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چکیده
پنج دهه از تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری موسوم به طرح جامع در ایران میگذرد و باوجود حصول به برخی نتایج مثبت،
مطلوبیت الزم و مورد نظر کارشناسان و مردم حاصل نشده است .مقاله حاضر کوشیده است پس از شرح مختصری در خصوص
ویژگی های الگوی جامع ،بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی منطبق با دادههای اخذ شده و سپس پردازش آنها ،طرحهای توسعه
شهری رشت با تمرکز بر طرح جامع دوم شهر رشت را مورد بررسی اجمالی قرار داده ،میزان تحقق اهداف و پیشبینیهای آن را
(طرح هایی که اجرایی شده) مورد ارزیابی قرار دهد .مشخصاً ارزیابی نتایج اجرای طرح جامع دوم رشت نشان می دهد اشتباهات
فاحشی در پیش بینیها و هدفگذاریهای آن وجود داشته است .از جمله اینکه برآورد جمعیت شهر رشت در طرح جامع و طرح
تفصیلی آن به ترتیب با  9/1درصد ( 46944نفر) و  6/02درصد ( 33654نفر) با اشتباه (یا به عبارت دیگر برآورد مازاد) همراه
بوده است .همچنین در زمینه حدود گسترش و شبکه ارتباطی شهر ،طرح جامع و تفصیلی دوم رشت  13درصد و  22/6درصد
اشتباه (مازاد بر برآورد) داشته اند .در خصوص مساحت و سرانه کاربریهای شهری نیز حدود  20/28درصد از مساحت کاربریها
و  24/76درصد از سرانهها در پایان اجرای طرح ،مازاد بر پیشبینی بوده (پیش بینی طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت در
این زمینه با کمبود مواجه بوده) است .سرانجام اینکه طرح جامع دوم شهر رشت همچون طرحهای جامع سایر شهرها ،دارای
نارسایی هایی چون عدم انعطاف ،شرح خدمات گسترده و تأکید بر کالبد بوده که البته بیشتر ناشی از ضعف در ماهیت الگوی طرح
جامع است.
واژگان کلیدی :طرح جامع ،طرح تفصیلی ،شهر رشت ،ارزیابی
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مقدمه
شهر کاملترین و عالیترین سکونتگاه برای زندگی بشر و مرحلة روی آوردن انسان به زندگی شهری آغاز تمدن و
مهمترین بخش تاریخ بشر محسوب می گردد .شهر تجلیگاه تبلور دستاوردهای مادی و معنوی بشر در هر دوره است
( .)Whitehead, 2003: 1183تمدن و شهر دو کلمه تفکیک ناپذیرند" .اسوالد اشپنگلر" تاریخدان آلمانی در کتاب
"افول تمدن غرب" اشاره میکند« :تاریخ جهان ،در واقع تاریخ شهرهاست» .در شهر کاالی تمدن تکثیر میشود و در
آن تجارب انسانی به عالئم ماندگار ،نمادها ،الگوهای رفتاری و دستگاههای نظم ترجمه میشوند (مامفورد.)21 :1385 ،
به تعبیر "هنری لوفور" فیلسوف و جامعه شناس شهیر ،سرنوشت بشر نه در میان ستارگان و نه در روستا که در شهر
تعیین خواهد شد (عابدین درکوش .)1 :1381 ،طبعاً در این مکان حساس ،معضالتی نیز در کنار منافع بروز پیدا میکند و
شهرها را از وضعیت مطلوب و متعادل منحرف میسازد که رفع این معضالت و ایجاد و تقویت جنبههای مثبت ،مستلزم
وجود برنامهها و طرحهایی دقیق است که محصول یک برنامهریزی شهری کارآمد میباشند .الگوی جامع مشهورترین
این طرح هاست که نیم قرن در غرب طرح غالب بوده و چند دهه ای ست در کشورهای در حال توسعه حکمرانی میکند.
البته این مشهورترین طرح توسعه شهری یعنی الگوی جامع مشخصاً از آغاز دوران موسوم به پست مدرن در جهان
همواره هم از درون جامعه حرفهای کارشناسان دست اندرکار مسائل شهری و هم از بیرون توسط کارشناسان رشته های
گونه گون مورد انتقاد مداوم قرار گرفته است ( ،)Walters, 2007: 27بطوریکه از اواسط دهه شصت میالدی با آشکار
شدن ضعفهای مبناییش (این ضعفهای مبنایی در کشورهای جهان سومی با ضعفهای مدیریتی و اجرایی ترکیب میشود
و وضعیت فعلی را بهوجود میآورد) جای خود را به طرحهای نوین ،مشخصاً الگوی استراتژیک منبعث از تئوری سیستمی
داد .گفتنی ست رویکرد استراتژیک در دهههای اخیر روزبهروز به پیش رفته و با بهره گیری از نگرشها و تجارب
گوناگون غنیتر شده و کارایی بیشتری نیز یافته است .شایان ذکر است از مهمترین نقاط قوت آن ارزیابی مستمر نهفته
در ذات الگوست ( )Kammeier, 1998: 107که الگوی جامع از آن بیبهره است .در حقیقت اگر در نگاهی کلی ،فرایند
برنامهریزی دارای چهار مرحله یعنی جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها ،تدوین خط مشیها و درنهایت اجرای برنامه و
بازنگری باشد ( ،)Kelly, 2000: 18طرح جامع بنا بر ماهیت خطی فرایندش ،مقوله ارزیابی را در خود نهادینه ننموده
است .به هر روی باوجود تمامی معایب الگوی جامع ،در جهان سوم کماکان الگوی جامع ،الگوی غالب است .بر همین
مبنا و باتوجه به تهیه ادامهدار این الگو در ایران ،مقوله ارزیابی طرح جهت شناخت دالیل عدم موفقیت و آسیبشناسی
طرحهای جامع ،مقولهای مهم تلقی میشود که باید همواره مدنظر کارشناسان امر باشد ،چرا که این ارزیابی میتواند منتج
به نتایجی مثبت و آموزنده شود .از آن جمله :ضعفهای عمده با دقت بهتری شناسایی شود ،روند تهیه و اجرای الگوی
جامع اگر نه کامل (بعلت ضعف ماهوی الگو) ولی به طور نسبی اصالح گردد و همچنین مسیر ورود به طرحهای نوین
هموارتر شود .چه تبیین درست نتایج ارزیابیها و بالطبع ضعفها برای مسئولین دست اندرکار ،مقاومتی که بعضاً در برابر
تغییر نزدشان وجود دارد را شکسته ،امر جایگزینی را سهلتر میسازد.
بیان مسئله
پایه طرح جامع مطرحترین الگوی برنامهریزی شهری در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته (مغرب زمین) و
در حال حاضر در کشورهای موسوم به توسعه یافته ،توسط اندیشمندانی چون"پاتریک گدس و لوئیز مامفورد"بنیاد
گذاشته شد و با انتشار منشور آتن به صورت مدون و کامل درآمده ،به طور جدی بهکار گرفته شد (مهدیزاده و دیگران،
 .)103 :1382مشخصاً در ایران با تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال  1343و پیرو پیشبینیها و اهداف برنامه
عمرانی سوم ( )1341-1346تهیه طرح های جامع برای شهرهای کشور در دستور کار دولت وقت قرار گرفت .اما متأسفانه
به دالیل مشکال ت ماهویی ،اجرایی و مدیریتی مترتب بر طرح (که در بخش بعد بدان خواهیم پرداخت) ،اجرای طرحهای
جامع شهری باوجود برخی نتایج مثبت ،نتوانست آنطور که باید و شاید در ساماندهی شهرها و مرتفع نمودن مشکالت و
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معضالت آنها مؤثر واقع شود .احمد سعیدنیا از صاحبنظران مسائل شهری در ایران ،عدم هماهنگی میان بخشی؛
جامعیت فراگیر بهجای توجه به مشکالت اصلی شهر؛ سیستم یکطرفه تصمیمگیری؛ تعطیل شدن عمل برنامهریزی
شهری پس از تهیه ،تصویب و ابالغ طرح؛ عدم واقع بینی در اهداف طرح و عدم همخوانی آن با پویشهای واقعی شهر و
عدم کارایی عملی طرح و منسوخ شدن مدل نظری آن را از زمره ضعفهای طرح بهشمار میآورد (مرادی مسیحی،
 .)149 :1384چارلز لیندبلوم از کارشناسان بزرگ برنامهریزی شهری نیز در رابطه با این طرح مینویسد« :اندیشه کلی
این الگو با محدودیت توان فکری انسان منطبق نیست ،آمادگی تطبیق با کمبود اطالعات قابل دسترسی و شکستهای
احتمالی را ندارد و به وسعت متغیرهایی که باید با آن در شهر رو بهرو شد و پیوستگی میان واقعیات و ارزشها در روند
تصمیمگیری توجهی مبذول نمیدارد» ( .)Faludi , 1977: 151البته معضالتی چون حاشیهنشینی گسترده که عموماً
ناشی از هجوم روستاییان و نیز رانده شدن شهروندان بیشتری از ساختار اقتصادی شهرها بوده ،افزایش فاصله طبقاتی،
نابودی بافت سنتی شهرها در شکلی بیضابطه و به تبع آن نابودی کارکردهای آن که محالت باقیمانده در این بافت را
به کانونهای بحران ،آلودگی و بزهکاری بدل نموده است و مهاجرت ادامهدار شدید روستاییان به شهرها از یک طرف و
مشکالت زائیده خود شهرها از طرف دیگر ،زندگی شهرنشینی در ایران را با معضالت بسیاری بهویژه در شهرهای بزرگ
روبه رو کرده است .کمبود تسهیالت و تجهیزات شهری ،نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان ،مشکالت آمد و شد،
تورم افسار گسیخته ،بورس بازی زمین و انواع آلودگیهای زیستی ،لزوم تهیه طرحهای جامع را اجتناب ناپذیر میسازد،
لیکن باید سعی در اصالح این الگو نمود تا بهره دهیش بسی بیشتر از حال حاضر باشد و به عبارتی جوابگوی مشکالت
بوده و مانند امروز از مشکالت عقب نماند .البته جایگزینی این الگو هم موردیست که باید مدنظر قرار گیرد .شایان ذکر
است در اواخر دهه  70خورشیدی اهتمامی برای تغییر شرح خدمات طرحهای توسعه شهری (در واقع طرح جامع) در
ایران صورت پذیرفت تا به مفهوم و محتوای طرحهای نوین (الگوی استراتژیک) نزدیکتر گردد.
مقاله پیش رو نیز پس از بررسی اجمالی الگوی جامع و بیان ویژگیها و تاریخچه تکوین آن و بررسی طرحهای توسعه
شهری رشت تهیه شده مبتنی بر این الگو ،موکداً طرح جامع دوم شهر رشت در سه جنبه مهم برآوردهای جمعیتی ،حدود
گسترش و مساحت و سرانه کاربریها را مورد ارزیابی قرار داده است تا میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح در تحقق
اهدافش در این زمینهها آشکار گردد و با وقوف به نتایج این ارزیابی ،بستری برای تهیه و تدوین طرحی مطلوبتر برای
این شهر مهم کشور فراهم آید.
مبانی نظری پژوهش
طرح جامع (تعریف ،تاریخچه ،چارچوب ،ویژگی ها و نتایج اجرا)

الف) تعریف :مطابق بند دو از ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن (مصوب  ،)1353/4/16طرح جامع شهر ،طرح
بلندمدتی است که در آن نحوة استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی ،صنعتی ،بازرگانی ،اداری،
کشاورزی و تأسیسات ،تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شهر ،خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز
انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق
نوسازی ،بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین
ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی ،تهیه و تنظیم میگردد .طرح جامع شهر برحسب ضرورت
قابل تجدیدنظر خواهد بود (احسن ،1382 ،جلد اول .)58 :در کتاب استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری نیز که
توسط انجمن شهرسازی ایاالت متحده آمریکا ت هیه شده ،طرح جامع (البته در فرم اصالح شده و بروزش) چنین تعریف
شده است« :طرح جامع بیان رسمی بهکار گرفته شده به وسیلة مقام قانونی حکومت محلی برای توسعه و حفاظت در
آینده است .این طرح اهداف را مشخص میسازد .وضعیت موجود و گرایشها را تحلیل میکند و چشم اندازی از
ویژگیهای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه را در سالهای آتی مشخص ساخته ،به تصویر میکشد .در نهایت
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سیاستها و راهنماییهای مورد نظر برای اجرای آن چشم انداز نیز جمع بندی می گردد» (استانداردهای برنامه ریزی
و .)18 :2006 ،...طرح جامع باید به مواردی چون ساختار فیزیکی شهر ،اندازه توسعه ،پیشنهادهایی برای ارتقای سالمتی،
رفاه عمومی و استانداردهایی برای تضمینشان بپردازد ( .)Eisner, 1993: 242تعریف طرح تفصیلی یا طرح عملیاتیِ
طرح جامع نیز طبق بند سه از ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن (مصوب  ،)1353/4/16چنین آمده« :طرح تفصیلی
عبارتست از طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ،نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح
محالت مختلف شهر و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها ،وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور ،میزان
تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل
مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت
براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد» (احسن ،1382 ،جلد اول 88 :و  .)89به بیانی روشن ،در طرح تفصیلی
خطوط کلی طرح جامع به طرحهای دقیق قابل اجرا تبدیل میشود.
ب) تاریخچه طرح جامع در ایران و جهان (تکوین و رشد) :ریشه مسائل و مشکالت شهرهای امروز را باید
در دگرگونی ها و رخدادهای اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم جستجو کرد .مسائلی بسیار پیچیده و گاه بغرنج که در
ابتدا سعی شد با تکیه بر علم و فناوری نوین بر آنها تفوق حاصل آید ،لیکن تحوالت منفی بوقوع پیوسته چنان سریع و
برق آسا بود که بر نکات مثبت وارد شده به زندگی بشر ناشی از تحوالت علمی ،پیشی گرفت و اساس زندگی آرام بشری
در شهرها را از هم گسست و تعادل آن را از میان برد .عدم توازنی که با آغاز عصر موسوم به ماشین و انقالب صنعتی بر
زندگی انسان مستولی شد ،نه تنها بر روابط آدمیان تأثیر نهاد که ساختمان جسمی شهرها را نیز دچار تشویش و آشفتگی
نمود و به خوبی آشکار شد که شهر و کالبد آن تابعی است از فعالیتها و افرادی که درون آن زندگی و کار میکنند
(مزینی .) 216 :1381 ،اگر از اقدامات مقطعی برنامه ریزی شهری در قرون دور در ایران و روم باستان که به روند تبدیل
نشد ،صرفنظر شود ،اولین نشانههای یک برنامهریزی شهری مدرن را میتوان در اقدامات شهردار پاریس "هاسمان" در
برهی از قرن نوزدهم مشاهده کرد .اما اوج تفکر برنامهریزی شهری که بسیاری از نظریات متأخرِ خود را به لحاظ عملی و
نظری ،متأثر ساخت ،در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توسط "ابنزر هووارد" و با طرح نظریه باغ شهر بنیان
گشت .وی پس از طرح نظریه باغشهرها در سال  ،1898مؤسسه باغ شهر و برنامهریزی شهری را تأسیس نمود (زیاری،
 .)20 :1383اما مطرح ترین الگو در برنامهریزی شهری در نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن بیستم در اروپا و ایاالت متحده
امریکا و در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران یعنی الگوی طرحهای جامع همانگونه که در مقدمه
بدان اشاره رفت ،توسط کسانی چون«گدس و لوئیز مامفورد»بنیاد گذاشته شد و سپس از طریق جنبش «شهرسازی
مدرن» (منشور آتن) به صورتی فراگیر در جهان بهکار گرفته شد .به عبارتی پایه و اساسِ قوانینِ مطرحترین طرح شهری
نیمه اول قرن بیستم یعنی طرح جامع ،بر مبنای آن نهاده شد (حجتی .)112 :1387 ،لیکن شکلگیری و به تبع آن اجرای
طرح های جامع شهری در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه ،مشخصاً ایران ،چند تفاوت ماهوی داشت.
نخست باید به تفاوت زمانی حدوداً  50ساله تهیه و اجرای طرحهای جامع در کشورهای توسعه یافته با ایران اشاره نمود.
 50سالی که صرفاً یک عدد نیست ،بلکه حاوی پنجاه سال تجربه منبعث از آزمون و خطاست .تفاوت دیگر به لوازم و
امکانات اجرای دقیق طرحهای جامع و اختالف بعد ،به ماهیت متفاوت مشکالت شهری میان کشورهای توسعه یافته و
ایران ،برمیگردد .بد نیست مورد آخر کمی شکافته شود .اگر بتوان به نوعی مشکالت شهری ایجاد شده در غرب را
مشکالت طبیعی و تقریباً اجتنابناپذیر ناشی از آلودگیهای کارخانجات صنعتی ،رشد حاشیههای مسکونی کارگرنشین
اغلب فاقد امکانات بهداشتی و تأسیسات الزم و بهطور کلی پیدایش زاغهها و گسترش بزهکاری ناشی از آن و در یک
جمله کاهش سطح زندگی سالم قلمداد کرد ،در کشورمان ایران معضالت رشد شدید شهرنشینی که به سبب ساختار
سنتی کشور و نبود صنعت چشمگیر ،به آهستگی نضج میگرفت ،اوالً دیرتر ظهور نمود ،ثانیاً ،رشد شهرنشینی در ایران
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تحت تأثیر کامل سیاستهای دولت مرکزی و نه الزاماً نیازهای زمان و در بیتوجهی به روستاها و برتری مطلق قائل
شدن برای شهرها قرار داشت .به عبارتی دولت وقت تحت لوای تجددگرایی و مدرنیزاسیون ،به تقلیدی سطحی و
ظاهری از غرب پرداخت که به لحاظ اجتماعی و سیاسی مترادف با پیدایش برخی نهادهای بورژوایی با گسترش ناقص و
از لحاظ اقتصادی عبارت بود از مصرف کاالها پیش از تولید آنها (واردات به جای تولید) یا مصرف کاالهای صنعتی
پیش از صنعتی شدن (حسامیان و دیگران .)27 :1383،به بیانی ،بین میزان رشد و توسعه شهری و میزان توسعه اقتصادی
تعادل و توازنی وجود نداشت (شکوئی .)181 :1379 ،به تعبیری خانه روی آب بنا گشته بود.
صرفنظر از پاره ای اقدامات در دوران رضاشاه من جمله ایجاد خیابانها در شهر ،تأسیس میادین و برخی نهادهای
اداری ،اصالحات گسترده در کالبد شهرها ،رشد شتابان شهرنشینی از سال  1340به بعد (پس از رکودی بین سال های
 1320تا اوایل دهه ،) 40به دنبال اجرای مفاد انقالب سفید در دوران محمدرضا شاه رخ داد که تا به امروز استمرار داشته
است .بهگونهایکه درصد جمعیت شهرنشین کشور از  %31/4در سال  1335به  %74در سال  1395و تعداد نقاط شهری
از  199شهر در سال  35به  1245شهر در سال  95رسید .این افزایش رو به رشد جمعیت و تعداد شهرها طی  60سال
اخیر که بدون پشتوانه مناسب و زیرساختهای الزم صورت گرفت ،مدیریت شهری کشور و بهطور کلی شهروندان را با
مشکالت و نارساییهای فراوانی مواجه ساخته است .باری در پاسخ به مشکالتی که از اواسط دهه  40خورشیدی رفته
رفته ن مودی پررنگ یافت ،مدیریت شهری کشور در صدد برآمد تا ضمن تدوین ضوابط و مقررات الزم ،نسبت به تهیه
طرح های توسعه شهری اقدام نماید تا بدین وسیله ضمن ساماندهی شرایط نابسامان اکثر شهرهای کشور و مرتفع سازی
مشکالت آنها ،از بروز برخی عدم تعادلها و معضالت در آینده نیز جلوگیری کرده باشد .در حقیقت مشکالت به
مرحلهای رسیده بود که عدم چارهجویی برای آن ممکن بود عنان شهرهای کشور را بهطور کامل از دست مسئوالن خارج
سازد .از نخستین اقدامات در این زمینه ،تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال  11343و نیز پیشبینی تهیه طرحهای
جامع برای شهرهای بزرگ در برنامه عمرانی سوم (بین سالهای  1341تا  )1346بود .نخستین طرحهای جامع برای
هفده شهر تهیه شد که این شهرها عبارت بودند از :بندرلنگه ،تهران ،بندرعباس ،تبریز ،رشت ،اهواز ،همدان ،شیراز،
اصفهان ،کرج ،قزوین ،بندرانزلی ،چالوس ،نوشهر ،سربنـدر ،بابل و بابلسر .به دنبال آن طی برنامههای عمرانی چهارم
( )1347 -1351و پنجم ( ،)1352 -1356تهیه طرحهای جامع برای تمامی شهرهای واجد شرایط ،در دستور کار قرار
گرفت (رهنمایی و شاهحسینی .) 89 :1383 ،الزم به ذکر است که در آغاز ،این گونه طرحها را بیشتر معماران تهیه
میکردند و این کار را نیز به کمک مشاورین خارجی انجام میدادند .مشاورینی که حضور آنها از اواسط دهه سی
خورشیدی و در چهارچوب همکاریهای میان کشوری بسیار پررنگ شده بود .بهعنوان نمونه در تهیه طرح جامع تهران،
مشاورین آمریکایی و در تهیه طرح جامع تبریز ،مشاورین فرانسوی حضوری فعال داشتند .در برنامه چهارم عمرانی ،تهیه،
تصویب و اجرای طرح های جامع ادامه یافت و مقرر شد برای نُه شهر دیگر طرح جامع تهیه شده و اجرایی گردد که از
جمله مهمترین آنها ،طرح جامع تهران بود که در سال  1348به تصویب رسید .اما در طی برنامه پنجم عمرانی کشور
( ،)1352 - 56این فعالیتها وسعت بیشتری یافت و مقرر شد برای کلیه شهرهای باالی  25هزارنفر (و در حال حاضر
پنجاه هزار نفر) ،طرح جامع تهیه گردد .با تصویب قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز در سال
 ،21351اصلیترین مرجع تصویب طرحهای جامع مشخص شده و طبق ماده پنج این قانون ،تهیه طرح جامع شهری دو
مرحلهای گردید . 3بدین ترتیب عالوه بر طرح جامع ،تهیه طرح تفصیلی نیز در دستور کار قرار گرفت که لزوم تهیه آن در
نتیجه عدم توانایی شهرداریها در اجرای طرحهای جامع به دلیل ماهیت کلی آن بود که سبب میشد تا اجرای طرح از
آغاز با مشکالت جدی مواجه گردد .از سویی با تشکیل جامعه مهندسین مشاور در اسفند سال  ،52مجموعهای از
1ـ عنوان وزارت آبادانی و مسکن در سال  1353با شرح وظایف جدید به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر یافت.
2ـ شایان ذکر است که هسته اولیه این نهاد در سال  1347خورشیدی تحت عنوان شورای شهرسازی تشکیل شده بود.
3ـ همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم کشور (سال ،)1352تهیه طرح های تفصیلی در دستور کار قرار گرفت (شارمند ،1382 ،جلد دوم.)27 :
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متخصصین شهرسازی و برنامهریزی شهری گردهم آمدند و زمینه همکاری بخش خصوصی با نهادهای دولتی در تهیه و
اجرای طرحهای توسعه شهری فراهم آمد که نقطه عطفی در نظام برنامهریزی کشور محسوب میشود چرا که با تشکیل
این نهاد ،کمی از وابستگی دولت به مشاورین خارجی کاسته شد .تا سال  1363برای بیش از شصت شهر کشور طرح
جامع و تفصیلی تهیه شد که با توجه به تعداد  500شهر کشور در آن مقطع زمانی ،چیزی در حدود  12درصد شهرهای
کشور را شامل میشد .اما در این سال ( )63بود که وزارت مسکن و شهرسازی با آگاهی از نقاط ضعف و ناکارآمدی
طرحهای جامع درصدد برآمد تا اصالحی در این الگو انجام داده و بازدهی آنرا افزایش دهد .از اینرو مراحل تهیه آن را از
دو مرحله به چهار مرحله افزایش داد و در آن به حوزه نفوذ شهر توجه ویژهای مبذول کرد .نام طرح نیز از آن پس به
طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر تغییر یافت .لیکن در عمل ،در روند اجرای طرح تغییر محسوسی بوجود
نیامد ،مطالعه حوزه نفوذ به مطالعاتی بسیار کلی و در حد بیان ویژگیهای آب و هوایی و زمین شناختی نزول نمود و همان
روش قبل ،اینبار با افزایش بیشتر حجم مطالعات بعضاً بیحاصل دنبال شد.
ج) مراحل تهیه ،تصویب ،اجرا و نحوه نظارت بر طرح:
ج ـ  )1مراحل تهیه و چهارچوب طرح :طبق بند  2از ماده  3قانون تغییر نام وزارت مسکن مصوب ،1353/4/16
تهیه طرح جامع بر ای هر یک از شهرهای کشور با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب بر عهده وزارت شهرسازی
است .مراحل تهیه طرح نیز بدین ترتیب است که ابتدا از سوی شورای شهر یا شهرداری مربوطه ،تقاضایی مبنی بر نیاز به
تهیه طرح جامع به سازمان راه و شهرسازی استان یا وزارت راه و شهرسازی فرستاده میشود ،در مرحله بعد ،پس از
موافقت وزارت شهرسازی برای تهیه طرح ،هزینه الزم جهت این منظور توسط وزارت برآورد شده و بعد از تأمین اعتبار،
دستگاه تهیهکننده طرح معین شده و قرارداد تهیه آن بسته میشود .این قرارداد میتواند بین سازمان راه و شهرسازی
استان مربوطه (که شهر مورد نظر از زمره شهرهای آن محسوب میگردد) با مهندسین مشاور و یا با هر سازمان و فرد
مدنظر سازمان منعقد گردد .همچنین ممکن است طرح توسط خود کارشناسان وزارت یا سازمان شهرسازی (استان مورد
نظر) تهیه شود .روند طراحی یک طرح جامع نیز بهطور کلی به قرار زیر است:
• بررسی و شناخت شهر یا بررسی وضع موجود شهر که معموالً این بررسی و شناخت در شش نظام صورت
می گیرد :شناخت تاریخچه ،علل پیدایش و چگونگی توسعه و روند رشد شهر در ادوار گذشته؛ ویژگیهایی جغرافیایی و
اقلیمی شهر؛ ویژگیهایی جمعیتی و اجتماعی شهر؛ ویژگیها یی اقتصادی شهر؛ امکانات مالی ،اعتباری ،فنی و اداری
شهرداری و سایر سازمانهای موثر درعمران شهر و سرانجام ویژگیهایی کالبدی شهر به عبارتی در این مرحله ،وضع
موجود شهر برای شناخت شیوه سازماندهی فیزیکی و کارکردی آن بررسی میشود .در این بررسی چگونگی استقرار
کارکردهای شهری و توزیع کمی و مکانی آنها شناسایی و مورد توجه قرار میگیرد و درنتیجه مجری تهیهکننده طرح
با وضع شهر آشنا شده ،امکانات و تنگناهای آن را دریافته و زیربنای طرح نهایی را در ذهن خود آماده میسازد.
• تجزیه ،تحلیل و استنتاج از بررسیها یا به بیان دیگر تحلیل مطالعات مرحله قبل برای شناخت اقدامات مقتضی
جهت رفع مشکالت .به بیان ساده در این مرحله نتایج حاصل از مطالعات مرحله نخست ،تحلیل شده تا اطالعات
پردازش شده نیز در اختیار تهیهکنندگان طرح قرار گیرد.
• تهیه طرح و برنامه عمرانی یا به بیان سادهتر تدوین طرح اصلی برای تحقق اهداف و اقدامات پیشبینی شده.
سرانجام در این مرحله است (مرحله آخر) که با بهرهگیری از اطالعات و مطالعات مراحل قبل ،پیشبینیهای الزم در
خصوص آینده شهر ،اتخاذ تدابیر کوتاهمدت و بلندمدت ،تعیین سرانهها و تراکمها همچنین تعیین اولویتها در بهسازی
و نوسازی محیط شهری و ...انجام میگیرد.
ج ـ  )2مراحل بررسی و تصویب طرح :عالیترین مرجع تصویب طرحهای توسعه شهری در ایران ،شورایعالی شهرسازی و
معماری است .طبق ماده دو قانون تاسیس تأسیس این نهاد ،مصوب  ،1351/12/22بررسی و تصویب نهایی طرحهای
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جامع شهری و تغییرات آنها برعهده این شوراست که ریاست آن با وزیر شهرسازی بوده و اعضای آنرا چند وزیر و روسای
سازمانهایی چون محیطزیست تشکیل میدهند .شایان ذکر است گرچه هر چند سال یکبار مختصر تغییراتی در نحوه
تصویب طرحهای توسعه شهری پدید میآید ،لیکن چارچوب تصویب طرح جامع ،طی چند دهه گذشته تقریباً یکسان
مانده است .طبق جدیدترین مصوبه شورایعالی شهرسازی به تاریخ  1378/10/12نحوه بررسی و تصویب طرح در
شهرهای باالی دویست هزار نفر و مراکز استان ها به قرار زیر تعیین گردید:
بررسی در شورای استان و گزارش تصمیمات اتخاذ شده به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی؛ بررسی کارشناسی در کمیته
فنی شورایعالی شهرسازی و سرانجام ارائه گزارش بررسی طرح در شورای استان و نیز ارائه نظریه کمیته فنی شورایعالی
به شورایعالی شهرسازی برای تصویب نهایی طرح .اما طبق تبصره یک این ماده ،طرحهای جامع شهرهای زیر دویست
هزار نفر (به جز مراکز استان ها) از این قاعده و روش بررسی مستثنی میباشند و روش تصویب آنها به شرحی است که
در ادامه ارائه می گردد :بررسی در کمیته فنی استان با حضور نماینده دبیرخانه شورایعالی و نمایندگان سایر اعضای
شورایعالی شهرسازی که بنا به ضرورت و تشخیص ایشان در جلسات بررسی فنی طرح در استان شرکت خواهند نمود؛
بررسی و تصویب در شورای استان با حضور نماینده دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و سرانجام ارائه گزارش شورای استان
به شورایعالی شهرسازی برای رأی گیری و تصویب نهایی طرح.
کمیتهها و شوراهای دستاندرکار تصویب طرحهای جامع شهری هم به ترتیب رسیدگی عبارتند از :کمیته فنی شورای
شهرسازی استان؛ شورای شهرسازی و معماری استان؛ کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و نهایتاً
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
الزم به ذکر است که با تصویب برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در فروردین
 ، 79نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری تا حدی تغییر کرد و شورایی موسوم به شورای برنامهریزی
در فرایند بررسی طرحها وارد گردید .در واقع این شورا که به ریاست استاندار تشکیل میگردد ،قانوناً جایگزین کمیته فنی
شورای شهرسازی اس تان و شورای شهرسازی و معماری آن شده است .در حاشیه اینکه مرجع بررسی و تصویب طرح
تفصیلی به عنوان طرح تکمیلی و جنبه اجرایی طرح جامع ،طبق ماده  5قانون شورایعالی شهرسازی بر عهده کمیسیونی
موسوم به کمیسیون ماده  5است که ریاست آن با استاندار میباشد .لیکن اگر طرح و یا تغییرات بعدی آن با مندرجات
طرح جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشد ،طرح باید برای نظرخواهی و بررسی دوباره به شورای شهرسازی استان و
سپس برای رأی گیری و تصویب نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری کشور ارجاع داده شود.
ج  )3-مراحل اجرا و نظارت بر طرح :طرح جامع یک طرح بلندمدت محسوب شده که برای اجرای آن یک سقف
دهساله لحاظ می شود .لیکن معموالً برای مسائل جمعیتی و حدود گسترش شهر و برخی موارد دیگر ،افق زمانی اجرای
طرح ،بیست تا بیست و پنج سال نیز در نظر گرفته میشود .براساس پیوست  3قرارداد تیپ  ،12کلیه کارهای عمرانی
طبق مندرجات طرح توسعه و عمران شهر (طرح جامع) باید به وسیله شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط به مرحله اجرا
درآید .به عبارتی برخالف تصور غالب ،شهرداری مجری کلیه اجزای پیشنهادی طرح نیست ،چرا که طرح جامع یک طرح
فراگیر و برنامهای میان بخشی تلقی میشود که هر سازمانی به سهم خود باید بخشی از اجرای آنرا برعهده گیرد .البته
اقدامات عمرانی کلیه وزارتخانهها و موسسات ذیصالح در مسائل شهری باید با موافقت کتبی شهرداری باشد و شهرداری
باید بر این اقدامات نظارت نموده تا اقدامی برخالف نقشههای مصوب و برنامههای طرح جامع صورت نپذیرد .شورایعالی
شهرسازی طبق بند  5ماده  4و طبق ماده  7قانون تاسیس خود ،ملزم به ابالغ مصوبات شورا به وزارتخانهها و شهرداری
هاست .شهرداری ها در اجرای طرحهای توسعه شهری می توانند به دو طریق عمل نمایند :اجرای یکپارچه طرح و اجرای
تدریجی طرح که به دلیل در اختیار نداشتن اراضی مربوط به توسعه و پاره ای محدودیت های دیگر ،همواره روش دوم
انتخاب می گردد .همچنین وظایف گسترده شهرداری ها در عرصه های شهرسازی و البته گسترده بودن مفاد طرح جامع
و تفصیلی ،دلیل دیگریست که موجب می شود که شهرداری ها به تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در قالب
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برنامه های بلند مدت تهیه شده بپردازند .این امر در مباحث نظری برنامه ریزی به قابلیت اجرایی بخشیدن به برنامه ها و
طرحهای بلندمدت موسوم است .براین اساس ،شهرداری ها در ایران از سال  ،1347همزمان با تصویب قانون نوسازی و
عمران شهری ،موظف شدند مشخصاً به موجب ماده  15قانون مذکور ،به تهیه برنامههای پنج ساله عملیات نوسازی،
عمران و اصالحات شهر بر مبنای طرح جامع مبادرت ورزند .نظارت بر اجرای طرحهای جامع نیز عالوه بر شهرداری بر
عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است .طبق ماده  21آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه شهری
مصوب  ، 78/10/12میزان پیشرفت طرح در مرحله اجرا باید در مقاطع شش ماهه به این شورا گزارش شود .همچنین
مطابق پیوست شماره  6قرارداد همسان (تیپ)  ،12مهندسین مشاوری که طرح را تهیه کردهاند موظفند در طی یک دوره
پنج ساله با شهرداری همکاری نمایند (اما متاسفانه به دلیل برخی مشکالت ،اِعمال چنین نظارتی تاکنون صورت تحقق
به خود نگرفته است) .شوراهای اسالمی شهرها نیز از دیگر ارگانهایی میباشند که نقشی در زمینه نظارت بر طرحهای
توسعه ایفا می نمایند .طبق قوانین و مصوبات شهرسازی ،دامنه مسئولیت شورای شهر در اجرا و نظارت بر طرحهای
توسعه شهری بدین شرح است :نظارت بر هزینههای صورت گرفته در اجرای طرحها از طریق تصویب بودجه تهیه
طرحهای تفصیلی شهرها؛ نظارت بر اجرای طرح جامع در بخش حریم شهر از طریق تصویب آن؛ نظارت بر اجرای
طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ،خیابانها ،میادین و فضای سبز؛ نظارت بر حسن اجرای طرحهای مصوب در
شهرداری ها و نظارت بر مقررات مربوط به اراضی غیرمحصور شهری از طریق تصویب این مقررات.
جدول  -1نقاط منفی مترتب بر طرح جامع

انتقاد محتوایی بر طرح جامع

عدم تمرکز بر موضوعات و مشکالت کلیدی
تاکید بیش از حد بر استانداردسازی
ضعف فنی
آینده نگری یا به عبارت صحیحتر پیش بینی
های غیرواقع بینانه
نگاه منفی به رشد شهر به طور کلی و سعی در
محدود نمودن آن
عدم انعطاف و نرمش ناپذیری برنامه
محدود تلقی شدن محدوده برنامه ریزی

انتقاددر خصوص روندکاری و سازمانی بر طرح جامع

به درازا کشیدن زمان تهیه و تصویب برنامه
نابهنگامی برنامه و اجرا
دارا بودن دورنمای کالبدی به عبارت دیگر تاکید
کالبدی

مرکزگرایی و عدم مشارکت جویی
دور بودن از فرایند تصمیم گیری
نبود ابزار الزم برای مهار محیط مورد برنامه ریزی
عدم توجه به بخش خصوصی و محول نمودن
برخی امور بدان
نبود ارتباط بین برنامه های شهر به مثابه یک کل
و برنامه های نهادهای محلی
دخالت غیرمتخصصین در فرایند تهیه برنامه

مأخذ :صفحات  148الی  153کتاب درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی تالیف دکتر دانشپور ( )1390با تغییرات

د) خالصه ای از نتایج اجرای طرح جامع در ایران :نتایج ذیل ،حاصله از پژوهشی که توسط مهندسین مشاور
زیستا در اوایل دهه هفتاد خوردشیدی انجام گرفته ،به خوبی موید عدم موفقیت طرحهای جامع در تحقق اهدافش است:
«در زمینه پیش بینیهای جمعیتی حدود  70درصد برآوردها با اشتباه مواجه است .در زمینه اقتصادی در بخشهای
کشاورزی ،صنعت و خدمات تا چند برابر کمتر یا فزونتر از پیش بینیهای طرح و به لحاظ نحوه گسترش شهر و جهات آن،
در  40درصد نمونهها ،گسترش شهر در جهاتی غیر از آنچه طرح در نظر گرفته بود بوقوع پیوسته و در  20درصد نمونهها
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تنها نیمی از توسعه شهر در جهات تعیین شده بوده است .در  40درصد مابقی نیز با وجودی که توسعه در جهت اهداف
طرح حرکت کرده ،لیکن کامالً آنرا پوشش نداده است و سرانجام تقریباً در هیچ یک از شهرهای مورد مطالعه ،تراکم
ساختمانی پیشنهادی طرح و شبکه ارتباطی مدنظر ،مطابق اهداف طرح محقق نگردیده و طبیعتاً به این دالیل ،ساخت و
بافت شهر در مسیری خالف برنامه شکل گرفته است» (زیستا 2 :1373 ،الی  .)4در نمونه های موردی دیگر ،طبق برآورد
طرح جامع اول شهر زاهدان ،شهر میبایست جمعیتی معادل  195هزار نفر در سال هدف میداشت که عمالً این جمعیت
در این سال ( )1365به  282هزار نفر بالغ گردید ،یعنی چیزی در حدود  45درصد اختالف در برآورد .همچنین در طرح
جامع این شهر پیش بینی شده بود کاربریهای خدماتی و کالً بخش خدمات  71/9درصد اقتصاد شهر را شامل گردند که
این رقم در سال هدف به  51/2درصد رسید ،یعنی حدود  20درصد کمتر از حد الزم .به لحاظ تحقق سطح و سرانه
کاربریها نیز پیش بینیهای طرح در خصوص کاربریهای مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،حمل و نقل ،معابر و انبار ،مذهبی و
باغات کمتر و در رابطه با بقیه کاربریها ،بیشتر از میزانی بود که در پایان اجرای طرح محقق گردید .همچنین طبق
برآورد طرح جامع شهر یزد ،این شهر میبایست در سال هدف دارای جمعیتی در حدود  263هزار نفر میشد که این رقم
در سال افق طرح به  184هزار نفر رسید ،یعنی چیزی در حدود  30درصد اشتباه برآورد .همچنین در بخشهای
اقتصادی ،سهم  4درصدی پیشنهادی در بخش کشاورزی به  ، %6/5سهم  65درصدی پیشنهادی بخش صنعت به کمتر
از  %46و سهم  30درصدی پیشنهادی طرح برای بخش خدمات از مرز  %48گذشت .در مورد دیگر ،طبق برآورد طرح
جامع شیراز ،شهر در سال هدف می بایست جمعیتی در حدود  627هزار نفر را دارا می شد ،اما آنچه عمالً تحقق یافت،
 848هزار نفر بود .یعنی  221هزار نفر یا چیزی در حدود  35درصد اشتباه برآورد .از این دست نمونهها فراوانند.
ر) ویژگیهای طرح

برخی ویژگی های مثبت :قرار گرفتن شهرهای کشور در چهارچوب یک برنامه نظام مند و مشخص؛ بدست آمدن
اطالعات آماری از وضعیت موجود شهرها؛ بکارگیری مفاهیم و فنون تازه برای استفاده از زمین و فضاهای شهری؛
اهمیتیابی بیش از پیش مفهوم منطقه بندی در شهرها؛ ممنوع شدن ساخت و سازهای بیضابطه بهخصوص در خارج از
حریم شهرها و قطع اقدامات سرخود برخی مالکین در خصوص تغییر کاربریها و ساخت و سازهای خارج از چهارچوب
قانونی؛ هماهنگ شدن نسبی سازمانهای درگیر در عمران شهرها؛ پای گیری تراز و الگویی برای سنجش اقدامات صورت
پذیرفته در شهر؛ توجه به روشهای کمی و افزایش بار علمی برنامههای توسعه شهری؛ تصویب قوانین و مقررات بیشتر
در خصوص شهرها؛ تعریف نیازهای کالبدی و تاسیساتی شهرها و شناسایی تنگناها و امکانات شهرها.
برخی ویژگیهای منفی:

الف -برخی اشکاالت ماهوی و نظری طرح :عدم توجه کافی به ماهیت پیچیده و پویای شهر و مشکالت
آیندهنگری صحیح برای شهر؛ گرایش شدید به اندیشه هندسی و کالبدی و عدم توجه به ابعاد اجتماعی و مبحث عدالت
اجتماعی در شهر؛ عدم توجه به تفاوت شهرها؛ برنامه ایستا و صلب مبتنی بر ماهیت فردگرا ،کارکردگرا و کمیگرا؛ عدم
توجه کافی به اهرمهای الزم برای نظارت و هدایت توسعه شهری در طرح؛ جدایی روند تصمیمسازی ،تصمیمگیری و
اجرا؛ تأکید بیش از حد بر معیارهای کمی و عدم توجه کافی به اهداف کیفی؛ عدم امکان تطابق طرح با تحوالت شهری
بهدلیل ماهیت ثابت و غیر قابل انعطاف آن؛ اتکاء بر فرایند خطی (شناخت ـ تحلیل ـ طرح) و تأکید بر یک آغاز و پایان
قطعی
ب -برخی اشکاالت در مراحل تهیه ،تدوین و تصویب طرح :تهیه طرح براساس قراردادهای همسان و
غیرقابل انعطاف برای تمامی شهرهای کشور (که این وضعیت فعالیتهای شهرسازی را در چهارچوب ایستا و ثابت
قراردادها محصور ساخته و از وضعیت واقعی شهرها که هر کدام ماهیتی منحصر به فرد دارند ،دور می کند)؛ هدفمند
نبودن مطالعات طرح جامع ،به عبارت دیگر مطالعات طرح جامع اغلب بهصورت گسترده و پراکنده انجام میگیرد .بنابراین
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پیشنهادات مبتنی بر این مطالعات نیز اکثراً مبهم و البته دارای خصلتی انتزاعی و آرمانی است و منطبق با نیازها و
امکانات شهرها نیست؛ عدم توجه به چگونگی تامین منابع مالی برای اجرای اهداف پیشبینی شده در تهیه طرح؛ عدم
توجه به ارتباط مطالعات اجتماعی ،اقتصادی و ...با اهداف نهایی طرح؛ تأکید بر جنبه کالبدی بهجای توجه به همه
جنبههای مؤثر در نظام شهری؛ تهیه نقشههای کالبد محور به عوض تهیه و ارائه نقشههای مورد نیاز؛ عدم توجه کافی
به تدوین آئیننامهای اجرایی هنگام تهیه طرح؛ عدم تفاوت قائل شدن میان اسناد رسمی و توجیهی در تهیه این اسناد و
عدم تعریف روشن از مشخصات ،شکل و محتوای آنها که اجرای مفاد آن را دشوار میسازد؛ عدم نظارت کافی از سوی
کارشناسان و مرجع ارجاع دهنده کار بر نحوه تهیه طرح توسط مهندسین مشاور؛ عدم نظرخواهی از مردم در هیچ یک از
مراحل تهیه طرح جامع؛ تهیه طرح به شکل آرمانگرایانه تا واقع گرایانه؛ وجود فاصله زمانی میان تهیه طرح جامع و
تفصیلی که سبب می گردد بسیاری آمار ،اطالعات و پیشبینیهای طرح جامع اصالت و صحت خود را از دست بدهد؛
عدم تنوع و انطباق الزم طرحهای تفصیلی از نظر تفکیک موضوعات مداخله ،میزان مداخله ،مکان مداخله و امکانات
مداخله و عدم قابلیت کافی برای اجرای آن .به بیانی ،اهداف کلی مترتب بر طرح جامع برخالف هدف آن ،بیش از حد
تفصیلی و اهداف خرد و اجرایی طرح تفصیلی بیش از حد جامع تهیه شده است .فرایند بررسی و تصویب طرحهای جامع
و تفصیلی نیز دارای ایراداتی است و بهطور کلی از نظام منسجم و یکپارچهای برخوردار نیست ،چرا که اوالً نهادهای
محلی (شهرداریها و شوراهای شهر) و سایر تشکلهای حرفهای بخش خصوصی نقش فعالی در این زمینه به عهده
ندارند ،ثانیاً ،زمان بررسی و تصویب آن بی جهت طوالنی است .به عبارتی از کمیته فنی شورای شهرسازی استان تا
شورایعالی شهرسازی و معماری ،یک طرح جامع دست کم چهار بار بررسی میشود ،بیآنکه دقیقاً مشخص باشد در هر
سطحی چه مواردی باید بررسی و تصویب گردند.
ج -برخی اشکاالت در مراحل اجرای طرح و نظارت بر آن :تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای جامع ـ تفصیلی
بهصورت متمرکز و کم بودن سهم نهادهای منطقهای (استانها) و نهادهای محلی (شهرداریها و شوراها) و سایر
تشکلهای اجتماعی و مردمی در مدیریت و مشارکت در توسعه و عمران شهر (البته از طرف دیگر بدلیل حاکم بودن این
ساختار طی سالیان متمادی ،نهادهای محلی مجری طرح ،اغلب فاقد تجربه ،تخصص و اعتبار کافی برای اجرای طرحها
هستند)؛ براساس مطالعات انجام شده بر روی شهرهای کشور ،باوجود ضرورت برنامهریزیهای میان مدت توسط
شهرداری-ها برای اجرای مناسب طرح جامع ـ تفصیلی ،شهرداری اکثر شهرهای کشور فاقد این برنامهها بوده که علت
اصلی آن ،درگیر بودن آنها در مسائل روزمره مبتالبه شهرها (و نقصان در توان فنی) است .به عبارتی تنظیم حرکات و
فعالیتهای مختلف شهرداریها بیش از آن که تابعی از عملیات و طرح توسعه و عمران شهر باشد ،تابعی از ضرورتهای
فوری است؛ رشته خدمات مشاوره شهرسازی نیز در ایران بیشتر به معماری گرایش دارد و کمتر به ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و محیطی طرح توجه میکند که نمود آن در اجرای طرح در شهر کامالً مشخص است (مهدیزاده و دیگران،
 441 :1382و )442
نکته :همانگونه که پیشتر ذکر شد ،طبق ماده  21آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه شهری مصوب
 ،1378/10/12دبیرخانه شورای شهرسازی استان موظف است پس از تصویب طرح ،با نظارت دقیق بر اجرای آن ،میزان
پیشرفت اجرایی طرح را در مقاطع شش ماهه به شورای استان گزارش و جهت رفع مشکالت اجرایی چارهجویی نماید .اما
در عمل ،این ماده به یک ماده تشریفاتی بدل گردیده است و کمتر به آن عمل میشود .همچنین باوجود وظیفهای که
مهندسین مشاور تهیه کننده طرح طبق پیوست شماره شش قرارداد همسان  ،12برای نظارت بر اجرای طرح و همکاری
با شهرداری دارند ،این امر عمالً محقق نمی شود و مشاوران پس از تهیه طرح ،ارتباط خود را با آنچه بعداً رخ میدهد،
کامالً جدا میکنند .بگذریم که در برخی موارد مشاورین شهر مورد مطالعه خود را چندان بهلحاظ میدانی بررسی نمیکنند
(این نتیجه در مصاحبه با برخی دست اندرکاران و مهندسین مشاور حاصل شده است).
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روش پژوهش
جهانبینی حاکم بر این پژوهش به طور خالصه مبتنی بر دو نگرش تفسیری و انتقادی است .اما در خصوص روش ،با-
توجه به هدف پژوهش ،از روش قیاسی و استقرائی توامان بهره گرفته شده است .مشخصاً مقاله حاضر که از نوع
تحقیقات بنیادی ـ کاربردی محسوب می شود ،دو روش توصیفی و تحلیلی و همچنین تلفیقی از روشهای کمی و کیفی
را برای دستیابی به اهداف خود مدنظر قرار داده است.
معرفی محدوده مورد مطالعه (شهر رشت)
شهر رشت در مرکز استان گیالن از استانهای شمالی کشور ،مابین طول شرقی  49درجه و عرض شمالی  37درجه واقع
شده است .مساحت شهر در حال حاضر به حدود  13000هکتار بالغ میگردد .همچنین طبق نتایج آخرین سرشماری
عمومی نفوس و مسکن کشور به سال  ،1395شهر رشت دارای جمعیتی معادل  679995نفر است (به لحاظ جمعیتی حائز
رتبه یازدهم در کشور میباشد) .شهر رشت در منطقه موسوم به شمال (شامل استانهای گلستان ،مازندران و گیالن)،
شهر اول به لحاظ جمعیتی و عملکردی محسوب میشود.
پیشینه تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری در رشت

به طور مدون و در قالب الگوی غالب طرح جامع شهری ،تاکنون سه طرح برای شهر رشت تهیه گردیده است که در ادامه
مختصر توصیفی از آنها صورت می گ یرد .سپس طرح جامع دوم شهر بدلیل پایان مرحله اجرای آن و نزدیکی زمانی ،به-
طور دقیقتر و مفصلتری مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
• طرح جامع اول شهر :نخستین طرح توسعه شهر رشت در سال  1345خورشیدی توسط مهندسین مشاور
سردار افخمی تهیه و در تاریخ  50/2/21در شورایعالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید .طرح مذکور برای دو
دوره پنجساله و  25ساله تهیه شده بود .در واقع شهر رشت از جمله نخستین شهرهایی است که برای آن طرح جامع
تهیه گردید .این طرح در تاریخ 1351/1/20به شهرداری ابالغ شد .طرح تفصیلی شهر نیز در سال  ،50توسط مهندسین
مشاور سردار افخمی تدوین شد و در تاریخ  1357/7/11به شهرداری ابالغ گردید .به طور خالصه از اهداف و
پیشنهادات مهم و بارز این طرح میتوان به تعیین جهات توسعه شهر در افق زمانی بیست ساله با مشخصسازی
محدوده قانونی آن و در نظرگرفتن شبکه ارتباطی شعاعی ـ حلقوی ،برآورد جمعیت  241هزار نفر برای شهر رشت برای
سال هدف طرح ،پیشنهاد گسترش اصلی شهر به سمت شمال و پیش بینی سهم  20درصدی برای بخش کشاورزی،
سهم  45درصدی برای بخش صنعت و سهم  35درصدی برای بخش خدمات در سال پایان اجرای طرح اشاره نمود
(سردار افخمی .)1350 ،اما اغلب پیش بینیها و اهداف این طرح محقق نگردید 53 .هزار نفر یا  22درصد اشتباه در
برآورد جمعیت شهر 27/5 ،18 ،و  17/5درصد اختالف در سهم بخشهای اقتصادی با آنچه پیش بینی شده بود در
پایان دوره اجرای طرح و گسترش بی ضابطه شهر به تمامی جهات و برخی عدم گسترشها ( 445هکتار یا  15درصد
سطح شهر خارج از محدوده پیشنهادی ساخته شد و  528هکتار معادل 19/5درصد از سطح محدوده پیشنهادی بایر
باقی ماند) ،از جمله معایب و اشتباهاتی بود که بر طرح جامع اول شهر مترتب گردید .به غیر آن در برخی سرانهها نیز
مغایرتهایی میان پیشبینی طرح و آنچه عمالً حادث شده بود ،رخ داد.
• طرح جامع دوم شهر :تهیه طرح جامع دوم شهر رشت در آبان ماه سال  1362خورشیدی با هدف سر و
سامان بخشیدن به وضعیت آشفته شهر و رفع نواقص طرح جامع اول در دستور کار قرار گرفت .تهیه این طرح به عهده
مهندسین مشاور ایران آمایش گذارده شد .هر چند کار تدوین طرح به دالیلی چون نبود نقشه¬های بهنگام ،مشخص
نبودن حقالزحمه ،ابهام در شرح خدمات قراردادهای جدید پس از انقالب برای مدتی به تعویق افتاد .اما در سال 1365
با مرتفع شدن مشکالت یاد شده ،تهیه طرح رسماً آغاز شد .طرح تدوین شده پس از بررسیهای همه جانبه در
کمیتههای فنی استان در تاریخ  1368/5/12به تصویب شورایعالی شهرسازی استان گیالن رسید و سپس برای اظهار
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نظر و تصویب نهایی تقدیم شورایعالی شهرسازی و معماری کشور گردید .در نهایت پس از مطالعه و بررسی دقیق در
کمیته فنی شورایعالی شهرسازی ،به تاریخ  1369/8/14طرح جامع دوم شهر رشت (با نام جدید طرح توسعه و عمران،
حوزه نفوذ و تفصیلی شهر پیرو تغییرات صورت گرفته در عنوان و شرح خدمات الگوی جامع در سال  )1364به تصویب
نهایی رسید .طرح تفصیلی این طرح نیز به وسیله مهندسین مشاور ایران آمایش تهیه شد و در سال  1373خورشیدی
(چهار سال پس از تصویب طرح جامع شهر) تصویب گردید .الزم به ذکر است با تمام تالشی که انجام گردید تا طرح
تفصیلی بر پایه و منطبق بر مصوبات و سیاست گذاریهای طرح جامع و سرانههای مصوب آن تدوین گردد ،به سبب
وجود پارهای مسائل فنی ،تغییر برخی اعداد و ارقام پایه در فاصله زمانی میان تصویب طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی
و لحاظ قرار دادن جمعیت شهر در سال  73و به تبع آن تغییر در سرانهها (و ادعای افزایش قابلیت اجرایی و انعطاف
طرح) ،این مهم تحقق نیافت و طرح تفصیلی تفاوتهایی با طرح جامع پیدا نمود (ایران آمایش ،1373 ،فصل چهارم).
• طرح جامع سوم شهر :تهیه و تدوین سومین طرح توسعه شهری در اوایل دهه هشتاد خورشیدی توسط
شرکت مهندسی طرح و کاوش و با مساعدت مهندسین مشاور پارسوماش آغاز و در سال  1386عرضه شده ،در سال
 1389به شهرداری رشت ابالغ گردید .گفتنی ست برخالف روال معمول ،کار تهیه طرح تفصیلی به مهندسین مشاور
دیگری (مهندسین مشاور نقش جهان پارس) محول گردید که تهیه آن از سال  1390شروع و در سال  1394به اتمام
رسید و در واقع مراحل اجرای طرح جامع سوم رشت از سال  1395شروع شده است .طرح جامع سوم شهر رشت در ده
جلد (به همراه یک جلد کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی) و پنج فصل مشتمل بر  1626صفحه (با
احتساب جلد مربوط به ضوابط و مقررات  1698صفحه) تدوین شد .در این طرح کوشش شده با ارائه برخی سرفصلها
کمی در شرح خدمات سنتی الگوی جامع تغییرات و به بیانی اصالحاتی انجام گیرد ،لیکن عمال این تغییرات در حد
برخی سرتیترهای کلی ،بهره از جداول سوآت (به شکلی نه چندان دقیق) و نیز شکل شکلیتر ارائه باقی مانده و این
طرح نیز کماکان یک طرح جامع است و بر مبنای الگوی جدیدی که پیرو تغییرات صورت گرفته در سال 1378
خورشیدی در ایران آغاز به حیات نموده و برای برخی شهرها تهیه شده است (مقصود الگوی باصطالح جدید ساختاری
ـ راهبردی ست که ملغمه ایست از طرح جامع ،طرح منسوخ شده ساختاری و طرح استراتژیک یا راهبردی) ،قرار ندارد.
یافتههای پژوهش و تحلیل آن
یافته های این پژوهش مبتنی ست بر آمار و دادههای جمعیتی ،تراکم و سرانهها و ...ابتدا و انتهای دوره اجرای طرح طرح
جامع دوم شهر رشت .نتیجتا تصمیم بر این شد تحلیل آن در قالب ارزیابی طرح جامع دوم رشت انجام گیرد .شایان ذکر
است (همان گونه که پیشتر ذکر شد) طرح جامع سوم رشت هنوز در مراحل آغازین اجرا قرار دارد.
طرح جامع دوم رشت (بررسی و ارزیابی)

الف -اهداف عمومی طرح جامع دوم شهر رشت :هدف تهیهکنندگان طرح از تهیه طرح جامع دوم شهر رشت
بنا به مندرجات طرح عبارت بود از :شناخت امکانات و تسهیالت موجود و امکانات و تسهیالتی که در آینده قابل
پیشبینی در اختیار شهر قرار میگیرد و پیشبینی تحوالت آینده شهر و کنترل دگرگونیهای آینده با برنامههایی که از
انعطاف کافی برخوردار باشند ،جهت جلوگیری از ایجاد بی نظمی در ساخت و ساز و در نتیجه رشد بیرویه شهر (ایران
آمایش ،1369 ،فصل دهم .)1 :هدف عمده فوق الذکر به اهداف خرد تأمین تأسیسات و تجهیزات شهری؛ سهولت
دسترسی در سطح شهر؛ قابلیت انعطاف طرح؛ تعادل در دگرگونی شهر؛ استفاده از ظرفیت واقعی اراضی مسکونی؛ سهولت
اجرای طرح ،توزیع عادالنه ثروت عمومی شهر و برنامهریزی مناسب تفکیک شده و مقرر گشته بود در دو قالب
برنامهریزی کوتاه مدت (پنج ساله) و بلندمدت اجرایی گردد .به طور کلی هدف طرح در برنامه کوتاه مدت زمینه سازی
برای اجرای کامل منویات طرح در پایان دوره آن و تالش برای استفاده از حداکثر ظرفیت امکانات موجود و در برنامه
بلندمدت افزایش امکانات شهری بود.
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ب -ارزیابی طرح جامع دوم شهر رشت

ب -1-ارزیابی کلی :در یک ارزیابی کلی که پس از مطالعه چندباره کل طرح ( 987صفحه طرح جامع و  786صفحه
طرح تفصیلی) حاصل شد ،معضالتی آشکار شد که در ادامه ارائه خواهد شد ،الزم به ذکر است بسیاری از این مشکالت
به ماهیت خود الگوی جامع باز میگردد:
 ارائه مطالب زائد و غیر ضرور و بعضاً غیر مرتبط :از مهمترین اشکاالت طرح جامع دوم شهر رشتزیادهگویی و عدم ارتباط موضوعی مطالب با هدف اصلی مترتب بر آن است .بهعنوان نمونهای مشخص میتوان به
طرح مباحث فراوانی در مورد ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی کشور و استان گیالن که کمترین ارتباط را با محدوده
اصلی مورد مطالعه یعنی شهر رشت دارند ،اشاره کرد .شایان ذکر است حجم این مطالب زائد گاه تا دو سوم یک فصل
را در بر میگیرد.
 شرح خدمات گسترده و ارائه موضوعات فراوان :شرح خدمات گسترده که بیش از همه به ماهیتالگوی طرح جامع باز می گردد ،موجب کاهش تمرکز تهیه کنندگان طرح در تبیین دقیق اهداف اصلی آن گردیده است.
مباحث فراوان مرتبط با عوامل طبیعی در فصل اول طرح ،از زمره این شرح خدمات حجیم میباشد .به تعبیری مطالعات
جامع به جای جامع نگری (که از ضعفهای عمومی الگوی طرح جامع به شمار می رود) ،در طرح جامع رشت نیز کامالً
مشهود است.
 گسستگی و عدم رعایت توالی موضوعی در ارائه فصول طرح :وجود مطالب به صورت گسسته ازضعف های آشکار طرح جامع دوم شهر رشت به حساب می آید .به طوری که هر بخش (اقتصادی ،اجتماعی و )...
جداگانه و بدون لحاظ ارتباط آنها با یکدیگر ،تهیه شده است .شایان توجه است از دالیل وجود مطالب زائد و تکراری
نیز همین اشکال می باشد .در صورتی که مطالعات یکپارچه و مرتبط ،علی رغم تفاوت در موضوعات فرعی ،از گامهای
اصلی دستیابی به یک طرح موفق و تحقق اهداف آن است .همچنین عدم رعایت توالی موضوعی که بیشتر یک ایراد
شکلی است ،در طرح مشاهده میشود .به عنوان نمونه دو فصل پنج و نُه طرح در ارتباط مستقیم با یک موضوع (حوزه
نفوذ شهر رشت) قرار دارند که بهتر آن بود ایندو فصل در کنار هم جای گرفته و حتی با یکدیگر ادغام گردند.
 طرح اهداف غیرواقع بینانه و شعاری و تأکید بیش از حد بر موضوعات کلی :بسیاری پیشنهادات وموضوعات مطروحه در طرح ،غیرواقع بینانه (شعاری) بوده و قابلیت اجرایی ندارند .مضاف بر این ،به سازوکارهای
اجرایی برخی از پیشنهادات اساسی طرح هم اشاره نشده است .به عنوان نمونه بیان هدف مهم قابلیت انعطاف طرح،
تنها در حد عنوان بوده و در هیچیک از قسمتهای طرح به چگونگی تحقق آن اشاره نشده است و این هدف را باید
بیان یک شعار از سوی تهیه کنندگان طرح قلمداد نمود .از سوی دیگر در طرح بر موضوعاتی که بنا بر ماهیت کلی
خود ،نقش کمتری در پیشبرد اهداف اصلی طرح دارند ،بیش از حد لزوم تاکید گشته است.
 تدوین طرح بر پایه آمار و اطالعات قدیمی :استناد به آمار مربوط به سال  55در بعضی از مطالب،همچنین برآورد کردن برخی آمار برای سال  ،65در حالیکه طرح در اواخر دهه شصت ( )1369تصویب شده و نتایج
سرشماری نفوس و مسکن سال  1365در اختیار بوده ،از جنبههای منفی مترتب بر طرح است.
 فاصله زمانی بین تهیه و تصویب طرح جامع دوم شهر رشت و فاصله آن با تصویب طرحتفصیلی :فاصله هفت ساله از هنگام تشخیص ضرورت تهیه طرح جامع دوم ( )1362تا تصویب آن ( )1369و نیز
فاصله چهار ساله از تصویب طرح جامع تا تصویب طرح تفصیلی ،از جمله نقاط ضعفی است که منجر به دورماندن و
غفلت طرح از دگرگونیهای شهر و نیز باعث اتالف منابع به سبب نیاز به جمعآوری آمار جدید شده است.
 عدم توجه به نحوه امکانات اجرایی طرح جامع دوم شهر رشت :از ضعفهای بارز طرح جامع وتفصیلی دوم شهر رشت ،عدم توجه الزم به جنبههای اجرایی ،امکان و نحوه تحقق اهداف طرح است .این بیتوجهی
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در بیشتر مواقع منجر به ناتوانی شهرداری و دیگر دستگاههای اجرایی مجری طرح در تحقق پیشنهادات طرح و گاه
منجر به تغییر ناخواسته آنها گردیده است .این ضعف به ویژه در مشخص نکردن منابع مالی الزم برای اجرای طرح به
چشم میخورد.
 تفاوت در سرانه و مساحت کاربریهای شهر در وضع موجود در طرح جامع دوم شهر رشت:تناقض و تفاوت در آمار به ویژه در خصوص مساحت و سرانههای وضع موجود که مبنای پیش بینیهای طرح محسوب
میشود ،حتی با علم به اینکه این تفاوتها در پیش بینی طرح خللی ایجاد نکرده باشد ،بسیار آزار دهنده و از ضعفهای
عمده طرح به حساب میآید .در واقع وجود این تفاوت ها در فصول مختلف طرح در یک موضوع واحد در طرحی به
اعتبار و اهمیت طرح جامع که همواره در معرض دید کارشناسان قرار دارد ،بسیار نامطلوب است.
جدول  - 2تفاوت در آمارهای ارائه شده در فصول مختلف طرح جامع دوم (طرح توسعه و عمران) در مورد مساحت و سرانه وضع
موجود ( )1365کاربری های شهر رشت

نوع کاربری

مسکونی
آموزشی
تجاری
اداری
نظامی
صنعتی
تاسیسات و
تجهیزات شهری
پایانه
انبار
خیابانها و کوهها

آمار ذکر شده در
فصل ششم

آمار ذکر شده در
فصل هشتم

مساحت
(هکتار)
1194/8
39/8
48
69/2
61/1
4 65/5

سرانه
(مترمربع)
40/6
1/3
1/6
2/3
2
2/2

مساحت
(هکتار)
1231
119/8
72
116/5
65/6
236/3

سرانه
(مترمربع)
1 14/3
4
2/4
3/8
2/1
7/9

آمار ذکر شده در فصل
دهم (درسطور و جدول
میانه فصل)
سرانه
مساحت
(مترمربع)
(هکتار)
40/6
1194/8
4
119/8
2/4
72
3/7
111/3
2/2
65/5
7/9
232

آمار ذکر شده در فصل
دهم (در سطور انتهای
فصل)
سرانه
مساحت
(مترمربع)
(هکتار)
41/9
1231
4
119/8
23 68
2/3
8/4
236/3

9

0/3

38/9

1/3

37/3

1/2

-

-

0/43
7/3
606/06

0/01
0/2
20/6

8/7
16
637/8

0/2
0/5
21/3

6

0/2
0/5
21/9

-

-

8/7
16
645

ماخذ :مطالعات نگارندگان

توضیحات در خصوص جدول شماره  2و اعداد  1الی  4مندرج در سلولهای جدول (برای مشاهده اختالفات در طرح،
مشخصاً به صفحه  24در فصل ششم ،صفحه  10در فصل هشتم و صفحات  33الی  58و  85الی  89فصل دهم طرح
جامع مراجعه شود):
 -1به نظر میرسد این اشتباه تایپی است و سهواً رخ داده است.
 -2خانه خالی نشاندهنده این است که در این خصوص در این قسمت اشارهای صورت نگرفته و همان رقم قبلی در
اینجا نیز صادق است.
 -3البته در این قسمت تنها سرانه وضع موجود ذکر شده بود که نگارنده با ضرب آن در جمعیت وضع موجود بدان
دست یافته است.
 -4شاید این اختالف از عدم احتساب ناحیه ( 20ناحیه صنعتی) ناشی شده ،هر چند که به احتمال قریب به یقین و بنا
به شواهد ،جداول مربوط به سرانههای وضع موجود بدون لحاظ قرار دادن نواحی  19و  20تهیه شده است.
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ب -2 -ارزیابی تفصیلی (میزان تحقق پیش بینی های طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت

✓ ارزیابی میزان تحقق برآورد جمعیتی طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت :برآورد جمعیت شهر
رشت در طرح جامع دوم با لحاظ چهار فرض صورت پذیرفت که در نهایت یکی از این فروض بهعنوان فرض مبنایی
طرح انتخاب شد .مفاد این فرض بدین شرح بود« :ـ فرض سوم ،کاهش میزان مهاجرپذیری :در فرض سوم با مبنا قرار
دادن این استدالل که برنامهریزیهایی که برای روستاهای حوزه نفوذ شهر رشت صورت پذیرفته ،به ثمر خواهد نشست
و نیز بهدلیل ادغام دو روستای شالکو و صفهسر در شهر رشت که  0/3درصد افزایش در جمعیت شهر ناشی از آن است،
پیشبینی شده که از روند مه اجرفرستی روستاهای اطراف شهر به مرور کاسته شود .لذا رشد جمعیت شهر رشت از 4/3
درصد در مقطع  65-69به  3/8درصد تا رسیدن به سال هدف طرح ( )1379کاهش خواهد یافت .بدین ترتیب جمعیت
شهر از  293881نفر در سال  1365به  509873نفر در سال  1379بالغ خواهد گردید».
جدول  -3برآورد جمعیتی طرح جامع دوم شهر رشت بر اساس چهار فرض و برای سه مقطع

فروض

ادامه وضع موجود
رشد طبیعی جمعیت
کاهش میزان
مهاجرپذیری (فرض
مبنا قرار گرفته)
افــــزایش میــــزان
مهاجرپذیری

درصد رشد جمعیت
در سالهای
1365 -69
4/5
2/6

جمعیت شهر
در سال
1369
350727
325657

درصد رشد
جمعیت در سالهای
1369 -74
4/5
2/6

جمعیت
شهر در
سال 1374
437488
370252

درصد رشدجمعیت
در سالهای
79-1374
4/5
2/6

جمعیت شهر در
سال 1379
(سال هدف)
545712
422090

4/3

347783

4

423131

3/8

509873

4/5

350459

4/8

443041

5

565445

ماخذ :ایران آمایش ( :)1369فصل سوم ،صفحه 53

یادآوری میشود که بنا بر فرض مالک قرار گرفته ،برآورد شد که جمعیت شهر از  293881نفر در سال ( 1365این
جمعیت حدود سه هزار نفر بیشتر از جمعیت درج شده در سالنامههای آماری رسمی کشور است) به  347783نفر در سال
پایه یا سال شروع اجرای طرح ( )1369و به  423131نفر در پنج سال پس از تصویب و اجرای طرح ( )1374و درنهایت
به  509873نفر در سال هدف یعنی  1379خواهد رسید .البته جمعیت سال مقصد با احتساب ناحیه ( 20ناحیه صنعتی) به
 1515300نفر بالغ میشد .اما طبق نتایج سرشماریهای عمومی کشور ،جمعیت شهر رشت از  290897نفر در سال 65
به  417748نفر در سال  75بالغ شد که بیانگر متوسط رشد ساالنهای معادل  3/7درصد بوده است .این درصد  0/4درصد
کمتر از درصدی است که در طرح جامع دوم رشت برای این مقطع ( )65-74پیشبینی شده بود .با لحاظ درصد رشد
 ،3/7جمعیت شهر در سال  69در حدود  336هزارنفر و در سال  403411 ،1374نفر بوده است .همچنین باتوجه به تعداد
جمعیت منتج از سرشماری شهر رشت در سال  1385یعنی  557366نفر ،متوسط رشد جمعیت شهر در دهه 75-85
معادل  2/9درصد است .در نتیجه جمعیت شهر رشت در سال  1379را باید چیزی در حدود  468356نفر برشمرد .تطبیق
جمعیت شهر رشت در خالل سالهای  65-85با برآوردهای طرح جامع دوم شهر ،تفاوتی در حدود  42هزار نفر یا 8/1
درصد را نشان میدهد و با لحاظ قرار دادن ناحیه  ،20میزان اختالف و در واقع اشتباه در برآورد طرح جامع دوم شهر
رشت به  47تا  50هزار نفر یا حدود  9درصد بالغ میگردد .به طور مشخص متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر رشت در
1ـ این عدد در یک فصل طرح (فصل هشتم)  519288نفر درج شده است .لیکن در فص ل اصلی و به عبارتی مهمترین فصل طرح جامع دوم شهر رشت (فصل دهم) ،عدد
 515300نفر نوشته شده است.

دانش شهرسازی ،سال دوم ،شماره  ،2بهار 97

16

طرح جامع دوم در مدت اجرای آن در حدود  3/9درصد تخمین زده شد که از این حیث با توجه به نرخ رشد واقعی
جمعیت شهر در طی این مدت یعنی  3/3درصد ،طرح  0/6درصد اشتباه برآورد داشته است .شایان ذکر است در طرح
تفصیلی که در سال  1373تصویب شد ،جمعیت مبنا قرار گرفته از سال  69به سال  73تغییر یافت و بالطبع سال هدف و
برآورد جمعیت صورت پذیرفته در طرح جامع دوم شهر رشت نیز تغییر کرد .جمعیت سال  73شهر رشت در طرح تفصیلی
معادل  381743نفر ذکر گردید و جمعیت شهر در سال هدف طرح تفصیلی یعنی  558748 ،1383نفر برآورد گردید که با
توجه به جمعیت شهر در سالهای  75و  85و متوسط نرخ رشد ساالنه آن در این دهه یعنی  2/9درصد منتج از
سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن کشور ،جمعیت رشت در سال ( 1383سال هدف طرح تفصیلی) را باید چیزی
نزدیک به  525000نفر قلمداد نمود .در نتیجه ،تخمین و برآورد طرح تفصیلی با حدود  34هزار نفر یا  6درصد اشتباه
مواجه بوده است.
جدول  -4مقایسه تطبیقی برآوردهای جمعیتی طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت با آنچه عمالً محقق گردید.

 509873نفر

برآورد جمعیت طرح جامع دوم شهر رشت برای سال مقصد ( )1379بدون احتساب ناحیه 20
برآورد جمعیت طرح جامع دوم شهر رشت برای سال مقصد ( )1379با احتساب ناحیه  20در فصل
 519288نفر
هشتم طرح
برآورد جمعیت طرح جامع دوم شهر رشت برای سال مقصد ( )1379با احتساب ناحیه  20در فصل
 515300نفر
دهم طرح
جمعیت شهر رشت در سال  1379بر پایه نتایج سرشماریهای سال  75و  85و متوسط نرخ رشد
 468356نفر
جمعیت شهر در این دهه
تفاوت میان جمعیت واقعی شهر رشت با برآورد طرح جامع دوم شهر برای سال ( 1379بدون احتساب
 41517نفر 8%/1
ناحیه  )20به لحاظ مقدار و درصد
تفاوت میان جمعیت واقعی شهر رشت با برآورد طرح جامع دوم شهر برای سال ( 1379با احتساب
 46944نفر 9%/1
ناحیه  )20به لحاظ مقدار و درصد
 558748نفر
برآورد جمعیت طرح تفصیلی دوم شهر رشت برای سال مقصد ()1383
جمعیت شهر رشت در سال  1383بر پایه نتایج سرشماری های سال  75و  85و متوسط نرخ رشد
 525094نفر
جمعیت شهر در این دهه
تفاوت میان جمعیت واقعی شهر رشت با برآورد طرح تفصیلی برای سال  1383به لحاظ مقدار و درصد  33654نفر 6%/02
 417748نفر
جمعیت شهر رشت طبق نتایج سرشماری سال 1375
 557366نفر
جمعیت شهر رشت طبق نتایج سرشماری سال 1385
 2/9درصد
متوسط نرخ رشد جمعیت شهر رشت در دهه 75 - 85
ماخذ :مطالعات نگارندگان

✓ ارزیابی میزان تحقق پیشبینی طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت در خصوص حدود و
جهت گسترش شهر :طبق پیشبینی طرح جامع دوم شهر رشت ،گسترش شهر طی دو مرحله صورت میگرفت.
در مرحله اول که مدت آن منطبق با مدت اجرای طرح (ده سال) بود بهصورت پیوسته و بیشتر با هدف استفاده از
فضاهای بایر داخل شهر و در مرحله دوم (توسعه پس از ده سال) با توجه به وجود موانع در راه گسترش پیوسته شهر
چون فرودگاه ،کنارگذر آستارا ـ گرگان ،اراضی کشاورزی و دالیل دیگر ،توسعه به صورت ناپیوسته بود که جهت اصلی
این گسترش ضلع جنوبی شهر تعیین شد .به طور کلی این قسمت (ضلع جنوبی شهر رشت) در طرح جامع دوم ،با دارا
بودن زمینهای بایر فراوان و نیز بهدلیل عدم وجود محدودیت چندانی برای گسترش ،از جهات مناسب برای گسترش
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پیوسته و مطلوبترین سمت برای گسترش ناپیوسته شهر تشخیص داده شد .در طرح همچنین پیش بینی شده بود که
مساحت شهر از  2782/95هکتار (با احتساب محدوده فرودگاه 2994/07 :هکتار) در سال  1365به  6443/85هکتار در
سال ( 1379سال مقصد طرح) بالغ شود .البته این مساحت در طرح تفصیلی تغییر یافت .بدین نحو که در آن پیش بینی
شد مساحت شهر رشت در اوایل دهه هشتاد خورشیدی یعنی مقطع  83-84به  7579/05هکتار (بدون احتساب
محدوده فرودگاه 6749/37 :هکتار) برسد .این در حالی است که این پیشبینیها با اشکاالت زیادی مواجه بود .نخست
آنکه با وجود به زیر ساخت رفتن بسیاری از زمینهای ضلع جنوبی شهر در خالل این سالها مطابق اهداف مدنظر
طرح ،کماکان زمینهای بایر فراوانی در این بخش از شهر به چشم میخورد و دوم اینکه متأسفانه ساخت و سازهای
پراکنده ای هم که به صورت منفصل و متصل در ضلع جنوبی شهر بهعنوان مهمترین بخش در نظر گرفته شده برای
گسترش شهر در طرح صورت پذیرفته بود ،به علت در نظر نگرفتن تمهیدات الزم جهت احداث تاسیسات و تجهیزات
الزم (که بخشی از این سهل انگاری به ضعف طرح و بخشی به سوءمدیریت و کمبود منابع مالی مربوط بوده) ،منجر به
پدید آمدن محلههای حاشیه ای در جنوب شهر بویژه در حول و حوش محله دروازه الکان گردیده است .مورد دیگر که
بسیار مهم است به اختالف زیاد میان مساحت پیش بینی شده و مساحت واقعی شهر باز میگردد .مساحت وضع موجود
شهر (مقصود سال  )1385در حدود  9250هکتار بود که مقایسه آن با مساحت پیش بینی شده طرح تفصیلی
یعنی 7579/05هکتار ،حکایت از  1670/95هکتار گسترش مازاد بر پیش بینی طرح و به عبارتی  22درصد اشتباه در
برآورد طرح میکند .لیکن جهت یک ارزیابی دقیقتر ،احتیاج به نقشهای بود که در سال  83یا  84بر مبنای وضع موجود
شهر رشت تهیه شده باشد ،یعنی سالهایی که با سال هدف طرح تفصیلی منطبق باشد تا با تطبیق این نقشه با نقشه
برداشت شده از طرح تفصیلی که معرف حدود گسترش شهر رشت در سال هدف طرح است ،میزان تحقق پیشبینی
طرح به طور دقیقتری مشخص گردد .نتایج این تطبیق بدین شرح است :مساحت شهر رشت در اواخر سال  83و به
عبارتی در سال  84به حدود 16551/37هکتار بالغ میشد که مقایسه آن با مساحت پیشنهادی طرح تفصیلی (7579/05
هکتار) ،گویای  102/75هکتار یا  13درصد اختالف و به عبارت دیگر  13درصد اشتباه در پیش بینی (برآوردِ مازاد)
طرح تفصیلی است .خاطر نشان میشود که به طور مشخص  125/53هکتار از مساحت شهر در سال هدف خارج از
محدوده تعیین شده در طرح تفصیلی ساخته و گسترش یافته و  82/1هکتار از مساحت پیشنهادی طرح بایر مانده و در
واقع شهر به آن سمت گسترش پیدا نکرد.

1ـ این رقم با توجه به مساحت  9250هکتاری شهر رشت در سال  ،1385گویای گسترش باالی شهر در خالل حدود دو سال میباشد.
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نقشه  -1مقایسه تطبیقی حدود گسترش پیشنهادی طرح تفصیلی شهر رشت با آنچه عمالً محقق شده است.
ماخذ :ترسیمی از نگارندگان با بهرهگیری از نقشه منتج از طرح تفصیلی و وضع موجود شهر رشت در سال 1384

✓ ارزیابی میزان تحقق پیش بینی طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت در خصوص سرانه و
مساحت کاربریهای شهری :مهمترین اهداف طرح جامع دوم شهر رشت در خصوص کاربریهای شهری در دو
هدف کلی استفاده از حداکثر ظرفیت کاربریها در وضع موجود (مقطع تهیه طرح) طی پنج سال نخست اجرای طرح و
در ادامه اختصاص اراضیای جهت افزایش ظرفیت کاربریهای شهر در راستای رفع نیازهای فعلی و آتی شهروندان
قابل جمع بندی است .بر مبنای هدف دوم ،مساحت و سرانه کاربریهای شهر رشت برای سال هدف در طرح جامع
دوم پیشبینی گردید .البته این پیش بینیها پیرو تغییرات صورت گرفته در سال مبنا و هدف در طرح تفصیلی
دستخوش دگرگونی شد .بدین ترتیب که مساحت و سرانه پیشنهادی کاربریهای شهر رشت در مجموع از 6454/29
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هکتار و  126/59مترمربع در طرح جامع به  7579/05هکتار و  135/64مترمربع (با احتساب محدوده فرودگاه) افزایش
پیدا نمود.
جدول  -5مساحت و سرانه پیشنهادی طرح جامع و تفصیلیدوم شهررشت برایکاربریهای شهری

نوع کاربری

مسکونی
آموزشی
تجاری
اداری
فرهنگی ـ مذهـبی
درمانی ـ بهداشتی
توریستی
صنعتی
تاسیسات و تجهیزات
شهری
ورزشی
فضای سبز (پارک)
خیابانها و کوچه ها
انبار
پایانه
پارکینگ
گورستان

مساحت و سرانه پیشنهاد شده
در طرح جامع دوم شهر رشت
برای کاربری های شهری
مساحت
(هکتار)
1625/25
445/74
184/3
121/35
29/34
102/34
35/9
277/1

سرانه
(متر مربع)
31/88
8/74
3/61
2/38
0/58
2/01
0/7
5/44

43

0/84

1/84
93/8
8/08
412/24
20/38
1038/98
1/43
73/09
0/39
19/8
1/37
69/92
1/92
98/07
جمعیت لحاظ شده:
 509873نفر

مساحت و سرانه پیشنهادی نهایی
تصویب شده توسط شورایعالی
شهرسازی برای کاربری های
شهری
سرانه
مساحت
(متر مربع)
(هکتار)
26/93
1373/18
9/67
439/02
3/17
161/63
2/38
121/35
0/78
39/73
1/6
81/58
0/7
35/9
5/68
289/61
83

مساحت و سرانه پیشنهاد شده در
طرح تفصیلی دوم شهر رشت
برای کاربری های شهری

1/63

1/26
64/24
8/08
412/24
20/38
1038/98
1/43
73/09
0/39
19/8
1/37
69/92
1/92
98/07
جمعیت لحاظ شده:
 509873نفر

مساحت
(هکتار)
1630/62
397/1
135/39
244/07
35/58
55/04
33/83
261

سرانه
(متر مربع)
26/18
7/11
2/42
4/37
0/63
0/98
0/61
4/67

37/65

0/67

1/09
60/98
7/19
402/05
33/34
1862/63
1/66
93/24
0/16
9/03
0/9
50/99
1 /27
70/75
جمعیت لحاظ شده:
 558748نفر

ماخذ :مطالعات نگارندگان بر مبنای مندرجات طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت

اما باوجود انجام پیش بینی دقیقتر در طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع شهر ،مساحت و سرانه کاربریهای شهر رشت
در وضع موجود حاکی از صحیح نبودن پیش بینیهای طرح تفصیلی در این خصوص میباشد که مندرجات جدول 6
نمایانگر و مؤید این مطلب است.
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جدول  -6مقایسه تطبیقی پیش بینی طرح تفصیلی (دوم) پیرامون مساحت و سرانه کاربریهای شهر رشت برای سال  1384با
آنچه عمالً بوقوع پیوست.

نوعکاربری

مسکونی
آموزشی
آموزش عالی
بهداشتی
درمانی
تاسیسات و تجهیزات
شهری
ورزشی
پارک و فضای سبز
باغات
اداری
انتظامی ـ نظامی
جهانگردی
فرهنگی
مذهبی
صنعتی
تجاری
خیابان ها و کوچه ها
انبار
پارکینگ
رودخانه و حریم
گورستان

مساحت و سرانه پیشنهادی طرح
تفصیلی (دوم) شهر رشت در
خصوص کاربری های شهری برای
سال هدف طــــرح (-1384
)1383
سرانه
مساحت (هکتار)
(متر مربع)
29/18
1630/62
3/46
192/9
3/65
204/2
0/01
0/81
0/97
54/23

کاربری اراضی موجود
شهر رشت ()1384

میزان کاستی یا فزونی در
پیش بینی طرح

مساحت
(هکتار )
3535
91/71
536/71
1/64
52/7

سرانه
(مترمربع)
65/6
1/7
9/96
0
1

مساحت
(هکتار)
1904/38ـ
+101/73
332/51ـ
0/83ـ
+1/53

سرانه
(مترمربع)
36/42ـ
+1/76
6/31ـ
0/01ـ
+0/03

37/65

0/67

27/67

0/5

+8/98

+0/17

60/98
402/05
19/37
244/07
1/21
33/83
27/78
7/8
261
135/39
1864/63
93/24
50/99
318/32
70/75

1/09
7/19
0/34
4/37
0/02
0/61
0/5
0/13
4/67
2/42
33/34
1/66
0/9
0/57
1/27

0/6
32/66
6 /6
355/31
1
54/5
3/2
170/55
0/9
49/4
0/1
4/53
0/1
2/73
0/2
9 /6
6/8
367/8
0/2
8/78
26/7
1440
2/2
117/44
0/1
7/21
4/9
266
0/5
28/57
جمعیت لحاظ شده:
 538639نفر

+28/32
+46 /74
35/13ـ
+73/52
 48/19ـ
+29 /3
+25/05
1/8ـ
106/8ـ
+126/61
+422/63
24/2ـ
+43/78
+52/32
+42/18

+0/49
+0/59
0/66ـ
+1/17
0/88ـ
+0/51
+0/4
0/07ـ
2/13ـ
+2/22
+6/64
0/54ـ
+0/8
+4/33
+0/77

جمعیت لحاظ شده 558748 :نفر

ماخذ :طرح تفصیلی دوم شهر رشت ،شرکت مهندسی طرح و کاوش و مهندسین مشاور پارسوماش

به طور کلی میان مجموع مساحت و سرانه کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی (دوم) شهر رشت که به ترتیب معادل
 6749/37هکتار و  120/79مترمربع است با مجموع مساحت و سرانه کاربریهای شهر رشت در وضع موجود یعنی
 8118/4هکتار و  150/7مترمربع 1369/03 ،هکتار تفاوت در مساحتها و  29/91مترمربع اختالف در سرانهها وجود دارد
که حکایت از 20/28درصد اشتباه (کمبود) در پیش بینی طرح تفصیلی در خصوص مساحت کاربریها و  24/76درصد
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اشتباه (کمبود) در پیش بینی آن در مورد سرانه کاربریها مینماید .بنا به این تفاصیل باید اذعان نمود که پیش بینیهای
طرح تفصیلی در خصوص مساحت و سرانه کاربریها با شکستی فاحش در تحقق مواجه شده است .صرفنظر از شکست
نسبی هدف استفاده بهینه از ظرفیت کاربریها به دالیلی چون عدم ارائه راهکار مشخص در طرح ،ناکارآمدی و
سوءمدیریت ،مشکالت اجرایی که همه و همه نشاندهنده عدم توانایی تهیه کنندگان طرح در درک صحیح وضعیت شهر
در آینده و مقطع تهیه طرح می کند و نشان خود را در طرح اهداف غیرواقع بینانه و بی توجه به امکانات شهر نهاده است.
نتیجه گیری
نواقصی چون ساختار ثابت و ایستا ،مطالعات جامع بهجای جامع نگری در مطالعه ،تأکید بیش از حد بر معیارهای کمی،
گرایش شدید به اندیشه هندسی و کالبدی و ...سبب شده که اجرای حتی کامل یک طرح جامع شهری نتواند منجر به
نتیجه کامالً مطلوب گردد تا چه رسد که با معضالت خاص کشورهای در حال توسعه چون سوءمدیریت ،کمبود منابع
مالی ،کمبود نیروی متخصص و عدم وجود بسترهای الزم هم ترکیب گردد .شهر رشت نیز به مانند سایر کالنشهرهای
کشور در طی حدوداً نیم قرن اخیر رشد باالیی را تجربه نموده است .مساحت شهر رشت طی شصت سال بیش از 20
برابر و جمعیت آن طی همین مدت  6برابر شده است .طبعاً این رشد بی ضابطه از همان آغاز مشکالتی برای شهر رشت
بوجود آورد که تهیه سه طرح جامع یکی در سال  ،1346دیگری در سال  1369و نهایتاً آخری در سال  ،1385در واقع
کوششی ست در جهت مهار و رفع این معضالت .لیکن اجرای دو طرح اول و دوم شهر با موفقیت قرین نبوده است22 .
درصد اشتباه در برآورد جمعیتی طرح جامع اول شهر برای سال هدف 35/5 ،17/5 ،18 ،درصد اختالف میان پیش بینی
طرح و وضع موجود در بخشهای مختلف اقتصادی و پیش بینی نادرست جهت گسترش شهر رشت ،همچنین 6/02
درصد اشتباه در برآورد (برآورد مازاد) جمعیتی طرح جامع ـ تفصیلی دوم شهر رشت 13 ،درصد اشتباه یا مازاد در زمینه
پیش بینی حدود گسترش شهر 22/6 ،درصد اشتباه یا مازاد در پیشبینی شبکه ارتباطی و سرانجام  24/76و 20/28
درصد اشتباه یا کمبود در پیش بینی سرانه و مساحت کاربریها از موارد داللت کننده بر این عدم موفقیت است .لیک با
وجود آشکار بودن مشکالت الگوی طرح جامع ،ا ین الگو را در کشور نباید الگویی تمام شده به حساب آورد .چرا که اوال
هنوز از تمامی ظرفیتهای این طرح در آبادانی شهرهای کشور استفاده نشده است و با قاطعیت میتوان اظهار داشت اگر
منابع مالی الزم برای اجرای کامل آن در کشور فراهم گردد و اصالحاتی هر چند اندک در نحوه مدیریت شهری کشور
صورت پذیرد ،اجرای طرح میتواند بازدهی بسیار بیشتری نسبت به وضعیت حال حاضر برای شهرهای کشور از جمله
رشت به ارمغان آورد .ثانیاً هنوز سازوکار و زمینه الزم برای تهیه و اجرای دقیق طرحهای نوین در کشور به شکلی مطلوب
فراهم نیست ،ثالثاً نباید فراموش نمود که بخش عمدهای از موفقیت الگوی استراتژیک در کشورهای پیشرفته ناشی از
وجود بستر مناسبی است که با اجرای طرحهای جامع حاصل آمده است .بستری که در کشور ما تاکنون فراهم نشده
است .اما با تمام این تفاصیل نباید از یاد برد که سرعت تحوالت و مشکالت حاد کنونی کمتر مجال میدهد تا طرحهایی
چون طرح جامع را نسخه بلندمدتی برای حل معضالت شهرها تلقی نمود و بر آن حساب کرد .چرا که در کشورهای
توسعه یافته با وجود برخورداری از تمامی امکانات ،الگوی طرح جامع منسوخ شد و الگوی استراتژیک جایگزین آن گردید.
منابع
 -1احسن ،مجید ،1382،مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی ،جلد اول ،انتشارات حوزه معاونت شهرسازی و معماری
ایران.
 -2انجمن شهرسازی آمریکا ،2006،استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری ،ترجمه جامعه مهندسان مشاور ایران،
چاپ دوم  ،1391انتشارات آذرخش.
 -3حجتی ،حمید ،1387 ،ارزیابی نتایج اجرای طرحهای توسعه شهری در ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و
برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان.
 -4حسامیان ،فرخ و دیگران ،1383 ،شهر نشینی در ایران ،چاپ چهارم ،انتشارات آگاه.
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 -5سالنامه آماری استان گیالن  ،1386 ،1385معاونت برنامهریزی استانداری گیالن ،دفتر آمار و اطالعات.
 -6شکوئی ،حسین ،1379 ،دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ،جلد اول ،چاپ چهارم ،انتشارات سمت.
 -7رهنمایی ،محمدتقی و پروانه شاه حسینی ،1383 ،فرایند برنامهریزی شهری در ایران ،چاپ اول ،انتشارات سمت.
 -8زیاری ،کرامت اهلل ،1383 ،برنامه ریزی شهرهای جدید ،چاپ چهارم ،انتشارات سمت.
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