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Introduction: The current system of development and urban planning in Iran is very centralized 

and its local situation is in contradiction with the global conditions. The limitations created by 

the centralized urban development plans in the country, the multiplicity of responsibilities and 

management in urban development, create other problems in the urban planning process. In 

fact, despite the brilliant history of modern planning in the country and nearly 5 decades of 

experience in preparing, approving, and implementing urban development plans and programs, 

usually the implementation of these plans in urban environments because of organic change in 

the city is severely delayed and has not achieved much success. Considering the specific 

conditions and issues of the country and the failure to meet the final goals of the urban 

development plans that were prepared and compiled following the common western models and 

mainly based on comprehensive and sometimes strategic approaches, planning documents and 

the urban development of the country, there is a requirement of special attention with a new 

approach in urban planning. With such a situation, due to the current conditions and facing 

numerous challenges and managing possible risks in the future development of cities, we need to 

rethink the process and structure of urban development plans and programs in the country, and 

it is necessary to conduct future research in the field of urban and regional planning to know and 

respond to this need by adopting new approaches in the process of preparing and compiling the 

country's urban development plans.  

Methodology: The current research is fundamental research and its nature is criticism, 

pathology, and analysis of the planning system of the existing situation of Iranian cities. 

According to the purpose, it is qualitative-descriptive research. In this regard, by using the 

analytical and inferential method and studying the library resources and relevant documents, 

the collected information and data will be reviewed and finally, conclusions and suggestions will 

be presented to correct the inefficiencies. In this article, an attempt has been made to identify the 

problems and shortcomings of urban development plans and explain the new approach based on 

sustainable development paradigms with a systemic view and based on planning experiences 

and records in Iran and criticism of common processes. 

Results: Many researchers have investigated the most important examples of the inefficiency of 

comprehensive plans in their studies while explaining the inadequacies in the urban planning 

process of the country, which mainly focused on the inefficiency in the field of objective 

knowledge, the methodology, and the weakness in the theoretical structures of the plans, and 

they have pointed out the country's challenges and weaknesses in accepting the strategic 

approach as a superior and participatory approach in the country's urban planning and 

management process. In a general view, it can be concluded that the most important reasons for 

changing the attitude from traditional urban planning (predominance of comprehensive plan) to 

contemporary urban planning (a strategic approach) in the country are the following three 

factors: A- The content of the plans (non-compliance with Iran's conditions, lack of attention to 
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the possibilities of service production, lack of clarity of national and regional policies, lack of 

connection between studies and design, the sameness of service description, etc.) B- Review and 

approval process (lack of attention to the process of review and approval, emphasis on physical 

evaluation, lack of attention to executive facilities, lack of a codified monitoring system, and lack 

of citizens' participation) C- Inadequacy and executive problems (lack of coordination of urban 

plans with sectoral construction plans, lack of technical and executive staf. 

Discussion: In Iran, after more than 5 decades of preparing urban development plans, there 

have been deficiencies and inadequacies in the field of urban management. Despite the long 

history of preparing urban development plans in Iran, these plans have often not achieved their 

desired results and goals, and urban growth and expansion through the process of spontaneous 

conversion and use of urban land, has occurred. Due to the continuous failure of development 

plans, it seems that the real reasons for such a problem should be evaluated; legal support, 

institutional frameworks, patterns, and approaches used in the preparation of urban 

development plans and documents and the policies of these plans, are among the most effective 

factors in the urban planning process, and the new expectations and needs that arise from the 

desired plan can be described as follows: • The planning system must be strengthened; 

Strengthening should be in the direction of planning measures and their realization: especially in 

the fields of land use policy, building regulations, ownership, registration of documents and 

transactions, etc. • Deregulation in some fields will be necessary to strengthen planning 

efficiency. • From the psychological aspect, the role and position of planners need to change and 

improve the quality: the role of executive operations, management, and coordination needs to be 

strengthened through direct training and during the planning process. • A more useful 

interaction between politicians, professionals, and citizens is necessary to reach support and 

interest. • While the planning process is progressing, the understanding between actors and 

participants should be improved. • A balance between economic, ecological, and social objectives 

should be reached to achieve sustainable spatial development. 

Conclusion: In addition to the two major levels of planning (national and regional planning), 

management at the local and urban levels also requires moving in the direction of accepting 

complexity, multiplicity, uncertainty, and planning based on comprehensive knowledge of all 

elements and factors for the future of the city. The ruling thinking on comprehensive, detailed, 

and even strategic plans has not been able to have positive effects on urban development 

management. So far, there has been almost no systematic connection between urban 

development documents and national and regional development documents, and each level of 

the program has been prepared and implemented almost independently, which is the result of 

today's Iranian society. It should be said that the current problems of human society are caused 

by two factors: first, insufficient knowledge of the future in formulating urban development 

plans, and second, rapid changes and developments in the field of technology along with the 

accelerated process of globalization. Accordingly, today, to compensate for the mistakes of the 

past, it is necessary to know future developments with a foresight approach based on spatial 

planning thinking, and it is one of the basic priorities of urban management. The lack of 

intelligent knowledge of the future is also affected by the planning tools and how they are used 

in the planning process. In this regard, the urban spatial planning document was proposed as a 

new approach to urban development and new thinking of urban development management. The 

urban spatial planning document is a part of the spatial planning of the whole country, which is 

activated within the geographical limits of the city and before it is an executive act, it is a way of 

thinking, foundations, and decision-making in the future development of the city based on the 

previous, conscious and future will, and it is descriptive and based on national macro-plans and 

in a hierarchical structure called "Spatial Planning Policy" and its upstream document is 

provincial and national development documents. 

Highlight: 
 The necessity of knowing future developments with a foresight approach based on spatial 

planning thinking in urban management 

 Proposing spatial planning documents as a new approach to urban development as new 

thinking of urban development management 
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آمایش شهری، ساختار  ها:کلید واژه

های توسعه شهری، سیاست طرح
 آمایش شهری

 

 طیشرادر تناقض با  بومی و محلی آن، موقعیتو  بودهرکز تمم اریبس رانیدر ا یرهش یریزتوسعه و برنامه یفعل ستمیس بیان مسئله:

 ی،در توسعه شهر تیریها و مدتیمسئول کشور، تعددمتمرکز در  یتوسعه شهر یهاشده توسط برنامه جادیا یهاتیمحدود .است یجهان
 ریزی مدرن در کشور و تجربهبرنامه علیرغم قدمت درخشان عدر واق آورد.یبه وجود م یشهر یریزبرنامه دیگری را در فرآیند مشکالت

 دیشد ریخأبا ت یشهر هایطیها در محطرح نیا یمعمواًل اجرای، توسعه شهر هایها و برنامهطرح یو اجرا بی، تصوهیدهه ته 5نزدیک به 
 اند. شده و در عمل توفیق چندانی به همراه نداشتهشهر مواجه  کیارگان رییاز تغ یناش

های توسعه شهری در کشور هستیم و شرایط فعلی و ها و برنامهد بازاندیشی در فرآیند و ساختار طرح، امروزه نیازمنبا چنین وضعیتی هدف:

ای ریزی شهری و منطقههای متعدد و مدیریت خطرات احتمالی در توسعه آتی شهرها، تحقیقات آینده را در عرصه برنامهرویارویی با چالش
های توسعه شهرِی کشور به امری اساسی و نیازی های نوین در روند تهیه و تدوین طرحفتاتخاذ رویکرد و رهیااپذیر نموده و لزوم ناجتناب

  مبرم تبدیل شده است.

 ریزیِ وضع موجود شهرهای ایران بوده و با توجه به هدف از نوعشناسی و تحلیل نظام برنامهماهیت پژوهش حاضر، نقد، آسیب روش:

 هایمسائل و چالش نتریمهم گردید یسع یو استنباط یلیروش تحل گیری ازباشد. در همین راستا با بهرهمی یفیتوص-یفیک تحقیقات
 شوند.  ییو شناسا یبررس یتوسعه شهر هایطرح

رح )غالب بودن طیسنت یرهش یزرینگرش از برنامه رییتغ لیدال نتریاستنباط کرد که مهم نیچن توانیم ینگاه کل کیدر  :ها یافته

 هستند: ریسه فاکتور زدر کشور، ( یاستراتژ کردیمعاصر)رو یشهر یزریبرنامهجامع( به 
 ،ایو منطقه یمل هایاستیخدمات، مشخص نبودن س دیعدم توجه به امکانات تول ران،یا طیبا شرا همخوانی عدم)هاطرح یمحتوا -الف

 بودن شرح خدمات و ...( سانکی ،یمطالعات و طراح انیعدم ارتباط م
 ،ییبه امکانات اجرا یعدم توجه کاف ،یکالبد یابیبر ارزش دیتأک ب،یو تصو یبه روند بررس ی)عدم توجه کافبیو تصو یروش بررس -ب

 نظام مدون در نظارت و عدم مشارکت شهروندان( کیفقدان 
 و ... ییو اجرا یکمبود کارکنان فن ،یبخش یعمران هایبا برنامه یشهر هایطرح ی)عدم هماهنگییو مشکالت اجرا یینارسا -ج

 تیکه با تبع یتوسعه شهر هایبرنامه ییبه عدم برآورده شدن اهداف نها تیکشور و با عنا مسائل خاصِشرایط و با توجه به  گیری:نتیجه 

 یو توسعه شهر یزریبرنامه اسناد اند،شده نیو تدو هیته کیجامع و بعضاً استراتژ یکردهایرو یو عمدتاً بر مبنا یغرب جیرا یاز الگوها
 حیکشور با تشر یتوسعه شهر هایدر طرح یشیبازاند این پژوهشدر  .طلبدیم نینو کردیبا رو ایژهیو وجهداشته و ت یمتفاوت طیکشور، شرا

 هایبا برنامه سهیدر مقا یشهر شیاآم سند یِدستاوردها، اهداف و اصول اساس تاًیو نها شدمطرح  یزرید از برنامهیاهداف و انتظارات جد
 .گردید نییتب یزریبرنامه ندیدر نظام و فرآ نینو یافتیکشور، به عنوان ره جِیموجود و را

 :نکات برجسته
 یشهر تیریدر مد یشهر شیبر تفکر آما یو مبتن نگارانهندهیآ کردیبا رو یبودن شناخت تحوالت آت یضرور 

 یتوسعه شهر تیریمد دیبه عنوان تفکر جد یتوسعه شهر نِینو افتین رهنوابه ع یشهر شیسند آما شنهادیپ 
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 1401  پاییز ،23-37، 3شماره  ،6دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسئله
 گرددمی بر 1سیام در کنگره آتن منشور به شهری مدرن توسعه هایبرنامه آغاز که دهدمی نشان شهری توسعه هایبرنامه بررسی

یافته نیز، در حدود امروزی خود و به عنوان یک دانش سازمانریزی شهری در مفهوم . برنامه2(2014، )مقصودی تیالکی و همکاران
توان گفت که سراسر قرن بیستم را درگیر آزمون و خطا بوده و انبوهی از در اروپا و آمریکا پا به عرصه نهاد و می 1930و  1920دهه 

است این که اغلب این اقدامات در زمانی اتفاق  (. اما آنچه مسلم1379، زاده)مهدی گرفته استها و فنون را به کار میها، روشنظریه
ریزی مدرن در (. برنامه1387، زاده دلیر و همکاران)حسین افتاد که شهرنشینی با پیچیدگی به شکل امروزی آن روبرو نبوده استمی

تر ز اینها بیشوبی، بلژیک و جیافته کنونی نظیر ترکیه، کره جن کشور ما نیز، قدمتی درخشان دارد که از بسیاری از کشورهای توسعه
عدد های توسعه متها و مزیتاست. اما باید اذعان کرد که کشوری چون ایران با امکانات و منابع فراوان طبیعی و انسانی و ظرفیت

کارآمد نظام  ریزی صحیح وپییافته و مرفه اقتصادی ظاهر شود؛ عدم  بالقوه و بالفعل، هنوز نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه
گیران و مدیران کشور و فقدان وجود نگرش آمایشی در ریزی توسعه کشور، نمایشی بودن التزام به برنامه در بین تصمیمبرنامه
 (.1396، بایست از دالیل اصلی این وضعیت به شمار آورد)جباری و همکارانریزی توسعه سرزمینی کشور را میبرنامه
 یجهان طیراشدر تناقض با  بومی و محلی آن، موقعیتو  بودهمتمرکز  اریبس رانیدر ا یشهر یریزتوسعه و برنامه یفعل ستمیس
 ،یدر توسعه شهر تیریها و مدتیمسئول کشور، تعددمتمرکز در  یتوسعه شهر یهاشده توسط برنامه جادیا یهاتیمحدود .است

 ریپذفانعطا یبه اندازه کاف دیبا یشهر یها، برنامهنیعالوه بر ا آورد.یبه وجود م یشهر یریزبرنامه دیگری را در فرآیند مشکالت
 یریزبرنامه کردیرو یمشکالت بر اثربخش نیای سازگاری الزم را داشته باشند. و جهان یشهر عیتوسعه سر بتوانند با تغییرات ود تا نباش

 کند.یرا برجسته م بر مشارکت یو مبتن منعطف، اتریپو یریزبرنامهبه  کردیرو نگرش و رییبه تغ ازیو ن گذاشته ریتأث رانیدر ا یکنون
-برنامه یکردهایو رو هاشهر طیشرا ،(یاقتصاد شهر ژهیو)بهیاقتصاد راتیشدن و تأث ی، جهانشهری تیجمع عیرشد سر یِهجیدر نت

 یریزرنامهب یکردهایحال، رو نیدارند. با ا اجیاحت یدیجد یبه ابزارها راتییتغ نیمقابله با ا یشهرها برا ه وشد ترمتنوع یشهر یریز
 و پاسخ دهند طیشرا نیبه ا یاند به درستاند، تاکنون نتوانستهمورد استفاده قرار گرفته رانیمتمرکز و سفت و سخت که در ا یشهر
از زمان اجرای نخستین  . در واقع در کشور ما3(2014منش و همکاران،آمده است)رسولیبه وجود  یمشکالت ،هاآن یاجرای جهیدر نت

های جامع در دهه ها طرحگیری نخستین مطالعات شهری و در رأس آنو به دنبال آن شکل 1327اجتماعی در سال -برنامه اقتصادی
ها تغییر ملموسی نداشته است؛ به رغم آنکه در این فاصله تاکنون تحوالت عظیم سیاسی، ها و برنامه، وضعیت مطالعاتی طرح40

یزی راجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی رخ داده و باعث افزایش سطح آگاهی و دانش اجتماع شده است، اما تحولی در نحوه برنامه
یز ها نشوند. بازخوردهای این طرحهای جامع و تفصیلی همانند گذشته و با همان روال و سیاق تهیه میدر کشور روی نداده و طرح

ه های دیگر نیز عمالً بها با انواع طرحهای اندک انجام شده برای تغییر و جایگزینی این طرحدارد. تالش هانشان از عدم موفقیت آن
ها به خصوص در پایتخت ایران که معموالً الگوی بسیاری از شهرهای دیگر ها برای تغییر طرحشکست منتهی شده است. این تالش

-های راهبردیهای توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن، مجموعه شهری و طرحگیرد هرچند در ظاهر به تهیه طرحکشور قرار می
)به خصوص در طرح اخیر تهران( در  کنندگانریزان و حتی تهیهای از برنامهساختاری منجر شده است، ولی به اذعان بخش عمده

 (. 1393)صرافی و همکاران، های طرح جامع را به همراه داشته استنهایت بازگشت به چارچوب
 های توسعه شهریها و برنامهدر همین راستا و با چنین وضعیتی امروزه نیازمند باز اندیشی در فرآیند و ساختار طرح

های متعدد و مدیریت خطرات احتمالی در توسعه آتی شهرها، در کشور هستیم و شرایط فعلی و رویارویی با چالش

ین های نوناپذیر نموده و لزوم اتخاذ رویکرد و رهیافتای اجتنابو منطقهریزی شهری تحقیقات آینده را در عرصه برنامه

 های توسعه شهریِ کشور به امری اساسی و نیازی مبرم تبدیل شده است.در روند تهیه و تدوین طرح

 

                                                           
1 CIAM, 1933 
2 Maghsoodi Tilaki et al. 2014 
3 Rasoolimanesh et al. 2014 
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 پورمحمدی.../ هایآمایش شهری؛ بازاندیشی در ساختار طرح

 
 مبانی نظری

 ریزی شهری و الگوهای رایجِ آنبرنامه
بوده است، زیرا هیچ اقدامی نیست که برای رسیدن به هدف خاصی  ریزی فعالیتی است که بشر از آغاز به آن مشغولبرنامه

 ی استراتژیک وانتخاب یمداوم برا ندآیفر کی یریزبرنامه(. 1971)هیلهورست، ریزی باشدریزی شود مگر آنکه شامل برنامهطرح
د از توانیم محدوده و یا ناحیه موضوع، کیکنند که چگونه  تصریح دیبا انریزاست. برنامه مشخصی زمانمدت در طول  راهبردی

اولویت که  یوعاتموضبر روی و  بوده یانتخاب یستیبا یریزبرنامه بهره ببرد. ها،آن پذیرفتن از ریتأث یو چگونگ یشنهادیپ راتییتغ
« انداز آینده آنچشمریزی در ایران و برنامه». فیروز توفیق در کتاب 1(2019)بوش و دیون، متمرکز گردد، باشندواقعاً مهم داشته و 

ریزی را که برای کشورهای ترین تعریف از برنامهترین و نزدیکمیالدی، متعارف 1970در سال  2به نقل از متفکر معروف راسل اکاف
 "«های عملی دست یافتن به آن استریزی، تصور آینده دلخواه و راهبرنامه»"در حال توسعه کاربرد دارد، به شرح زیر نقل کرده است:

 (.1398)میرغالمی و همکاران،
 یجادا برای شده گرفته نظر در آگاهانه و جمعی تصمیمات از سری یک عنوان به را ریزی شهریریزی، برنامهپیشگامان برنامه

 مالحظات .دداننمی آلایده فیزیکی محیط یک ایجاد منظور به منطقه، یا شهر یک در مکانی-فضایی و اراضی کاربری الگوهای جامع
 چه: عبارتند از کرده است، طور خالصه بیان به «آن مترجمان و شهر» پژوهش در 3تونارد کریستوفر که ها،مطالعات آن در اساسی
 نشان ریزی، چگونهبرنامه دهد؟می نشان را هاییارزش چه هاآن هایبرنامه دارند؟ ایبرنامه چه هاآن کنند؟می ریزیبرنامه کسانی
 .4(1981)بیرچ، است؟ اجتماعی و جامعه عمده هایگرایش دهنده

های جامع اشاره کرد که به نوعی دخالت مدبرانه و توان به طرحای برای شهرها میریزی مدون و حرفههای برنامهاز اولین نمونه
تهیه طرح جامع آمستردام  میالدی با 1934ها که از سال ریزان در مورد شهرها بود. از این طرحگیرندگان و برنامه هنرمندانه تصمیم

شود که: سندی است شمسی با تصویب طرح بندر لنگه در ایران رواج یافت، به این صورت یاد می 1345هلند در جهان و از سال 
های ممکن را با توجه به شرایط شهرها و نیازهای شهروندان پیشنهاد کرده است. در حلاالجرا که بهترین راهمصوب، قانونی و الزم

ها در عمل توفیق الزم را نداشته، همواره شیوه تهیه و اجرای آن از طرف کارشناسان به دالیل ایران از آنجا که پیشنهاد این طرح
ا و هشوند و از کیفیت طرحها در نظام گرداب رسمی تهیه و ارجاع، خالصه میمختلفی نقد شده و عنوان گردیده است که این طرح

و  هیته ندیبودن فرآ یافزون بر طوالن یطور کلهب(. 1387زاده دلیر و همکاران،)حسین ی خبری نیستمطابقت آن با شرایط محل
 یکل اریجامع مصوبِ ابالغ شده را)که بس هایطرح توانستندیعموماً نم هایکه شهردار ییاز آنجا ،یجامع شهر هایطرح بیتصو

 ادی هایطرح اهدافبه  دنبخشی تحقق جهت در هاطرح نیشهر را با ا یهماهنگ کردن اقدامات عمران ییبود( درک نموده و توانا
 هیو ضرورت ته رانیا یو معمار یشهرساز یعالیشورا سی. با تأسشدینم ی نیزادیها استفاده زطرح نیشده نداشتند، عمالً از ا

 هایخدمات طرح شرحنمود و  رییجامع تغ هایطرح پیت یجامع بپردازد، قراردادها هایاز طرح یشتریب اتیکه به جزئ هاییطرح
 هیمجدداً در دو مرحله ته یتوسعه شهر هایآن طرح ی. در پدیگرد میتنظ «یلیجامع و تفص یهاطرح»به صورت  یتوسعه شهر

 (.1378مشاور شارمند، نی)مهندس بود یلیطرح تفص رندهیمرحله اول شامل طرح جامع و مرحله دوم در بر گ شدند؛یم
اطالعات  تیو محدود یشناخت تیرا مطرح ساختند که محدود شهیاند نیا 1960جامع در دهه  یزیربار منتقدان برنامه نینخست

کنند و  زیپره ری ناپذینبیشیپ اتیجزئ ینبیشیمجهوالت و پ یاز رفتن به سو زانیرکه برنامه کندیم جابیا ،یزیردر عرصه برنامه
 یزیربرنامه ایهتیغلبه بر محدود هایاز راه یکی یمتمرکز سازند. به نظر فالود تراساسی و ترشنرو عاتبر موضو شتریتالش خود را ب

جامع به  یزیردر انتقاد از برنامه زیهال ن تریپ نهیزم نیاست. در هم کیاستراتژ یزیرو برنامه یزیربرنامه یجامع، توسل به راهبردها
 یسنت هایوهیبر لزوم گذار از ش یادزی نظران. در واقع امروزه صاحبکندیاشاره م کیاستراتژ یزیراصول برنامه یریضرورت بکارگ

 یزیرهرچند توجه به مقوله برنامه (.1391)رهنما و همکاران، دارند دیتأک یزیربرنامه دیجد هایافتیبه ره شتریو توجه ب یزیربرنامه
مسائل  ندیجهت به چالش کش یطرح آن در حوزه شهرساز کنیل رسد؛یقرن م میاز ن شیبه ب یشهرساز رِیغ اتیدر ادب کیاستراتژ

ندارد. بعد از فروکش کردن انتظارات حاصله از  یادیقدمت ز ای،و منطقه یشهر تیریسازان عرصه مدمیو تصم رانیمد یفرارو

                                                           
1 Bush & Doyon,2019 
2 Russell L. Ackoff  
3 Tunnard, 1961 
4 Birch, 1981 
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 ایهشهیطرح اند یبرا نهیزم جیبه تدر گر،یاز طرف د یستمیس کردیسو و طرح رو کیاز  ،دوم یبعد از جنگ جهان جامع هایحطر
در  ینظر میپارادا نیبه عنوان متأخرتر توانیم یراهبرد هایاساس از طرح نیبر ا (.1386،یگانیو گلپا انیعی)رف باز شد کیاستراتژ

و رواج  یستزیطیمح های(، جنبشی)دموکراس ساالریچون گسترش مردم یکرد که منتج به تحوالت شگرف ادی یحوزه توسعه شهر
 یعیو وس قیعم راتیو ... شده و تأثی عموم شارکتنقش م شیمفهوم دولت، افزا رییو تغ یجامعه مدن شیدایپ دار،یمفهوم توسعه پا

 (.1390،ی)صفو داشته است یتوسعه شهر تیریو مد یزیربرنامه هایهیبر نظر
ای ه)که تحت مکانیزم جاذبه های جابجایی جمعیتیمحرکهای توسعه شهری در ایران نیز به علل مختلفی چون عدم توجه به طرح

ا، هها، طوالنی بودن زمان تصویب طرحهای بی اساس مسئوالن در تهیه طرحگیرد(، دخالتهای روستایی صورت میشهری و دافعه
جه به اتبی و عدم توهای توسعه شهری، عدم تعریف و تثبیت جایگاه شهر در نظام سلسله مرای در تهیه طرحفقدان نگرش منطقه

 اند راهگشای مناسبی برای حلهای قابل توسعه(، ضعف ضوابط قانونی و ... نتوانسته)در جهت تعیین گره عملکرد غالب شهرها
جامع را در مطالعات خود مورد کند و کاو قرار  هایطرح یناکارآمد قیمصاد نتریمهم زیادی، پژوهشگرانمعضالت شهری باشند. 

در عرصه  یکشور که عمدتاً متوجه ناکارآمد یِشهر یزیرو برنامه یزریطرح ندیموجود در فرآ هاییینارسا حشریت ضمن ه وداد
 کیتژاسترا کردیرو رشیا و ضعف کشور در پذهبر چالش گردد،برمی هاطرح ینظر یاو ضعف در ساختاره یشناسروش ،شناسیهدف

 توانیم ینگاه کل کیدر . داناشاره کرده نیز کشوریِ شهر تیریو مد یزیربرنامه ندفرآی در مندو مشارکت یمتعال کردیبه عنوان رو
 یشهر یزری)غالب بودن طرح جامع( به برنامه یسنت یشهر یزرینگرش از برنامه رییتغ لیدال نتریاستنباط کرد که مهم نیچن

 هستند: ریسه فاکتور زدر کشور، ( یاستراتژ کردی)رو معاصر
 و یمل هایاستیخدمات، مشخص نبودن س دیعدم توجه به امکانات تول ران،یا طیبا شرا همخوانی عدم) هاطرح یمحتوا -الف
 بودن شرح خدمات و ...( کسانی ،یمطالعات و طراح انیعدم ارتباط م ،ایمنطقه
به امکانات  یعدم توجه کاف ،یکالبد یابیبر ارزش دیتأک ب،یو تصو یبه روند بررس ی)عدم توجه کاف بیو تصو یروش بررس -ب
 نظام مدون در نظارت و عدم مشارکت شهروندان( کیفقدان  ،ییاجرا
و  ییو اجرا یکمبود کارکنان فن ،یبخش یعمران هایبا برنامه یشهر هایطرح ی)عدم هماهنگ ییو مشکالت اجرا یینارسا -ج

 (.1395،یو قدم گلیاهیس ینی...)حس

 روش پژوهش
به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. تحقیقات کیفی به دلیل ماهیت و انتخاب روش تحقیق 

ها فاصله گرفته و به رویکردهای تفسیری و انتقادی های اخیر از رویکردهای پوزیتویستی به تحلیلها به تدریج در دههاهداف آن
ع موجود ریزیِ وضشناسی و تحلیل نظام برنامهت و ماهیت آن، نقد، آسیباند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی اسمتکی شده

 یو استنباط یلیروش تحل گیری ازی است. در همین راستا با بهرهفیتوص-یفیک باشد. بنابر هدف نیز از نوع تحقیقاتشهرهای ایران می
یری گهای گردآوری شده پرداخته و در نهایت نتیجهدادهای و اسناد و مدارک مربوطه، به بررسی اطالعات و و مطالعه منابع کتابخانه

گردد. در واقع در این مقاله سعی شده است با نگاه سیستمی و بر اساس تجارب و ها ارائه میو پیشنهادات برای اصالح نا کارآمدی
ر شناسایی شده و رویکرد نوین ب های توسعه شهریهای طرحریزی در ایران و نقد فرآیندهای رایج، مسائل و نارساییسوابق برنامه

 های توسعه پایدار تبیین گردد.اساس پارادایم

 ریزی توسعه شهریِ کشورگیر فرآیند برنامهها و مسائل گریبانترین چالشمهم
 ریزی شهری نبود الگوی بومی؛ چالش اساسی برنامه

حلی و به تعبیری م چالش اصلی یعنی فقدان الگوی بومیریزی شهری همواره در کشورهای در حال توسعه از ابتدا با یک برنامه
نویسد که فقدان الگوی گام به گام می 1های توسعه به ویژه در حوزه تدوین روبرو بوده است. همان طور که گوندربودن مفاهیم طرح

عه، کشورهای در حال توسریزی شهری مبتنی بر راهبرد توسعه شهری و نگرش ارگانیسم و سیستمی به شهرها در رویکرد برنامه

                                                           
1 Gunder, 2007 
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 پورمحمدی.../ هایآمایش شهری؛ بازاندیشی در ساختار طرح

ریزی شهری و شهرسازی ترین دالیل ناکارآمدی برنامههای زیادی روبرو کرده است. بطوری که مهمشهرهای جهان سوم را با چالش 
 های زیر دانست:توان شامل مؤلفهاین کشورها را می

 گرایانه و عدم مالحظه امکانات واقعی؛بلند پروازانه، غیر واقع -1
 یک نظام قانونی و سازمانی محور؛ فقدان -2
 ها؛کمبود منابع مالی و نارسایی مهارت -3
 عدم مشارکت مردم؛ -4
های شهری شامل گسترش بازار غیر قانونی زمین و ناتوانی وجود مسائل و مشکالت واقعی مربوط به نحوه کاربری زمین -5

 کاری؛حکومت بر اراضی، فقدان تدوین معیارها و استانداردهای مناسب 
 (.85:1395گلی،پذیری و سازگاری)قدمی و حسینی سیاهعدم انعطاف -6

 پروژه محوری در فرآیندهای برنامه ریزی ایران
شود که میان اجزای برنامه، هماهنگی و انسجام وجود داشته و تمامی مواد برنامه، عامدانه، مکمل برنامه به سندی اطالق می

ادی، )اقتص هاهای مختلف برنامههای توسعه، بین بخشاند. اما معموالً در برنامهریف شدهیکدیگر و معطوف به اهدافی مشخص تع
های اقتصادی مثل: صنعت، بازرگانی، کشاورزی( ارتباط منطقی و تعامل )زیربخش هااجتماعی و سیاسی( و بین اجزای داخلی بخش

 ی این آسیب قائل شد؛توان براطور کلی سه علت را میشود. به کننده دیده نمیتکمیل

نفعان در تدوین برنامه، جهت باشد که تعامل این ذینفع میاوّل اینکه هر برنامه، بسته به حوزة کارکرد آن، دارای چندین ذی
دة قانونی آید و یک ماباشد. اما در بسیاری مواقع، چنین تعاملی به وجود نمیناپذیر میها و تضمین ضروریات، اجتنابتکمیل حلقه

 گردد. نفعان اصلی آن تدوین میبدون حضور ذی
 شود بهنفعان، یکی از طرفین، دارای نفوذ و اعتبار بیشتری بوده که سبب میکه در برخی موضوعات، علیرغم حضور ذیدوّم این

ها به سمت آن سنگینی کند و بدین ترتیب با ایجاد گسست در برنامه، سبب برهم خوردن ارتباط طور غیر متعارفی، وزن سیاست
 منطقی میان مواد برنامه گردد. 

نفعان، عدم شناخت زوایای مختلف یک موضوع و ملزومات اجرای سومین دلیل نبود این ارتباط منطقی، علیرغم حضور تمام ذی
ای ههای عمودی تنها هنگامی امکان توفیق خواهند داشت که سیاستباشد. به عنوان مثال بسیاری از سیاستخط مشی مربوطه می

 باشد.ها نیز شکل گرفته افقی متناسب با آن
ها ذاریگها و حجم سرمایهدر حال حاضر آنچه که معیار ارزیابی و سنجه توسعه و پیشرفت در کشور قرار گرفته است، تعداد پروژه

باشد. معیاری که بدون توجه به اثرات مثبت یا منفی آن و فقط به دلیل اینکه دولت های اقتصادی و اجتماعی میدر هر کدام از بخش
یزی و رگیرد. این موضوع شاید نشان دهنده رویکرد سنتی به برنامهگذاری کرده است، مورد استفاده قرار میا سرمایههدر این پروژه

ا فقط به هرسد در هزاره سوم دولتریزی و توسعه باشد که به نظر میاعتقاد به دخالت گسترده دولت در تمام مسائل مدیریت برنامه
های قانونی مشخص در جهت مدیریت های بازار آزاد و بخش خصوصی، با ارائه چارچوباز قابلیت های کالن پرداخته وگذاریسیاست

 (.1391زالی،؛ 1397)زالی، گرددتوسعه پایدار استفاده می

 ریزی شهریعدم مشارکت مردم و جامعه در فرآیند برنامه
باید به نهادهای مردمی واگذار شود و ضرورت  ریزی شهرینظران مدیریت شهری معتقدند که بخشی از مدیریت و برنامهصاحب

کنند: به واسطه مشارکت مردم در فرآیند توسعه شهری، مدیران شهری بهتر این امر را در یک رویکرد اساسی این چنین مطرح می
ت اقدام نمایند. مطالعاهای اجتماعی شهر را شناخته و در جهت حل آن و نهایتاً بهسازی و توسعه شهری توانند مسائل و نارساییمی

 تر باشد، به همانرسانی مدیران شهری بیشدهد که هر چه میزان رضایتمندی افراد از خدماتبه دست آمده در این زمینه، نشان می
، وضعیت 1یابد و بالعکس. در این رابطه و بر اساس نظریه جیمز فریزرمیزان تمایل به مشارکت در مدیریت شهری نیز افزایش می

ارکت توان شاهد تحقق مشها در کنش مشارکتی باشد. به این معنی که نمیتواند انگیزه اساسی آنتصادی و مادی شهروندان میاق
 فراگیر مردمی بود که از حیث اقتصادی، بهداشتی و تأمین مایحتاج اولیه زندگی در وضعیت مناسبی نیستند.

                                                           
1 J. Frazer 



28 

 

 

 1401  پاییز ،23-37، 3شماره  ،6دوره  ،دانش شهرسازی

 

و  یشهرساز مستیدر س ژهیبه و تیوضع نی. استین صیقابل تشخ یتدر سطوح مختلفِ دول یتیریمد فیوظا میتقس ران،یدر ا
در  شتریت بو مشارک یبه همکار یابیدست ی. در مقابل، اکثر کشورها براشودیم دهیتمرکز دولت، د لیکشور به دل یشهر یزیربرنامه

 یامل اساساز عو یکیو مردم امروزه به عنوان  محلی مقامات مشارکت. اندرا در نظر گرفته یتیریسطوح مختلف مد ،یزیربرنامه ندیفرآ
اس روش بر اس یشهر یزیرشده است. برنامه رفتهیشناخته و پذ ایمختلف دن یدر کشورها یشهر یزیربرنامه زآمیتیدر روندِ موفق

کشورها به  ریکه سا یببرد؛ در حال نیغالب است، از ب رانیا یرا که در حال حاضر در شهرها یناکارآمد نیا تواندیطرح جامع، نم
. اندمتوسل شده یکاهش مسائل شهرها، به جوامع محل یمتنوع برا هایحلو ارائه راه نگریاز کل یریاز جمله جلوگ یمختلف لیدال

 و توسعه، گسترش شرفتینسبت به پ یعموماعتماد  جادیا یاز مشارکت مردم برا تواندیکشورها م نیدر ا یشهر یزریبرنامه
. از دیعدم تمرکز استفاده نما نیو همچن یو منابع خصوص یاستفاده کارآمد از امکانات عموم ،یهمکار زهیو انگ یماعاجت یهمبستگ

 گاهیاجمشخص و نبود  فیمتناسب، عدم تعر نیعدم وجود قوان لیبه دل رانیا یشهر تیریدر مد یتوسعه مشارکت عموم گر،ید یسو
 یبا موانع مختلف یردولتیغ هایگسترش نامتناسب سازمان نچنیو هم یو سازمان ینهاد فیدر وظا یمشارکت عموم یدرخور برا

 .1(2014)مقصودی تیالکی، روبرو شده است

ها مکلف هستند در ضمن مطالعه خصوصیات های جامع و هادی، مشاورین تهیه کننده طرحبر اساس شرح خدمات تهیه طرح
را در اجرای طرح، بررسی و پیشنهادات الزم را در خصوص تأمین اعتبارات اقتصادی شهر، امکان مشارکت مردم و بخش خصوصی 

ها توجه کافی به امر مورد نیاز طرح از محل و در حدود اعتبارات و امکانات مردم و بخش خصوصی ارائه کنند. ولی در عمل در طرح
ای هبه مشارکت کشاندن مردم در جهت فعالیت شود و از آنجایی کهها نمیایفای نقش الزم به مردم و بخش خصوصی در اجرای طرح

ها در امور مربوط به خود، همواره بی ثمر بوده است و خواهد بود، بنابراین مؤثرترین عمرانی، بدون ایجاد فرصت برای مشارکت آن
طرح  10ررسی موردی باشد. به عنوان نمونه در این زمینه، بها میروش در این جهت سپردن اختیارات مربوط به مردم، به خود آن

ا هجامع مصوب که توسط مهندسین مشاور شارمند انجام گرفته است، حاکی از عدم توجه به نقش مردم است. در نیمی از این طرح
ها اشاره شده به هیچ وجه به لزوم استفاده از مشارکت عمومی توجهی نشده و در نیمی دیگر به اهمیت نقش مردم در اجرای طرح

 (.1378مشاور شارمند،)مهندسین  است

 ریزی توسعه شهریِ کشور و انتظارات از آننیاز به رویکردها و رهیافت نوین در برنامه
مورد  ریزی نیز بایددر حال حاضر تغییرات گوناگونی در جوامع به وقوع پیوسته است که به دنبال آن، نقش و الگوهای برنامه

ا هقه طوالنی و تجارب متعدد کشورهای جهان در زمینه تهیه، تصویب و اجرای طرحمالحظه و تجدید نظر قرار بگیرند. علیرغم ساب
ریزی شهری، با نگاهی به نتایج اجرایی و همچنین با بررسی و ارزیابی میزان انطباق وضعیت رشد و های مدیریت و برنامهو برنامه

اسناد توسعه، به وضوح مشخص است که عمالً به نتایج و  ها وهای این طرحبینیها و پیشتوسعه شهرها متناسب و مبتنی بر داده
اند. شهرها در های متعددی روبرو شدهاهداف مد نظر خود نرسیده و شهرها هم در مسیر پیشرفت و توسعه خود با موانع و چالش

های افتد تغییر نگرش و رهیکشورهای جهان سوم و در حال توسعه با وضعیتی به مراتب شدیدتر از سایر کشورها مواجه بوده و نیازمن
 ریزی شهری هستند. ای در حوزه ادبیات برنامهتازه

هایی در حوزه مدیریت شهری های توسعه شهری، کمبودها و نارساییدهه از تهیه طرح 5در کشور ایران نیز با گذشت بیش از 
اغلب به نتایج و اهداف مورد  هاطرح این در ایران،های توسعه شهری ها و طرحوجود داشته است. علیرغم سابقه طوالنی تهیه برنامه

. است داده های شهری، رخاز زمین خود به خود استفاده و تبدیل فرآیند طریق از و گسترش شهری اند و رشدنظر خود دست نیافته
 حقوقی، پشتیبانی. ندشو یابیارز مشکلی چنین واقعی دالیل رسد که بایستیتوسعه، به نظر می هایبرنامه مستمر موفقیت به دلیل عدم

از  ها،برنامه های ایننیز سیاست و ها و اسناد توسعه شهرینهادی، الگوها و رویکرد مورد استفاده در تهیه برنامه هایچارچوب
هایی نهستند و با توجه به مسائل خاص کشور و با عنایت به عدم برآورده شدن اهداف  شهری ریزیبرنامه روند در عوامل مؤثرترین

های توسعه شهری که با تبعیت از الگوهای رایج غربی و عمدتاً بر مبنای رویکردهای جامع و بعضاً استراتژیک تهیه و تدوین برنامه
ین انتظارات و طلبد. بنابراای با رویکرد نوین میریزی و توسعه شهری کشور، شرایط متفاوتی داشته و توجه ویژهاند، اسناد برنامهشده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:باشد که میریزی مورد نظر میی جدیدی از برنامهنیازها

                                                           
1 Maghsoodi Tilaki et al. 2014  
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 پورمحمدی.../ هایآمایش شهری؛ بازاندیشی در ساختار طرح

 
 های ینهها باشد: به ویژه در زمریزی و تحقق آنریزی باید تقویت گردد؛ تقویت در جهت اقدامات برنامهسیستم و نظام برنامه

 ....سیاست کاربری زمین، مقررات ساختمانی، مالکیت، ثبت اسناد و معامالت و 

  ریزی خواهد بود.ها الزمه تقویت کارآیی برنامهزدایی در برخی از زمینهمقررات 

 ریزان احتیاج به تغییر و ارتقاء کیفیت دارد: نقش عملیات اجرایی، مدیریت و هماهنگی از بعد روانی، نقش و موقعیت برنامه
 ریزی دارد.احتیاج به تقویت از طریق آموزش مستقیم و در خالل فرآیند برنامه

 مشغولی است. تعامل مفیدتر بین سیاستمداران، متخصصان و شهروندان الزمه رسیدن به یک حمایت و دل 

 یابد. کنندگان بایستی ارتقاء ریزی در حال پیشرفت است، تفاهم بین کنشگران و مشارکتدر حالی که فرآیند برنامه 

 جتماعی رسید تا یک توسعه فضایی پایدار به دست آید.باید به یک تعادل بین اهداف اقتصادی، اکولوژیکی و ا 

 تبیین سند آمایش شهری؛ مفاهیم و اهداف مدنظر

در کشور ایران با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرها و مناطق و با استناد به منابع اطالعاتی، اسناد مطالعاتی و 

های توسعه شهری که عمدتًا حاکی از عدم ریزی های نظری و عملی در ارتباط با تهیه و تدوین و اجرای برنامهتجربه

ها ریگیبخش نبودن رویکردهای به کار رفته در تصمیماندازهای مد نظر در مطالعات و نتیجهدستیابی به اهداف و چشم

 ش)که اغلب بدون مد نظر قرار دادن شرایط بومی و تقلیدی کورکورانه از رویکردهای غربی و مبتنی بر رو و سیاستگذاری

ای هرسد اتخاذ رویکردهای جدید و مطالعه و اجرای برنامهاند(، هستند، به نظر میهای جامع و بعضاً استراتژیک بودهطرح

ریزی شهری ضروری بوده و در این راستا، سند آمایش شهری به عنوان رهیافت نوین پیشنهاد متفاوتی در خصوص برنامه

ل قبکرده و شهر عمل  ییجغرافیا کشور است که در محدوده کل سرزمینِآمایش شهری بخشی از آمایش گردد. سند می

 گاهانهآمبتنی بر اراده قبلی، آینده شهر در امر توسعه  سازیتفکر، مبانی و تصمیمطرز از این که به عمل بپردازد، نوعی 

در ادامه ابعاد، مشخصات و  .)2013زالی و همکاران، ) گرددعنوان می« سیاست آمایش شهری»است که  نگارانهو آینده

ر ها و خصوصیات منحصریزی توسعه شهری)که قرار است برای شهرها متناسب با ویژگیاهدافی که در چنین سند برنامه

 گیرند.ها تهیه گردند(، مورد بحث قرار میبه فرد هر کدام از آن

 نگاری و سند آمایش شهری آمایش، آینده
 ازمندین زین یو شهر یدر سطح محل تیریمد رسدیبه نظر م ،ای(و منطقه یملریزی ی)برنامهزریاز برنامه کالن افزون بر دو سطح

شهر  دهنیآ یشناخت جامع همه عناصر و عوامل برا هیبر پا یزریو برنامه تیتکثر، عدم قطع ،یدگیچیپ رشیپذ یحرکت در راستا
ع در مقاط ندهیاز آ یاز دو عامل است: اول شناخت ناکاف یدر مجموع ناش یبشر امعهج یگفت مشکالت کنون دیاست. در واقع با

 اساس امروز جهت جبران نیبر هم .شدن یهمراه با روند شتابان جهان یدر عرصه فناور عیو تحوالت سر رییگذشته و دوم تغ یزمان
است. عدم شناخت هوشمندانه  یاساس یهاتیاز اولو وبوده  یضرور نگارانهندهیآ کردیبا رو یگذشته، شناخت تحوالت آت یخطاها

 است.  یزریبرنامه ندفرآی در هاآن یریو نحوه بکارگ یزریهبرنام یمتأثر از ابزارها زین ندهیآ
 کیوجود داشته است اما امروزه شهر به عنوان « ساده یخط هایستمیس» کردیرو ،یدر نحوه نگرش به مسائل شهر ترشیپ

 یتوسعه شهر کیمتابول هایتفکر نه تنها مدل نیمطرح است. ا «یستمیس سمیمکان» کیو نه به عنوان « زنده یکیولوژیب سمیارگان»
 یانطباق هایمستیس»تحت عنوان  یکردیمواجه ساخته است بلکه به توسعه شهر با رو یطالعاتا هایبازخورد حلقه هاییدگیچیرا با پ

باز و  ایهستمیبر هم و بازخورد متقابل س یوجوه مثبت و منف رگذاریو تأث یخط ریکه شهر دربردارنده عوامل غ نگردیم «دهیچیپ
 یه شده و سعدر نظر گرفت ستمیبه عنوان حاالت مطلوب س یداریابه پ دنیو رس ستمیس کی یداریپا کرد،یرو نی. در اباشدیبسته م

هنجار  نان،یطماما، نبود ا «رپذیانطباق هایستمیس» کردیبه نقطه تعادل خود برسد. در رو ستمیو س دهیبه حداقل رس راتییتغ شودیم
ش را به چال یراهبرد یزریبرنامه وممفه ،ستمیس کیمداوم در  راتییو تغ هانانیعدم اطم رشی. پذشودیم یتلق یعیطب یو امر

 (.1395ران،همکا و زاده)ملک است نگاریندهیآ ،یراهبرد یزریچالش برنامه نیرفع ا یقابل اتکا برا ینظر هایانیاز بن یکی. کشدیم
نین های مهندسی و همچپژوهی عمدتاً به بررسی و اندیشه در ارتباط با آینده علم و فناوری، حوزهاقدامات صورت گرفته در حوزه آینده

های پایدار مورد توجه انرژیریزی شهری نیز در ارتباط با شهرهای آینده از منظر های پایدار بوده است و حوزه برنامهتوسعه انرژی
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های آمایشی نیز با تمرکز بر محدوده سرزمینی خاص، در یک قلمروی جغرافیایی نگاری در برنامه. آینده1(2010)رونی، قرار گرفته است
رد در کسازی این رویشود. بر این اساس پیادهزیرملی با هدف اتخاذ تصمیمات معین به منظور تحقق آینده مطلوب، عملیاتی می

(. 1397)موسوی و همکاران، تواند کمک چشمگیری در بروزرسانی ادبیات توسعه در کشور باشدچارچوب مفهوم آمایش سرزمین می
ای هریزی و توسعه شهری با نگاه آمایشی و مد نظر قرار دادن مؤلفهسازی این رویکرد در چارچوب مفاهیم برنامهبنابراین پیاده

ر، کمک ریزی توسعۀ شهری در کشوتواند به تقویت ادبیات و فرآیند برنامهین در سطح محلی و شهری نیز میهای آمایش سرزمبرنامه
 قابل توجهی داشته باشد.

ی هستند و نداشتن اطمینان در پیشرفت فناوری و کاف مدرن ریزیبرنامه گفتمان از ، بخشیآینده و اندازچشم تغییر، قطعیت، عدم
هد که دهایی سوق میریزان را به استفاده از رویکردها و روشهای راهبردیِ توسعه آینده، برنامهریزیزمینه برنامهها در نبودن تالش

هری نیز ش ای ومنطقه ریزیسطح برنامه تری ارائه دهند. درپذیری کمهایی با خطر ریسکبینیها، پیشاین زمینه در خصوص آینده
ته داش وجود های توسعهها و برنامهنگارانه در فرآیند طرحآینده وجود رویکرد و تفکر عدم و این ابعادچارچوب  در زیادی هاینگرانی

 نیتراز مهم یکدر واقع ی د.نباشداشته  یداریسبز و پا هایشهر جوامع و دارند که لی، مردم تمایزندگ تیفیبا بهبود کو از طرفی هم 
ذاری گدر حوزه سیاست یاز اهداف اصل یکی باشد وها میتیو محدود کردن عدم قطع ندهیآ ینیبشیپ ی،شهر یریزبرنامه یهادغدغه

 و به نفع شهروندان است ندهیدر آ یهرش یهاتیفعال حیصح تیدر زمان حال به منظور هدا یریگمیتصم ی،شهر یریزبرنامهو 
شامل  نگاریندهیآ دهد. روند ادامه ،ندهیو نگاه به آ ینوآور ابنماید و موجود خود استفاده  یهایژگیاز ویستی با یشهر یبرنامه ریز

شده و  یراحط هاتیدر مقابله با عدم قطع زانریو برنامه نفعانیکمک به ذ یاست که برا هاییتیو فعال کردهایاز رو ایگسترده فیط
خلق  یدر پ ندهیق آاست که با تمرکز بر خل یندیبلکه فرآ ستین ییشگویو پ ینبیشیدنبال پ م،یپارادا نی. اردگییمورد استفاده قرار م

 است: یبوده و شامل پنج عنصر و اصل اساس ندهیمشترک از آ اندازهایچشم

 ؛یو فناور یاقتصاد ،یاز توسعه اجتماع یبلندمدت ناش راتییاز تغ افتهیساختار  ینبیشیپ 

 نفعان؛یاز ذ ایگسترده فیمشارکت ط 

 د؛یجد یاجتماع هایشبکه جادیا 

 و د؛ینما راهنمایی را هاکه اقدامات و برنامه راهبردی اندازتوسعه چشم 

 و اقدامات موجود. ماتیتصم یامدهایشناخت عواقب و پ 

 دمبهم و چن موضوعات با دو فعالیت هرکدام از این. در ارتباط هستند آینده با اصل، هر دو در نگاریآینده و شهری ریزیبرنامه
 در ،است "بهتر آینده" آوردن فراهم ها،بهینه و مشترک آن هدف. باشدمی نامشخص و پیچیده هاآن نتایج که دارند سروکار وجهی

ای ههای پیچیده ارائه و مهارتگیری از روشعلیرغم بهره .کرده و یا حداقل کاهش دهند جلوگیری ناخواسته خطرات از عین اینکه
نگاران یندهپژوهان و آآینده توسط که است روشی از ریزان شهری، متفاوتشهرسازان و برنامه توسط آینده به گرایش و تفکر خود، روش

است  ای الزمهایی که توسعه شهرها با آن مواجهند، برای نیل به اهداف توسعهشود. بر این اساس و با توجه به پیچیدگیمی اعمال
استا شناخت های بدیل پرداخت. در همین رشرایط پیرامونی به تبیین آینده گیری از توابع تحلیلی وضعیت موجود با تحلیلضمن بهره

ی بسیار مهم اها بر اساس رفتار احتمالی در شرایط تغییر، مسئلهبندی آنهای کلیدی و اثرگذار، اهمیت باالیی داشته و طبقهمؤلفه
 گذاران قرار بگیرد.ریزان و سیاستباشد که بایستی مد نظر برنامهمی

 های نوآوری سند آمایش شهریها، مزایا و زمینهیژگیو
یک  ای درآینده توان عنوان کرد که اگراینگونه می نگارانه در سند آمایش شهری،در بیان اهمیت نوآوری و اتخاذ رویکرد آینده

 بینیریزی فعلی پیشبرنامه موجود وباشد که با الگوهای  آن چیزی از متفاوت کامالً که اتفاق افتاده و آشکار گردد منطقه شهری،
 داشت؟ خواهیم اطمینان این تناقض و عدم به واکنشی نسبت چه است، شده

 ارائه، یا گردد که هدف آن کشفتلقی می هدفمند با روش منظم ایطرح و برنامه عنوان به پژوهی خوداین سند با رویکرد آینده
 این میان، وظیفه. (2013)زالی، باشدمرجح برای توسعه و گسترش شهرها می و محتمل ممکن، هایآینده پیشنهاد و بررسی، ارزیابی

رتباط در ا را خود زیبای ها، انتظارات و رویاهایخواسته تا کنند کمک مردم، شهروندان و عموم ذینفعان به که است این نگارانآینده

                                                           
1 Roney, 2010 
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سند  توان گفت رابطه بینمی .ها استنیازمندی این تحقق به ککم ریزان هممسئولیت برنامه کنند و با آینده شهرهای خود بیان 
توان بیان کرد: روشی است که به تشریح و تبیین کاربرد ریزی است که این چنین میپژوهی، نوعی از برنامهآمایش شهری و آینده

ی و اپردازد. آنچه که در مطالعات منطقهمنابع در دسترس سیستم مورد مطالعه)شهر( برای دستیابی به آینده و نتایج مطلوب آن می
رد ریزان از رویکرد اکتشافی به رویکگردد، گویای تغییر نگرش برنامهای مشاهده میهای کالن ملی و منطقهشهری به ویژه در طرح

 باشد.بینی آینده میهنجاری در پیش
یری گریزی و تصمیمکرد چه عواملی برای برنامه توان مشخصترین مزایای به کارگیری این رویکرد، این است که میاز مهم

ت. ها در دست نیسصحیح و مطلوب در آینده و برای توسعه شهرها الزم هستند اما در وضعیت فعلی هیچ گونه اطالعاتی در مورد آن
وم شوند و در صورت لزریزی مشخص کرد تا امتحان ها را در مسیر توسعه و فرآیند برنامهتوان فرضبه کمک این اطالعات نیز می

 طور به هاطعیتق عدم با ریزیبرنامه فرآیند از بخشی عنوان به تا دهدمی ریزانبرنامه به ریزی، این نوید راتغییر یابند. چنین برنامه
ده و ادغام نموهای ممکن، محتمل و جایگزین را باهم ترکیب و آینده مختلف، امکانات به توجه با توانندمی نموده و برخورد مؤثری
 نمایند. انتخاب ترین آینده راترین و ارجحمطلوب

رد های تهیه شده قبلی و فعلی، رویکجدید و رفع نواقص و کمبودهای طرح هایچالش به پاسخگویی برای توسعه ریزیاین برنامه
عه ریزی برای توسریزی و برنامهطرح از دهه چندین گذشت از پس .است ای برخوردارالعادهمناسب و مطلوبی داشته و از اهمیت فوق

جهان  فمختل های جدید در شهرهاینیازمندی و هاپیچیدگی به توجه با اییکپارچه ریزیتوان عنوان کرد که چنین برنامهشهرها، می
 اهداف شامل ریزیبرنامه جدید در رویکرد رسد. این می نظر به ضروری بسیار به ویژه کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران،

 را اهها و مزیتاندازها، فرصتچشم از وسیعی طیف و بوده محیطیزیست  اجتماعی و پایداری و انسجام اقتصادی، انسجام توسعه
 توان موارد زیر را مطرح نمود:های آن میدیگر مزیت دهد. ازمی قرار بررسی مورد شهر آینده برای

 باشد: بلندمدت می نگارانه ودارای رویکردی آینده 

توان تحوالت آینده را در زمان حال شناسایی کرده و با تصور اتفاقات ممکن و بررسی و ارزیابی احتماالت، در چارچوب این سند، می
 توان جامعه و شهر را برای رویارویی با شرایط آینده مجهز کرد.می

 کیاتژاستر یابیارز نیمداوم و همچن یریگو جهت دگاهیفراهم آوردن د : 

 یهانهیدر زمکه آنچه در خصوص  بلکه گردد، اعمال میمطلوب استکه برای رشد آتی شهر آنچه در ارتباط با نه تنها  این موضوع
 های محتمل و ممکن را هم مد نظر دارد.پذیر و محتمل است نیز، درگیر بوده و در واقع آیندهنامکا در توسعه شهری مختلف

 ریزی یکپارچه فضایی در محدوده جغرافیایی شهر است: نوعی برنامه 

 راه و هاچالش متقابل تقویت و پیوسته هم به ماهیت مشاهده برای فضایی که از یک دید هستند اییکپارچه هایدر واقع برنامه
 مسائل و نیز درک شهری توسعه مختلف هایجنبه ارتباط و به هم پیوستگی درک برای ابزاری. کنندمی استفاده شهری هایحل

 فراهم را نامکا این همچنین .های آینده هستندریزیبرنامه موفقیت مهم مسیرهای و سلسه مراتب اقدامات بندی،اولویت پیچیده
تحلیل  بررسی و واحد منظر یک فرهنگی شهرها، از و کالبدی محیطی،زیست  اجتماعی، اقتصادی، که فرآیند و روندهای کنندمی

 . شوند

 اندازسازی:بتکار و تغییر در فرآیند چشما  

ست و ا مدیریتی و گذاریسرمایه حاکمیتی، عملی هایبرنامه به هاخواسته و هاارزش اندازها،چشم تفسیر برای ابزاری این سند،
 تمهیدات با مشترک برنامه یک در قالب را شهروندان و عموم ذینفعان مداران،سیاست انتظارات و آرزوها و مطالبات تواندمی

 در و کشف برای« سناریونگاری»و  «مدلسازی» ،«اندازسازیچشم» از روش به تعبیری دیگر، این .دهد پیوند عملی اجرایی و
 و شارکتم برای بستری عنوان به تواندمی چنینهم. کندمی استفاده شهر یک برای احتمالی جایگزین هایآینده گرفتن نظر

 قرار تفادهاس مورد توسعه آینده شهر، برای روشن هایگزینه تبلور برای مکانیزمی و دموکراتیک ترعمیق گفتگوهای و مباحثه
 .بگیرد

 جدید: بندی مداخالت مؤثر با انرژیارائه مکانیزم اولویت 

 راهمف مداخالت مورد نیاز را و کلیدی هایاقدامات و پروژه بندیاولویت با انرژی متفاوتی برای را ریزی، مکانیزمیاین نوع برنامه
 ترکیب برای ار نهادی انرژی، این .به دنبال داشته باشند بلندمدت توسعه آتی شهر هایاولویت در را تأثیر ترینبیش که کندمی
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 اقدام یک در را خصوصی و عمومی و انتظارات طلبیجاه و کرده ایجاد ملی ای ومحلی، منطقه سطح های قدرت دراهرم و منابع
 همزمان که کندمی فراهم عمومی هاییکپارچه سیاست هایحل راه برای را پتانسیل این چنینهم .کندمی تجمیع هماهنگ

 نماید. انداز افق طرح، بررسی و برطرفهای متفاوت توسعه ولی همسو با چشمهدف را از جنبه و چالش چندین

 ی: عیطب یهاستمیحافظت از سو  از منابع نهیاستفاده به 

در همه  ،که در دسترس هستند رهیغها و نیروی انسانی، تخصص، ی، منابع مالی، آب، انرژنیاز جمله زم یمنابع در این سند توسعه،
حاصل  اهاز آن مطلوب سود استفاده بهینه و حاصل شود که حداکثر نانیتا اطم گیرندمیها خردمندانه مورد استفاده قرار نهیزم

مورد  ،مدتی نطوال داریبه توسعه پا یابیدست راستایدر  دیخود را دارند که با یاتیالزامات عمل ی نیزعیطب یهاستمیس شد.خواهد 
 حداقل برسد.به  او یشود  یریبزرگ جلوگ اسیدر مق شهری طیمح بیاز تخرو  توجه قرار گرفته

 هایگذارهیاقدامات و سرما یهماهنگ:  

ت. اس یها در زمان و مکان ضروریگذارهیاقدامات و سرما یمنابع، هماهنگ یگذارهیمثبت از سرما ریاز حداکثر تأث نانیاطم یبرا
اقدامات و  نیب ی، و هماهنگیعموم یهایگذارهیانواع مختلف اقدامات و سرما یهماهنگجنبه اساسی دارد، دو  یهماهنگ نیا

 .یخصوص یهایگذارهیسرما

ای هنگارانه خود و مبتنی بر چارچوبریزی توسعه شهری با رویکرد آیندهسند آمایش شهری به عنوان رهیافت نوین در برنامه
های شهری ها و برنامههای طرحاالمکان کاهش نقاط ضعف و نارساییبررسی و تحلیل آمایشی، سعی در برطرف نمودن و یا حد

 ردد:گبندی و ارائه میبه شرح جدول زیر جمع ریزیهای نوآوری و دستاوردهای این نوع برنامهترین زمینهسنتی و موجود، دارد که مهم

 1 جدول
 های موجود توسعه شهریها و برنامهسند آمایش شهری در مقایسه با طرح 

 هایها و برنامههای طرحنواقص و نا کارآمدی

 توسعه شهری سنتی و موجود
 دستاوردها و مزایای سند آمایش شهری

 کننده یعنی جمعیت، فعالیت وتعیینلفه ؤفقدان ارتباط بین سه م -
 هاعملکرد در محتوای طرح

فقدان مبانی آمایشی در نظام شهری کشور و عدم تبیین جایگاه و  -
 ظرفیت شهرها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

 ،تعامل بین انسانهای آمایش با تأکید بر مبتنی بر چارچوب برنامه -
های انسان در فضا و چیدمان منطقی از استقرار جمعیت و فعالیت در فعالیت

 محدوده شهری

عدم وجود مطالعات جامع اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، تاریخی و  -
 هاطرح درجغرافیایی 

ف مختل هایجنبه همه به پرداختن و نبود رویکرد یکپارچه و ارزیابی -
 کالن و جامع نگرش یک در شهری عملکرد و شکل

 کردن جدا برای شهری سیستم مدیریت و ارزیابی درک، به تمایل -
با رویکرد و شیوه  محیطی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد از کالبدی عناصر

 دارد یکپارچه وجود

 هافقدان هماهنگی بین نهادهای دخیل در برنامه ریزی و اجرای طرح -
 کشورروند برنامه ریزی متمرکز از باال به پایین در و 

خصوص نحوه و چارچوب برنامه  فقدان مبانی نظری منسجم در -
ریزی مشارکتی که منجر به حذف مردم و نهادهای محلی از فرآیند برنامه 

-یها و در نهایت ایجاد احساس عدم تعلق در آنها مریزی و اجرای طرح
 شود.
ها و مطالبات آنان در فرآیند ردم و خواستتوجهی به نقش م بی -

 هاگیری طرح و تهیه و تدوین برنامهشکل 

نهادها و  بین «مشترک هایبرنامه» عنوان به عمل ها بااین برنامه -
 و هرش مدیریت نیز بین و شهری مدیریت و برنامه ریزی متعدد مسئولین

ای، کمک قابل مرکزی، ملی و منطقه هایدولت جمله از نهادها، سایر
 شهر      مدیریت و دولت هماهنگی بین هایناکامی بر غلبه به توجهی

 .کنندمی
و عمومی در  دولتی، خصوصی بخش ذینفعان تمامی مشارکت لزوم -

 ده توسعهآین بینی و تعیینفرآیند طرح با عنایت به این موضوع که پیش 
 نیست. دولت از منحصر به فردی عملکرد شهر،

عدم امکان و  ینیبشیپ یهامداوم در استفاده از روش یهاشکست -
 منظم یو الگوها یعلم نیبراساس قوان یشهر یهادهیپد ینیبشیپ

 قابل اعتماد ی قطعی وهاینیبشیپ میترسعدم توانایی در  -
های اقتصادی و های صحیح )به ویژه در بخشبینیعدم امکان پیش -

 اجتماعی(

-های در حال ظهور و آمادگی در برابر آیندهآیندهدید کلی نسبت به  -

 های ممکن
شناسایی نیروها و عوامل مؤثر در فرآیند توسعه شهری و کسب  -

اطالعات در این خصوص چراکه شناسایی این عوامل در درک آینده و 
 ها در مسیر مدیریت، ضروری است.برنامه ریزی متناسب با آن

 نهادهای و هادولت معمول انداز چشم از برنامه ریزی فراتر این -
 طیف یبرا آینده تقاضای تبیین دنبال به داشته و آینده عمومی، نگاه به

 حال زمان در توانمی که است عمومی خدمات و امکانات از ایگسترده
 .کرد بینیپیش  بهتر
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کیل تش متغیرهای مختلف ی، تأثیر پذیریل شهرئمساپیچیدگی  - 
 تحوالت همدیگر دهنده آن از تغییر و

های شهری متناسب با تغییرات فزاینده ها و برنامهعدم انعطاف طرح -
 شهری

، یشناخت تی، جمعیاجتماع گسترده راتییتغها با عدم انطباق طرح -
 یطخ ریغ یو با الگوها فزایندهبا سرعت  ی کهکیو تکنولوژ یاقتصاد

 یردگیصورت م

 ارانهنگ مدت با رویکرد آیندهبلند  برنامه ریزی و تفکر برای ابزاری -
 نماید.می عمل مداوم طور به توسعه چرخه یک طی در کرده و فراهم
بررسی، تحلیل و  و کرده درک را نامشخص هایآینده پیچیدگی -

-می پذیر امکان   را هامرتبط با آن هایفرصت و هاچالش ترجامع ارزیابی

 .کند

 در توسعه یانگار شهر و سهل بامحض  کالبدیو  یکیزیبرخورد ف -
 هاشهر یچند بعد

 و ویاپ بسیار چند بعدی هایبه مانند سیستم در نظر گرفتن شهرها -
 هریش دلیل و یکپارچه )به پیوسته هم عناصر و عملکردهای به با پیچیده

 ارتباطات( فناوری اطالعات و در پیشرفت و شدن فزاینده جهانی
الزم بین مطالعات انجام شده و  فقدان ارتباطضعف و یا حتی  -
 های اجرا شدهطرح
ها، وجود قوانین و مقررات فقدان نظام نظارت بر تهیه و اجرای طرح -

 هامتناقض در اجرای طرح متعدد و بعضاً

 هب توجه با دهد کهمی این امکان و تواناییِ انعطاف را برنامه ریزان به -
 که در ایگونه به دهند؛ ترتیب را احتمالیِ ممکن هایبرنامه احتمال، هر

 .باشند روبرو قاطعی هایسیاست با آینده

همه برای  های توسعهو برنامه هامشابهت زیاد محتوای طرح -
 با شرایط مختلف و متنوعشهرهای 

های خاص هر منطقه شهری در طول مبنا قرار دادن شرایط و ویژگی -
 انداز سازی، برنامه ریزی و سیاست گذاری فرآیند چشم

ک هر ی آینده ای که برنامه ریزان درها به گونهامکان کشف ناشناخته -
میم ها تصتوانند مبتنی بر آناز شهرها با خصوصیات منحصربفرد خود می

ها و این ناشناخته برای ها، جاییطرح در و سازی و برنامه ریزی نموده
 .کنند پیدا احتماالت

 اصول و اهداف اساسی سند آمایش شهری
-زی، چشمساگیری و تصمیمکند روند تصمیممی تالش نگاری و در چارچوب مبانی آمایشی،سند آمایش شهری با رویکرد آینده

 زیر گسترش داده و بهبود بخشد: به طرق گذاری را در فرآیند توسعه شهریریزی و سیاستاندازسازی، برنامه

 رت های صوبینیپیش و تصمیمات فعلی، اقدامات های قبلی،ها و برنامهپیامدهای طرح ارزیابی و تحلیلبررسی،  با
 ؛(محورنتیجه  ارزیابی)گرفته

 ؛(هدایت و اولیه هشدار) هاآن بروز از قبل هامشکالت و نارسایی از جلوگیری و شناسایی با 

 ؛(فعال راهبردهای نوآورانه و تدوین) آینده احتمالی و ممکنِ رویدادهای مورد در موجود پیامدهای گرفتن نظر در با 

 (هنجاری و اصولی تدوین سناریوهای) مطلوبِ و مورد انتظار از توسعه آتی شهر آینده های مختلفجنبه بینیبا پیش 
 گردند:ترین اصولی که در این اسناد مد نظر قرار گرفته و مبنای کار هستند، به شرح زیر عنوان میمهم

 دید متفاوت نسبت به ابعاد کمی و کیفی سیستم شهرها 
در فرآیندی خطی گرایانه  دو بُعدی و کَمّی با نگاه صرفاًهای موجود در زمینه توسعه شهرها که اغلب ها و برنامهبر خالف طرح

م همچون موجودی زنده با سیستشود، در چارچوب مفاهیم و مبانی سند آمایش، شهرها نمی توجهی شهرها کیفی ابعاد به و شدهتهیه 
های های کشورها و برنامهگردد به جای تقلید از طرحچنین سعی میهم گیرند.پیچیده و چند بعدی مورد مطالعه و بررسی قرار می

ت اتوسعه یافته و غربی، الگوهایی ملی و بومی با در نظر گرفتن شرایط خاص و منحصربفرد هر شهری تنظیم گردیده و مبنای مطالع
 م، واضح استکنی مقایسه با یکدیگر را شهرهای مختلف کشور های توسعهها و برنامهطرح هاینتایج و نقشه قرار بگیرند. چرا که اگر

 است. گردیده زبانِ تهیه، استفاده دستور و ادبیات یک از تقریباً که

 اندازسازی:ها و چشمخالقیت در انتخاب مأموریت 
ها، نیازمندی مطالبات و توانایی در برآوردن عدم آتی شهر و یا امکانات نشده و برآورده نیازهای بینیپیش مرحله بادر این  ریزانبرنامه

مأموریت  و یا تمأموری انجام حین در افتد،می اتفاق )شهر( سیستم مورد مطالعه در که تغییراتی از تصوراتی پیش توانندشده و می آگاه
 نمایند. ارائه و فراهم شده، انجام
 ردیراهب ارزشی مشترک و محورهای جمعی و عمومی، وجود سیستم آینده، خواست و مطالبه در ارتباط با طلبی و بلندپروازیجاه
 است غییرت برای انگیزه ایجاد در جهت تالشی ابعاد، این در شهری اندازسازیاندازسازی بوده و چشممدت ابعاد اصلی فرآیند چشممیان
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 نهادپیش روش، این در. باشدو پیوسته می مداوم ارتقاء برای نهادی رهبری و هدایت گسترده فرهنگ در ایجاد موفقیت مهم عامل و
 های جذابدهای کند، تقویت و مدیریت را عمومی مشارکت بایستمی که مبدل گردد تغییری عامل یک به اندازسازیکه چشم شودمی

 .کند آغاز را گذاری برای آینده توسعه شهریهدف و نموده معرفی موفقیت یبرا ها و معیارهاییسنجه ارائه نماید،

  شهری رشد یبرا ی مطلوبچارچوبفراهم کردن: 

نه رشد و و بهیمنظم  یکنند تا به شکلیم یرویچارچوب آن پ ازو  مطلوبی داشته اندازچشم در قالب چنین سند توسعه، شهرها
 رشد شهری ریمس میو ترس و اقدامات هاتالش ی تصمیمات،، هماهنگازهاین ینیبشیپ یبرا ، مکانیسمیچارچوب این. ابندیتوسعه 
 است.

 :بررسی و ارزیابی محیطی 
 هایمناطق شهری، مدل اقتصادی، کالن هایتحلیل و تجزیه های خود، با بررسی ودر مطالعات و طرح ریزان و مدیرانبرنامه

 صنعتی هاینعت، خوشهص ساختار صنایع، آتی، تحلیل تقاضای منابع در بینی جمعیتی، تغییرتحلیل بازار، پیش  و اقتصاد سنجی، تجزیه
محیط  در ار محتمل و ممکن فناوری و امکانات توسعه و مواردی از این قبیل ...، تغییرات نظارتی، پیشرفت رقابتی، روند هایو محرک

 بگذارد. آن تأثیر بقای حتی یا )شهر مورد مطالعه( و پتانسیلِ عملکردِ سیستم بر تواندمی که کنندمی بینیپیش
 تریبیش دقت با را سیستم مورد نظر خود بیرونی محیط ریزان و مشاورانای، برنامهمنطقه و شهری هایسازمان ها،دولت چنینهم
انطباق با شرایط  داشته و برای نگه هوشیار روند، تغییرِ به نسبت را آن های مختلف توسعه،و با بررسی و ارزیابی تمام جنبه کرده تفسیر
 .کنندآمده احتمالی و ممکن در آینده، آماده و مهیا میپیش

 ها:ها و نیازمندیتجزیه و تحلیل توانایی 
 مچنینه مهم، موفقیت یعنی عوامل آینده رقابتی هایمزیت برای نیاز مورد عملکردی هایصالحیت در این خصوص، شناسایی

ترین نکات مدنظر در روند بررسی و ارزیابی امکانات و نیازهای بینی تحوالت از مهمزمان و پیش گذشت با تغییر به تمایل و نیاز
 رهایو تغییر و تحوالت معیا هادگرگونی بینیتوسعه شهری هستند که رویکرد اتخاذی در برنامه آمایش شهری به منظور پیش

 .هستند مناسب آینده هایموفقیت برابر در )شهر( سیستم فعلی

 ها:اجرای استراتژی 
-طوالنی موفقیت برای هامجدد از امکانات و توانمندی استفاده و سیستم شهری بالقوه و فعلی ها و وضعیتمحیط از مداوم ارزیابی

تی بایس احتمالی نیز ریزیبرنامه. هستند ریزی شهرینیاز در فرآیند برنامه اساسی مورد ها، از مواردفضای عدم قطعیت در مدت
 ایورهد آتی و بروز رسانی بینی شدهپیش در حال اجرا و هایبرنامه سنجیامکان ارزیابی بنابراین. باشد انجام حال اقدام و در همزمان

 مسائل این .ناپذیر هستندببوده و اجتنا مورد نیاز رقابتی شهرها، محیط در تغییر و سناریوهای عملیاتی، راهکراهای اجرایی هاینقشه
 شوند.بینی هستند، مد نظر قرار گرفته و استفاده میریزی، قابل پیشاین روش برنامه در همه

با عنایت به موارد فوق، اهداف اساسی که چنین اسناد توسعه شهری دنبال کرده و سعی در برآورده ساختن و فراهم کردن شرایط 
 دارند، عبارتند از:ها مورد نیاز برای تحقق آن

 های سنتی و موجود؛ریزیها و برنامهوضعیت موجود متعارف در طرح از فراتر سازیتفکر و اندیشه گسترش 

 مختلف جنتای و هافرصت بینیپیش و ارائه امکان آینده سناریوهای توسعه ایجاد طریق از مختلف امکانات مورد در تفکر 
 ملموس صاویرت شامل که آینده سناریوهای بر مبتنی تفکرات به منظم )اتخاذ رویکردی گیرندگانریزان و تصمیمآینده به برنامه

 باشد(؛شهر می مطلوب هایآینده گیری شکل چگونگی از

 آینده توسعه شهر؛ در نتیجه و هدف سازیتقویت و برجسته 

 نقطه  آینده شهر)به منظور دریافت تگو دربارهمباحثه و گف ریزی و اجبارلزوم مشارکت کلیه ذینفعان در طی فرآیند برنامه
 های عموم مردم و نهادهای دولتی از این که انتظار دارند در آینده شهرهای خود داشته باشند(؛نظرات و مطالبات و خواسته

 انداز طرح مافق چش در تغییر و تحوالت فزاینده با دید ملی و بومی و موقعیت شهر به دنبال تصویر از ایزمینهارائه پیش
 شهرها؛ های آتیچالش در خصوص بینی راهکارهای مطلوببه منظور پیش

 داشته عدیب تغییرات احتمالی و آزمایش بررسی، به نیاز است ممکن که آینده شهر مورد در هاییفرضیه شناسایی به کمک 
 باشند؛
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 پورمحمدی.../ هایآمایش شهری؛ بازاندیشی در ساختار طرح

 
 ا و هاحتمالی در تمامی زمینه خطرات و تتهدیدا چنینهم و آینده مثبت هایفرصت و امکانات به توجه و تقویتِ ترغیب
 های توسعه شهری؛جنبه

 های و سیاست تدوین برای بایستی که سؤاالتی ترینمهم بر روی تمرکز با آینده مورد هوشمندانه در گیریتصمیم
 پاسخ داده شوند؛ مطلوب، راهکارهای اجرایی

 ت با گرایش به سم هاها و برنامهآگاهانه در طرح گیریتصمیم برای موجود هایگزینه تعداد افزایش و هادیدگاه گسترش
 مثبت آتی؛ تغییرات

 ها؛ریزییادگیری در عموم مسئولین و افراد درگیر در جریان برنامه ظرفیت افزایش مدیریتی و بهبود ساز و کار 

 ای اساسی هواکنش با مدتکوتاه آینده در واقعی رویدادهای به پاسخگویی مطلوب نسبت زمان بینی موقعیت و ایجادپیش
 تر؛مهم و

 شود.گیری برای آینده مطلوب و دلخواه میتصمیم به راهبردی که منجر مبانی تفکر در فعال مشارکت تقویت 

 گیرینتیجه

در  حرکت ازمندین زین یو شهر یدر سطح محل تیریمد ،ای(و منطقه یملریزی )برنامه یزریاز برنامه کالن افزون بر دو سطح
تفکر  ت.شهر اس ندهیآ یشناخت جامع همه عناصر و عوامل برا هیبر پا یزریو برنامه تیتکثر، عدم قطع ،یدگیچیپ رشیپذ یراستا

نون تقریبا ارتباط تاک حاکم بر طرحهای جامع، تفصیلی و حتی راهبردی تاکنون نتوانسته آثار مثبتی بر مدیریت توسعه شهری بگذارد.
ین اسناد توسعه شهری و اسناد توسعه ملی و منطقه ای برقرار نبوده است و هر سطح از برنامه تقریبا مستقل از هم سیستماتیک هم ب

از دو  یدر مجموع ناش یبشر امعهج یگفت مشکالت کنون دیدر واقع باتهیه و اجرا شده اند که نتیجه آن جامعه امروزی ایران است. 
مراه با ه یدر عرصه فناور عیو تحوالت سر رییو دوم تغ تدوین برنامه های توسعه شهریدر  ندهیاز آ یعامل است: اول شناخت ناکاف

مبتنی  و نگارانهندهیآ کردیبا رو یگذشته، شناخت تحوالت آت یاساس امروز جهت جبران خطاها نیبر هم .شدن یروند شتابان جهان
 یابزارها متأثر از زین ندهیاست. عدم شناخت هوشمندانه آ شهریی مدیریت اساس یهاتیاز اولو وبوده  یضروربر تفکر آمایش شهری 

در این راستا، سند آمایش شهری به عنوان رهیافت نوینِ توسعه است.  یزریبرنامه ندفرآی در هاآن یریو نحوه بکارگ یزریهبرنام
ر است که کشو کل آمایش سرزمینِ آمایش شهری بخشی از شهری به عنوان تفکر جدید مدیریت توسعه شهری پیشنهاد شد. سند 

ر توسعه در ام سازیتفکر، مبانی و تصمیمطرز ، نوعی یک عمل اجرایی باشدقبل از این که فعال شده و شهر  ییجغرافیا در محدوده
است که تبی او مبتنی بر برنامه های کالن ملی و در یک ساختار سلسله مر نگارانهو آینده آگاهانهمبتنی بر اراده قبلی، آینده شهر 

 و سند باالدستی آن اسناد آمایش استانی و ملی است. گرددعنوان می« سیاست آمایش شهری»

 منابع 
 . تهران: طرح نو.شناسیخرد جامعه(. 1398اباذری، یوسف. )

تهران: سازمان  .(یراهبرد و یساختار یشهر توسعه یها)طرحرانیا در یشهر توسعه یهاطرح با ییآشنا(. 1390براتی، ناصر و براتی، مینا. )

 های کشور.ها و دهیاریشهرداری

-امهبرن(. تبیین الزامات تدوین سند ملی آمایش سرزمین از منظر توسعه کالبدی. 1396جباری، حبیب، ثامنی، امیر و ابراهیمی خوسفی، محسن. )

 .75-92، 6(، پیاپی 2)2، ریزی توسعه کالبدی

های شهری ایران از قلمرو تهیه تا واقعیت آن در اجرا)مورد (. طرح1387مدرضا و سلطانی، علیرضا. )زاده دلیر، کریم، پورمحمدی، مححسین

 .209-223، 11، ایجغرافیا و توسعه ناحیهمطالعه: طرح جامع تبریز(. 

ریزی شهری ایران، برنامههای گرایش به رویکرد استراتژیک در فرآیند (. تحلیلی بر مؤلفه1395گلی، مهناز و قدمی، مصطفی. )حسینی سیاه

 .81-95، 18، جغرافیا و پایداری محیط

ریزی استراتژیک در شهر ریزی استراتژیک توسعه شهری)به همراه مطالعه موردی برنامه(. برنامه1386رفیعیان، مجتبی و گلپایگانی، عبدالرضا. )

 .31-52، 1، مدیریت استراتژیک شهریکرمان(. 
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ریزی استراتژیک)نمونه موردی: ریزی جامع به برنامه(. گذار از برنامه1391اله و سلیمی، محمود. )اهلل، اسدی، روحرهنما، محمدرحیم، مافی، عزت

 .39-54(، 8)2، مطالعات جغرافیایی مناطق خشکشهر بانه(. 

 . رشت: دانشگاه گیالن.ایریزی و توسعه منطقهرویکردهای جدید در برنامه(. 1397زالی، نادر. )

، اینطقهریزی مبرنامهای. های توسعه منطقهریزی در ایران با پیشنهاد مأموریت محوری در سیاستگذاریشناسی برنامه(. آسیب1391ادر. )زالی، ن

2(6 ،)89-81. 

-32، 12، ت شهریمطالعاریزی شهری ایران. ریز در فرآیند برنامه(. جایگاه برنامه1393مقدم، مهدی. )نیا، جمیله و چمنی  صرافی، مظفر، توکلی

19. 

های توسعه و عمران (. بررسی جایگاه مدیریت عمران شهری در تحقق طراحی شهری مطلوب؛ نمونه موردی: برنامه1390صفوی، سید علی. )

 . 255-272، 28، مدیریت شهریدر تهران. 

 ،تحقیقات جغرافیاییریزی استراتژیک در ایران. مهسازی برنا(. ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده1395گلی، مهناز. )قدمی، مصطفی و حسینی سیاه

 .84-100، 120(، پیاپی 1)31

ریزی راهبردی برای تجدید حیات شهری و های مطرح در برنامه(. زمینه1391محمدی، میالد و کاتوزیان، صادق. ) پور اصل، بهزاد، علیملک

 .36-57، 42و  41، هفت شهرساختاری شهر تهران. -ریزی راهبردیبرنامهمقایسه تطبیقی چارچوب نظری و الزامات به کارگیری آن در 

عه نگاری)مطال(. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده1395زاده، ندا، بزاززاده، مهدی و رفیعیان، مجتبی. )ملک

 .35-52، 5 (، پیاپی2)3، جغرافیا و توسعه فضای شهریشهر کرج(. موردی: کالن

 .18-21، 1379، مهر و آبان کتاب ماه علوم اجتماعیریزی شهری؛ نیازمند توجه به رویکردهای جدید. (. برنامه1379زاده، جواد. )مهدی

های توسعه شهری در جلد دوم: بررسی تجارب تهیه و اجرای طرح -های توسعه شهریهای تحقق طرحشیوه(. 1378مهندسین مشاور شارمند. )

 های کشور.. تهران: سازمان شهرداریانایر

پذیری آمایش سرزمین)مطالعه موردی: (. تدوین سناریوهای تحقق1397موسوی، میرنجف، قادری، رضا، تقیلو، علی اکبر و کهکی، فاطمه سادات. )

 .65-91(، 1)10، آمایش سرزمیناستان خراسان رضوی(. 

ریزی فضایی ایران با مصر، ریزی و برنامه(. ارزیابی تطبیقی نظام برنامه1398د محمود. )میرغالمی، مرتضی، پورجعفر، محمدرضا و میثاقی، سی

 .1-41(، 3)23ریزی و آمایش فضا، عربستان، ترکیه و مالزی. برنامه

 هایمؤثر در پیشبرد برنامهترین عوامل بندی مهم(. شناسایی و اولویت1399زاده، سامان و صفرعلیزاده، اسماعیل. )جوق، فرشید، ابیزاده قلعههاشم

 .137-154(، 40)11ریزی شهری، مدیریت شهری در حوزه بافت فرسوده)مطالعه موردی: شهر ماکو(. پژوهش و برنامه

اجتماعی و –ای؛ برداشت سیستمی. تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادیریزی منطقه(. برنامه1971هیلهورست، ژوزف. )

 انتشارات.

 (1)4، 288-263 ،آینده پژوهی ایران .ایریزی منطقهپژوهانه از فرایند برنامهای بازتعریف آیندهنگاری منطقه(. آینده1398زالی, نادر. )
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