونقل شهری و زیرساختها ،عملکرد ضعیف خدمات حملونقل ،
نگهداری نامناسب جاده ها  ،مدیریت ضعیف ترافیک و آموزش ناکافی  ،سبب تراکم  ،تصادفات جادهای و آلودگی هوا
می شود که در بسیاری از شهرها منجر به از دست رفتن ساعت کار و اوقات فراغت  ،افزایش مصرف سوخت و انتشار
آالیندهها و افزایش میزان تصادفات میگردد .

آلودگی ناشی از
مواد زائد جامد






از دست رفتن
منابع

 آلوده شدن و تخلیهی آبهای زیرزمینی  :دفع زائدات شهری و صنعتی و پسابهای شهری سبب کاهش کیفیت آبهای
سطحی و زیرزمینی میشود.
 تخریب اراضی و اکوسیستمها  :توسعه اراضی بدون توجه به مسائل زیستمحیطی فشار مضاعفی را بر اراضی و
اکوسیستمهای اطراف آن میآورد .
 از دست رفتن داراییهای فرهنگی و تاریخی  :در هنگام ساخت و توسعهی شهرها ممکن است بافت تاریخی منطقه
تخریب شود  .آلودگی آبوهوا و کمبود زیرساختها و عدم نگهداری مناسب از ساختمانها نیز به این تخریب شدت
میبخشد .

خطرات
زیستمحیطی
عوامل
تشدیدکنندهی
تخریبهای
زیستمحیطی
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آلودگی آب
مصرف انرژی  :عرضه و تقاضای انرژی مشکالتی را در محیطزیست ایجاد میکند.
آلودگی هوا  :آلودگی هوا با مصرف انرژی در شهرها ارتباط دارد .
مدیریت مواد زائد جامد و خطرناک  :آلودگیهای حاصل از دفع نامناسب زائدات

 خطرات طبیعی  :بسیاری از شهرها در معرض سیالب  ،آتشسوزی  ،زمینلرزه  ،توفان  ،آتشفشان و سایر بالیای طبیعی
هستند و درعینحال برنامهریزی نامناسب  ،خدمات و زیرساختهای ناکافی  ،طراحی و نگهداری نامناسب ساختمانها
و جمعیت بیشازحد سبب تخریب محیطزیست و افزایش آسیبپذیری در برابر حوادث فاجعهبار میشود .
در سطح گسترده میتوان مشکالت زیستمحیطی را به ناکارآمدی سازمانی  ،سیاستهای نامناسب  ،اقدامات مردم و بخش
خصوصی نسبت داد  .به این عوامل رایج  ،عدم مشارکت کامل  ،قوانین نامناسب و سیاستهای اقتصادی ناکارآمد و کمبود
اطالعات و دانش را نیز باید افزود .
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کمبود آگاهی
مردم و
سیاستمداران

 کمبود آموزش و مشارکت مؤثر مردم  :یکی از دالیل اصلی مشکالت زیستمحیطی کمبود آگاهی مردم از مشکالت و
مشارکت ضعیف مردم در بهبود شرایط محیطزیست شهری است  .بهعالوه بسیاری از قانونگذاران محلی  ،مردم را در
طراحی برنامههای محیطی مشارکت نمیدهند .

حکمرانی نامناسب

 ظرفیتهای سازمانی ضعیف:ظرفیت سازمانی ضعیف  ،تالشهای انجامشده برای بهبود شرایط زیستمحیطی در شهرها
را مختل میکند .
 پیچیدگی قضایی  :همکاری ضعیف ارگانهای مسئول مدیریت محیطزیست و ارگانهای مدیریت شهری موضوع دیگری
است که بر سیاستهای زیستمحیطی اثر میگذارد  .تداخل مسئولیت این ارگانها به همراه رقابت اولویتها در مناطق
مختلف استانی موجب پیچیدگی قضایی میشود .

زمان اعمال
سیاستها

 سیاست های قانونی نامناسب  :قوانین کنترل آلودگی و مسئولیت کنترل و اجرای قوانین و نیز مکانیزم اجرای قوانین
شفاف نیست  .چنین قوانینی بر مبنای دانش علمی نیستند و اهداف و سیاستهای مشخصی ندارند .
 شفاف نبودن قوانین مالکیت  :مشخص نبودن قوانین مالکیت منجر به استفاده ی غیراصولی و تخریب منابع و اراضی
میشود .
 سیاستهای اقتصادی ناکارآمد  :سیاست های اقتصادی ناکارآمد شامل تحریف هزینهی انرژی  ،خدمات شهری  ،منابع
طبیعی  ،مالیاتهای غیر مؤثر و یارانههای غیراقتصادی میشود  .قیمتگذاری ناکارآمد منابع ضروری چون زمین  ،آب ،
انرژی و غذا به مدیریت منابع صدمه میزند و سبب استفادهی بیرویه از منابع میشود که تخریب اکوسیستم را در پی
خواهد داشت .

دانش و اطالعات
ناکارآمد

دانش ناکافی  ،بر حل مشکالت زیستمحیطی و تخریب محیطزیست اثر منفی دارد .

مأخذ  :اقتباس از کرباسی ,منوری و آذر کند1392 ,

 .5نظریههای نوین برنامهریزی ( برنامهریزی
محیطی )
 1-5تعریف برنامهریزی محیطی
در طول دهه  1970میالدی " برنامهریزی منابع و محیط
"  ، 2به صحنه اصلی فعالیت برنامهریزی – زمانی که محیط
طبیعی در مرکز دلنگرانی و توجه اجتماعی قرار گرفت –
تبدیل شد  .این دسته از فعالیتهای برنامهریزی در سطح
درزمینههای که به
ٔ
فراملی  ،ملی و محلی با معرفی مقررات
پاکی آبوهوا مربوط میشد  ،با تشکیل نهادهای رسمی
جدید و سازمانهای داوطلبانه نگهدارنده محیط  ،نهادینه
شد (عبدی دانشپور  . )1390 ,میتوان برنامهریزی محیطی
را بهعنوان آغاز فعالیتهایی برای هدایت و کنترل ،کشف،
انتقال  ،توزیع و دفع منابع از طریق راههایی که فعالیتهای
انسانی را پایدار کرده و شکست فرایندهای کالبدی،
بومشناختی و اجتماعی را کمینه سازد تعریف کرد .اگرچه
تعاریف تغییر میکنند اما رهیافت محیطی به دنبال تشریح
گزینههای اقتصادی رشد شهری که ازنظر اجتماعی و
محیطزیستی پایدار هستند است .هدف برنامهریزی
محیطی ،تعادل بخشیدن به نیازهای انسانی و محیطزیست
است (هدایتی فرد.)1391 ,
.resource and environmental planning

2

برنامهریزی محیطی بر پایه انگاشت اکولوژیکی که خود زیر
– مجموعهای از " برنامهریزی اکولوژیکی " 3است  ،قرار
دارد  .مشابه سایر انواع برنامهریزی بخشی  ،برنامهریزی
محیطی نیز فرآیندی مشابه فرآیند دیگر زمینهها دارد
(عبدی دانشپور .)1390 ,
2-5نظریههای پایه در برنامهریزی محیطی
نظریه پایه برنامهریزی محیطی شامل نظریه عمومی
بومشناسی و رهیافت راهبردی در برنامهریزی است .هریک
از نظریههای پایه یادشده به شرح زیر معرفی میشوند.
 1-2-5نظریه عمومی بومشناسی
تعریف بومشناختی بامطالعه ساختار و عملکرد سازمانها و
محیط آنها سروکار دارد .بومشناسی به دنبال تشریح روابط
درونی میان سازمانها و محیط پیرامون آنها و میان کنش
بین آنها است .این نگرش سنتی از بومشناختی بهعنوان
علم موجودات زنده در ارتباط با محیطزیست ،ارتباطاتی را
با مشکل برنامهریزی محیطی فراهم کرده و ارتباط عمده
بومشناختی را با مدیریت محیطزیست معین میکند .وقتی
بحث از مشکل برنامهریزی است ،نیاز برای برنامهریزی
بهعنوان پاسخی به پیچیدگی چنین میان کنشهایی به
وجود میآید .فرایند برنامهریزی برای مدیریت این

.ecological planning
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پیچیدگی در نظر گرفتهشده است و مسیری را برای هدایت
درزمینه یک مشکل مشخص
ٔ
درک اینکه چگونه عوامل
ارتباط مییابند ،فراهم میکند .مدیریت پیچیدگی و
شکلدهی به درک بنیادین از ارتباط در نبود یک بدنه
سازمان دهنده از دانش و نظریه رخ نمیدهد .بومشناختی
این دانش را فراهم کرده و پشتیبانهای نظری برای حمایت
از رهیافت برنامهریزی محیطی را پیش رو مینهد (هدایتی
فرد.)1391 ,

جایگزین نشدنی هستند ) و هم با این پیشفرض که
محصوالت رشد اقتصادی ( سرمایه انسان – ساخت )
جایگزینهایی بدون مشکل به بار میآورند  ،به مخالفت
برمیخیزد  .بهجای آن  ،خواستار مدیریت فعالیتهای
اجتماعی – اقتصادی بهگونهای است که دستکم توان نگه
داشت چنان " سرمایه محیطی بحرانی "  6را دارا باشد .
بر پایه دو اصل پیشگفته  ،ارتباط بین نگه داشت سرمایه
محیطی و انگاشت پرهیاهوی " ظرفیت محیطی "  7وجود
دارد  .بههرحال  ،هرگاه " پایداری "  ،برابر با " نگهداشت
سرمایه محیطی " تفسیر شود  ،با بحث اندازه و مرز تشابه
مییابد  ،زیرا هر دو این باور را انکار میکنند که "
ظرفیتهای بیوفیزیکی "  8بهصورت بیپایان کش آیند 9
هستند  .این بدان معنا نیست که رشد به ناگزیر محدود
است  ،بلکه داللت بر این دارد که برای پایدار بودن در
درازمدت  ،ماهیت رشد باید چنان باشد که قیودی را که
توسط نیاز به "نگه داشت سرمایه محیطی "  ،بحرانی
شمردهشده است  .در نظر گیرد .
زمانی که انگاشت " سرمایه محیطی مطرح میشود ،
بهراستی به پیچیدگیهای مفهومی " محیط " و به تفسیر
آنچه " پایدار " است و در سیستم برنامهریزی اهمیت دارد
 ،اشاره میشود  .انگاشت پایداری بیش از هر چیز دیگر به
مفهوم " محیط" وابسته است  .محیط را میتوان بهصورت
همه منابع و عوامل بیرونی تعریف کرد که شخص یا
انبوههای از اشخاص در برابر آن واکنش نشان میدهند .
محیط را میتوان به انواع محیطهای کالبدی  ،اجتماعی ،
فرهنگی و جز آن تقسیم کرد  .بنابراین انگاشت " پایداری
" در انواع محیط کاربرد دارد  .آنچه در ارتباط دوسویه
بین " محیط " و "توسعه" اهمیت دارد آن است که "
توسعه نمیتواند مبتنی بر یکپایه – منبع  10محیطی رو به
تباهی پدید آید و گذران زندگی کند "  .سرمایه محیطی (
یا منفعتهای محیطی ) در دو بعد زیر تعریف میشود :
نخست – ابعاد مادی تلقیات محیطی ( چون رو به تباهی و
نابودی رفتن منابع محیطی و بهداشت محیط همراه با
آلودگی و استثمار منابع محیطی ) که برنامهریزی شهری

4

8

5
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 2-2-5برنامهریزی پایداری
برنامهریزی ابزار کارآمدی برای اجرای اصول توسعه پایدار
است زیرا یک سیسیتم برنامهریزی میتواند چالشهای
گوناگون توسعه پایدار را یکپارچه سازد و گروههای ذینفع
گوناگونی را در برگیرد .برنامهریزی پایداری میتواند
بهعنوآنگونهای از سیستم برنامهریزی تشریح شود که به
مربوط نمودن توسعه پایدار در فرآیند برنامهریزی مربوط
است و نیز چشماندازهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را
یکپارچه میسازد  .برنامهریزی پایداری با موضوعات
گوناگون در یکجامعه پیچیده سروکار دارد .ازجمله این
موضوعات ،مدیریت رشد و برنامهریزی کاربرد زمین،
برنامهریزی مسکن ،برنامهریزی حملونقل ،حفاظت
محیطزیست و کاربرد مواد و انرژی ،ساختمانهای سبز،
عدالت محیطزیستی ،توسعه اقتصادی است .
 تفسیر پایداری
انگاشت پایداری  4دارای ریشههای بس پیچیده است و
معانی گوناگون دارد  .برنامهریزان شهری و منطقهای نیز با
تفسیرهای مختلفی از پایداری روبهرو بودهاند  .یک تفسیر
از پایداری که اهمیت روزافزونی یافته  " ،نگهداشت سرمایه
محیطی "  5است  .این تفسیر بر استعارههای اقتصادی
استوار و بر پایه دو اصل کلیدی زیر قرار دارد :
نخست  :عدالت بین نسلها به معنای سپردن اندوختهای از
" سرمایه " به نسل بعد با " ظرفیتی" که آن سرمایه در
تولید رفاه ( دستکم برابر با نسل کنونی ) دارد .
دوم  :اصل دوم هم این پیشفرض قراردادی که شکلهای
مختلف سرمایه جایگزین شدنی هستند را به چالش
میخواند ( با توجه به اینکه برخی کارکردهای محیطی
. sustainability
. conservation of environmental capital
6
.critical environmental capital
7
. environmental capacity
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.elastic
10
.resource-base
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سنتی با قراردادی توجه و تأثیر محدود و اندکی بر این
زمینه داشته است .
دوم -ابعاد پسامادی  ( 11چون آسایش ، 12زیباییشناسی13
و ارزشهای غیر ابزاری ) که هم در محیطهای طبیعی و
هم فرهنگی وجود دارند (عبدی دانشپور . )1390 ,
 اهمیت هدف پایداری در برنامهریزی
اهمیت هدف پایداری در برنامهریزی را در سه زمینه بیان
کردهاند :
نخست  :انگاشت پایداری که بر " سرمایه محیطی "
متمرکز است  ،در مقیاسهای فضایی مختلف دارای معانی
متفاوتی است و میتواند بهگونهای تفسیر شود که مناسب
جغرافیا و ویژگی سیستم برنامهریزی شود  .بنابراین اندوخته
سرمایه محیطی و ظرفیتهای محیطی نهفقط در سطوح
فراملی یا ملی  ،بلکه در سطوح منطقهای  ،استانی  ،شهری
و حتی روستایی نیز مفهوم مییابد .
دوم  :چنین تفسیرهایی از پایداری  ،چارچوبی همساز و
بههمپیوسته را برای نگه داشت محیطی و جبران خسارات
محیطی فراهم میکنند .
سوم  :توصیف و تشریح " سرمایه محیطی " و نگه داشت
آن در آینده نیاز به " برنامهریزی " دارد و این وسیلهای
برای توانمندسازی است  .شاید پس از سالها تاختن به و
ناتوان کردن سیستم برنامهریزی توسط طرح انگارههای
"پایداری" و "توسعه پایدار "  ،فرصتی نوین برای
برنامهریزی پیشآمده است .
هرچند پیشبینی تأثیر انگاشت " پایداری " بر فلسفه و
عمل برنامهریزی شهری بسیار دشوار است  ،سه سناریو
برای برنامهریزی باهدف پایداری برای سده بیست و یکم
میالدی مطرحشده است :
سناریوی نخست  :دیدگاههای جدید هیچگونه تأثیری بر
برنامهریزی وارد ننموده و عمل برنامهریزی مشابه آنچه
تاکنون بوده ادامه مییابد .
سناریوی دوم " :پایداری" برداری برای یکجا بهجایی
گسترده در اولویتها خواهد شد .
سناریوی سوم " :پایداری" جلودار حرکت بهسوی یک
سیستم محیط_گرا 14خواهد شد  ،یعنی الگو واره ای جدید

11

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

برای تغییرات شهری مقید به محیط (عبدی دانشپور ,
. )1390
 3-2-5برنامهریزی راهبردی
رهیافت راهبردی در برنامهریزی محیطی به معنای
بهکارگیری فرایند برای یکپارچهسازی و هماهنگسازی
رسانهها ،بخشهای سیاستگذار و سطوح مختلف دولت یا
بخش خصوصی و عمومی است .برنامههای محیطی که در
سطوح جغرافیایی مختلف تهیه میشوند ،هرکدام سه
کارکرد اصلی را برآورده میسازند که عبارتاند از :
هماهنگسازی سیاستهای یکپارچه محیطی برحسب
دورههای زمانی مختلف و مقیاسهای فضایی گوناگون،
تشخیص آماجهایی که با این سیاستها همسازند و
روشهایی که برای اجرای آنها به شمار میروند و فرابینی
و ارزشگذاری برآیندها (عبدی دانشپور . )1390 ,در این
میان شناخت ویژگیهای برنامهریزی راهبردی در قالب
تعاریف متعدد آن ضرورت دارد.
 گونهبندی تعاریف برنامهریزی راهبردی
گونهبندی تعاریف برنامهریزی راهبردی بر اساس
روایتهای گوناگون این رهیافت شکل میگیرد که به شرح
زیر است:
الف :گونه نخست تعریف برنامهریزی راهبردی :
تولید و تائید راهبردها یکی از مهمترین ویژگیهای یک
سبک حکمرانی است که با رهیافت برنامهریزی سازگار
میشود .تصمیمسازی فرایند تغییرات الگوواره های
مباحثهای 15است .هدف برنامهریزی راهبردی تغییر
انگاشت های فرهنگی ،سیستمهای ادراکی و سیستمهای
معنایی است .همچنین برنامهریزی راهبردی چیزی بیش
از تولید تصمیمهای جمعی است ،زیرا در مورد تغییر و باز
شکلدهی محکومیتها بکار میرود  .در این تعریف
برنامهریزی راهبردی فرایند بازی است که به دنبال
دستیابی به یک همراهی میان ذینفعان از طریق بحثهای
عقالنی است .
ب :گونه دوم تعریف برنامهریزی راهبردی :
برنامهریزی راهبردی بهعنوان برنامهریزی بلندمدت برای
توسعه مرزها است .این نوع برنامهریزی به دنبال نهادهای
.environmentally-led system
. process of deliberative paradigms change
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جدید حکمرانی است ،که در سنتهای دیرینه برنامهریزی
فضایی ،به دنبال رهیافتهای یکپارچه و جامع است .این
تعریف از برنامهریزی راهبردی بر بلندمدت بودن
برنامهریزی و درگیری چشماندازهای سیاسی برای آینده
تأکید دارد (هدایتی فرد. )1391 ,
3-5انگاشت های پایه برنامهریزی محیطی

نسلهای آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده سازد  .این
بیانیه بسیار کلی و مهم است و امکان تغییر آن برای ارائهیک
تعریف کاربردی از توسعه پایدار وجود دارد  .چنین تعریفی
– که بر معیارهای کالبدی و اجتماعی نیز توجه دارد –
توسعه پایدار را توسعهای میداند که محیط طبیعی و نیز
محیط ساختهشده را بهگونهای ارتقا مرتبه میدهد که
شرایط زیر را برآورده سازد :

در برنامهریزی محیطی چهار انگاشت پایه بهصورت زیر
وجود دارد :
نخست  :بررسی انگاشت های برنامهریزی شهری  ،سیاست
( خطمشی ) های کاربرد زمین و برنامهریزی محیطی تا از
این راه بتوان ویژگیها و ماهیت چنین انگاشت هایی که
ناهمسازند را مشخص نمود .
دوم  :بررسی دستور کار جدید محیطی و بهویژه هدف
سیاستگذاری " توسعه پایدار"  .البته باوجود تشابه بین
اهداف بلندمدت جنبش نخستین برنامهریزی شهری و
اهداف پایداری محیطی  ،تفکر جدید به اهداف کیفی
جدیدی در سیاستگذاری بخش عمومی اشاره دارد که
امکان پیگیری آنها توسط رهیافتهای سنتی برنامهریزی
وجود ندارد .
سوم  :پرداختن به سه زمینه گفتوگوی پایه (الف) سیاست
زمین  ( ،ب) مالکیت زمین و (پ)افزایش قیمت زمین در
اثر بهتری ( بهبود).
چهارم  :جفت انگاشت "برابری" و "مشارکت مردم در
راستای دموکراتیک کردن تصمیمگیریها " که از دیرباز
در تفکر برنامهریزی در دنیا رخنه کرده و دارای سابقه
درازمدتاند  ،در ضمن بخشی از گفتمان جاری در مورد "
توسعه پایدار " را نیز تشکیل میدهند (عبدی دانشپور ,
. )1390

 پرهیز از به خطر انداختن و متحمل هزینه کردن
نسلهای آتی .
البته چنین تعریفی از توسعه پایدار از سوی پیروان پایداری
کممایه صورت گرفته است که در برابر پیروان پایداری
پرمایه قرار دارند  .بههرحال باوجود پذیرش کاستیهای
تعریف پیشگفته که گویای رهیافتی عمل باورانه  17و
محدود است  ،از این تعریف در معرفی اهداف برنامهریزی
محیطی استفاده و پنج هدف پایه مشخصشده است .
مقصود این اهداف مرتبط کردن سطوح محلی  ،ملی و
جهانی  ،شناسایی تعیین گرهای اجتماعی –سیاسی و
موضوعهای محیطی و تشخیص اصول برابری و مشارکت
دموکراتیک است  .مبتنی بر چنین مواردی است که امکان
پایهگذاری راهبردهای توسعه پایدار با میزان بیشتر موفقیت
 ،فراهم میشود  .این اهداف را میتوان چنین بیان نمود :

4-5اهداف برنامهریزی محیطی

هدف نخست – نگه داشت منابع  :هدف نخست بر نگه

برنامهها  ،بیانیههای آینده موردنظرند و باید اهداف خود را
تعیین کنند بنابراین است که آینده محیطی نیاز نادر که بر
پایه هدف کالن توسعه پایدار استوار گردد  ،هرچند مشتق
کردن سیاست ( خطمشی ) هایی مشخص از چنین هدف
کالنی بسیار دشوار باشد .
یک تعریف بینالمللی " توسعه پایدار " را توسعهای
میداند که نیازهای امروز را بدون سازش در مورد توان

داشت منابع طبیعی تمرکز داشته و برخی از اصول پایه
برنامهریزی منابع را تدوین میکند  .این هدف چنین بیان
میشود  :تضمین عرصه منابع طبیعی برای نسلهای موجود
و آتی توسط استفاده کارآمد زمین  ،هدر دهندگی کمتر
منابع تجدید ناشدنی و پاسداری از تنوع زیستی
بیولوژیکی. 18

16

18

. regenerative capacity
. pragmatic
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نگه داشت اندوخته دارایی طبیعی و در صورت
امکان جبران هرگونه خسران و کاهش مرتبه
محیطی اجتنابناپذیر ؛



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



دستیابی به برابری اجتماعی بیشتر ؛

.biological
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هدف دوم – توسعه فضای ساختهشده  :هدف دوم با فرآیند

هدف پنجم – مشارکت سیاسی  :هدف پنجم ارتباط

برنامهریزی کالبد سرزمین سروکار دارد و بر ماهیت توسعه
شهری تمرکز میکند  .این هدف چنین بیان میشود :
پاسداشت توسعه و استفاده از محیط ساختهشده که هم با
محیط طبیعی هماهنگ است و هم آن را گرامی میدارد .
این در حالی است که رابطه بین این دو بر پایه تراز و
پیشرفت متقابل استوار شود .

تنگاتنگی باهدف چهارم دارد زیرا تغییرات اجتماعی
ریشهای فقط از ترکیب درک  ،تعهد و همراهی به وجود
میآید  :با آگاه شدن کامل مردم  ،آنها در جایگاهی قرار
میگیرند که پذیرای تغییر شده و نسبت به آن متعهد
میشوند  .این اهداف به این صورت نیز بیان میشوند  :تغییر
ارزشها  ،رفتارها و برخوردها از راه تشویق به مشارکت
بیشتر در تصمیمگیریهای سیاسی و در پایهگذاری
اصالحات محیطی در تمام سطوح ( از سطح محلی به باال
یعنی تا سطح ملی و فراملی ) .
با توجه به اهداف پنجگانه پیشگفته  ،برنامهریزی محیطی
تبدیل به یک فرآیند سیاسی و اجتماعی جامع میشود و
میتوان نتیجه گرفت که یک فرآیند برنامهریزی محیطی
باید هم "یکپارچه " و هم " راهبردی" ( البته به مفهوم
راستین ) باشد (عبدی دانشپور .)1390 ,

هدف سوم – ارتقا کیفیت محیطی  :این هدف با نیاز به
جلوگیری یا در فشار گذاشتن توسعهها و فرآیندهای تولید
که موجب افت مرتبه  ،آلودگی یا از بین رفتن محیط شود
 ،سروکار دارد  .این هدف نیاز به پایهگذاری برنامهریزی
محیطی را – که بر اثرات و مرزها تمرکز دارد و وضعیت
محیط را همواره مورد فرابینی قرار میدهد – مطرح میکند
 .این هدف چنین بیان میشود  :جلوگیری از یا کاهش
فرآیندهایی که موجب افت مرتبه یا آلودگی محیط میشوند
 ،همراه با نگهداری ظرفیت نو زاینده اکوسیستمها و
جلوگیری از توسعههایی که بازدارنده بهداشت و سالمت
انسان و یا کاهنده کیفیت زندگیاند.
هدف چهارم – برابری اجتماعی  :این هدف توجه را
بهسوی نیاز به تغییر در سیاست ( خطمشی ) های اجتماعی
و اقتصادی جلب میکند  .این هدف در برابر ایدئولوژیهای
چیره در جهان امروز ( چون لیبرالیسم  ،مقررات زدایی ،
خصوصیسازی  ،فردباوری و آزادی از قیود ) قرار دارد .
هدف " برابری اجتماعی " به تعریف رهیافتهای گزینهای
که هم امکانپذیر بوده و هم ازنظر سیاسی پذیرفتنی باشند
 ،نیاز دارد  .بهکارگیری چنین رهیافتهایی موجب تغییرات
پایه در الگوهای مصرف  ،تخصیص منابع و درنتیجه تغییر
الگوهای رفتاری  ،ارزشی و سبک زندگی مردم میشود .
"برنامهریزی محیطی " ممکن است توان ارائه سیاست (
خطمشی ) هایی در دستیابی به برابری اجتماعی بیشتر را
داشته باشد  .هرچند هدف برابری اجتماعی یک پیششرط
الزم در دستیابی به همیاری است که بر پایه آن راهبردهای
توسعه پایدار پایهگذاری میشوند  .این هدف چنین بیان
میشود  :جلوگیری از توسعهای که شکاف بین افراد دارا و
ندار را افزایش دهد و در برابر آنگونه توسعه که نابرابری
اجتماعی کاهش دهد را تشویق نماید .

. McLaughlin. 1969

 5-5بحران اکولوژیکی جهانی و توسعه پایدار
در اواخر دهه  1960و اوایل دهه  ، 1970موجی از
نگرانیهای جدید درباره تخریب اکولوژیکی محیط طبیعی
توسط فعالیت انسان شکل میگیرد  .این نگرانی همچنین
با تشکیل تعدادی از احزاب سیاسی «سبز» در سراسر جهان
نمود بیشتری به خود میگیرد ( همچون حزب اکولوژی
بریتانیا که بعداً به حزب سبز تغییر نام میدهد  ،در سال
 1973تشکیل میشود ) .این اولین موج جدید اندیشههای
اکولوژیکی در برخی از نظریههای برنامهریزی بازتاب مییابد
 .بهعنوانمثال  ،نگرش سیستمها به برنامهریزی  ،تا حدی
تحت تأثیر ایده توجه به جهان طبیعی بهمثابه یک
«اکوسیستم» و ارزیابی فعالیتهای انسانی بر اساس اثرات
آنها بر روی عملکرد اکوسیستمهای طبیعی قرار دارد
.ازاینرو فصل اول نخستین کتاب انگلیسی 19درزمینهٔ
درزمینه اهمیت
ٔ
نگرش سیستمها به برنامهریزی از بحث
درزمینه اکولوژیاش » آغاز میشود  .مک
ٔ
موضوع « انسان
الفلین برخی از اثرات فعالیتهای انسانی بر روی
اکوسیستمهای طبیعی را با این هدف توضیح میدهد که ما
در درون «سیستمهایی» ساکن هستیم که فعالیتهایمان
بر روی وضعیت این سیستم تأثیر میگذارد  .ازاینرو ،
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بهمنظور در امان ما ندن از بالهای محیطی  ،ضروری است
تا نسبت به اثرات احتمالی فعالیتهایمان بر روی طبیعت ،
شناخت کافی داشته باشیم .
برای مک الفلین  ،اندیشه اکولوژی  ،یک مدل و یک موضوع
درزمینه تفکر سیستمی و رابطه آن با برنامهریزی محیطی
ٔ
است  .باوجود طرح چنین موضوعاتی  ،بحث اثرات
فعالیتهای برنامهریزی شهری بر روی محیط طبیعی  ،جز
دغدغههای اصلی نظریهپردازان برنامهریزی در سرتاسر دهه
 1970نیست  .در دهه  1970تعدادی از بالیای طبیعی به
همراه برخی شواهد علمی مبنی بر تغییرات شرایط
اکولوژیکی جهانی ( از قبیل گرم شدن دمای کره زمین و
تخریب الیه ازن )  ،منجر به شکلگیری موج دومی از
نگرانیهای زیستمحیطی میشود  .اهمیت چنین مسائلی
همراه با گستره جهانی آن  ،داللت بر نیاز به یک اقدام
بینالمللی  ،بیش از ملی داشت  .ازاینرو  ،در سال 1992
در اجالس "نقطه اوج زمین"  20ریو دی ژانیرو  21کشورها
جمع شده بودند تا به یک اجماع بر سر برخی اقدامات
همگانی بهمنظور جلوگیری از فاجعه زیستمحیطی برسند
 .ازاینرو  ،این مسئله توسط دولت تاچر از دهه 1980
بهعنوان هدف اصلی سیستم برنامهریزی شهری پس از
جنگ معرفی میشود  .در یک مقیاس جهانی  ،کشورهای
عضو در ریو متعهد به انجام برنامهای تحت عنوان « دستور
کار  »21میشوند که وظیفه کلیدی در این زمینه را متوجه
حکومتهای محلی میکند  .طبیعت  ،مکانیابی و تراکم
کاربریهای زمین شهری و شیوههای سفر افراد درون و
بیرون شهرها  ،یک تأثیر اکولوژیکی مهم در شهر و ازاینرو
در جهان دارد  .در دهههای  1980و  1990موجی از
درزمینه برنامهریزی برای شهرهای پایدار
ٔ
کارهای نظری
صورت میگیرد (تایلور.)1393 ,
دستور کار اجالس زمین این دستور کار که از بانفوذترین
و اثرگذارترین سندهایی که در سطح بینالمللی تهیه شده
به شمار میرود  ،سندی است که کشورهای بیشتر و کمتر
تو سعهیافته را به سمت "تو سعه پایدار" هدایت میکند .
افزون بر درخواستتتت کاهش استتتت فاده از انرژی  ،تول ید
پ سماندها و آلودگی مواد زائد  ،این د ستور کار فراخواننده
تقستتتیم عادالنهتر ثروت  ،فرصتتتتها و مستتتئولیتها بین
کشتتورهای بیشتتتر و کمتر توستتعهیافته در ستتطوح ملی و
.Earth Summit
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بینالمللی ا ست  .این سند نهفقط نیاز به تولید سیا ست (
خطمشتتی ) ها و راهبردهایی که نیازهای گروههای محروم
و بدون مزیت ( چون زنان  ،جوانان  ،افراد بدون درآمد و
کمدرآمد  ،اقلیت قومی و نژادی ) را در نظر میگیرد  ،بلکه
به اهمیت تشویق این گروهها به مشارکت در تصمیمگیری
و اجرای ستتیاستتت ( خطمشتتی ) ها نیز تأکید کرده استت
.بنابراین در این سند  ،انگا شت " ساخت ظرفیت " جای
واالیی دارد که به نیاز تو سعه ظرفیت مردم و سازمانها (
در هر دو بخش عمومی و خصوصی ) برای تدوین و اجرای
سیاست ( خطمشی ) هایی میپردازد که وسیله دستیابی
به توسعه پایدار را فراهم میسازد .
با واردکردن انگارههای " برابری اجتماعی " و "مشارکت
مردم و دموکراتیک کردن تصمیمگیریها" در سند "
اجالس زمین"  ،این دو انگاره  ،ازآنپس نقش مهمی در
سیاستگذاریهای محیطی یافتهاند  .هرچند پس از گذشت
بیش از یک دهه از اجالس زمین شکاف بزرگی بین گفتمان
برابری بیشتر  ،توانمندسازی و دموکراسی ( مردمساالری )
از یکسو و از سوی دیگر پیدایش عملی که دستیابی به این
اهداف را تضمین کند  ،وجود دارد  ،اما بههرحال بسیاری
از صاحبنظران  ،سیاستمداران و تصمیمگیرندگان در
سطوح بینالمللی  ،این انگارهها را عناصر اصلی "پایداری"
میدانند (عبدی دانشپور .)1390 ,
در یک جمعبندی کلی تمامی اجالسهایی که طی -1972
 2002صورت گرفت همه نشانگر نگرانی جوامع انسانی از
بهرهبرداری بیشازحد از طبیعت و فشار بار وارد ،بر
محیطزیست است  .درواقع طرفداران توسعه پایدار در
جستوجوی یافتن راههایی است که انسان بدون تخریب
ظرفیتهای زیستی خود در همه ابعاد نیازهای فعلیاش را
بر آروده سازد (حسن زاده دلیر و ساسان پور .)1385 ,
کلیه اقدامات اثرگذار بر محیطزیست در قالب جدول زیر در
تقسیمبندی زمانی ارائه گردیده است و در ادامه به بیان
اصول مهمترین این اقدامات پرداختهشده است :

. Rio de Janeiro
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جدول شماره  : 1-5جدول زمانی اقدامات اثرگذار بر محیطزیست جهانی
سال 1961

تشکیل صندوق جهانی حمایت از حیاتوحش ()WWF

سال 1962

نگارش کتاب بهار خاموش توسط راشل کارسون

سال 1965

تشکیل برنامه توسعه ملل متحد ()UNDP

سال 1968

نگارش کتاب بمب جمعیت توسط پائول الریش

سال1969

تشکیل صندوق جمعیت ملل متحد ()UNFPA

سال 1972

برگزاری اجالس ملل متحد درباره انسان و محیطزیست در استکهلم
تشکیل برنامه محیطزیست ملل متحد ()UNEP
انتشار گزارش (( محدودیت رشد )) توسط باشگاه رم

سال 1973

نگارش کتاب (( کوچک زیباست )) توسط اف شوماخر
اولین بحران نفت

سال 1974

جمعیت جهان به  4ملیارد نفر رسید

سال 1979

برگزاری اولین اجالس جهانی آبوهوا
دومین بحران نفت ( انقالب ایران )

سال 1982

برگزاری دهمین سالگرد نشست استکهلم و زمینهسازی برای تشکیل کمیسیون برانت لند
برگزاری اجالس ملل متحد در مورد قانون دریاها ( در سال  1994الزماالجرا شد )

سال 1983

تشکیل کمسیون محیطزیست و توسعه ملل متحد ( کمسیون برانت لند )

1987

انتشار گزارش کمیسیون برانت لند ( معرفی توسعه پایدار )
تصویب پروتکل مونترال درباره الیه ازن
تشکیل مجمع آینده پایدار
جمعیت جهان به  5میلیارد نفر رسید

سال 1988

تشکیل هیئت بینالدول تغییر آبوهوا ( )IPCC

سال 1989

توافق مجمع عمومی برای برگزاری نشست بعدی سران زمین
ارائه ایده اولیه اقتصاد سبز

سال 1990

برگزاری دومین اجالس آبوهوا
انتشار اولین گزارش IPCC
انتشار اولین گزارش  UNDPدرباره انسان و توسعه
سومین بحران نفت ( جنگ خلیجفارس )
تشکیل مجمع نهادهای مردمی برای محیطزیست و توسعه در برزیل ()FBOMS
تشکیل شورای بینالمللی فعالیتهای محلی محیطزیستی
نگارش کتاب (( سرنوشتی بدتر از بدهی  :بحران مالی و فقر )) توسط سوزان جرج

سال 1991

تشکیل صندوق تسهیالت جهانی محیطزیست ( )GEF

سال 1992

برگزاری اجالس زمین در ریودوژانیروی برزیل مشهور به نشست ریو
تصویب دستور کار  21برای سیاره پایدار در ریودوژانیرو
تصویب کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییر آبوهوا در نشست ریو
تصویب کنوانسیون تنوع زیستی در نشست ریو
تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد
تصویب اصول حفاظت از جنگلها در نشست ریو
تشکیل سازمان توسعه و محیطزیست زنان

سال 1993

تشکیل کمیسیون محیطزیست اروپا
جمعیت جهان به  5/5میلیارد نفر میرسد

سال 1994

تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با بیابانزایی
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سال 1995

انتشار دومین گزارش IPCC
تصویب توافقنامه حفاظت از ذخایر ماهیان مهاجر
تشکیل شورای جهانی بازرگانی برای توسعه پایدار

سال 1997

بازبینی ریو  5+در نشست توسعه پایدار ملل متحد
تصویب پروتکل کیوتو
انتشار اولین گزارش چشمانداز محیطزیست جهان توسط UNEP

سال 1999

تشکیل مجمع محیطزیستی وزرای جهان توسط UNEP
جمعیت جهان به  6میلیارد نفر رسید

سال 1990

برگزاری دومین اجالس آبوهوا
انتشار اولین گزارش IPCC
انتشار اولین گزارش  UNDPدرباره انسان و توسعه
سومین بحران نفت ( جنگ خلیجفارس )
تشکیل مجمع نهادهای مردمی برای محیطزیست و توسعه در برزیل ()FBOMS
تشکیل شورای بینالمللی فعالیتهای محلی محیطزیستی
نگارش کتاب (( سرنوشتی بدتر از بدهی  :بحران مالی و فقر )) توسط سوزان جرج

سال 1991

تشکیل صندوق تسهیالت جهانی محیطزیست ( )GEF

سال 1992

برگزاری اجالس زمین در ریودوژانیروی برزیل مشهور به نشست ریو
تصویب دستور کار  21برای سیاره پایدار در ریودوژانیرو
تصویب کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییر آبوهوا در نشست ریو
تصویب کنوانسیون تنوع زیستی در نشست ریو
تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد
تصویب اصول حفاظت از جنگلها در نشست ریو
تشکیل سازمان توسعه و محیطزیست زنان

سال 1993

تشکیل کمیسیون محیطزیست اروپا
جمعیت جهان به  5/5میلیارد نفر میرسد

سال 1994

تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با بیابانزایی

سال 1995

انتشار دومین گزارش IPCC
تصویب توافقنامه حفاظت از ذخایر ماهیان مهاجر
تشکیل شورای جهانی بازرگانی برای توسعه پایدار

سال 1997

بازبینی ریو  5+در نشست توسعه پایدار ملل متحد
تصویب پروتکل کیوتو
انتشار اولین گزارش چشمانداز محیطزیست جهان توسط UNEP

سال 1999

تشکیل مجمع محیطزیستی وزرای جهان توسط UNEP
جمعیت جهان به  6میلیارد نفر رسید

سال 1990

برگزاری دومین اجالس آبوهوا
انتشار اولین گزارش IPCC
انتشار اولین گزارش  UNDPدرباره انسان و توسعه
سومین بحران نفت ( جنگ خلیجفارس )
تشکیل مجمع نهادهای مردمی برای محیطزیست و توسعه در برزیل ()FBOMS
تشکیل شورای بینالمللی فعالیتهای محلی محیطزیستی
نگارش کتاب (( سرنوشتی بدتر از بدهی  :بحران مالی و فقر )) توسط سوزان جرج

سال 1991

تشکیل صندوق تسهیالت جهانی محیطزیست ( )GEF

54

فصلنامه مطالعات شهر و منطقه .شماره  .3بهار 1395

سال 1992

برگزاری اجالس زمین در ریودوژانیروی برزیل مشهور به نشست ریو
تصویب دستور کار  21برای سیاره پایدار در ریودوژانیرو
تصویب کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییر آبوهوا در نشست ریو
تصویب کنوانسیون تنوع زیستی در نشست ریو
تشکیل کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد
تصویب اصول حفاظت از جنگلها در نشست ریو
تشکیل سازمان توسعه و محیطزیست زنان

سال 1993

تشکیل کمیسیون محیطزیست اروپا
جمعیت جهان به  5/5میلیارد نفر میرسد

سال 1994

تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با بیابانزایی

سال 1995

انتشار دومین گزارش IPCC
تصویب توافقنامه حفاظت از ذخایر ماهیان مهاجر
تشکیل شورای جهانی بازرگانی برای توسعه پایدار

سال 1997

بازبینی ریو  5+در نشست توسعه پایدار ملل متحد
تصویب پروتکل کیوتو
انتشار اولین گزارش چشمانداز محیطزیست جهان توسط UNEP

سال 1999

تشکیل مجمع محیطزیستی وزرای جهان توسط UNEP
جمعیت جهان به  6میلیارد نفر رسید

سال 1990

برگزاری دومین اجالس آبوهوا
انتشار اولین گزارش IPCC
انتشار اولین گزارش  UNDPدرباره انسان و توسعه
سومین بحران نفت ( جنگ خلیجفارس )
تشکیل مجمع نهادهای مردمی برای محیطزیست و توسعه در برزیل ()FBOMS
تشکیل شورای بینالمللی فعالیتهای محلی محیطزیستی
نگارش کتاب (( سرنوشتی بدتر از بدهی  :بحران مالی و فقر )) توسط سوزان جرج

سال 2000

تصویب اهداف توسعه هزاره
برگزاری نشست سازمان ملل در خصوص جنگلها
انتشار دومین گزارش چشمانداز محیطزیست جهان UNEP

سال 2001

انتشار سومین گزارش IPCC

سال 2002

برگزاری نشست سران زمین در خصوص توسعه پایدار – ژوهانسبورگ
انتشار سومین گزارش چشمانداز محیطزیست جهان UNEP

سال 2003

تصویب پروتکل کارتاهنا در مورد ایمنی زیستی

سال 2004

تصویب کنوانسیون روتردام ( توافق از پیش اعالمشده در تجارت مواد شیمیایی )
تصویب کنوانسیون استکهلم در مورد آالیندههای آلی پایدار ()POPs
وقوع سونامی اقیانوس هند

سال 2005

نگارش کتاب (( انسان و امنیت محیطزیستی )) توسط فلیکس ددز و تیم پیپارد
وقوع طوفان کاترینا

سال 2007

انتشار چهارمین گزارش چشمانداز محیطزیست جهانی UNEP
انتشار چهارمین گزارش IPCC
نگارش کتاب (( اقتصاد تغییر آبوهوا )) توسط لرد استرن
ساخت مستند (( یک حقیقت ناخوشایند )) با مشارکت آل گور
بحران غذا
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بحران مالی
سال 2008

بحران امنیت انرژی

سال 2009

برگزاری سومین اجالس جهانی تغییر آبوهوا
برگزاری پانزدهمین نشست اعضای کنوانسیون تغییر آبوهوا در کپنهاگ

سال 2012

برگزاری اجالس ملل متحد درباره توسعه پایدار ( نشست ریو ) 20+

سال 2000

تصویب اهداف توسعه هزاره
برگزاری نشست سازمان ملل در خصوص جنگلها
انتشار دومین گزارش چشمانداز محیطزیست جهان UNEP

سال 2001

انتشار سومین گزارش IPCC

مأخذ  :محمد نژاد و عبادتی1392 ,
با توجه به اقدامات ذکرشده در این زمینه پرسشی که مطرح
میشود این است که با توجه به مطرح شدن این مسائل چرا
بازهم ایران در شرایط مناسبی از توسعه پایدار و بهطور ویژه
هدف این پژوهش درزمینهٔ محیطزیستی قرار ندارد ؟

 .6محدودیتهای تحقق این نظریه در ایران
وجود شرایط زیر در ایران تحقق نظریه را مخدوش میکند:


تسلط نگاه بخشی در سیستم برنامهریزی ایران ؛



تمایل شدید به رشد و توسعه اقتصادی در میان
صاحبمنصبان؛




تمرکزگرایی شدید اداری و مالی در نظام
برنامهریزی؛
تسلط این تفکر نادرست که توسعه پایدار مناسب
شرایط،کشورهای توسعهنیافته نبوده و سیاست
استعمار طلبانه امپریالیسم برای باقی ماندن
وابستگی آنها است ؛



عدم میل به مشارکت میان مسئوالن و مردم؛



عدم اعتماد میان مسئوالن و مردم ؛



پایین بودن امکان دسترسی به منابع اطالعاتی
بهروز یا عدم وجود آنها و...

 .7راهکارهای پیشنهادی بهمنظور
زمینهسازی تحقق این نظریه
گزینههای مناسب برای حل مشکالت محیطزیست شهری
با دالیل بروز آنها مرتبط است  .این گزینهها شامل
تالشهایی برای دستیابی به خطمشیهای مقرونبهصرفه
 ،جلب مشارکت مردم  ،فراهمسازی خدمات شهری مناسب
 ،بهبود مداخالت سیاسی و رفع کمبودهای اطالعاتی
میگردد  .جلب مشارکت و حمایت مردم در مدیریت
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محیطزیست مستلزم افزایش آگاهی آنها از مشکالت و
افزایش مشارکت سازمانهای غیردولتی و بخشهای
غیررسمی است  .راهکارهای بیانشده زمینه تحقق
نظریههای نوین در ایران را فراهم خواهد کرد :
_ ایجاد موقعیت (( برد – برد )) به این معنا که اهداف
اقتصادی و محیطزیستی مکمل یکدیگر باشند؛
_تصمیمات باید دربرگیرندهی راهحلهای مقرونبهصرفه
برای حل مشکالت زیستمحیطی باشد ؛
_ استفاده از فناوریهای مقرونبهصرفه و نوین برای
حفاظت محیطزیست ؛
_جلب مشارکت و حمایت مردم ؛
_ افزایش آگاهی ؛
_فعالیت تشکلهای غیردولتی و مشارکت بخش غیررسمی
 :مشارکت جوامع محلی در مدیریت محیطزیست شهری
میتواند شامل جمعآوری اطالعات در خصوص شرایط
جامعه  ،نیازها و ارزیابی اثرات ،حمایت از اولویتهای محلی
و  ...باشد؛
_ شفافسازی نقش سازمانها و ارتقاء عملیات خدمات
شهری ؛
_ظرفیتسازی در سازمانها ؛
_ایجاد ظرفیتهای محلی  :شامل توسعهی مهارتها و
ظرفیتها  ،ارائهی خدمات خصوصی عمومی و ..با استفاده
از ابزارهای ظرفیتسازی نظیر  :آموزش  ،کمکهای فنی و
 ...؛
_ بهبود خدمات شهری ارائهی خدمات و ایجاد
زیرساختها بهعنوانمثال بهبود جمعآوری پسماند؛
_کنترل و برنامهریزی کاربری اراضی در هماهنگی با
حملونقل شهری؛
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_ مشارکت بین بخشهای خصوصی و دولتی ؛
_استفاده ابزارهای تنظیمی پایش مؤثر؛
_ابزارهای اقتصادی :اخذ مالیات از مصرفکنندگان  ،بهای
منابع و مالیات آالیندهها  ،سرمایهگذاری ؛
_ارزیابی اثرات زیستمحیطی؛
_از بین بردن خأل دانش و تکیهبر نظریه در برنامهریزی .

 .8نقش برنامهریز در تحقق این نظریه
با توجه به نیازهای جوامع امروز و پیچیدگی در مسائل آن
و همچنین عدم موفقیتهای پیدرپی در امر برنامهریزی و
شکست درزمینهٔ توسعه پایدار  ،بدیهی است که روشهای
فنساالرانه و جایگاه برنامهریز بهعنوان یک نخبه که به
تجویز میپردازد پذیرفتهنشده و بسیار موردنقد قرار گیرد ،
به دنبال آن دور شدن از شکل برنامهریزی صرفاً کالبدی و
فنی سبب ایجاد اندیشههایی در مورد تغییر در جایگاه
برنامهریزی از یک متخصص فنی بهجایگاهی اجتماعی
محور شده است .
از طرفی علیرغم تالشهای گستردهای که در راستای
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
نهادهای تصمیمگیری به نهادهای تصمیمسازی درواقع
همان برنامهریزان شهری و تعریف ناصحیح جایگاه آنان نیز
بازمیگردد  .لذا بهمنظور پیشبرد شرایط و دستیابی به
توسعه مطلوب یکی از اقدامات الزم تعریف جایگاهی صحیح
برای برنامهریزی بهعنوان تصمیمساز است .
نظریههای نوین با تأکید بر مفاهیمی چون عدالت و
مشارکت برنامهریزان را افرادی در خدمت مردم و برخوردار
از مقبولیت عمومی در نظر دارد  .که این جایگاه با توجه به
مقیاسهای مختلف  ،متفاوت است و شامل موارد زیر است
:
_ برنامهریز بهعنوان وکیل محرومان و در جایگاه
میانجیگری؛
_بهعنوان آموزشدهنده و آموزشگیرنده ؛
_بسیج کننده منافع مختلف شهروندان .

که در رابطه با تدقیق این جایگاه در شرایط ذکرشده در این
پژوهش میتوان موارد زیر را بهعنوان نقش برنامهریز در نظر
گرفت :
_ آموزشدهنده مسائل مربوط به محیطزیست به
شهروندان ؛
_ اطالعرسانی به مسئولین در ارتباط با نتایج و اثرات
برنامههای محیطی ؛
_ آگاهیدهنده اثرات ناشی از اجرای طرحها و همچنین
منافع و ضررهای احتمالی آن برای شهروندان؛
_ میانجیگری برای گروههایی که در جریان توسعه متضرر
میشوند و گروههای محروم .

.9منابع و مأخذ











تایلور ,ن .)1393( .نظریههای برنامهریزی شهری
( از آغاز تاکنون )( .م .شورچه ,مترجم) تهران:
انتشارات مدیران امروز.
حق جو  ,م .)1383( .رویکرد تحلیل مناسب
محیطی در مدیریت گسترش فضایی کالنشهرها
؛ نمونه شهر تهران  .فصلنامه مدیریت شهری ،
شماره .76-87 , 17
عبدی دانش پور  ,ز .)1390( .درآمدی بر
نظریههای برنامهریزی با تأکید ویژهبر برنامهریزی
شهری  .تهران  :مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه
شهید بهشتی .
کرباسی ,ع ,.منوری ,م.و آذر کند ,س.)1392( .
راهبردهای مدیریت محیطزیست شهری .مشهد:
انتشارات تاالب.
محمد نژاد ,ش .و عبادتی ,ف .)1392( .مدیریت
محیطزیست .مشهد  :انتشارات تاالب.
هدایتی فرد ,م .)1391( .برنامهریزی محیطی با
استفاده از فن "تحلیل مناسبت محیطی" برای
توسعه جدید در نواحی قابلتخریب  ،پاکسازی
و توسعه مجدد در ناحیه خرد شهری  .اولین
همایش ملی حفاظت و برنامهریزی محیطزیست
.
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بررسی علل ناکارآمدی سیستم برنامه ریزی توسعه شهری در ایران و ارائه راهکارهایی
مبتنی بر نظریه برنامه ریزی به منظور بازتعریف این نظام در راستای تحقق توسعه شهری
مطلوب و پایدار در ایران
علی عارف

1

 چکیده
اهمیت توسعه در سطوح ملی و کالن بر کسی پوشیده نیست و پیرامون توسعه ،وضعیت آن در ایران ،توسعهنیافتگی
و موارد مرتبط تاکنون نویسننندنان و حننا

نظران متعددی قلم راندهاند .بااین ال ،مبحثی که از دید نویسنننده این

نو شتار واجد اهمیت کافی برای ورود به آن ا ست ،مبحث م سئلهها و چالشهای شهر در باب تو سعه و پا سخ نظام
برنامهریزی در ایران برای رفع آنها در قال طرحهای تو سعه شهری 2ا ست .به بیانی رو شنتر ،د ستیابی به تو سعه
بهعنوان غایتی برای انسان ها مطرح بوده است .تحقق این توسعه در شهر را شاید بتوان از دریچهای بررسی نمود که
کمتر موردتوجه واقعشنده اسنتت توسنعه 3به مفهوم ل مسنئلههای شنهر ،رکت به سنمت جلو و ارتقای وضنعیت
اقت صادی ،اجتماعی ،سیا سی و تی فرهنگی زندنی شهروندان .دغدغه ا حلی در این نو شتار برر سی پا سخ نظام
برنامهریزی شهری به چنین میلی به توسعه در قال طرحهای توسعه شهری موجود است .اینکه چرا این شیوه چیره
که هماکنون موردا ستفاده ا ست ،چندان موفق نبوده ،چرا باوجود رهیافتهای دیگر برای تحقق تو سعه شهری ،این
رهیافتها تاکنون به شکلی جدی پیاده ن شده و در د سخنرانی در همایشها باقیمانده ا ست و چگونه میتوان به
این و ضعیت در د ب ضاعت و بهدور از آرمان نرایی پا سخ داد به عنوان سواالت ا حلی این نو شتار مطرح ه ستند .در
این نوشننتار سننعی شننده اسننت تا با تکیهبر مطالعات اسنننادی ،کتابخانهای و اینترنتی در کنار دانش و اندوختههای
شخصی به این چالش مهم نظام برنامهریزی شهری در ایران پرداخته شده و بر روی طرحهای توسعه شهری بهمثابه
نزینه پیشنهادی نظام برنامهریزی توسعه شهری ایران تمرکز کرده ،سیر تحول این طرحها از نذشته تاکنون بررسی
نردد .در نهایت نیز  ،با توجه به ویژنیهای نظام کالن برنامهریزی سعی می شود تالشی در راستای ارائه راهکارهایی
بهمنظور بهبود وضع کنونی حورت پذیرفته و نقش برنامهریز در این فرآیند تبیین نردد.
کلمات کلیدی :نظریه برنامهریزی ،سیستم برنامهریزی شهری ایران ،طرحهای توسعه شهری ،نقش برنامهریز  ،توسعه شهری

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی Aliarefu@gmail.com
این مقاله در قال وا د نظریههای برنامهریزی شهری دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ورودی  1394دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی دکتر حرافی و دکتر ندایی طوسی تدوین شده است.
 2مقصود از طرحهای توسعه شهری در این نوشتار ،طرح های جامع ،هادی و تفضیلی شهرهاست که بر اساس رهیافت برنامهریزی جامع تهیه میشوند.
 3توسعه در این نوشتار به معنای بهگشت زندنی انسانها در تمامی زمینه های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است .توسعهای مطلوب ،پایدار و
یکپارچه.
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 -1بیان مسئله
تو سعه و میل درونی به آن در هر سطح و مقیاس بهعنوان
آمال و غایت هر فرد و جامعه ان سانی مطرح ا ست و در هر
جامعه ،با توجه به برداشتی که از این واژه در ذهن انسانها
پرورانده شده ا ست ،فعالیتهای آنها در د ستیابی به آن
جهتدهی می شود .شاید ب سیاری از این توجهها ،معطوف
به توسننعه در سننطح شننهر باشنند .شننهر بیشننی یکی از
پرکاربردترین واژهها در لغت نامه ذهن هر انسنننان اسنننت.
مفهومی با پیچیدنی بسننیار که همواره توجه بسننیاری از
حنننا نظران در نظامهای فکری مختلف را به خود جل
کرده اسنننت .شننناید بتوان نفت یکی از ابعادی که امروزه
کمتر به آن پرداخته شده ا ست ،بحث تو سعه شهری با شد
که به ع لت ویژنی های بالقوه اش ،می توا ند از یی سنننو،
ت ضمینکننده تو سعه در سطح کالن (ملی) با شد و چرخ
تو سعه ملی را بگرداند و از سوی دیگر ،بهگ شت زندنی در
ابعاد مختلف را برای انسانهایی که در آن سکونت دارند به
ارمغان بیاورد.
در ایران نیز باوجود میل شدید به نگاهداشت وضع موجود
میان سیاستمداران ،آرمانهای توسعهای همواره به حورت
پنهان و نهان در ححبتهای حا من صبان در شرایط
مختلف یافت میشننود .باوجود نگاه همواره منفی به شننهر
در میان مسننئوالن ،از آسننتانه پیروزی انقالب اسننالمی تا
دورهی معاحنننر – باوجود تمامی تعدیلهایی که در چنین
نگر شی حورت نرفته ا ست – ضرورت پرداختن دوباره به
توسعه شهر بر کسی پوشیده نیست .پاسخ نظام برنامهریزی
تو سعه شهری ایران به تحقق تو سعه در شهر ،اتخاذ ابزار
طرحهای توسننعه شننهری اسننت که باوجود تغییراتی که
درزمینه نظری در آن حورت پذیرفته ا ست ،رهیافت چیره
ٔ
در تهیه آن همچنان رویکرد جامع – سنناده و نگرش چیره
بر آن ،نگرش تیبعدی توسعه کالبدی است.
تجربه های پیاده سنننازی چنین طرح هایی در چهار د هه
نذشننته نشننانگر این واقعیت بوده اسننت که نهتنها اهداف
تعیینشده در آنها بهمنظور تحقق توسعه در بیشتر موارد
موفق نبوده اسنننت ،بل که بی توجهی به نقش ویژه م بانی
نظری در ته یه آن ها و انت خاب الگو ها و ره یا فت های
نادرست – بیتوجه به ویژنیهای خاص شهرهای ایرانی –
سب شده است تا بر وخامت مسئلهها و مشکالت موجود
تا د زیادی افزوده شود .به همین دلیل ،ضرورت آ سی

سنننجی این طرحها و ارائه راهکارهایی درزمینهٔ ل کردن
چالشهای موجود  -که در حورت ل شدن ،تا د زیادی
به بهبود وضننع موجود کمی میکند و توسننعه به معنای
واقعی را محقق می سازد  -سب شده ا ست تا تال شی در
د توان نوی سنده بهمنظور ارائه د ستهای از راهکارها برای
احالح چنین وضع نابسامانی مبذول نردد.

 -2ضرورت و اهمیت مسئله
شاید بتوان ضرورت پرداختن به این نو شتار را در قال دو
بند کوتاه زیر بیان نمود .ضننرورت دسننتیابی به توسننعهای
مطلوب بهمنظور بهبود وضننعیت جوامع انسننانی بر کسننی
پو شیده نی ست .باوجود تمامی تالشهای حورت نرفته از
ابتنندا تنناکنون ،کشنننور ایران هنوز بننه سنننطح مطلوب
توسعهیافتگی دست پیدا نکرده است که البته محدودیتها،
قیدها و چالشهای متعددی در این میان مانع دستیابی به
این سطح مطلوبی از تو سعه ه ستند .در این میان ،شاید
یکی از این دلیلها ،بیتوجهی به نقش شهرها در ت سهیل
فرآیند توسنننعه – و یا انتخاب شنننیوه و الگوی نادرسنننت
بهمنظور تحقق توسننعه  -از ییسننو و در نظر نگرفتن – یا
تعریف نادرسننت -نقش ویژهای که برنامهریزان در تسننهیل
فرآیند تو سعه بهویژه در سطح شهر دارند از سوی دیگر
باشد.
با توجه به هدف تعیینشننده برای این نوشننتار ،ضننرورت
پرداختن به آن ،پررنگ کردن نقش شهر در فرآیند توسعه،
تعریف نق شی جدید برای برنامهریزان در این فرآیند و لزوم
اعمال تغییرات چه در نظام کالن برنامهریزی – با نگاهی
آرمانی – و چه در الگوی رایج فعلی به همراه بسننترسننازی
برای اتخناذ رهینافتی نوین در این زمیننه – بنا نگناهی
عملیاتیتر – است.

 -3تبیین مفاهیم مرتبط
 -1-3توسعه
از دهه  1960به بعد بود که تحت تأثیر شکوفایی اقتصادی
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
توسننن عه اقتصنننادی قرار نر فت .اما نتیجه چنین نگرش
تی ب عدی ،چیزی جز شنننکاف عمیق و عدم ت عادل میان
دونانه مردم ( )People Prosperityو مکان ( Place
 )Prosperityنبود (براهمن .)1381 ،به واسننن طه همین
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مسنننئ له ها و چالش ها بود که از د هه  1980به ب عد ،با
مطرحشنندن مفاهیمی ازجمله پایداری ،توسننعه پایداری و
توسننعه یکپارچه ،توجه به سننایر ابعاد توسننعه (اجتماعی،
فرهنگی ،سننیاسننی و نظایر آن) در کنار توسننعه اقتصننادی
موردتوجه قرار نرفت.
مایکل تودارو ،توسننعه را بهمانند جریانی چندبعدی تعریف
می کند که م ستلزم تغییرات ا سا سی در ساخت اجتماعی
(طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی) و نیز تسننریع رشنند
اقتصننادی (کاهش نابرابری و ریشننهکن کردن فقر مطلق)
ا ست .تو سعه در ا حل باید ن شان دهد که مجموعهی نظام
اجتماعی ،هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواستههای
افراد و نروه های اجت ماعی در دا خل ن ظام ،از ا لت
نامطلوب زندنی نذشننته خار شننده و بهسننوی وضننع یا
التی از زندنی پیش رود که ازنظر مادی و معنوی بهتر
است (تودارو.)1391 ،
واژه توسعه از ابعاد و رویکردهای متنوعی قابلتعریف است
که این خود نشان از وسعت معنای این واژه است .در ادامه
و در راستای ملموستر کردن معنای توسعه ،سه مفهوم از
توسننعه در زیر بهاختصننار تبیین مینردند (شنناهبهرامی،
)1387ت




 -2-3تبیین علتهای اصلی توسعهنیافتگی
در خصنوص علتهای توسنعهنیافتگی دیدناههای متفاوتی
وجود دارد .در ادا مه ،برخی از د ید ناه های تبیین کن نده
توسنعهنیافتگی در خصنوص کشنورهای توسنعهنیافته ارائه
میشود (حرافی و دیگران)1392 ،ت
-

دیدگاه نخست؛ این دیدناه مربوط به طرفداران
دوره تسلسل است .بر اساس نظرناه آنها ،سطح
درآمد پایین در کشننورهای توسننعهنیافته بازتابی
از قنندرت تو لینند و بنناروری پننا ی ین در ا ین
کشننورهاسننت که خود ناشننی از فقدان سننرمایه
موجود در ک شور و باال بودن میزان افرادی ا ست
که زیرخط فقر قرار دارند.

-

دیدگاه دوم؛ طرفداران این دیدناه ،اسننتعمار و
امپریالیسم را عامل توسعهنیافتگی و عق افتادن
این کشنننورها از جریان توسنننعه میدانند .این
دیدناه توسننط جامعهشننناسننان و اقتصنناددانان
بلوک شنننرط مطرح شنننده اسنننت که عا مل
توسننن عه ن یافتگی و ع ق ما ندنی را به عوا مل
خارجی نسبت میدهند .ازنظر حا نظران این
دیدناه ،امپریالی سم باالترین سطح سرمایهداری
است.

-

دیدگاه سوم؛ این دیدناه ،منعکاکننده نظریه
وابسننتگی اسننت .این دیدناه ،توسننعهنیافتگی را
به حنننورت کامل به رابطه متقابل کشنننورهای
سرمایهداری پی شرفته و ک شورهای تو سعهنیافته
یا پیرامونی نسننبت میدهد .در این دیدناه یا بر
ا ساس برر سی ک شورهای سرمایهداری پی شرفته
یا با بررسننی کشننورهای اشننیهای ،بدون اینکه
شنننرایط تاریخی توسنننعه و رشننند کشنننورهای
توسننعهیافته قبل از انقالب حنننعتی و یا شننرایط
اجتماعی اقتصننادی کشننورهای وابسننته قبل از
ایجاد شرایط واب ستگی برر سی شود ،فرض را بر
این می نذارند که کشنننورهای توسنننعه یافته با

نخستتتت توستت عه بهعنوان پیشتتر فت
بر نا مه ریزی شتتده اصتصتتادیت اعت ماعی و
ستتیاستتی؛ این رویکرد نخسننتین بار در آلمان
مطرح شنند .بر اسنناس این رهیافت ،کشننورها و
جوامع ع ق اف تاده با ید از الگو ها و فرآی ند های
تو سعه پیموده شده در ک شورهای تو سعهیافته
الگوبرداری کنند .نقش دولتهای این کشنننورها
در تحقق توسننن عه شننن کل نرف ته به واسننن طه
برنامهریزی یکپارچه ،اساسی است.



دومت تو سعه بهعنوان یک و ضعیت؛ از دریچه
این نگرش ،توسعه به معنای سطحی است که در
آن درجه ای معین از ر شد اقت صادی ،سیا سی،
اجتماعی و فرهنگی تحقق پیداکرده اسنننت .بر
ا ساس این بردا شت از تو سعه ،ک شورها یا به این
سنننطح دسننننت یننافتننه اننند و پا از نننذران
فرازوفرودهای توسننعه به دی از ثبات باکیفیت
در شرایط مطرح شده ر سیدهاند و یا از د ستیابی
به اثرات آن بینصی ماندهاند.
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سومت تو سعه بهعنوان یک فرآیند؛ بر ا ساس
این رهیافت ،تو سعه بهمانند یی فرآیند ا ست و
ماهیتی پو یا دارد .ب نابراین می توان ن فت که
توسعه مفهومی نسبی است.
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واب سته نگاهدا شتن ک شورهای ا شیهای ،امکان
هرنونه توسعه را از آنها سل میکنند.
 -3-3مفهوم توسعه شهری
در تعریفی کلی میتوان سیاستهای توسعه شهری در دنیا
را به مفهوم بهبود کیفیت شنننرایط اسنننت فاده از زمین و
ت سهیل د ستر سی ساکنان شهر به خدمات اقت صادی و
اجتماعی بهویژه در شننهرهای بزرو و کالنشننهرها تعریف
نمود (زیاری و جانبابانژاد. )1388 ،
نانفته پیداسننت که شننهرها به علت دارا بودن ویژنیهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منحصربهفرد ،نقشی اساسی
در تحقق توسننعه و برونرفت از رکود و توسننعهنیافتگی در
سنننطوح باالتر (منطقهای و ملی) بر عهدهدارند بهنحویکه
توجه به توسننعه یکپارچه ،برنامهریزیشننده و پایدار شننهر
نهتنها باعث ل چالشها و م سئلههای کلیدی که نریبان
نیر شهرها ه ستند می شود و بهگ شت زندنی ان سانها در
شهرهای زیست پذیر را فراهم میآورد ،بلکه با تأثیراتی که
بر سننطوح باالتر مینذارد (همچون راهانداز موتور اقتصنناد
ملی ،ارت قای سنننر ما یه اجت ماعی و رضننننا یت مردمی،
تمرکززدایی از مراکز و ،)...سب القای توسعه به آن سطوح
نیز میشوند.
چنین توسعه شهری ،میتواند هم از طریق رشد هدفمند،
پایدار و یکپارچه شهرهای موجود  -با در نظر نرفتن جایگاه
آنها در سلسلهمرات شهری -خلق شهرهای جدید و یا
هردو این شیوهها حورت پذیرد .توسعه شهری به طبع
چندبعدی بودن و پیچیدنی شهر ،مفهومی تیبعدی نیست
و در حورتی شهر توسعهیافته خوانده میشود که به سطح
مطلوبی از توسعه در تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
محیطزیستی و تی سیاسی دستیافته باشد (حرافی و
دیگران. )1392 ،
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.

 -4مروری بر مسائل و چالشهای شهرهای
ایرانی ناشی از نگرش چیره بر برنامهریزی
توسعه شهری و چرایی شکلگیری آنها
امروزه بیش از  50درحد از جمعیت جهان شهرنشین
هستند و بنا بر پیشبینیهای حورت نرفته ،این میزان با
نرخ رشد باالیی در ال افزایش است چنانچه تا سال 2045
این میزان به بیش از  6میلیارد نفر خواهد رسید .این
وضعیت در کشورهای جهان سوم بهمرات وخیمتر بوده
بهنحویکه سهم شهرها از پذیرش جمعیت بهمرات باالتر
بوده و جمعیت شهرها از ییسو و تعداد کالنشهرها از سوی
دیگر رو به افزایش هستند.
این جمعیت رو به رشد شهری که با سیری به نظر
توقفناپذیر در ال افزایش است ،نیازهای درزمینههای
مختلفی دارند که شهر باید توانایی تأمین آنها را داشته
باشد .بدینجهت که در عمل این اتفاط بهندرت رخ میدهد،
شهرها و نظام برنامهریزی (توسعه) آنها عمدتاً توان تأمین
پایدار نیازهای این جمعیت رو به رشد را ندارند ،چالشها و
مسئلههایی نریبان نیر شهرها و نظام برنامهریزی میشود
که در حورت عدم توجه به آنها ،روزبهروز بر پیچیدنی
آنها افزوده میشود .از طرفی هماننونه که بیان شد،
طرح های توسعه شهری باهدف بهگشت زندنی ساکنان
شهر ،بهعنوان پاسخ نظام برنامهریزی توسعه شهری
بهمنظور ل چالشهای شهری بوده که خود در برخی
موارد در حورت اتخاذ شیوهها و الگوهای نامناس  ،نهتنها
در ل این چالشها توفیقی نمییابند ،بلکه بر وخامت
موضوع نیز میافزاید .در ادامه به بررسی چالشهای

شهرهای ایران ،با تأکید بر مشکالت ناشی از نظام
برنامهریزی یا الگوها و رهیافتهای چیره بر تهیه و
اعرای طرحهای توسعه شهری در ایران ،و نیز دالیل
شکلنیری هریی از آنها ،از دیدناه تنی چند از
حا نظران پرداخته میشود
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عدول شماره  -1چالشها و مشکالت برنامهریزانه شهرهای ایران از دیدگان صاحبنظران مختلف
نام نظریهپرداز

علتهای شکلگیری

مسئلهها و چالشها

ناصر بنیادی

 دوری مردم و ساکنان شهر از فرآیند تهیه و اجرای طرحها  -نظام دیوانساالری و عدم پاسخگویی مسئوالن ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف متولیو برنامههای شهری
شهرسازی در کشور
 نبود قوانین مدون و جامع در توسعه کالبدی -فاحله میان فرهنگ مردم و طرحهای توسعه شهری

اعظم خاتم

 فقدان تعامل الزم بین وزههای مختلف برنامهریزی  -نارسایی ساختاری در نظام اداری -اجرایی کشور کهبرای برنامه ریزی و مدیریت فضا جایگاهی قائل نیست.
بهمنظور تأمین نیازهای شهری
 -در اشیه قرار نرفتن شهرها درروند توسعه شهری

زهره دانشپور

 بیرغبتی به برنامه ریزی شهری (مطابق ال مفهوم جهانی  -بی میلی به شفاف کردن تمامی تصمیمات مربوط بهتغییر و توسعه از آنسو که امکان رانت ،زمینخواری و
در نظر و عمل) نسبت به برنامهریزی
 جلونیری از دسترسی جامعه شهری به اطالعات شهری سودانری از بین خواهد رفت. برخورد با اطالعات نزد سازمانهای شهری بهعنوانبهویژه پژوهشگران
 عدم وجود بانیهای اطالعات و آماری شهری مناس برای کاال و یا برچس زدن بر آنها تحت عنوان محرمانهطرحهای توسعه شهری و عدم امکان اتخاذ تصمیمات
مناس و بهنگام پیش از در دسترس بودن اطالعات
چندبعدی و الزم.

احمد سعیدنیا

 ظهور دو جریان ضد هم پراکنش یا تمرکز در فرآیند  -اتکا به سرمایه نفتی و وابستگی شدید توسعه شهریشهرنشینی و شهرسازی شهرهای ایرانی و تجلی آنها بر نفت و درآمدهای نفتی
بهعنوان عاملی مقابل توسعه پایدار

کامران
شاهینفر

مجید غمامی

عواد مهدی
زاده

 تشبیه ایران به قیفی که همهچیز (اعم از جمعیت ،خدمات  -نبود سیاست و برنامههای اسکان ،اشتغال و رفاه درو نظایر آن) به سمت تهران در ال سرخوردن است .همین مملکت
امر ،طرحهای مجرد شهری در ایران را با شکست مواجه
میکند.
 هر ومر و نابسامانی در شیوه اسکان و مکانیابی استقرار  -پایین بودن سطح آناهی عمومبیتوجهی بردم ،برنامهریزان و مسئولین شرایط تاریخی
جمعیت و نحوه استفاده از زمین
 کمبود شدید درزمینهٔ تأسیسات ،تجهیزات و خدمات و موقعیت شهرها در فرآیند تحول و توسعه کشور تسلط نگاه ضد شهری در مراجع سیاستنذاریشهری
 افت کارایی اقتصادی شهرها و ظهور پیامدهای آن ازجمله  -تسلط دیدناه فنی-مهندسی در مراجع متصدیبرنامهریزی
فقر و بیکاری
 پایین بودن سطح مشارکت پاافتادنیهای مبانی نظری ،نظام اداری و قانونی و  -تأکید بر برنامهریزی متمرکز دولتی آمرانه بیتوجه بهروشهای اجرایی از تحوالت و نیازهای واقعی زندنی نیازها و امکانات محلی
 ناهماهنگی میان بخشها و نهادهای تصمیمسازی،اجتماعی
 عق افتادنی از نظریههای شناختشناسی در برنامهریزی تصمیمنیری و اجرا عق افتادنی از الگوهای جدید ،توسعه پایدار و کیفیتزندنی.
منبعت اقتباسی از حرافی و دیگران1392 ،

 -1-4سیر تحول توسعه شهر در ایران
برنامهریزی برای توسعه و سیر تحول طرحهای توسعه
شهری (بهعنوان ابزاری برای القای توسعه) به شیوه متداول
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امروزی سابقهای طوالنی نداشته و تالشهای حورت نرفته
در راستای آن حرفاً به چند دهه نذشته بازمینردد.
بااین ال ،با مرور متون تاریخی در وحف ال شهرهای

ایرانی میتوان تالشهایی در راستای حل مشکالت و
چالشهای شهری و نیز نظم دهی به فرآیندها و فعالیتهای
مرتبط با شهر و شهرنشینی را بازشناخت .باوجود سادگی و
متفاوت بودن این فعالیتها در مقایسه با شیوههای امروزی،
میتوان اینها را سرچشمههای شکلدهنده به شیوه کنونی
برنامهریزی طرحهای توسعه شهری امروزی دانست.
فعالیتهای مرتبط با تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری
در ایران را میتوان از دو نظر بررسی نمود .یکی ازنظر نمود

آثار پیشینیان از دوران باستان تا زمان حاضر و دیگری بر
اساس مطالعات طرحهای توسعه شهری به مفهوم امروزین.
بنابراین میتوان تحوالت نظام برنامهریزی توسعه شهری و
طرحهای توسعه شهری در ایران را در قالب سه دوره بررسی
نمود که مهم ترین تحوالت هر دوره در قالب جدول زیر
جمعبندی شده است:

جدول شماره  -2سیر تحول توسعه شهری در ایران

دوره قبل از اسالم

 تحوالت برنامهریزانه و ساختوساز از پیش برنامهریزیشده احداث مجموعههای بزرگ بهمنظور نمایش قدرت و پیشرفت ایجاد شهرهایی با طرحهای هندسی و نقشه از پیش معین (فیروزآباد ،بیشاپور ،جندیشاپور و )... ریختشناسی فکر شده شهر در دوره ساسانیامکانسنجی ،نیازسنجی ،لحاظ نمودن شرایط اقلیمی و امنیتی و تلفیق مناسب آنها پیش از احداث شهرهای جدید -وجود برنامه ریزی شهری با توجه به سطح و نیاز آن زمان

بعد از اسالم تا عصر مشروطیت

 اضافه شدن عناصر کالبدی (به مانند مسجد) و عناصر فضایی (محله) به شهرهای موجود که برای عملی شدن بهشدتبه ابزارهای برنامهریزانه نیاز دارند.
 توسعه مدل شهر فئودالی و ارتباط شهر با روستا توسعه معماری بهعنوان تبلور هنر اسالمی -ایرانی و ایجاد شهرهای پررونق به مانند سمرقند و بخارا و اتخاذ سازوکارهایبرنامهریزانه در اداره بیعیب آنها.
 اضافه شدن دو عنصر میدان و خیابان خصوصاً از عصر صفویه گسترش و توسعه شهرهای پررونق بهمانند اصفهان ساخت شهرهای جدید به منظور نمایاندن قدرت و وحدت سیاسی با نقشه از پیش تهیهشده بهمانند بغداد. تعیین جمعیت موردنظر ،تعیین میزان زمین مورداحتیاج هر محله ،شبکهبندی خیابانها و بازارها و جانمایی مسجدجامع ،سایر مساجد ،مدارس پیش از کوچ دادن مردم به شهر برای سکونت.

دوران معاصر تاکنون

دوره

ویژگیها

 انقالب مشروطیت و شکلگیری رابطه قانونی بین مردم و دولت گزار از سنت به نوگرایی تحت تأثیر نگاه غربزده به دستآوردهای جهان غرب در عصر پهلوی و گسترش شهر تهران اعمال تغییرات در ساختار فضایی شهرها همراه با مداخله دولت. تهیه طرح های شهرسازی در قالب بهبود وضعیت معابر باهدف به هم ریختن بافت سنتی شهر تصویب قوانین مرتبط با شهر و مداخله در آن بهمنظور ظرفیتسازی های قانونی تهیه اولین طرح توسعه شهری (طرح جامع بندرلنگه) از دهه 1340 تغییر سطحی در شرح خدمات تهیه طرحهای توسعه شهری و تغییر نام طرحها به " طرح توسعه و عمران حوزهی نفوذشهر " از سال 1361
 تغییر نگرش در تهیه طرحهای توسعه شهری و روی آوردن به سمت تهیه طرحهای ساختاری و راهبردی (در سطحمحدود و بدون رعایت مبانی نظری مربوطه)
منبع :اقتباسی از احمدیان1380 ،
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 -5طرحهای توسعه شهری بهمثابه گزینه
پیشنهادی نظام برنامهریزی حاکم برای حل
مسائل شهری و تحقق توسعه شهری
همانگونه که پیشتر نیز بیان شد ،طرحهای توسعه شهری
در ایران بهعنوان متداولترین شیوه برخورد با مسئلهها و
مشکالتی که شهرها کموبیش با آن درگیر هستند و نیز
شایعترین گزینه بخش عمومی و نظام برنامهریزی کشور
بهمنظور ارتقای سطح توسعه شهر و بهگشت شرایط ساکنان
آن در تمامی ابعاد بهحساب میآیند .در این قسمت تالشی
مبنی بر معرفی نگرشها و رهیافتهای نظری چیره بر این
طرحها و مسئلهها و مشکالت آنها پس از چندین دهه تهیه
و اجرای آنها بیان میشود .البته ،توجه به این نکته ضروری
است که در بررسیهای رهیافتهای نظری چیره در تهیه
این طرحها ،شرایط آرمانی مدنظر قرارگرفتهاند .ناگفته
پیداست که در میان مهندسان مشاور که عموماً مسئول
تهیه این طرحها هستند ،عمده فعالیتهای صورت گرفته
توسط آن ها بر تجربیات عملی مبتنی بوده و پرداختن به
مباحث نظری عمومی یا به فراموشی سپردهشده یا بهصورت
سطحی صورت میگیرد.

 -1-5مروری بر رهیافت نظری چیره در تهیه

برنامهریزی در قالب سطوح و سرانه ازجمله اصلیترین
مواردی هستند که در قالب سند تولیدشده" ،برنامهریزی
جامع" ،مدنظر قرارگرفتهاند که درنهایت در ساختاری
بهشدت اداری و بوروکراتیک به اجرا گذارده میشوند
(عبدی دانشپور. )1390 ،
این نگرش نخستین بار در سال  1947در بریتانیا مطرح
شد .در سال  - 1345مصادف با سومین برنامه توسعه کشور
پیش از انقالب -برای اولین بار تهیه طرحهای توسعه شهری
به این شیوه در دستور کار قرار گرفت و تا امروز ،بهعنوان
رهیافت چیره در تهیه طرحهای توسعه شهری بهحساب
میآید.
اشاره به تغییرهای عمدتاً سطحی که درروند تهیه طرحها
کموبیش صورت میگرفت نیز خالی از لطف نیست .شاید
بتوان گفت نخستین تغییر ،در سال  1363و در پاسخ به
عدم توجه طرح های توسعه شهری به مطالعات حوزه نفوذ
شهرها و تالشهایی در راستای اعمال تغییر درزمینهٔ
اهداف ،عنوانهای مطالعات ،شرح خدمات صورت گرفت.
ولی بااینوجود ،جز تغییر نام طرح ،به "طرح توسعه و
عمران حوزهی نفوذ شهر" و بخشی تغییر جزئی دیگر،
دستاورد شگرفی حاصل نشد (براتی.)1390 ،
تغییر بعدی در سال  1378و بهنگام مطرحشدن مباحثی

طرح های توسعه شهری در ایران و تغییرات این

پیرامون رفتن به سمت طرحهای ساختاری -راهبردی

طرحها در بستر زمان

بهجای طرحهای تهیهشده با رویکرد جامع-ساده در نظام

رهیافت قالب در تهیه طرحهای توسعه شهری در ایران
رهیافت ساده-جامع 1برنامهریزی بوده که در تقسیمبندی
دوگانه هنجاری اثباتی ،جزو دستهبندی نظریات اثباتی
بهحساب میرود.
این رهیافت جامعیت را بهعنوان اصلی اساسی در
برنامهریزی میپذیرد و از آنسو که بر اساس این رهیافت،
اکثراً متخصصان و نخبگان معمار ،نقشهبردار و مهندس
ساختمان ،متصدی امر برنامهریزی هستند ،راهحلهایی که
توسط آنها ارائه میشود عمدتاً تکبعدی بوده و راهکارهای
ارائهشده صرفاً ارتقای ابعاد کالبدی را بهعنوان مقصود خود
متصور شدهاند .کاربرد زمین ،برزن بندی ،سازوکارهای
کنترل تراکم و مقررات ساختمانی و تعیین استاندارهای

برنامهریزی ایران صورت پذیرفت .بسیاری ،این تغییر نگرش

 1بیان این رهیافت به عنوان رهیافت چیره در تهیه طرحهای توسعه
شهری صرفاً بر اساس استدالل نویسنده با توجه به ویژگیهای این
رهیافت و طرحهای توسعه شهری رایج در ایران است .اگرچه ،شاید
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و پرداختن به طرحهای ساختاری راهبردی را نقطه عطفی
در نظام برنامهریزی خوانده و اعتراف به ناکارآمدی طرحهای
توسعه شهری متداول را دستاورد بزرگی برای نظام
برنامهریزی شهری میدانستند .اما پس از گذشت چندین
سال از مطرحشدن این ایده و تهیه طرح چندین شهر
ازجمله شیراز و بوشهر بر اساس این رهیافت و بررسی نتایج
این طرح ها این مسئله را روشن نمود که در مقایسه این
طرح با طرحهای پیشین ،جز تغییر و تحولی جزئی در
فرآیند تهیه طرح ،دستاورد خاصی حاصل نشد (براتی،

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

و سازوکارهای آن ازیکطرف با جوامع و انسانها و از سوی

و یا در دست تهیه با شرح خدمات پیشین تهیه میشوند.

دیگر با نظام کالن برنامهریزی کشور در ارتباط است.

 -2-5آسیبشناسی طرحهای توسعه شهری

میتوان مهمترین تأثیرات سیستم کالن برنامهریزی بر

متداول در ایران

طرح های توسعه شهری و نتایج ناموفق آن را شامل موارد

همانگونه که پیشتر بیان شد ،دستیابی به توسعه و

زیر دانست (پور احمد و دیگران1385 ،؛ عبدی دانشپور،

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

:)1390

توسعه شهر ،بهگشت زندگی انسانها و ساکنان شهر در

.1

تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی را
امکانپذیر میکند .چنین بهبود و ارتقایی در شرایط زندگی

.2

انسانها باید با چالشها ،مسئلهها و مشکالت شهری
دستوپنجه نرم کرده و بر آنها فائق آید .انسان بهمنظور
هدفمند ساختن توسعه و اتخاذ سیاستهای صحیح در

.3

دستیابی به آن ،سازوکار برنامهریزی شهری را برگزید.
طرح های توسعه شهری در ایران زاییده این تصمیم هستند.
پس از گذشت ه در حدود چهار دهه از آغاز تهیه طرحهای
توسعه شهری در ایران ،شایسته است نگرش قالب در تهیه

.4

این طرحها آزموده شده ،نتایج آنها بررسی و تحلیل گردند
و در صورت لزوم ،پس از ارزیابی ،تصمیم مبنی بر اصالح،
تغییر یا تداوم روند فعلی اتخاذ گردد .بررسی نتایج
برجایمانده از این طرحها نشاندهنده این حقیقت تلخ بوده

.5
.6

که حتی از نظرگاه ساکنی عادی در شهر ،عدم موفقیت این
طرحها تائید میشوند.
در ادامه این نوشتار ،این طرحها که تنها مرجع هدایت

.7

برنامه ریزانه شهرها هستند ،از دو دیدگاه آسیب سنجی
میشوند .نخست آسیب سنجی آنها با در نظر گرفتن

.8

نقششان بهعنوان جزئی از نظام برنامهریزی کالن کشور و
دوم ،آسیب سنجی این طرحها بر اساس محتوا و فرآیند

.9

آنها (پوراحمد و دیگران:)1385 ،
 -1-2-5آسیب سنجی با در نظر گرفتن نقش
طرحهای توسعه شهری در نظام برنامهریزی کالن
میتوان بخشی از علتهای نارسایی و عدم موفقیت
طرحهای توسعه شهری را به ساختار برنامهریزی متمرکز،
ساختاربخشی برنامهریزی و مدیریت در کشور (سطح کالن
نظام برنامهریزی) مرتبط دانست چراکه برنامهریزی شهری
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.10

نبود طرحهای آمایش و منطقهای معتبر و واجد
سازوکارها و ظرفیتهای اجرایی مناسب؛
عدم وجود هماهنگی بین نظام کالن برنامهریزی
کشور با رویکرد چیره اقتصادی و سیاستهای
کالن و طرحهای توسعه شهری؛
غلبه برنامهریزی به شیوه متمرکز و نبود
سازمانهای منطقهای و محلی که باعث میشود
طرحهای تهیهشده عموماً با اولویتها،
توانمندیها و استعدادهای منطقهای و محلی
مردم سازگار نباشد؛
تعدد نهادها و سازمانهای دخیل در امور شهری
و منطقهای و عدم شکلگیری همکاری میان
آنها به سبب ماهیت بخشی برنامهها و عدم
تناسب میان اهداف و رهیافتها؛
عدم وجود نگرش سیستمی در نظام برنامهریزی؛
بدون متولی رها شدن طرحهای منطقهای و
ناحیهای که نقش طرحهای فرادست برای
طرحهای شهری دارند؛
عدم وجود حکومت محلی یا حداقل مدیریت
محلی مطلوب بهمثابه هماهنگکننده طرحها و
برنامههای سازمانهای دخیل در امور شهری؛
دخالت غیر برنامهریزان در فرآیند تهیه طرحهای
توسعه شهری؛
بیتوجهی به تقسیمکار بین بخشهای عمومی و
خصوصی؛
دور بودن برنامهریزان از ابزار تصمیمگیری و
تدوین اهداف.

 -2-2-5آسیب سنجی طرحها بر اساس محتوا و
فرآیند
همانگونه که بیان شد ،از دهه  1340به بعد ،بهمنظور
سروسامان دادن به ناهنجاریها و بینظمیهای صورت
گرفته در شهرهای کشور ،پرداختن به الگوی طرحهای
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توسعه شهری در انواع مختلف آن ،در دستور کار قرار گرفت.
این طرحها باوجود اینکه قدمی روبهجلو بهحساب
میآمدند ،به سبب نارساییهای محتوایی و فرآیندی در حل
کارآمد چالشهای نابهنجار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
عموماً موفق نبودهاند .شاید بتوان مهمترین این نارساییها
را در زیر جمع بندی نمود (پور احمد و دیگران1385 ،؛
عبدی دانشپور: )1390 ،
 .1بومی نشدن محتوای این طرحها و عدم انطباق
محتوا و ساختار طرحها با ویژگیهای شهرنشینی
و شهرسازی ایران؛
 .2تناسب نداشتن محتوای طرحها با ماهیت پیچیده
و الگوهای شهری خاص شهرهای جهان سوم
بهطور عام و ایران بهطور خاص با چالشهای
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14

مربوط به خود؛
پیروی طرحها از مدل برنامهریزی خطی بهجای
برنامهریزی چرخهای؛
نگرش تکبعدی به مسائل شهری و بیتوجهی به
ماهیت پیچیده و چندبعدی شهر و مشکالت آن؛
شرح خدمات واحد برای بافتها و شهرهای
مختلف؛
طوالنی بودن فرآیند بررسی و تصویب طرحها؛
وجود شکاف میان فرآیند تهیه ،بررسی و تصویب؛
عدم در نظر گرفتن سازوکارهای موردنیاز و
شکلدهی به ظرفیتهای مناسب برای مشارکت
مردمی طور مستقیم؛
وجود نارسایی در قوانین و مقررات شهرسازی؛
نابهنگامی برنامه و اجرا؛
تمرکز نکردن بر مشکالت شهری و آرمان-سو
بودن؛
ضعف فنی و تأکید بیشازاندازه بر تولید
استاندارهای برنامهریزی؛
داشتن نگاه منفی به رشد شهر؛
نرمش پذیر نبودن برنامه تهیهشده؛

 .15جمعآوری اطالعات جزئی و متعدد در مورد
پدیدهها بیتوجه به روح حاکم بر هر بخش و
ارتباط میان آنها با کل سیستم.

Fridman
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 -6ضرورت پرداختن به نظریه در
برنامهریزی شهری
ابهام و ویژگیهای نظریه برنامهریزی شاید موجب شده که
برنامهریزان حرفهای در سرتاسر جهان آن را در مسیر کار
حرفهای خود بیاثر بدانند و پرداختن به نظریه را بهطورکلی
نادیده بگیرند .وجود شکاف بین نظریه و عمل برنامهریزی
بر کسی پوشیده نیست و دالیلی دارد که پرداختن به آن
در حوصله این نوشتار نمیگنجد ،بااینحال ،نقش ویژهای
که نظریه در اصالح و پیشبرد عمل برنامهریزی دارد را
نمیتوان نادیده گرفت.
به عقیده دانشپور ( ) 1390نظریه ،راهنما و اصالحکننده
عمل است .میتواند پاسخ گوی سؤالهای برنامهریز پیرامون
ماهیت برنامهریزی در جامعه باشد ،عمل برنامهریزی را به
جلو پیش براند و این فرصت را در اختیار برنامهریزان قرار
دهد تا موضوعات ویژه رشته خود را به زبانی علمی بیان
کنند (عبدی دانشپور. )1390 ،
فریدمن )2008( ،2کاربردی سهگانه برای نظریه برنامهریزی
قائل میشود .نخست ،ایجاد یک فلسفه انسانگرای عمیق
برای برنامهریزی و پیگیری کاربردهای آن در اجرا؛ دوم،
کمک به تبدیل سرمشقهای برنامهریزی به محدوده جهان
واقعی با توجه به مقیاس ،پیچیدگی و زمان؛ و سوم و آخرین
کاربرد از دیدگاه فریدمن ،ترجمان و تفاسیر مفاهیم
تولیدشده در علوم و زمینههای دیگر به زبان قابلفهم برای
حوزه برنامهریزی شهری و در دسترس قرار دادن آنها برای
برنامهریزی و اجرا به صورتی سودمند است (فریدمن،
. )1394
3
کمپ بل و فاینشتاین ( )2003نیز نظریه برنامهریزی را
برای ایجاد چارچوبی معین به منظور تسهیل تحقیق و
پژوهش های آتی و فراهم آوردن امکان خودتاملی نظری
ضروری دانسته و آن را بهمانند ابزاری برای تعریف
برنامهریزی در نظر میآورند .آنها اعتقاددارند حذف کامل
شکاف عمل و نظریه تقریباً غیرممکن است و در صورت پر
شدن این شکاف ،نیز حاصلی جز انکار قدرت هر دو در بر
ندارد (کمپبل و فاینشتاین.)1388 ،

Campbell & Fainstein
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بررسی علل ناکارآمدی سیستم برنامهریزی توسعه شهری…

 -1-6مروری بر نظریات و رهیافتهای موجود
درزمینه حل مشکالت شهری و تحقق توسعه
شهری
پس از بیان ضرورت پرداختن به نظریه در عمل برنامهریزی،
حال وقت پاسخ دادن به این سؤال فرامیرسد که با در نظر
گرفتن نظام کالن تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور و نیز
مقتضیات بومی و شرایط فعلی شهرهای ایرانی ،با چالشها
و مسئلههای مختص به خود ،کدام رهیافت(های)
برنامهریزی و با چه چارچوب نظری مناسب سروسامان دادن
به اوضاع فعلی شهرها و چالشهای توسعه شهری است.
بهمنظور ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط فعلی،
و بررسی علتهای عدم موفقیت سایر رهیافتهای
مطرحشده باوجود جدیدتر و یا حتی اثربخشتر بودن آنها
در حل مشکالت شهری و بهگشت زندگی انسانها ،بهعنوان
هدف نهایی این نوشتار ،بررسی بخش از چارچوب نظری و
رهیافتهای مرتبط میتواند تا میزان زیادی راهگشا باشد.
بدین منظور ،در ادامه ،رهیافتهای جامع (جامع-ساده و
جامع-عقالیی) ،رهیافت سیستمی چرخهای ،رهیافت اندک
افزایی و رهیافت پویش مختلط بهعنوان نمونههایی منتخب
از میان سایر رهیافتهای موجود ابتدا ازلحاظ تاریخچه
شکلگیری ویژگیها ،محدودیتها و ابعاد معرفیشده و
درنهایت در قسمت بعد در قالب جدولی از معیارها با نگاهی
قیاسی سنجیده می شوند .البته ،انگاشت مشارکت در
برنامهریزی بهعنوان یکی از مهمترین انگاشتهای
مطرحشده در برنامهریزی نیز معرفیشده و پس از قیاس
بهکارگیری آن انگاشت در برنامهریزی با شیوههای سنتی و
متداول برنامهریزی تالشی در راستای امکانسنجی
بهکارگیری آن در برنامهریزی شهری ایران و طرحهای
توسعه شهری صورت میپذیرد.
 -1-1-6رهیافتهای جامع (جامع-ساده و جامع
عقالیی)
رهیافتهای جامع در دستهبندی نظریهها به نظریههای
اثباتی و هنجاری جزو نظریههای اثباتی تقسیمبندی
میشوند .این رهیافتها در جامعیت و غیر روندی بودن
باهم اشتراک دارند .رهیافت جامع -ساده در قسمتهای
پیشین بهنگام بررسی وضعیت طرحهای توسعه شهری در
ایران به تفصیل تبیین شد بدین سو در ادامه ،به معرفی
مختصر رویکرد جامع عقالیی پرداخته میشود.
67

رهیافت عقالیی  -جامع برنامهریزی از اواخر دهه 1960
میالدی ،از سوی نهادهای برنامهریزی در بسیاری از کشورها
جای رهیافت ساده -جامع را گرفت و بهعنوان شیوهی چیره
برنامهریزی توسط بخش عمومی در بسیار از کشورهای
جهان تبدیل شد .این رهیافت در مقایسه با رهیافت ساده
– جامع از یکسو ویژگی زورمداری مرکزی را به دلیل کار
در چارچوبی منتج از مشارکت انواع سازمانهای درگیر
کمرنگ تر کرده است (هرچند در عمل ،تمرکزگرایی و
زورمداری همچنان در سطح باال در این رهیافت یافت
میشود) و از سوی دیگر ،با افزودن سازوکار تصمیمگیری
عقالیی (انتخاب تمام گزینههای موجود در دستیابی به
مقصود ،ارزیابی آنها بر اساس تمام معیارهای موجود
برآمده از محدودیتها ،قیود و پتانسیلها و درنهایت انتخاب
گزینهای که به بهترین شکل ،دستیابی به هدف را ممکن
میسازد) و نیز عناصری از رویکرد سیستمی به این رهیافت،
گامی روبهجلو نسبت به رهیافت ساده – جامع بهحساب
میآید (عبدی دانشپور.)1390 ،
فالودی را میتوان بهنوعی واضع چنین رهیافت عقالیی در
برنامهریزی دانست .فالودی ،با ارجح دانستن عقالنیت
ابزاری ،وظیفه برنامهریزان را به یافتن ابزارهای مناسب برای
دستیابی به اهداف تعیینشده توسط تصمیمگیران و
سیاستمداران میدانست .بر مبنای دیدگاه فالودی ،نخست،
فرآیند تصمیمگیری از تصمیمسازی جداست و برنامهریز به
علت اینکه مشروعیت الزم برای تصمیمگیری و یا تعیین
اهداف و خطمشیها را ندارد ،نباید در آن دخالت کند و
دوم ،برنامهریزی بیطرف است و صرفاً ابزاری است برای
پیش بردن اهداف بدون اینکه به ارزشها ،ترجیحها یا منافع
توجه کند (اجاللی و دیگران.)1392 ،
الگوواره برنامهریزی بر مبنای این رهیافت عقالیی را نیز
میتوان بهصورت نمودار زیر در نظر آورد:

شکل شماره  -1الگوواره برنامه ریزی عقالیی
منبع :عبدی دانشپور 1390 ،بر اساس ()Los, 1981
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 -2-1-6رهیافت سیستمی – چرخهای

4

دهه  1950در ا یاالتمتحده آمریکا را شااااید ات اق ه ه
شروع پرداختن اه هگرش سی ستمی در ارهامهریزی شهری
داهسا هه اا م اعاات حملوه ل شاهری در دیتروی آاا
شد .در این ارهامه اا هگرش سی ستمی ،شهر اهمثااه ه عی
ساایساات در هرر هرشته شااد هه اهساااق و شااعی های او
اهعن اق اجزای این ساایساات و یمامی روااج م ج د ا جمله
یراشیک (رش وآمد) اهعن اق میاق هنشهای مااین این اجزا
در هرر هرشته شاادهد .اعهته این دیدهاه ا اواخر دهه  1960و
 1970اا اهت ادایی مهنی ار اینهه یفکر مکاهیکی مح ر ش ق
ا شهر دیدهاهی ای ستا ا س و در م رد سی ست پیچیده و
پ یایی مثل شهر چنداق صحیح اه هرر همیرسد م اجه شد
(عهدی داهشپ ر. )1390 ،
این رهیاش در حل مسئلههای شهری و هگاه اه شهر ،سه
شرض پایهای را میپذیرد (عهدی داهشپ ر:)1390 ،
 .1همه اهساقها اه شی های عاقالهه رشتار هرده و
یصمی میهیرهد؛
 .2یمام سیست هایی هه م رد ارهامهریزی قرار
میهیرهد ،سیست استه در هرر هرشته میش هد؛
 .3اهترین روش علمی م رداسااتفاده در این دیدهاه،
روش ماهند هری ( ساخ مدلهای م ست ل وعی
در اریهاط هامل و پاسخه اا جهاق واقع) اس .
این رهیاش ارهامهریزی مهتنی ار هرریهای ا جاماه اساا
هه ی اشق در آق ا شرضهای اصاالی اساا  .ارشداراق این
هرریه جاماه را اه ص ریی ارهاهیک در هرر میآورهد هه این
هلی ار یک یک اشرادی ارجحی می یااد .در چنین جاماه
ارهاهیکی ،ی ضاد ار سر ار شها و مناشع وج د هدا شته و این
شرض وج د دارد هه جاماه ،یصمی سا اق و یصمی هیراق
اه درک واحدی ا مسئله ،اهداف و مناشع عم می رسیدهاهد.
(ا سدی و سایدهیا 1389 ،اه ه ل ا  )Faludi, 1973اعهته
ی جه اه این هکته ضااروری اساا هه ارهامهریزی رویهای
مناسااح حال هرایشهای آق ماق ا ده و ایدههای اجرایی
مناسهی را در اختیار ارهامهریزاق قرار داده اس .

 4رهیافت سیستمی گونهای از نظریات جامع است و امکان این بود که
در قالب آن ها تقسیم شود اما به لحاظ روندی بودن و نیز نوع نگرش
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 -3-1-6رهیافت اندک افزایی
نقصها و کاستیهایی آشکار برنامهریزی به شیوه جامع در
ر سیدن به اهداف و مقا صد معین شده ،باعث شد چندین
مدل جایگزین برای فرآی ند تصممممیم گیری از سممموی
صاحبنظران پی شنهاد گردد .ب سیاری از روشهایی که در
این زمینممه ارائممه شممممدنممد ،بممه دنبممال افزایش کممارایی
تصممممیم گیری در محیطی بود ند که در آن ،ارزش ها،
نگرش ها ،ا هداف و آ مال متنوع و مت عددی وجود دار ند،
سازوکار بازار و نیروهای سیا سی بر آن م سلط بوده و عدم
قطعیت بر مسئلهها حاکم است( .اسدی و سعیدنیا1389 ،
به نقل از .)Nadin and Culling Worth, 1997

هرریهپردا مهدع این ه ع ا ارهامهریزی ،چارعز عیندال م ،این
هرریه را اهعن اق «حامی اصالح مت اال» مارشی میهند .اا
اهت اد اه ایرواقای ا دق ره یا ش جامع ع الیی ،عی ندال م
یأهید هرد هه یصمیمات و خجمشیها ا اریق مداخلههای
ههادهایی هه در اهجام هارها ا اریق شرآیندهای چاهه هی و
یمرهز دایی ،م ناساااح اا ار آ اد و اقتصااااد سا ا یاسا ای
مردم سااااالرا هه ااشا ا ند ،اه میزاق اهتر یح ق می یاا ند
(.)Hudson, 1979

اه اعت اد داهشااپ ر ( ،)1390یفکر پایه اهدک اشزایی اساایار
ساده ا ده و عهارت اس ا  " :سیاس ها هر اار ا ه ساخته
همی ش هد الکه اه سیا س های م ج د و چیره اشزودههای
اهدهی وارد میشا ا د .در این ه ع ا ارهامهریزی هه حی ه
هسترهای ا راههردهای هزینه ی عید میش د و هه اها رهلی
در اهدک اشزایی اه عمل ار ش هذاری پرداخته میشا ا د.
انااراین ،پ یامدها ار ش هذاری همیشا ا هد و شرض ار این
اساا هه در صاا رت متاعف ااساایاساا های اهدک اشزا،
هزینههای سیا سی اهدهی ارای وارد آوردق یغییرات صرف
خ اهد شد" (عهدی داهشپ ر. )265 ،1390،
رهیاش اهدک اشزایی ویژهیهایی دارد هه مه یرین آقها
را میی اق اه شکل یر در هرر هرش (عهدی داهشپ ر،
:)1390
 رهیاش اهدک اشزایی ااوج د ایر یکاهه ا دق ،ا
یفکر ع الیی هیز اهره میارد.
 رهیاش اهدک اشزایی واقای م ج د را همچ ق
یک هزینه در هرر هرشته و اه م ایسه اردوااخ
سیستمی به برنامهریزی ،ترجیح نویسنده برآوردن این رهیافت
بهصورت جداگانه است.

68

 آن با سایر گزینههای دیگر بهمنظور واردکردن تغییرات
کوچک به واقعیت موجود بهمنظور حل مشکل
میپردازد.
 رهیافت اندک افزایی یک مدل تصمیم توصیفی است
که رفتار مشاهدهشده را شرح میدهد.
 رهیافت اندک افزایی بهعنوان گزینه واقع باوری در
برابر آرمان باوری رهیافتهای جامع مطرح میشود.
 -4-1-6رهیافت پویش مختلط
رهیافت جامع -عقالیی به علت آرمانگرایی بیشازحد ،تا حد
زیادی دستنیافتنی است .در طرف مقابل ،روش اندک افزا به
همان اندازه در ارائه جواب به مشکالتی توسعهای ناتوان است
به عبارتی ،روشیییی که توسیییب ویندبلو  1و بریبروک 2ارائه
شیییدهبود هرگز بهعنوان گزینهای جایگزین برابر برنامهریزی
جامع عقالیی پذیرفته نشیید .از طرف دیگر ،رهیافت جامع نیز
بهطور کامل کنار گذاشییته نشیید ،بنابراین ،نیاز به مطرحشییدن
شیییوه سییومی برای تصییمیمگیری بیشازپیش مطرح گردید
(اسدی و سعیدنیا.)1389 ،
انتشار مقاوهای با نا "پویش مختلب بهعنوان سومین رهیافت
تصمیمگیری" در برابر رهیافتهای تصمیمگیری پیشین و در
پاسیییه به کاسیییتی های آن ها در نشیییر یه Public
 Administration Reviewدر ماه د سامبر سال 1967
تو سب جامعه شنا سی با نا اتزیونی ،3باعث برانگیخته شدن
موجی از بحث و بررسیییها سیین شگریها و بهکارگیری آن
شیید .این رهیافت با ترکیبی از فرآیندهای سیییاسییتگذاری
پایهای سطح باالتر (اهداف و تصمیمهای کالن) و فرآیندهای
سیاستگذاری اندک افزا سعی در کاهش جنبههای غیرواقعی
عقالنیت از طریق محدود کردن جزئیات موردنیاز ت صمیمهای
پا یه و غل به بر م حاف ظه کاری و ع مل گرایی افراطی ا ندک
افزایی از طریق کشیییز گزینییه هییای بلنییدمییدت تر دارد
( شریززادگان و ندایی طو سی 1393 ،به نقل از Etzioni,
.)1967
این رهیافت در فرآیندی چهار مرحلهای به شکل زیر صورت
میپذیرد (عبدی دانشپور: )292 ،1390 ،
مرحله نخستت – در این مرحله که در سیییطح راهبردی
صیورت میگیرد ،همه گزینهها در دسیتر فهرسیت شیده و
سپس بر ا سا امکانپذیری ،در نظر گرفتن ارزشهای مرد
و تصمیم گیران سن یده شده تا گزینههای فاقد شرایب حذف
Lindblom
Bray Brooke

1
2

شوند و این روند تا زمانی که تنها یک گزینه باقی بماند ادامه
مییابد.
مرحله دوم – این مرحله قبل از اجرا است .در این مرحله
مقدمات غیر اندک افزا برای تحقق تصمیمهای اندک افزا
فراهم میشود.
مرحله سوم – این مرحله به اجرا و بازبینی در هنگا اجرا
میپردازد.
مرحله چهارم – این مرحله به تنظیم اصول پایه و
راهکارهای موردنیاز برای تخصیص منابع مابین سطوح
مختلز پویش میپردازد.
 -5-1-6انگاشت مشارکت در برنامهریزی
انتقادهای صورت گرفته به شیوهها و رهیافتهای سنتی
برنامهریزی و نیز این ادعا که آنها صرفاً پشتیبان منافع
طبقه متو سط جامعه ه ستند و منافع و ارزشهای طبقه
فرودست را در قالب طرحها و برنامهها در نظر نمیآورند،
به نیروی محر که ای برای سووووا دادن بر نا مه ریزی به
سوومت فرآیندهای میوومی گیری همراه با مردم 4مبدیل
شد.
مشووارکت مردمی انگاشووتی سوویاسووی اسووت و به م وم
درگیری همه افراد ،گروه ها ،سوووازمان ها و اجتماعات در
فرای ند بر نا مه ریزی به گو نه ای که ام کان ب ره گیری و
مأثیرگذاری بر برآیندهای آن فرایند وجود دا شته با شد.
اصووول مشوووارکت در برنامهریزی در ممامی سووو وح
میوومی گیری و بهمنظور جلوگیری از انحیوواری شوودن
میووومی گیریها و چیره شووودن گروههای دارای قدرت
م رح شده ا ست .با موجه به این ا صل ،مردم ساالری از
محدودههای سیاسی خود خارج میشود شده و در قالب
م وم برابری فرصوووت ها در همه زمینه ها و پیشروی
بهسوووی کاهش نابرابری در دسووتیابی به فرصووتها رخ
می نما ید .مشوووارکت مردمی در برنامه ریزی فقط یک
فرآیند کمکی برای ارمقای س ح کی یت برنامه و افزایش
م شروعیت آن بهح ساب نمیآید بلکه زمانی که سازوکار
آن به شوووکلی کارآمد فعاو شوووود ،موان آن را دارد که
ماهیت برنامهریزی را بهصوووورت کامل دگرگون سوووازد
(عبدی دانشپور.)1390 ،
3

Etzioni
4
With People
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دستاوردهای ورود انگاشت مشارکت مردمی به برنامهریزی
بندی
را می توان به طور خالصهههه در بامو موارد یر
ن ود (عبدی دانشپور: )340، 1390 ،
 توان ندسا ی امعه و ا ت اعات محلی؛ افزایش اعت ههاد مردب بههه حکومههت و ی ه یرتص یمهایی که گرفته میشوند؛
 آمو دادن شهههنروندان و انت ال اطالعات درمورد محیط ندگی ا سوی م سئوالن حکومتی
به آنها؛
 با -یخش بدرت توسههط کاهش بیگانگی مردب اسیستمهای سیاسی و اداری؛
 مشههروعیت بخشههیدن به فرآیند تصه یمگیری وتص یمهای گرفتهشده.

 -2-6بررسی قیاسی نظریات و رهیافتهای
مطرحشده درزمینه حل مشکالت شهری و
تحقق توسعه شهری
بنههدی ا
یکی ا رو هههای کههارآمههد بههه منظور
رهیافتهای نظری معرفی شده در بس ت ییشین ،استفاده
ا معیار هایی به منظور م ایسهههه این رهیا فت ها ا اب عاد
گوناگون آنهاسههت .با اسههتفاده ا این رو  ،میتوان ن اط
ضهههع و بدرت هریک ا رهیافتها را معین ن ود و نیز ا
تحلیل صهههورت گرفته بهمنظور یایهای برای ارائه راهکارها
در ب س ت آخر این نو شتار ا ستفاده کرد .در یر ،بیاس در
با مو دو دول صهههورت می گیرد .در دول نخسهههت،
رهیافت های نظری در باب برنامه ریزی توسهههعه شهههنری
تو سط معیارهای دهگانه با یکدیگر م ای سه می شوند و در
دول دوب نیز ،م ایسه میان دو شیوه برنامهریزی سنتی و
برنامهریزی مشارکتی صورت میی یرد.

جدول شماره  -3مقایسه رهیافتهای نظری در باب برنامهریزی توسعه شهری
رهیافت

جامع  -عقالیی

سیستمی – چرخهای

اندک افزا

پویش مختلط

معیار
نقش واگذارشددده به متخصص و مشاور دومت تنظیمکننده سیستم در تعیینکننده م شکالت و متخصص و میانجی گر
میانجی گر
خدمت دومت
برنامهریز
بهههههاوری وابههههه
وابههههه
م با نی ف کری و ع ههل بههاوری و اابههات  -ع ل باوری
(یراگ اتیسم)
 مههد یریههت ع و می (یراگ اتیسم)باوری
شناختشناسی
سیستمها
اهداف

 توسعه کالن ابتصادی -سا ماندهی کامبدی

سنت برنامهریزی

اصالح ا ت اعی

زمینه عمل
سطح مداخله
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 بن سا ی سی ستمهای  -نگا هداشهههت وضهههمو ود و حل مشههکل بر
ابتصادی و ا ت اعی
 هههدایههت و نههظههارت اسهههاس افزودن ترییریاندک در وض مو ود
سیستم شنر
 ترکیو سهههیاسهههت بابرنامهریزی
 تال برای نزدیههککردن برنهامهه ریزی بهه
ع ل
تحلیل سیاست

بهههههاوری

 انطبههاب برنههامههه بههاوابعیتهای سیا سی در
عههیههن یههرهههیههز ا
محافظهکاری.
 ارائههه شههههیههوه ایت ص یمگیری دو سطحی
به منظور تو ه به ن گاه
راهبردی در عین در نظر
گرفتن ع لیاتی بودن

اصالح ا ت اعی

تحلیل سیاست

بر باور

بر باور

اراده باور

اراده باور

راهبردی

راهبردی

ع لیاتی

تههیکیههد بر یرو ه هههای
ا ههرایههی در بههامههو
راهبردهای مطرحشده
70

بررسی علل ناکارآمدی سیستم برنامهریزی توسعه شهری…

امکانسنجی اجرا

تدوین ییشهههن ناد ها و تدوین ییشهههن ناد ها و انجههاب امکههان سهههنجی انجههاب امکههان سهههنجی
ا رای برنامه
گزی نه ها بی تو ه به گزی نه ها بی تو ه به ا رای برنامه
مناب مامی
مناب مامی

نوع نگرش سیاسی

سهههاخ تار بر نا مه ریزی سهههاخ تار بر نا مه ریزی سهههاخ تار بر نا مه ریزی سهههاخ تار بر نا مه ریزی
ه ه گههرا در عههیههن
ت رکزگرا و دیوانساالر ت رکزگرا و دیوانساالر ت رکز دا
کثرتگرا
نناد باور

روششناسی

نناد باور

نگرش اقتصادی

ابتصههاد مختلط بیتو ه ابتصاد مختلط
به بخش خصوصی
منب  :ابتباسی ا شری

فرد باور

ننههاد بههاوری در ع ین
فردباوری

ابتصاد آ اد با ار

مههنههاسههههو کههلههیههه
سههیسههتمهای ابتصههاد
سیاسی

ادگان و طوسی1393 ،

جدول شماره  -4مقایسه رهیافت سنتی برنامهریزی با برنامهریزی با انگاشت مشارکت
برنامهریزی مشارکتی

ا ل گوی برنامهریزی سنتی
برنامهریزی
معیار
گونه مشارکت

مشاوره ع ومی متخصصان (درمان)

کثرتگرایی ،فرآیند طراحی گروهی و تو ه به ییشهههننادها
مخام (تفویض بدرت)

نقش برنامهریز

تعیین راه حل های بنی نه در راسههه تای م ناف
ع ومی

تعیین اومویتهای ع ومی و تض ین دستیابی به آنها

مبانی اخالقی

سودا گرایی

آ ادیخواهی ،تیمین نظرهای مختل

مجری طرح

شرکتهای توسعه ع ران خصوصی و یا ع ومی

شههرکت توسههعه ع ران خصههوصههی و یا ع ومی با ه راهی
مردب در سطوح مختل

نگاه فلسفی

ع النیت ابزاری

کثرتگرایی و عدامت تو یعی

اصددددالحدددات اصالحات گسترده و میل به توسعه
موردنظر
نقش دولت

تعیین اهداف و سیاستهای کلی

ح ف نظارت دومت ،بدرت و اسهههت الل رو افزون ا ت ا
محلی
تو ی اروت و تیمین نیا های اساسی

منب  :ابتباسی ا شکوئی و حسینی1383 ،

 -3-6موانع و قیدهای پیادهسازی سایر

ایگزین – چه در م امههای یژوهشگران و چه در مباحث

رهیافتهای نظری در نظام برنامهریزی توسعه

و سخنرانیهای صورت گرفته در ه ایشهای تخصصی -
ه چنان رهیافت و نگر بامو در تنیه طرحهای توسعه
شنری ا چنار دهه ییش بدون ترییر یا به بیانی بنتر با
ترییرهایی اندک بر بوت خود بابی است؟ برای یاسخ به این
یرسش ،میتوان به بررسی بیدها و محدودیتهایی که نظاب
کالن تص یمگیری و برنامهریزی توسعه شنری در ایران
برای ییادهسا ی و یرداختن به سایر رهیافتهای مو ود
محاظ کرده است یرداخت .در دومی که در ادامه میآید،
منمترین این بیدها و محدودیتها بیانشده است:

شهری ایران و الگوی طرحهای توسعه شهری
حال مان یاسخ دادن به یکی ا سؤالهای اساسی
مطرحشده در ابتدای این نوشتار است :اینکه چرا باو ود
معین شدن نارساییها و عدب موف یت برنامهریزی توسعه
شنری با تو ه به نتیجههای آنها ،خارج شدن رهیافتهای
ام برنامهریزی (بهویژه رویکرد ساده – ام ) ا نظاب
برنامه ریزی توسعه شنری اکثر کشورها و نیز باو ود
مطرحشدن و یرداختن به شیوهها و رهیافتهای نوین و
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جدول شماره  5قیود و محدودیتهای بیرونی موجود بر سر راه به کارگیری رهیافتهای نوین در برنامهریزی توسعه شهری
قیود و محدودیتهای موجود

ر ه یا فت ن ظری /
انگاشت
جامع – عقالیی

 نایایداری و ییچیدگی محیط برنامهریزی و نبود تعادل و ابات نبود یا دشواری دسترسی به اطالعات بهرو و کاستی سیستم یشتیبان تص یمگیری خصوصیت ضد برنامهریزی در بین دومت و ملت -ت ایل به نگاهداشت وض مو ود

سیستمی – چرخهای

 نبود یا دشواری دسترسی به اطالعات بهرو و کاستی سیستم یشتیبان تص یمگیری تعدد و موا ی کاریهای ننادی حاکم بودن نگاه بخشی ف دان و ود ننادهای متصدی امر برنامهریزی در سطح منط های -خصوصیت ضد برنامهریزی در بین دومت و ملت

اندک افزایی

 کلیت گرایی و گرایش شدید به ت رکز مامی و اداری (دیوانساالری) گرایش شدید به ییشرفت و توسعه ابتصادی تدوین اهداف بهصورت برون ا -خصوصیت ضد برنامهریزی در بین دومت و ملت

پویش مختلط

 گرایش به نگاهداشت وض مو ود در دومت و عدب ت ایل به ترییر دا بودن روند تنیه برنامهریزی ا ا را عدب و ود ت ایل در نظاب برنامهریزی بهمنظور اتخاذ رویکردهای نوین -نبود ظرفیتهای ح وبی در خصوص چگونگی نظارت و فرابینی برنامه توسعه

انگاشددت مشددارکت در  -مخامفت بنیادین با ت رکز دایی
 یایین بودن سطح مشارکتی یری امعهبرنامهریزی
 تدوین اهداف بهصورت برون امنب  :نگارنده

 -7ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بهمنظور
بازتعریف نظام برنامهریزی توسعه شهری در
ایران
بنا بر آنچه ییشتر تبیین شهههد ،با تو ه به شهههرایط فعلی
نظاب برنامهریزی توسههعه شههنری در ایران ،چه به محاظ در
حاشههه یه برار دادن یا بی اه یت دانسهههتن نظر یه ها و
رهیافتهای برنامهریزی تو سط منند سین م شاور مت صدی
تنیه طرح های توسهههعه شهههنری ،1چه به محاظ کننگی و
یخ دگی نگر و ره یا فت فعلی حاکم بر بر نا مه ریزی
تو سعه شنری –که با اتخاذ امگوهای نادر ست و بیتنا سو
با شهههرایط شهههنرهای ایران ،صهههرفات بر وخامت موضهههو
میافزایند – و چه به محاظ تعری نادرسههت برنامهریزی و

 1در بنترین حامت ،نظریهها و رهیافتها در طرح معرفیشده ومی
ن ودی در طرح ییشننادی یا فرآیند کار تنیه طرح ندارند.
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تعبیری سطحی ا ن ش برنامهریز در امعه ،مزوب در ترییر
نگر مسلط بر نظاب برنامهریزی توسعه شنری و امگوهای
رایج تنیه طرحهای توسهههعه شهههنری ،امری ا تنابنای یر
است.
شاید در این راستا ،نخستین ییشننادی که به ذهن خطور
کند ،ایجاد ترییرات اسهههاسهههی در نظاب و چارچوب کلی
تصه یم گیری و تصه یم سها ی کشهور باشهد تا با ا میان
بردا شتن بیدهای ا صلی محدودکننده برنامهریزی تو سعه
شهههنری ا سهههوی این چارچوب ،با نگرشهههی ریشههههای و
رادیکال ،بسههتری مناسههبی برای تح س توسههعه شههنری
مطلوب و یایدار فراهم آید .امبته درست است که با ا میان
برداشتن این دسته ا بیدهای بیرونی سیستم برنامهریزی،2

 2برای ن ونه ،ایجاد ابات در محیط برنامهریزی ،هدایت ابتصاد ملی به
س ت با ار محوری با نظارت بخش دومتی ،ت رکز دایی ا

فعامیت کاراتر و ااربخشتر سی ستم برنامهریزی شنری تا
حدود یادی تض ین میشود ،بااینحال ،هدف این نوشتار،
ارائه راهکارهای آرمانگرایانه و بلندمدت نیست؛ بلکه هدف
ستجو
برای راهکار های ع لیاتی تر بهمنظور مینهسههها ی برای
فعامیت بنتر سههیسههتم برنامهریزی توسههعه شههنری باو ود
چنین بیدهای بیرونی است .انتظار میرود با بنبود شرایط
برای ع لکرد ااربخشتر این سههیسههتم ،آرابآراب ترییراتی
مثبتی در ب ید های بیرونی ای جادشههههده و آن ها را به
یتانسههیلهایی برای ع ل بنتر برنامهریزی تبدیل ن اید .به
ب یان دیگر ،این نوشههه تار به دن بال ارا ئه آن دسههه ته ا
راه کار هایی برای با تعری نگر چیره بر بر نا مه ریزی
توسعه شنری است که ا نظرگاه نویسنده ،ع لیاتی بوده و
تا حد یادی برنامهریزانه و نظری اسههت .یعنی راهکارهایی
که در صههورت اتخاذ توسههط برنامهریزان ،انتظار میرود به
بنبود شهههرایط و تح س توسههه عه مطلوب ب یان جا مد .این
راهکارها به شرح یر میباشند:3
 .1افزایش آسهتانه تح ل تصه یم گیران نسهبت به
ی یر یا حدابل امتحان رهیافت های نوین ا
طریس ن ا یا ندن ن تایج موف یت آمیز آن ها برای
تص یم گیران و سیاست داران؛
 .2تسهههنیل فرآیند خودآگاهی در میان برنامهریزان
به منظور ارج ن نادن به اه یت ن ش نظر یه
برنامه ریزی در کاربسهههت و یرداختن به آن در
ن تایج و فرآی ند بر نا مه ها ،تشهههویس آن ها به
برون ر فت ا کام بد یخ ده و فسهههرده کنونی و
ی یر ن شهای دید؛
 .3ک ک به افزایش خودآ گاهی ع ومی و یادآور
ن ودن ن ش ویژه مردب در تعیین سرنوشت خود
بهمنظور تشویس آنها به مشارکت؛
 .4یرداختن به م شارکت به صورت گاببهگاب ،آغا ا
سههطوحی که در شههرایط حاضههر احت ال باالیی
برای موردببول واب شههدن نزد صههاحومنصههبان
دارد و آرابآراب حرکت به سهه ت سههطوح باالتر
مشارکت؛

تص یمگیری ،افزایش بود ههای اختصاصی ،ه راهی بوانین و
م ررات برای یشتیبانی ا ننادهای تص یمسا ی ،ا رایی و مردمی.

 .5بسههترسهها ی بانونی و ننادی بهمنظور ایگزین
کردن نگاه بخشههی با نگاه سههیسههت ی و تعری
ننادهای نظارتی و ا رایی در سهههطح شهههنر و
منط ه به منظور یکپارچه سههها ی ف عامیت های
بخشی؛
 .6بنرهگیری ا نظریه ها ،رهیافت ها و یا تجربههای
موفس و ییاده سا ی شده در کشورهای مختل با
نظامی شهههبیه یا حدابل نزدیک بهنظاب حاکم بر
ت ص یم سا ی و ت ص یمگیری در ایران بهمنظور
تعیین ن ش شنرها در تح س توسعه ملی؛
 .7افزایش تح سی یری طرحهای تنظیمشههده برای
توسههعه یکپارچه شههنری ا طریس ییادهسهها ی
سا وکار فرابینی و با بینی مداوب؛
 .8تسهههن یل و تشهههویس یژوهش ها و م طام عات
دانشههگاهی در نت بررسههی امکان بومیسهها ی
رهیافتهای مو ود در مینهٔ برنامهریزی توسعه
شنری؛
 .9در نظر داشهههتن اب عاد مختل توسههه عه و عدب
یرداخت صرف به مباحث ابت صادی در طرحهای
توسعه شنری.
امبته اشهههاره به اینکه راهکارهای ارائهشهههده به دنبال ارائه
رهیافتی خاص (بهمانند رهیافت سی ست ی) و ییاده سا ی
آن در برنامه ریزی تو سعه شنری نبوده بلکه تال شی ا ست
نظری و برنامهریزانه در نت آماده سا ی نظاب برنامهریزی
توسههعه برای رسههیدن به رهیافت مناسههو و بکارگیری آن،
خامی ا مط نیست.

 -1-7تعیین نقش برنامهریز در تحقق توسعه
شهری مطلوب
ناگفته ییداست که برنامهریزان ن ش کلیدی در تح س و به
ا ر نشهههاندن شهههرایط مطلوب در امعه بر عنده دارند.
بهواسههطه ه ین ن ش اسههت که برنامهریزان باید با تعری
ایگاه خود در سهههلسهههلهمراتو امعه ،بتوانند خود را با
ترییرات صههورت گرفته در گرایشهای مو ود تطبیس داده
و سعی کنند به بنترین نحو م کن ه راه با ا ت ا محلی
در دسهههتیابی به آینده مطلوب تال کنند .نت گیری
گرایش های نانی معاصهههر به سههه ت ا ت اعات محلی،
 3این ییشننادها ع ومات ا نظرات شخصی نویسنده برآمده و مبتنی بر
مطامعات و تجربیات وی است.
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سهههیاسهههی شهههدن ع ل برنامهریزی و خارج کردن آن ا
فعامیتی صرفات کامبدی ،ک ی و فارغ ا ار ها -ه انگونه
که در طرحهای توسههعه شههنری در ایران بهوضههوح یافت
میشود و یکی ا دالیل ع ده شکست این طرحها به ش ار
میرود -برنامهریزان را موظ میسهها د تا به تعری مجدد
ن ش خود بر یایه اصول میانجیگری و تسنیلگری یرداخته
و ض ن یرهیز ا نخبهگرایی ،به س ت برنامهریزی با مردب
روی بیاورند .امبته با اندکی واب گرایی ییرامون شهههرایط
حاکم بر نظاب تصهه یمگیری کالن کشههور میتوان دریافت
که تعری و ی یر چنین ن ش دید برای برنامهریزان
به علت های گوناگونی به مانند تعری نابص برنامهریزی و
ن ش بر نا مه ریزان در ایران و د خا مت های دومتی  -چه ا
این نظر که کارفرمای برنامه ریزان هسهههتند و چه به این
محاظ که خطم شیها و اهداف ا صلی برنامهریزی را تعیین
میکنند – خود امری چامشبرانگیز بوده و نیا به چانه نی
و تال دوچندان دارد.
بااینو ود ،چنانچه برنامهریز شنری نتواند ذهنیت خود را
ا نخ به گرا و دا نای کل بودن به سههه ت م یانجی گری و
ت سنیلکنندگی در را ستای تح س همرأیی ترییر داده و با
تالشهههی دوچ ندان و چا نه نی ،در برابر بدرت دو مت
ایسهههتادگی ن وده و نیز ا ت ا محلی را برای مشهههارکت
آماده ن اید ،هرگز ن یتواند انتظار داشته باشد که بنگشت
ندگی در ت امی ابعاد ابتصههادی ،ا ت اعی ،سههیاسههی و
فرهنگی را برای ساکنان شنر به ارمران بیاورد.
بنابراین ،ایگاه ییشننادی مدنظر نویسنده برای برنامهریز،
برنامهریز بهمثابه تسهیلگر و میانجی گر در شکلدهی
به همرأیی ع ومی مابین اعضههای امعه اسههت که ی یر
چنین ن شهههی نیا مند داشهههتن م بومیت ع ومی ،بابلیت
تبدیل بان تخ ص صی به بان ع ومی ،تبدیل مناف مت ضاد
مردب به مناف یکپارچه و آشهههنایی برنامه ریز با بوانین و
ح وب شنری است.

 -8منابع:
 ا المی ،یرویز؛ رفیعیان ،مجتبی و عسگری ،علی (.)1392نظریه برنامهریزی :دیدگاههای سنتی و دید .تنران :آگه.
 اح دیان ،رضا ( .)1382سیر تحول طرحهای توسعه شنریدر نان و ایران .فصلنامه عیت .134-109
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جُستاری بر چگونگی توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی ()TOD
احسانه کیانی

اصل1

چكيده
توسعه ی اتومبیل محور در طی دهه های گذشته پیامدهای منفی زیادی چون افزایش هزینه ی زیرساخت های شهری ،آلودگی هوا ،توسعه ی
بی رویه ی شهرها ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ...را بر کالبد شهر تحمیل کرده است .برخالف توسعه ی اتومبیل محور در توسعه شهری با محوریت
سیستم حمل ونقل عمومی تمرکز اصلی بر روی شیوه ی چیدمان کاربری زمین و فعالیت ها در اطراف ایستگاه های حمل و نقل همگانی است .اجرای
پروژه  TODدر محالت کمتر توسعه یافته چون حومه شهرها می تواند باعث رونق اقتصادی ،ارزش افزوده ی امالک ،دسترسی بهتر به خدمات ،کاهش
سفرها از حومه به مرکز شهر و ...شود .این گونه توسعه با استفاده از پتانسیل عملکردی خود می تواند ارزش افزوده ی اقتصادی ایجاد کرده و در کمک
به تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری ها موثر واقع شود .مقاله ی حاضر با بررسی توسعه ی حمل و نقل همگانی محور ،شناخت چالش ها ،اصول
و مزایای آن سعی در معرفی هر چه بیشتر این مفهوم دارد .با تامین زیرساخت های چنین توسعه ای و اجرایی شدن آن می توان گام مهمی در جهت
کاهش مشکالت زیست محیطی برداشت.
واژگان كليدی :حمل و نقل ،همگانی ،توسعهTOD ،

 1کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه عالمه طباطباییehsaneh_kiani@yahoo.com ،
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جستاری بر چگونگی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی()TOD

 -1مقدمه
در قرن گذشته ،تحت تاثیر شرایط و مسائل روز ،تحوالت
زیادی در عرصه برنامه ریزی شهری ایجاد شده است و به
فراخور آن رویکردها و گرایش های جدیدی نیز در مقاطع
مختلف زمانی ظهور یافته است که مهم ترین آن ها عبارتند
از :توسعه پایدار ،رشد هوشمند ،نوشهرسازی ،عدالت اجتماعی،
برنامه ریزی محیطی و توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
(.الریمیان،صادقی،عبداهلل)1390 ،
توسعه با محوریت حمل و نقل عمومی در واقع الگویی از
توسعه شهری متکی به حمل و نقل عمومی است که پیرامون
مراکز و ایستگاه های حمل و نقل عمومی مانند پایانه های
اتوبوس رانی و ایستگاه های مترو شکل می گیرد( .رضازاده،
 )44 ،1382این رویکرد ضمن در برداشتن اصول توسعه ی
شهری مطلوب از دید شهرسازی ،به لحاظ زیست محیطی،
تحقق رویکرد عدالت اجتماعی ،نیل به توسعه پایدار و اصول
حمل و نقل پایدار نیز بسیار مناسب است( .عباس زادگان،
)20 ،1388
شهرسازی حمل و نقل عمومی گرا در واقع یک راه حل
برای به حداقل رساندن وابستگی شهروندان به وسایل نقیله ی
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
گذاری در بخش حمل و نقل عمومی بازدهی و سوددهی باالتری
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
ی برد -برد برای همه ی طرف ها ارزیابی می شود ،به طوری
که هم سرمایه گذاران ،هم دولت و هم شهروندان از توسعه
فیزیکی و ارزش افزوده ی ناشی از سرمایه گذاری ثابت سود می
برند( .سلطانی)108 ،1390 ،

 -2مفهوم TOD

2

توسعه حمل و نقل عمومی محور ( )TODبه عنوان توسعه ای
شناخته می شود که در محدوده ای به شعاع  600متر (مسافتی
برای یک پیاده روی  10دقیقه ای) از خطوط ریلی سبک،

Transportation Oriented Development

سنگین ،اتوبوس ها و خطوط  BRTو ایستگاه های آن ها در
شهر و یا حتی حومه شهر شکل می گیرد .کلتورپ از جمله
کسانی است که به تدوین و تدارک راهبردهای قابل سنجش
توسعه حمل و نقل محور پرداخته است .او توصیف پر جزئیاتی
از ایده این الگوی توسعه ارائه می کند (شکل  ،)1توسعه حمل
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
دسترسی آسان به خانه ها قرار گرفته اند (حدود  600متر یا
 10دقیقه پیاده روی) .یک ایستگاه حمل و نقل عمومی در
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

حدود  1600متر احاطه می کنند(Calthorpe , 1993, 66) .
شكل  -1مدل مفهومی كالتورپ از TOD

مأخذ(Calthorpe, 1993, 78) :

توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی یک توسعه ی
هوشمندانه است که با تغییر الگوی سفرها به سمت استفاده ی
بیشتر از سیستم های حمل و نقل عمومی و کاهش فاصله ی
سفر برای دسترسی به خدمات از طریق جانمایی آن ها در
اطراف ایستگاه های حمل و نقل همگانی سبب افزایش تعداد
استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی و کاهش
استفاده از خودروی شخصی می شود( .جهانشاهی)10 ،1382 ،
توسعه ی حمل و نقل عمومی محور مبین توسعه ای است که
در آن تراکم به مراتب از توسعه های معمولی باالتر بوده و نیز
این نوع توسعه باعث افزایش پیاده روی و سفر از طریق حمل و
نقل عمومی خواهد شد .این مدل توسعه از مزیت تراکم باالتر،

2
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نزدیکی و دسترسی به عناصر شبکه حمل و نقل و تکنیک های
طراحی شهری استفاده می کند تا قابلیت پیاده رویی را تشویق
نموده و مسیرهای دوستدار پیاده برای عرصه های شهری را
ایجاد نماید (Barker, 2004, 29) .در جدول شماره ی 1
تعاریف بیان شده توسط ارگان های مختلف حمل و نقل شهری
برای توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی آورده شده است.

سازمان حمل و
نقل سریع خلیج
سانفرانسیسکو

توسعه ای با تراکم متوسط به باال که در
مکانی با دسترسی آسان به ایستگاه حمل و
نقل عمومی مکانیابی می شود که عموماً با
ترکیبی از کاربری های مسکونی ،اداری و
مراکز خرید طراحی شده برای عابرین پیاده
همراه است TOD .می تواند ساخت و سازی
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
نقل مادرشهر
واشنگتن

پروژه هایی در نزدیکی ایستگاه های حمل
و نقل عمومی که با اصول زیر از رشد
هوشمند مطابقت دارند:
 کاهش وابستگی به اتومبیل تشویق افزایش سهم سفرهای پیاده رویو دوچرخه سواری
 ایجاد ایستگاه های حمل و نقل عمومی بامحیطی امن
 افزایش دسترسی نواحی پیرامون بهایستگاه های حمل و نقل عمومی
 ایجاد ترکیبی متغیر از کاربری های زمینفعال.

جدول  - 1تعاریف سازمان های حمل و نقل از TOD

سازمان

تعریف

سازمان حمل و
نقل سریع
مادرشهر آتالنتا

مفهوم وسیعی که شامل هر گونه توسعه ای
می شود که از مجاورت با تسهیالت حمل و
نقل عمومی سود می برد؛ همچنین موجب
افزایش استفاده از سیستم حمل و نقل
عمومی به میزان قابل توجهی می شود.

سازمان حمل و
نقل کلرادو

الگوی توسعه ی زمین که جابجایی و
دسترسی را با حمایت از پیاده روی،
دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی
فراهم می کند.

سازمان حمل و
نقل مریلند

مکانی با تراکم نسبتاً باال شامل کاربری های
مختلط مسکونی ،اداری ،تجاری و خدماتی
که
برای سهولت دسترسی پیاده در مراکز قطار
شهری و اتوبوس مکانیابی می شود .در این
گونه توسعه اولویت با عابر پیاده و دوچرخه
می باشد.

سازمان حمل و
نقل ناحیه ای
شارلوت

محیط های شهری با کیفیت باال که برای
جذب استفاده کنندگان به دقت طراحی و
برنامه ریزی شده اند .در واقع  TODدر
تالش برای ایجاد محیطی دوستدار پیاده
می باشد.

شرکت حمل و
نقل نیوجرسی

محیطی پیرامون ایستگاه حمل و نقل
عمومی که از پیاده روی و بکارگیری
سیستم حمل و نقل عمومی با مکانیابی
کاربری های مختلط در مکانی امن ،پرتردد
و فعال حمایت می کند.

سازمان حمل و
نقل منطقه ای
فلوریدای مرکزی

یک اجتماع پایدار ،اقتصادی و زیست پذیر
با سیستم حمل و نقلی متعادل که در آن
پیاده روی ،دوچرخه سواری و سیستم حمل
و نقل عمومی به اندازه ی اتومبیل ارزشمند
است.
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مأخذ(Barker, 2004, 6) :

 -3انواع گونه های مختلف TOD
دو گونه ی پایه برای طراحی و توسعه ی مبتنی بر سیستم
حمل و نقل عمومی ( )TODوجود دارد ،که عبارتند از:
 -1گره های متمرکز در اطراف ایستگاه های حمل و نقل عمومی
توسعه یافته اند.
 -2الگوی توسعه ی خطی که در طول خطوط حمل و نقل
عمومی جانمایی می شوند(Atlanta Regional .
)Commission, 2002, 4

 -4اهداف TOD
اهداف زیر برای تلفیق توسعه ی کاربری زمین با سیستم
های حمل و نقل عمومی در اجرایی شدن هر چه بهتر مفهوم
توسعه ی مبتنی بر سیستم حمل و نقل عمومی تعریف شده
اند ،که عبارتند از:
 هماهنگی بین سیستم حمل و نقل عمومی و الگوهای کاربریزمین آینده
 افزایش تراکم در اطراف ایستگاه های حمل و نقل عمومی -طراحی محورهای مبتنی بر حرکت پیاده

جستاری بر چگونگی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی()TOD

 در نظر گرفتن هر ایستگاه حمل و نقل عمومی به عنوانمرکزی برای جانمایی فعالیت ها و کاربری های مختلف
 مدیریت امور مربوط به تقاضای سفر با سیستم های حمل ونقل عمومی از جمله :پارکینگ ،سیستم اتوبوس رانی و مدیریت
ترافیک وسایل نقلیه(Transit-Oriented Development, .

ارائه ی گروهی ازگزینه های جابجایی در جهت کاهش وابستگی
به اتومبیل می تواند موفقیت توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل
همگانی را تضمین کند .این گزینه های جابجایی شامل سیستم
یکپارچه ای از پیاده روها ،مسیرهای دوچرخه سواری ،مسیرهای
اتوبوس و قطار سبک شهری می باشند(Yabes; Crewe, .

)2012, 1

)2007, 35

 -5اجزای TOD
اجزای ده گانه ی زیر ،عناصر تاثیر گذار در موفقیت توسعه
ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی را ارائه می دهند .اجزای TOD
را می توان چنین برشمرد:
 -1-5ارتفاع و تراكم
افزایش ارتفاع و تراکم الزمه موفقیت  TODاست زیرا با
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
در پیرامون ایستگاه های حمل و نقل افزایش می یابد و هر چه
فاصله از ایستگاه ها بیشتر می شود تراکم واحدهای همسایگی
کاهش می یابد(Yabes; Crewe, 2007, 34) .

 -5-5دسترسی
برای دستیابی به گزینه های جابجایی توسعه های حمل و
نقل عمومی محور باید دسترسی به مسیرهای پیاده ،دوچرخه،
واگن های برقی و ترامواهای شهری را سهولت بخشید .تنوع
گزینه های حمل ـو نقل عمومی مردم را به انجام سفرهای
روزانه خود از طریق ایستگاه های سیستم حمل و نقل عمومی
تشویق می کند .شیوه های متنوعی برای افزایش ایمنی و
کارایی گزینه های پیشنهادی حمل و نقل عمومی وجود دارد از
قبیل تعیین مسیرهای دوچرخه ،تعیین تعداد سفرهای روزانه
یا طراحی کارت های قابل استفاده برای انواع وسایل نقلیه
سیستم حمل و نقل عمومی(Yabes; Crewe, 2007, 35).

 -2-5اختالط كاربری
اختالط کاربری عبارت است از تلفیق کاربری های
مسکونی ،تجاری ،خرده فروشی و کاربری های خدماتی درون
یک ناحیه متراکم .کاربری های متنوع می توانند داخل یک
ساختمان واحد مکانیابی شوند و یا در طول خطوط حمل و نقل
همگانی توزیع گردند .اختالط کاربری ها در صورتی موفق است
که اکثر کاربری ها در مجاورت محل های سکونت و کار به
همراه دسترسی آسان به ایستگاه های حمل و نقل عمومی مکان
یابی شده باشند تا شاهد فضاهای شهری فعال و سرزنده
باشیم)(Yabes; Crewe, 2007, 34-35
 -3-5مسكن ارزان قيمت
افزایش تعداد خانوارها و تشدید ترافیک باعث فزونی تقاضا
برای مسکن در نزدیکی ایستگاه های حمل و نقل عمومی شده
است .افزایش بهره بازار مسکن ،فزونی بالقوه قیمت مسکن و
پایین بودن سطح درآمدها ،ساکنین را مجبور به خروج از
محالت حمل و نقل عمومی محور می کند .برای تداوم سکونت
خانوارها در محالت حمل و نقل عمومی محور عرضه ی مسکن
ارزان قیمت امری ضروری است(Yabes; Crewe, 2007, 35) .
 -4-5جابجایی

 -6-5پاركينگ
تامین پارکینگ کافی برای موفقیت  TODالزامی است.
افزایش تامین پارکینگ برای پاسخدهی به میزان تقاضا نباید بر
محالت مسکونی پیرامون تحمیل گردد چرا که می تواند موجب
افزایش میزان استفاده از خودروی شخصی شود که این امر با
اهداف  TODدر تضاد می باشد.
شیوه های موفق تامین پارکینگ عبارتند از :استفاده از
زمین های خالی اطراف ایستگاه های حمل و نقل عمومی برای
تامین پارکینگ ،تامین پارکینگ برای سفرهای روزانه مردم با
سیستم حمل و نقل عمومی ،ساخت پارکینگ در جهت تحقق
توسعه ی مبتنی بر پیاده ،مکانیابی پارکینگ در کنار کاربری
های جاذب جمعیت چون خرده فروشی ،اداری یا مسکونی.
هدف از ارائه ی این شیوه ها آگاهی از ماهیت پیاده محور بودن
 TODاست(Yabes; Crewe, 2007, 35).
 -7-5منظر خيابان
در توسعه های حمل و نقل عمومی محور همیشه باید عابر
پیاده در اولویت باشد .یک منظر خیابانی جالب باید توسعه های
جدید و موجود را خصوصاً در نزدیکی ایستگاه های حمل و نقل
عمومی با هم هماهنگ و یکپارچه سازد .جزئیات مطرح در
مقیاس پیاده برای منظر خیابان شامل نیمکت ها،
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آبنماها ،چراغ های روشنایی مناسب ،پوشش گیاهی ،تصاویر
گرافیکی و بیلبوردهای تبلیغاتی ،پیاده روها ،خط کشی های
عابر پیاده و سایه بان ها می ـباشد(Yabes; Crewe, 2007, .
)35-36

 -8-5فضاهای همگانی
توانایی جامعه در ادراک فضاها زمانی بیشتر فزونی می یابد
که فضاهای عمومی و هنری مورد استفاده قرار گیرند .فضاهای
عمومی به اعضای جامعه امکان گردهم آمدن و تعامالت
اجتماعی را می دهند و زمانی که با هنر عمومی ترکیب شوند
حس هویت را در مکان القا می کند.
توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی تعهدات زیادی
برای ارتقای جامعه ارائه می دهد .بدین ترتیب اصول  TODدر
تعریف پروژه های امالک بسیار موثر هستند .ایالت متحده بیش
از  100پروژه ی  TODانجام داده است که تاکیدی بر اصول
موفقیت  TODمی باشند(Yabes; Crewe, 2007, 36) .

 -6مزایای TOD
اخیراً مطالعه ای با عنوان "عوامل موفقیت در توسعه ی
مبتنی بر حمل و نقل همگانی در کالیفرنیا" توسط سازمان
حمل و نقل کالیفرنیا صورت گرفته که  10مورد از مزایای بالقوه
ی  TODرا به شرح ذیل تعریف کرده است.
 -ارائه ی گزینه های جابجایی

 -كاهش نرخ مایل سفر بر خودرو

(3)VMT

 TODمی تواند به میزان  20تا  40درصد ،سهم سالیانه ی
خانوارها را از رانندگی برای سفرهای روزانه به محل سکونت،
کار و خرید از طریق ایستگاه های حمل و نقل عمومی کاهش
دهد.
 افزایش درآمد دریافتی خانوارهامسکن و حمل و نقل به ترتیب بیشترین مخارج خانوارها را به
خود اختصاص می دهند TOD .می تواند با کاهش نیاز به بیش
از یک خودرو برای هر خانوار و نیز کاهش هزینه های ناشی از
رانندگی با خودروی شخصی ،ساالنه بین  400تا  3000دالر در
هزینه های خانوار صرفه جویی کند.
كاهش آلودگی هوا و ميزان مصرف انرژیبا ایجاد ایمنی و سهولت دسترسی پیاده به سیستم حمل
و نقل عمومی TOD ،می تواند نرخ آلودگی هوا و میزان مصرف
انرژی خانوارها را پایین آورد .همچنین موجب کاهش سالیانه
ی  2.5تا  3.7تن از سهم خانوارها در انتشار گازهای گلخانه ای
می شود.
 حفاظت از اراضی كشاورزی و فضاهای بازچون توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی از زمین
کمتری نسبت به توسعه ی مبتنی بر اتومبیل استفاده می کند.
بر این اساس نیاز به تغییر کاربری زمین های کشاورزی و نیز
استفاده از فضاهای باز برای توسعه در رویکرد  TODکاهش می
یابد.

با ایجاد گره های فعالیتی در نزدیکی سیستم های حمل و
نقل عمومی TOD ،گزینه های جابجایی مهمی را در نواحی
متراکم مادر شهری ارائه می دهد .این امر با تشویق پیاده روی
و استفاده از گزینه های حمل و نقل عمومی برای افراد جوان،
سالخورده و افرادی که تمایل به رانندگی ندارند ،بسیار مناسب
است.

 TODبه عنوان ابزاری با باززنده سازی مرکز تجاری و
محالت فرسوده ی شهر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی حوزه
های محلی و نیز رونق اقتصادی این محالت می شود.

 -افزایش ایمنی سيستم حمل و نقل همگانی

 -افزایش مسكن ارزان قيمت

 -ایفای نقش در توسعه ی اقتصادی

 TODبا جانمایی کاربری هایی که در طول روز به خصوص
هنگام شب فعال می باشند موجب افزایش چشمان ناظر در
محیط می شود .که در نتیجه به افزایش ایمنی عابرین پیاده و
استفاده کنندگان حمل و نقل عمومی کمک می کند.

 TODمی تواند عرضه ی مسکن ارزان قیمت را افزایش
دهد .برآوردها نشان می دهند که هزینه های مسکن برای زمین
و ساختمان می تواند از طریق الگوهای رشد فشرده که  TODبر
آنها تاکید دارد به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

 -افزایش تعداد مسافران سيستم حمل و نقل همگانی

 -كاهش هزینه ی زیرساخت های محلی

 TODکارآمدی و اثربخشی سرمایه گذاری های انجام شده
در سیستم حمل و نقل همگانی را با افزایش  20تا  40درصدی
تعداد استفاده کنندگان از ایستگاه های حمل و نقل عمومی
ارتقا میبخشد.
Vehicle Miles Traveled
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 TODمی تواند هزینه های آب ،فاضالب و معابر را برای
دولت های محلی و مالکان زمین تا بیش از  25درصد کاهش
دهد)Chisholm, 2002, 28( .

جستاری بر چگونگی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی()TOD

 -1-6مزایای مستقيم توسعه ی مبتنی بر سيستم حمل
و نقل همگانی در بخش خصوصی و دولتی
 افزایش ارزش زمین فرصت خرید مسکن ارزان قیمت کاهش هزینه های حمل و نقل افزایش تعداد مسافران سیستم حمل و نقل عمومی فرصت های توسعه مشترک باززنده سازی محالت تسهیل توسعه ی اقتصادی -2-6مزایای غير مستقيم توسعه ی مبتنی بر سيستم
حمل و نقل همگانی در بخش خصوصی و دولتی
 افزایش خرده فروشی ها کاهش هزینه های پارکینگ 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

 دومين ضابطه ی اجرایی ،کارایی مکان است .یک مکانکارآمد برای پروژه های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی،
محله ای است که با محوریت عابر پیاده طراحی شود ،که با
مکانیابی ایستگاه های حمل و نقل عمومی با کیفیت باال در
نزدیکی محله و ایجاد اختالط کاربری در آن دستیابی به جامعه
ی سازگار را امکان پذیر می سازد .در اصل ،مکان کارآمد به
مردم گزینه های جابجایی متفاوتی ارائه می دهد.
 سومين ضابطه ی اجرایی ،صرفی جویی هزینه هااست .کارایی مکان موجب صرفه جویی در هزینه های افراد و
خانوارها از طریق کاهش تعداد اتومبیل شخصی و هزینه های
پارکینگ می ـشود .این امر برای خانوارهای با درآمد متوسط و
کم بیشترین منفعت را دارد .این صرفه جویی ها در سطح ملی
و منطقه ای با کاهش ساخت جاده ها ،تسهیالت پارکینگ و
دیگر موارد مرتبط به زیرساخت های شهری تحقق می یابند.
اتخاذ این صرفه جویی ها توسط خانوارها ،توسعه دهندگان
و حکومت های محلی می تواند نتایجی چون افزایش نرخ
مالکیت مسکن یا وجود مسکن کافی برای هر خانوار و نیز
کاهش هزینه ـهای حمل و نقل شخصی را در بر داشته باشد.
 -چهارمين ضابطه ی اجرایی ،زیست پذیری یا کیفیت

توسعه ی حمل و نقل عمومی محور اغلب بر ویژگی های
ساخت کالبدی تمرکز دارند .بلزر و اوتلر لیست  6ضوابط اجرایی
برای ارزیابی خروجی پروژه ها بر پایه اهداف اصلی توسعه ی
حمل ـو نقل عمومی محور تنظیم کردند .این شش ضوابط
اجرایی در موارد زیر خالصه شده اند:

زندگی است .موارد مطرح برای ارزیابی کیفیت زندگی با توجه
به رویکرد توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی عبارتند از
کیفیت هوای بهتر منطقه ،کاهش مصرف بنزین ،افزایش گزینه
های جابجایی ،ترافیک کمتر ،کاهش زمان سفر فرد از حومه به
شهر و بالعکس ،بهبود دسترسی پیاده به خرده فروشی ها،
سرویس های عمومی ،کاربری های تفریحی ،فرهنگی و پارک
های عمومی ،ارتقای بهداشت و سالمت عمومی و وضعیت
اقتصادی بهتر.

 -اولين ضابطه ی اجرایی ،بازدهی مالی برای سرمایه

 -پنجمين ضابطه ی اجرایی ،ارائه ی گزینه های مسکن

گذاران خصوصی و دولتی است .پروژه های  TODبایستی توجیه
مالی داشته باشند تا محقق و موفق شوند.
اهداف مالی پروژه های  TODرا می توان از طریق وضع
مالیات بر ارزش افزوده توسط حکومت های محلی بر امالکی که
قیمت آن ها بعد از اجرای پروژه  TODافزایش یافته ،افزایش
خرده فروشی ها ،افزایش درآمد سیستم حمل و نقل عمومی از
کرایه های مسافران ،بازدهی اقتصادی باالی پروژه های TOD
برای توسعه دهندگان ،کوتاه تر شدن زمان سفرهای روزانه از
حومه به شهر و سهولت دسترسی کارفرمایان به نیروی کار
تامین کرد.

مناسب است TOD .باید برای افراد با درآمدهای مختلف انواع
مسکن با قیمت های مناسب را ارائه دهد ،که در کنار خود
محدوده ی بزرگی از خرده فروشی ها و کاربری های تجاری را
در مجاورت مسیرهای پیاده و نیز در توازن با گزینه های حمل
و نقل عمومی ایجاد می کند .یکی از مشکالت اصلی توسعه ی
حومه ی شهر ،فقدان گزینه های مختلف مسکن برای ارائه به
ساکنین است .این امر بیشترین محدودیت در تامین مسکن را
برای افراد با درآمد کم و متوسط ایجاد می کند.

)(Canadian Urban Transit Association, 2004, 2

 -7ضوابط اجرایی برای موفقيت TOD

 ششمين ضابطه ی اجرایی ،کارآیی الگوهای کاربریزمین منطقه ای است .کارآمدی الگوهای کاربری زمین منطقه
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ای باعث کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت
فضاهای باز ،مکانیابی بهتر محل های کار و سکونت در نزدیکی
یکدیگر ،کاهش سفرهای روزانه از حومه به شهر ،کاهش میزان
ترافیک و آلودگی هوا و نیز مکانیابی مناسب کاربری های
خدماتی مورد نیاز جامعه می شود(Goodwill, 2002, 10-.
)11

 -8چالش های پيش روی TOD
بررسی های جدید نشان می دهند که هر یک دالری که
در پروژه های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی هزینه
می شود ،برابر است با بیش از  1400دالر که در پروژه های
متداول توسعه ـی حومه شهر سرمایه گذاری می شود .با این
وجود اجرای موفق پروژه های  TODبا چالش های فراوانی
روبروست و امری سهل و آسان نمی باشد .چندی از چالش های
پیش روی  TODبه شرح زیر می باشند:
 -1-8ریسک مالی برای توسعه دهندگان
اگر چه  TODبه تدریج محبوبیت بیشتری را در جوامع
توسعه یافته کسب می کند ،اما هنوز قبول اینکه پروژه های
توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی می توانند سودآور باشند
برای اغلب توسعه دهندگان و سرمایه گذاران دشوار است.
بسیاری از توسعه دهندگان و سرمایه گذاران معتقدند که پروژه
های  TODهزینه و ریسک باالتری را نسبت به دیگر شیوه های
توسعه دارند .تعدادی از نهادهای مالی محافظه کار ترجیح می
دهند ،تسهیالت خود را در پروژه های اتومبیل محور سرمایه
گذاری کنند زیرا آن ها معتقد هستند که این گونه پروژه ها
بازگشت سرمایه ی بیشتری را تضمین می کنند.
 -2-8هزینه ی باالی زیرساخت های اوليه
پروژه های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی می
توانند هزینه های زیرساخت را در بلندمدت پایین بیاورند اما
زیرساخت ـهای اولیه ی مورد نیاز در پروژه های  TODمستلزم
سرمایه گذاری گسترده می باشند .این در حالی است که منبع
مالی واحدی برای تامین سرمایه ی پروژه های  TODوجود
ندارد.
 -3-8عدم پشتيبانی ساختار اداری
یکی از بزرگ ترین چالش های  TODاین است که ساختار
اداری اکثر شهرداری ها از آن حمایت نمی کنند .این امر معموالً
در شهرهایی که دارای ضوابط منطقه بندی و توسعه ی زمین
با محوریت اتومبیل هستند ،رواج بیشتری دارد .ضوابط منطقه
بندی اغلب در توسعه ی پروژه های  TODبه تعیین حداکثر
سطح اشغال ،حداکثر ارتفاع ساختمان ،حداقل عقب
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نشینی ساختمان ،ضوابط منظر شهری ،حداکثر سطح زیربنا و
ضوابط پارکینگ محدود می ـشود .هنگامی که دسترسی به
پارکینگ برای مردم سهل الوصول شود ،از انگیزه ی آن ها برای
استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی کاسته می شود.
محدودیت های موجود کاربری زمین در حومه های
شهری به طور معمول از اختالط کاربری زمین مورد نیاز پروژه
های  TODجلوگیری می کند .در بسیاری موارد نیز ،پروژه های
توسعه ی حمل و نقل همگانی محور از ارائه ی گزینه های
مختلف از انواع مسکن همچون ویالیی ،آپارتمانی و مجتمع های
مسکونی منع می شوند.
 -4-8مقاومت جامعه
مقاومت از سوی جامعه ی محلی می تواند به عنوان یکی
از چالش های اجرای پروژه ی  TODمطرح شود .چنین مقاومتی
از جانب ساکنین محله می تواند مانعی برای ارتقاء سیستم حمل
و ـنقل عمومی در محله باشد .ساکنین اغلب نگران هستند که
اجرای پروژه ی  TODموجب از بین رفتن ویژگی های مثبت
محله و نیز هویت آن شود برای مثال ایجاد محدوده ی طرح
ترافیک در محله یا کاهش ارزش اقتصادی امالک محله .مقاومت
مردم همچنین نسبت به رویکرد  TODدر ارائه ی گزینه های
خرید مسکن ارزان قیمت در حومه های شهر بیشتر است چرا
که این امر موجب آمدن ساکنین جدید به محله می شود.
)(Goodwill, 2002, 11-13

-9كنشگران دخيل در اجرای پروژه TOD
اجرای پروژه های توسعه ی حمل و نقل عمومی محور در
منطقه ی وابسته به اتومبیل دشوار می باشد .در این پروژه ها
گاهی اوقات همکاری بین مسئولین سازمان های حمل و نقل
عمومی ،دولت محلی و توسعه دهندگان امالک برای تنظیم بازار
و موانع سیاسی شکل می گیرد .هر یک از کنشگران نقشی
منحصر به فرد دارند :مسئولین سازمان های حمل و نقل عمومی
به عنوان سازنده ـی زیرساخت ها ،دولت محلی به عنوان کنترل
کننده ی توسعه و توسعه دهندگان امالک به عنوان سازندگان
و سرمایه گذاران حقیقی توسعه .عالوه بر این به سبب ماهیت
سیستم های حمل و ـنقل عمومی نهادهایی چون سازمان های
برنامه ریزی مادرشهرها ،اتاق های بازرگانی منطقه ای و
نهادهای تحقیقاتی برنامه ریزی و توسعه نیز می توانند به عنوان
کنشگر در این پروژه ها نقش ایفا کنند (Rao, 2006, 12) .در
جدول شماره ی  2تعدادی از اهداف مرتبط با هر یک از
کنشگران دخیل در اجرای پروژه های  TODبیان شده است .هر
یک از این کنشگران در راستای تحقق این اهداف است که در

جستاری بر چگونگی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی()TOD

کنشگران

اهداف

سازمان های
حمل و نقل
عمومی

 به حداکثر رساندن بازدهی مالی زمین به حداکثر رساندن تعداد استفادهکنندگان از سیستم حمل و نقل همگانی

رانندگان

 افزایش میزان ساخت و نگهداری ازپارکینگ
 بهبود سطح خدمات رسانی سیستم حملو نقل عمومی و دسترسی بهتر به ایستگاه
های حمل و نقل همگانی
 افزایش ارائه ی گزینه های جابجایی ایجاد اختالط کاربری مناسب در توسعههای مجاور ایستگاه های حمل و نقل
عمومی

ساکنین

 حفظ یا افزایش ارزش زمین به حداقل رساندن اثرات منفی ترافیک افزایش ارائه ی گزینه های جابجایی بهبود دسترسی به حمل و نقل ،خدماتو مراکز کار
 افزایش کیفیت زندگی در محالت -رونق توسعه ی مجدد مناطق

دولت محلی

 به حداکثر رساندن درآمدهای مالیاتی گسترش رونق اقتصادی کسب رضایت سازندگان -افزایش کارآیی زمین با توسعه ی مجدد

دولت فدرال

 حمایت از منافع عمومی تنظیم محدودیت ها بر چگونگی سرمایهگذاری از بودجه ی فدرال

توسعه دهندگان

جدول  -2اهداف كنشگران دخيل در پروژه های TOD
مأخذ(Belzer; Autler, 2002, 20) :

 -10استانداردها و اصول پيشنهادی برای  TODو
TED

 به حداکثر رساندن بازده ی اقتصادیسرمایه گذاری
 به حداقل رساندن خطر ضرر و زیان تضمین افزایش ارزش زمین در بلندمدت

پروژه های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی مشارکت
می کنند(Belzer; Autler, 2002, 20) .

Transportation Efficient Development
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 اختالط کاربری زمین و ارائه ی گزینه های مختلفمسکن؛ به طوری که تعداد زیادی از ساکنین محالت TOD
بتوانند با پیاده ـروی و بدون استفاده از خودروی شخصی به
راحتی از ایستگاه های حمل و نقل همگانی استفاده کنند و نیز
خریدهای روزانه و خدمات مورد نیاز خود را انجام دهند.
 افزایش ساخت مسکن با تراکم باال پیرامون ایستگاه هایحمل و نقل در جهت افزایش تعداد استفاده کنندگان از سیستم
حمل و نقل عمومی.
 ساخت ورودی ایستگاه های حمل و نقل همگانی در کنارساختمان های نشانه با محورهای دید مناسب می تواند به
عابرین پیاده در جهت یابی کمک کند.
 مکانیابی کاربری های مختلط در نزدیکی ایستگاه هایحمل و نقل همگانی.
 ایجاد دسترسی های مناسب برای شبکه های ارتباطیسواره و پیاده.
 طراحی محیطی با اولویت پیاده که مشوق پیاده رویباشد .که می تواند از طرق زیر صورت گیرد :کاهش سرعت
خودروها در خیابان به نفع عابرین پیاده ،طراحی ساختمان ها
با رعایت مقیاس انسانی به طوری که در جذابیت بصری منظر
خیابان ها سهم داشته باشند.
 طراحی محیط های پیاده محور به گونه ای که ایمنیعابرین پیاده را تامین کند.
 محدود کردن عرضه ی پارکینگ. طراحی و جانمابی پارکینگ در پشت یا زیرساختمان هابه طوری که بر منظر شهر مسلط نباشد.
 خودروهایی که از روش های پیشنهادی چون استفادهمشترک از خودروی شخصی 5دارای اولویت در استفاده از
پارکینگ می باشند.
 حفظ ایمنی دوچرخه سواران و افزایش پارکینگدوچرخه.

Carpooling
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فصلنامه مطالعات شهر و منطقه .شماره  .3بهار 1395

 ارائه ی گزینه های مسکن ارزان قیمت در فاصله یکوتاهی از مراکز کار ،به مردم اجازه ی زندگی در نزدیکی محل
کار خود و استفاده از خطوط حمل و نقل عمومی را می دهد.
 ایجاد تسهیالت مناسب برای افزایش ایمنی و سهولتدسترسی به سیستم حمل و نقل همگانی(Envision Central .
)Texas, 2008, 34

 -11جمع بندی
در دهه های اخیر ،توسعه ی شهری در سراسر جهان به
طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته که این توجهات در زمینه
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
الحسابی؛ مرادی)1380،112 ،
افزایش مسائل و معضالت زیست محیطی کره ی زمین
چون تغییرات اقلیمی ،گرمایش زمین ،افزایش سطح گازهای
خطرناک و مضر و ...همه ی کشورهای جهان را بر آن داشت تا
به مسئله ی محیط زیست توجه ای ویژه نمایند .این امر در دهه
های اخیر با ارائه ی نظریات مختلفی چون توسعه پایدار ،توسعه
ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی ( ،)TODرشد فشرده ،توسعه
ی پیاده محور ،نوشهرسازی و ...فزونی یافته است .سیاست ها و
نظریاتی چون  TODکه افزایش استفاده از سیستم حمل و نقل
عمومی را ترویج می ـکنند ،در صورت حمایت از سوی حکومت
های محلی و دیگر کنشگران دخیل می توانند کمک شایابی به
کاهش آلودگی هوا ،میزان ترافیک و معضالت زیست محیطی
کنند .برای اجرایی شدن چنین پروژه هایی وجود زیرساخت
های شهری مناسب امری حیاتی است ،به همین خاطر ارائه و
اجرای چنین نظریاتی در کشورهای توسعه یافته با زیرساخت
های شهری مناسب نسبت به کشورهای در حال توسعه رواج
بیشتری دارد.
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