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آموزههای نظام برنامهریزی فضایی کرة جنوبی بهمنظور کاربست
در شرایط ایران


رضا اکبری

مربی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

(تاریخ دریافت5931/22/22 :؛ تاریخ پذیرش)5931/55/23 :

چکيده
توسعه مبتنی بر سرمایهگذاری خارجی در كرة جنوبی از معجزههای اقتصادی قرن حاضر است .تکامل این معجزة اقتصاادی باا موفت ات
تام برنامهریزی فضایی م سر شده است .بارزترین ویژگی برنامهریزی فضایی كرة جناوبی تقتا پاذیری نن اسات .ایان متاهاه باا روش
توص فی ا تقل لی روند موفت ت توسعه در كرة جنوبی را برای پاسخ به اینکه برنامهریزی فضایی در فرایند توسعة كرة جنوبی چاه نتيای
را ایفا كرده است؟ و این تجربه چه نموزههایی برای كاربست در ایران دارد؟ بررسی خواهد كرد .برنامهریزی فضایی كارة جناوبی در ساه
سطح جامع سرزم نی ،منطتهای و شهری ته ه میشود .برنامهریزی شهری ساختار سهالیهای در قاهب طرح جامع شهری ،برنامة مدیریت
شهری و برنامههای اجرایی دارد .برنامة مدیریت شهری نمونهای منقصربهفرد ،كامل و بس ار موف در م ان كيورهای مختلا اسات و
نموزههای نن برای ایران كه فاقد طرح كاربری زم ن و تأس سات و تجه زات شهری است و در زم نة بافتهای فرسوده و طرح تفصا لی
ن ز انسجام الزم و كافی را ندارد ،قابل بهرهبرداری است .از دیگر ویژگیهای بارزِ قابل كاربست نظام برناماهریازی فضاایی كارة جناوبی
تعری سلسلهمراتبی ميخص برای فرایند برنامهریزی فضایی كيور بر مبنای فرایندِ یکسان اداری ،همچن ن ،ته ة همة برنامههاا توسا
مجریان و تصویب طرحهای مرتبة پای نتر توس ته هكنندگان طرحهای مرتبة باالتر است كه از عوامل عمادة تقتا پاذیری طارحهاا
است.

کليدواژگان
برنامهریزی فضایی ،تقت پذیری ،دوهت ،فرایند اداری ،كرة جنوبی.

 رایانامة نویسندهr_akbari@yazd.ac.ir :
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مقدمه و بيان مسئله
اکثر کشورهای جهان در اوایل دهة  0011نخستین قوانین برنامهریزی فضایی خود را در واکنش به
تنشهای روزافزون توسعة صنعتی و معضالت ناشیی از نابسیامانیهیا و ییییید یهیای آن وضی
کردند و این برنامهها بهتدریج با ذشت زمان تکامل یافتند .بر این اساس ،بررسی نظام برنامهریزی
فضایی در کشورهای ونا ون میتواند راهنمای مناسب و ارزشمندی برای دسیتییافتن بیه نظیام
برنامهریزی فضایی مطلوب برای ایران باشد .کرة جنوبی یکی از کشورهای تراز اول آسیا است کیه
برنامهریزی در سطح سکونتگاهها را همزمان با ایران آغیاز کیرده اسیت .از کیرة جنیوبی بیهعنیوان
نمونهای موفق در برنامیهرییزی اقتصیادی و توسیعة فضیایی در سیطح آسییا و بیهوییهه در زمینیة
تحقق یذیری تام طرحهای مصوب یاد میشود که با توجه به معضالت اساسی ایران در این زمینیه،
آموزههای تجربة کرة جنوبی برای کاربست در شرایط ایران شایان بررسی است.
نظری اجمالی به ویژگیهای جغرافيایی ،وضعيت سياسی ،اجتماعی و اقتصادی کرة جنوبی
وسعت کرة جنوبی تقریباً برابر با یکشانزدهم ایران است .از نظر وسعت ،شبهجزییرة کیرة جنیوبی
کوچکتر از استان اصفهان است (طال  ،0731 ،ص .)62بر مبنای جدیدترین برآورد برنامة عمیران
سازمان ملل متحد ( )UNDPجمعیت کرة جنوبی حدود  01میلیون نفر و نرخ رشید آن حیدود 1/7
درصد است .یایتخیت ایین کشیور سی ول ( 0میلییون و  211هیزار نفیر در سیال  )6110اسیت و
یرجمعیتترین شهرهای آن عبارتاند از یوسان ( 7میلیون و  311هزار نفیر) ،دائجیو ( 7میلییون و
 710هزار نفر) ،اینی ون ( 303هزار نفر) ،و کوانگجو ( 212 011نفر).
سرزمین کره طی یانصد سال ذشته تا یایان جنگ جهانی دوم ،همواره تحت استعمار بیگانگیان
بهویهه ژاین بوده است .اولین حادثة شایان توجه یس از استقالل کره ،تقسیم کره به دو بخش جنوبی
و شمالی بود که هر یک از این دو کشور به مقتضای شرایط سیاسی حاکم بر آن دوره ،راهیی جیدا در
ییش رفتند .دومین حادثة شایان توجه که از دهة  0021شروع شد و هم اکنون نیز ادامه دارد ،توسعة
اقتصادی چشمگیر کرة جنوبی است .این کشور از اوایل دهة  0021بیا اجیرای برنامیههیای متعیدد
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توسعه ،مانند تأمین مجتم های بزرگ صنعتی و مناطق مادرشهری درحالتوسعه ،توانست به رشید
اقتصادی شایان مالحظهای دست یابد (.)KRIHS, 2015

کرة جنوبی توانست طی چندین دهه از وضعیت کشوری بیا اقتصیاد مبتنیی بیر کشیاورزی ،بیه
کشوری با اقتصاد صنعتی ذر کند .کرة جنوبی امروز در کنار ژاین و چین ،سومین اقتصاد مهم آسییا
به شمار میرود (شیرزادی ،0701 ،ص )07و در ردة بیستم کشورهای بزرگ اقتصادی جهان اسیت
(نرجه ،0711 ،ص .)70رشد شتابان صنعتی کره سبب شده است درآمد سرانة آن طی نیمقرن ذشته
نزدیک به  611برابیر شیود و تیراز تجیاری آن کیامالً مثبیت باشید (رسیتمعلیزاد ،0700 ،ص.)11
بهعالوه ،کرة جنوبی یکی از موفقترین نمونههای اجرای سیاست تشیویق صیادرات در کشیورهای
درحالتوسعه تلقی میشود ،بهطوری که برخی توسعة اقتصادی این کشور در نیمة دوم قرن بیستم را
بعد از تجربة کشور ژاین ،دومین معجزة توسعه ذکر میکنند .توسعة اقتصادی کره را میتوان بیه سیه
دورة  0011-0002 ،0026-0030و  0003به بعد تقسیم کرد (حسینی ،0711 ،ص.)2
برنامهریزی فضایی در کرة جنوبی

واژة برنامهریزی فضایی به مجموعه اقداماتی فته میشود که توسیط بدنیة حکومیت در ارتبیا بیا
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی انجام می یرد و نهتنهیا بیه آینیدة اسیتفاده از
زمین ،بلکه به طیف وسیعی از اقداماتی که بر یهنة سرزمین تأثیر می ذارد ،مربو مییشیود .قیوانین
برنامهریزی فضایی در ایالتهای مختلف با واژههای متنوعی تعریف میشوند ،ولی مفهوم آنها یکی
است .غیر از قوانینی که با حکومت مرکزی مرتبطند ،همة مس والن سرزمینی (دولت ،ایالت و جامعیة
محلیی) بایید هماهنیگ عمیل کننید .در چنیین زمینیههیایی برنامیهرییزی منطقیهای یاه بیهعنیوان
زیرمجموعهای از برنامهریزی فضایی در نظر رفته میشود که خود برنامهرییزیهیای بخشیی را نییز
شامل میشود (مفیدی ،0710 ،ص.)17
سیستم برنامهریزی فضایی در کرة جنوبی سلسلهمراتبی است .ابتدا طرح جام ملیی بیرای کیل
سرزمین تهیه میشود .یس از آن ،برای مناطق مختلف بهمنظیور توسیعة متیوازن منطقیهای در کیرة
جنوبی برنامهریزی میشود و بعد از آن برنامهریزی برای هر شهر بهطور جدا انه انجیام میی ییرد.
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برنامهریزی شهری از سه الیة طرح جام  ،برنامة مدیریت شیهری ،و اجیرای طیرح تشیکیل شیده
است .باید توجه کرد در این سیستم برنامهریزی فضایی ،برنامهای که در سطح یایینتیر قیرار دارد،
نباید با برنامة سطح باالتر در تضاد باشد .نکتة دیگر شایان توجه در برنامهریزی فضایی کرة جنوبی
این است که تهیة ییشنویس اولیة هر طرح توسط مجری طرح انجام رفته ،و تصویب طیرحهیای
مرتبة یایینتر بر عهدة تهیهکنند ان طرحهای مرتبة باالتر است )( (MLIT, 2013شکل.)0
طرح جام سرزمینی

برنامهریزی منطقهای

برنامهریزی شهری

طرح جام شهری

طرح مدیریت شهری

اجرای طرح

شکل  .1نمودار سلسلهمراتب برنامهریزی فضایی در کرة جنوبی )(Sehoon, 2009, p.26

پيشينة برنامهریزی فضایی در کرة جنوبی

در سال  0026برنامههای توسعة کرة جنوبی با عنوان برنامههای ینجساله آغاز شد و ایین رونید در
چند دهه ادامه یافت .کرة جنوبی همگام با مجموعة برنامههیای یینجسیالة توسیعة اقتصیادی (-02
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 )0026مجموعة برنامههای جام دهسالة توسعة قلمرو ملی ( )0031-6161را تجربه کیرده اسیت.
وزارت برنامه و بودجه در سال  ،0000یعنی دو سال یس از تعطیلی برنامههای ملی ،تأسییس شید و
اخیراً اجرای برنامة توسعة ملی توازن از چند وزارتخانة دیگر را به عهده این وزارتخانه ذاشته شده
است .اما کماکان تصدی برنامههای موسوم به برنامة جام سیرزمین بیه عهیدة وزارت سیاختمان و
ترابری آن کشور است و بیشتر به صورت کالبدی فضایی ،یعنی تقریباً بیه شییوة کشیورهای آلمیان،
اتریش و سوئیس ،و متفاوت با روش آمایش سرزمین فرانسه تهیه میشود .در این کشور نیز برنامهها
به صورت ملی و فرا یر تهیه میشده است ،اما از سال  0003دولت برنامههای ملی را تعطییل و بیر
نقش بیشتر بازارها تأکید کرد .در عین حال ،برخی دولتهای محلی نیز به تهیة برنامیههیای خیاص
خود در قالب مناطق و با توجه به ویه یهای منطقهای اقدام میکننید .در طیرح جیام سیرزمینی از
سال  0036تا  6161سه طرح دهساله و یک طرح بیستساله تهیه شده است .در کرة جنوبی برنامهها
بیشتر جنبة کالن و بخشی دارند و با اهدافی مشخص ،اولویتدار و استراتهیهایی معلوم و هدفمنید
متناسب با شرایط برای هر برنامه در نظر رفته شدهاند (بینا ،0710 ،ص.)73
طرحهایجامع سرزمينی در کرة جنوبی


کره از معدود کشورهای آسیایی است که از سالها ییش ،یعنی از سال  0036به بعد ،چندین طیرح
کالبدی/جام سرزمین تهیه کرده و آنها را بهموق اجرا کرده است .از دالیل توجه بیه طیرحهیای
جام سرزمین در این شبهجزیره ،محدودیت زمین است .نهتنها مساحت جمهوری کیره از 00111
کیلومتر مرب بیشتر نیست ،بلکه نزدیک به  22درصد سیرزمین هیم کوهسیتانی اسیت 66 .درصید
زمینها هم به کشت اختصاص دارد .زمینهای شهری در مجمیوع ،نزدییک  0درصید زمیینهیا را
تشکیل میدهند که از این میزان ،اندکی بیش از  6درصد مسکونی است (توفییق ،0711 ،ص.)111
جمعیت کره در سال  6106بالغ بر  01میلیون ،و تراکم جمعیت  100نفیر در کیلیومتر مربی بیوده
است .بهطور طبیعی ،در چنین وضعی نگاه به آیندة بلندمدت سرزمین و ترسیم شیکل مطلیوب آن،
اهمیت زیادی دارد .کنترل مدیریت و استفادة درست از این مناب محدود با تهیة طیرحهیای جیام
سرزمین امکانیذیر شده است.
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تهیة طرحهای سرزمینی مس ولیت وزارت ساختمان و ترابری است .وزارت ساختمان و ترابری
تقریباً مس ولیت همة امور کالبدی را عهدهدار است ،اما نهاد دیگری به نام «مؤسسة کرهای ییهوهش
در سکونتگاههای انسانی» هم در تهیة طرحهای از این دست نقش اساسیی دارد .مؤسسیة ییهوهش
در سکونتگاههای انسانی سازمان یهوهشی غیرانتفاعی و مستقلی است کیه بییش از دو دهیة یییش
یعنی در سال  0013تأسیس شد .مؤسسه هم بیه مباحین نظیری و روششیناختی ،و هیم مسیائل
سیاستگذاری و علمی مییردازد .یهوهشهای کاربردی مؤسسة تهیة برنامهها و استراتهیهای مهیم
سازمانهای ونا ون ،از جمله تهیة برنامههای مهم ملی است .این مؤسسه با عقد قرارداد با دولیت
مرکزی و سازمانهای بینالمللی اقدام به تهیة برنامههای ملی ،محلی و بررسییهیای امکیانسینجی
فنی میکند .اهمیت این دو نهاد بهمعنای فقدان دخالت وزارتخانهها و سازمانهای دیگر نیسیت .در
زمینة طرحهای جام سرزمین طبق قانون رایزنی با وزارتخانههای ونا ون ضروری است (توفییق،
 ،0711ص.)101
مبانی قانونی طرحهای جامع سرزمينی و معرفی اجمالی طرحهای جامع پيشين سرزمين در کرة جنوبی

مبانی قانونی تهیة طرحهای کالبدی (سرزمینی) ملی ،عالوه بر قیانون تأسییس وزارت سیاختمان و
ترابری ،نص قانون اساسی کره و همینین ،قانون برنامهریزی جام توسعة سرزمین است .در قانون
اساسی اشاره شده است که «دولت باید از سرزمین ملی و مناب آن حفاظت کند و برنامههایی را که
برای توسعه و استفادة متوازن از آن الزم است ،آماده سازد» .در قانون برنامهرییزی جیام سیرزمین
تصریح شده است این قانون «ناظر بر برنامههای جام و اساسی بلندمدت اسیت کیه بایسیتی هیم
هدف و هم اصول هدایتکنندة محل و مقیاس تأسیسات طرحهایی باشد که از طریق دولت ملی یا
دولتهای خود ردان محلی اجرا میشوند» (توفیق ،0711 ،ص.)161
نخستین طرح جام سرزمین برای دورة  0036-0010تهیه شد و هدف از اجیرای آن اسیتقرار
مراکز رشد ییرامون یایتخت و در کمربند صنعتی ساحلی جنیوب شیرقی کشیور بیهمنظیور ایجیاد
زیرساختهای الزم برای توسعة شتابان اقتصادی بود.
دومین طرح جام سرزمین برای دورة  0016-0000تهیه شد و هیدف آن توزیی جمعییت در
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مناطق شهرستانی و نیز ارتقای کیفیت محیط زند ی با کاهش هجوم جمعیت به منطقیة یایتخیت و
همزمان توسعة شهرستانها بود.
سومین طرح جام سرزمین برای دورة  0006-6110تهیه شد و بر یراکنش توسعة منطقیهای از
طریق سترش مراکز صنعتی در ساحل غربی و شهرستانها بهمنظور ارتقای سطح رفیاه عمیومی و
حفاظت محیط طبیعی تأکید میکرد.
همان طور که ییداست ،هدف برنامة جام سرزمین از ایجاد «قطبهای توسعه» در دهیة ،0031
نخست به «توسعة سراسری» در دهة  ،0011سپس به «توسعة متوازن» در دهة  0001متحیول شیده
است .در برنامة نخست ،از سویی بر «محیط تولید» (فراهمکردن محیط مناسب برای رشد سری ) و
از سویی دیگر ،بر ایجاد «مجموعهها یا مراکز شهری» تأکید شده است .در برنامة دوم به ترتیب ،بر
«محیط زند ی» و «توزی مراکز شهری» تأکید شده ،و در برنامة سوم «محیط زیست» و «مشیارکت
در مجموعههای شهری» هم اهمیت یافته است (شکل .)6
محیط تولید

محیط طبیعی

محیط زند ی

دهة 0001

توسعه متوازن

دهة 0011

توسعه سراسر
سرزمین
دهة 0031
توسعه قطبهای رشد

ایجاد مراکز شهری

بخش مراکز

مشارکت در این

شهری

مرکز

شکل  .2سیر تکامل طرحهای آمایش سرزمین در کرة جنوبی (توفیق ،1831 ،ص)121
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بررسی چهارمين طرح جامع سرزمين در کرة جنوبی

ویه یهای اساسی این طرح عبارت است از الف) اهمیت به حفاظت محیط زیسیت ب) اهمییت
به مشارکت مردم و بهادادن به روش یایینبهباال بیا کسیب نظیر میردم و حکومیتهیای محلیی و
نجاندن این نظرها در ویرایش نهایی طرح ج) توجه به افق بلندمدت ،یعنی افیق ( 6161توفییق،
 ،0711ص .)660-662این طرح مهمترین مسائل و مشکالت سرزمینی کنونی کره را به این شیرح
برشمرده است:
الف) تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت در یایتخت :منطقة یایتخت با  06درصید مسیاحت کشیور
بیش از  10درصد جمعیت و  00درصد شرکتهای صنعتی را در خیود جیای داده اسیت.
نتیجة هجوم جمعیت به منطقیة یایتخیت افیزایش قیمیت زمیین ،کمبیود مسیکن ،ازدحیام
رفتوآمد ،وایس رایی محیط زیست و مانند اینهاسیت کیه همگیی عوامیل آسییبییذیری
امنیت کشور به شمار میروند.
ب) کاهش کیفیت زند ی به علت آسیبهای محیطی :طبیعت و چشمانیدازهای زیبیا بیهدلییل
توسعة یرشتاب در کرة جنوبی آسیب دیده است .در دنیای کنیونی کیه بیهطیور روزافیزون
بازر انی جهانی به مسیائل زیسیتمحیطیی یره مییخیورد ،حفاظیت محییط زیسیت در
رقابتیذیری ملی نیز اثر می ذارد.
ج) کمبود زیرساختها و رقابتیذیری کشور :زیرساختهای راه زمینی ،ریلی ،بندر ،فرود یاه
و سیستم توزی و اتصال میان شبکههای ترابری در حد دلخواه نبوده و مانعی در برابر رشد
اقتصادی کشور است.
ایدة اساسی طرح را میتوان در کلمة یکپارچگی خالصه کرد :یکپارچگی مناطق ونا ون کیرة
جنوبی ،یکپارچگی کرة جنوبی و شمالی ،یکپارچگی با شمال شیر آسییا و سیرانجام یکپیارچگی
توسعه و محیط زیست.
اهداف اصلی طرح را میتوان در چهار هدف سرزمین متیوازن ،سیبز ،بیاز (دهکیدة جهیانی) و
واحد خالصه کرد .در طرح جام سرزمین برای نیل به هدفهای یادشده ینج راهبرد اصیلی دنبیال
شده است که عبارتاند از (توفیق ،0711 ،ص:)163-177
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-

نخست) ایجاد محورهای باز و یکپارچه (کره به مثابة دروازة شمال شرقی آسیا)

-

دوم) سترش رقابتیذیری منطقهای با تمرکززدایی از منطقة یایتخت

-

سوم) ایجاد محیط زیست سالم و دلپذیر

-

چهارم) ایجاد شبکههای سری

-

ینجم) ایجاد زمینههای همکاری میان دو کره.
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برنامهریزی منطقهای در کرة جنوبی

در سالهای اخیر برنامهرییزی منطقیهای تمرکیز عمیدة سیاسیتگذاران و دانشیگاهیان را بیه خیود
اختصاص داده و اهمیت زیادی بین آنها یافته است .برنامهریزی منطقهای بیا توجیه بیه مشیکالت
منطقهای ،محدودیت مناب و دید اههای دولت هر کشور متفاوت خواهد بود .از کرة جنوبی اغلیب
بهعنوان نمونة موفقی در سیاستگذاری و برنامهریزی منطقهای یاد میشود.
از سال  0007یس از یایان جنگ با کرة شمالی با یشیتیبانی همیهجانبیة ایالیت متحیدة آمریکیا
برنامهریزی رشد اقتصادی کرة جنوبی بر یایة تمرکز فضای توسیعه و درآمید آغیاز شید .دو شیهر
بزرگ س ول و یوسان با استدالل کارایی اقتصادی در برنامهریزی مرکزی کره بهعنوان قطیب رشید
در اولویت قرار رفتند و رشد شتابانی کردند .حساسییت یدافنیدی کشیور در کنیار تیراکم بیاالی
جمعیت در شبهجزیرهای محدود ،لزوم تنظیم فضای رشد را از طریق برنامیهرییزی جیام توسیعة
زمینهای ملی در سال  0027ثابت کرد.
همینین ،از اواخر دهة  0021تمرکز بیشازحد در دو شهر بزرگ و تشدید شیکاف درآمیدی و
رفاه اجتماعی بین جوام شهری و روستایی به زیان توسعة کشور ارزیابی شید .ازایینرو ،سیاسیت
منطقهای برای یخش فضای توسعه و در نتیجه ،نیل به تعیادلهیای منطقیهای بیهکیار رفتیه شید.
مجتم های صنعتی همراه با ییشبینی معافیتهای مالیاتی ،یارانه و تأمین خدمات زیربنایی و کنترل
قیمت زمین آنها ،در کشور توزی شدند .طرح «اجتماع جنبش جدید» با بسیج نیروهای ملی بیرای
بهبود زند ی روستاییان آغاز شد که اینک تجربة موفقی بین کشورهای جنوب معرفی شده است.
قیمت ذاری محصوالت کشاورزی به نف روستاییان چرخش یافت و سیاستهیای میؤثری در
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تحدید رشد جمعیت و فعالیت در دو شهر بزرگ اعمال شید .در واقی  ،دولیت کیه همیشیه نقیش
اصلی در هدایت توسعة کرة جنوبی را به عهده داشت ،در زمانی برنامهرییزی منطقیهای را بیهکیار
رفت که ثمرات رشد اقتصادی ظاهر شده بود و همزمان با کاهش اختالف منطقهای ،تیداوم رشید
اقتصادی را بهقوت در نظر داشت و تجربه کرد (صرافی ،0733 ،ص.)21
بهتدریج این برنامهریزی باعن شد جمهوری کره رشد سری اقتصادی و تحول در اقتصاد خود
را تجربه کند .تحول در اقتصاد کره طوری رقم خورد که اقتصاد مبتنی بر کشیاورزی کیره بیه ییک
اقتصاد صنعتی مدرن تبدیل شد .این تغییرات تأثیر زیادی بر این کشور داشت .این برنامه باعن شد
کرة جنوبی با مشکالت مختلف منطقهای از جمله نابرابری مناطق شیهری و روسیتایی ،و نیابرابری
کالنشهرها با بقیة شهرهای کرة جنوبی همراه شود .از طرفی ،دولیت مرکیزی کیرة جنیوبی بیرای
رسیدن به مناف حداکثری از توسعة ملی سیاستهایی مثل افزایش سرمایه یذاری در چنید منطقیة
خاص مثل کالنشهرهای یوسان و س ول ،و رایش به قطبیشدن را ییش رفت که ایین خیود بیر
مشکالت منطقهای کیره افیزود .بیرای حیل ایین مشیکالت در دهیة  0031اقیدامات مثبتیی مثیل
برنامهریزی توسعة منطقهای با هدف یخش فضای توسعه و تشیویق توسیعة متیوازن انجیام رفتیه
است ) .(Mawson, 2010, p.2تا سال  0010سیاستهای منطقهای که در کرة جنیوبی شیکل رفتیه
است ،بخشی از استراتهی توسعة ملی اقتصادی بود .برنامهریزی منطقیهای تیا سیال  0010بیهدلییل
قوانین محکم دولت مرکزی ،فقدان بودجة منطقهای ،نبود شرایط و زیرساختهیای الزم و نگیرش
حرفهای برنامهریزان و استقبالنکردن آنها از نظرهای مردم با مشارکت بسییار محیدود شیهروندان
همراه بود .از سال  0010دولت کره برای ایجاد اصالح در فراینید برنامیهرییزی و تیأثیر مشیارکت
شهروندان مقررات توسعة منطقه ای را ایجاد کرد .دولت کره بیرای حصیول اطمینیان از مشیارکت
شهروندان سه روش را در نظر رفت که عبیارتانید از شیکل ییری کمیتیة مشیورتی متشیکل از
شهروندان ،بررسی و نظارت شهروندان به برنامهها و تشکیل کنفرانس ،و جلسیات عمیومی بیرای
آ اهی از نظرهای شهروندان

(1993, p.1

 .)Kent,امروزه نیز عالوه بر تالش برای افزایش مشارکت

مردم سیاستهای منطقهای با درنظر رفتن عوامل اجتماعی و بخشی از مسائل که قبالً نادیده رفته
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شده ،شکل می یرد که بسیار کاملتر از قبل است .کرة جنوبی برای آغاز فعالیت توسعهای خود در
زمینة اقتصاد به توسعة صنعتی -تکنولوژیکی روی آورد و برای تحقق این اهیداف از سیال  0026تیا
 0000شش برنامة توسعة صنعتی  -تکنولوژیکی را اجرا کرد .اجرای این برنامهها و اتخاذ راهبردهای
مختلف بهکار رفتهشده ،کشور کره را به شکل کنونی خود مبدل کرده است (تشکینی.)0713 ،
در واق  ،از دهة  0021جمهوری کرة جنوبی با ساخت مجتم های صنعتی و توسعة متمرکز در
برخی مناطق به رشد اقتصادی سریعی دست یافت .ا رچیه در ایین فراینید ،برخیی منیاطق رکیود
اقتصادی نسبی داشتند ،فاصلة بین مناطق بهتدریج سترش یافت .بنیابراین ،دولیت کیره ابزارهیای
سیاسی مختلفی را بهمنظور ترویج برابری منطقهای و افزایش رقابت صنعتی دنبال کرد .بیهوییهه ،از
دهة  6111میالدی ،یروژههای ملی مانند توسعة «شهرهای خال » خارج از محیدودة مادرشیهری و
همینین ،سیاستهای ارتقای «مناطق اقتصادی» بزر تر در دستور کار قرار رفت .با این حال ،ایین
سیاستها بهدلیل شکست در برآوردهکردن تقاضای ظرفیتسازی مناطق درحالتوسعه مورد انتقیاد
قرار رفت .بنابراین ،دولت کره یارادایم سیاست منطقهایاش را تغییر داد تا میردم در ایین منیاطق
بتوانند سهمی در توسعة منطقهای داشته باشند .ویه یهای اصلی یارادایم جدید عبارتاند از:
 رویکرد یایینبهباال -رشد درونزا با تمرکز بر هویت منطقهای و تخصص رایی

0

 بستة حمایتی دولتی 6شامل حذف نظارت دولتی و یارانه و تقویت حکمرانی همکارانه بین نوآوری بازیگران منطقهای.7این سیاستهای منطقهای قصد دارد مکانهای زند ی جذاب و مشاغل با کیفیت بیاال را ایجیاد
کند ( .)Kim & Lim, 2016, p.1این تغییر یارادایم در سیاسیت منطقیهای را مییتیوان در جیدول 0
مشاهده کرد.

1. Regional identity and specialization
2. Government package support
3. Regional innovation actors
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جدول  .1تغییر پارادایم در سیاست منطقهای کرة جنوبی

محدودیتهای سیاستهای پیشین
منطقهای

تخصص رایی

حمایتی دولتی

 -توزی بیمالحظة مناب و توسعة بیش

بستة

مدل رشد اقتصادی با تمرکز بر توسعه

اصول اصلی سیاستهای کنونی

از اندازة مناطقی خاص
حمایت دولتی بخشی
 حمایت بخشی هر وزارتخانه -نظارت دولتی و نبود مقرراتزدایی

شبکه

 -تمرکز بر رقابت صنعتی با رهبری

 مقرراتزدایی اساسی و بستة حمایتی برای صنای تخصصیH/W+S/W

رویکرد پایین – باال از طریق شبکة منطقهای
 شبکهای قوی برای اقتصادی خال بین شهرداریهای محلی وسازمانهای نوآور از طریق مرکزی برای اقتصاد خال و نوآور

به منظور

حمایت از راهاندازی کسبوکار و
سکونت

خال

 -مهندسان فنی برای مناطق خاص

محیطی برای جذب مردمی

تربیت مهندسان فنی

منب :

 -استفادة حداکثری از قطبها

 -حمایت سفارشی از طریق همگرایی

دولت مرکزی

 -فقدان سیاستی جام

 اکوسیستم تخصصیشده برای اقتصادی خال در هر منطقهبسته حمایتی برای اثر حداکثری

نوآوری

رویکرد باال – پایین

مدل اقتصادی فعال با تمرکز بر تخصصگرایی منطقهای صنایع

محیطی برای دعوت از مردم خالق
 تسهیالت شهری جذاب ،ایجاد شغل ،مزایای مالیاتی و فضاییخال برای ارتبا و تبادل.

Kim & Lim, 2016, p.13

نهاد و فرایند برنامههایمنطقهای دركرةجنوبي

تهیة برنامههای منطقهای بر عهدة استانداران است .ابتدا ییشنویس طرح توسط استاندار تهیه شیده،
سپس برای تصویب به وزارت ساختمان و ترابری ارسال میشود و با بر زاری جلسات عمیومی و
براساس قوانین تصویبشده و قوانین طرحهای باالدست تصویب میشود .آغاز سیکل برنامهریزی
از ییشنویسی از رهنمودهای کلی آغاز میشود که عموماً مشتمل بر یک ارزیابی از شرایط خارجی،
اهداف مقدماتی ،اهداف کالن ،و رهنمودهای سیاستی است .با آغاز برنامة ینجم ،بخش دیگری نیز به
فرایند برنامهریزی این کشور افزوده شده اسیت و آن بیهبحین ذاشیتن سیطوح مختلیف هیدف و
زینههای سیاستی در سطح جلسات عمومی است و ییش از آنکیه رهنمودهیا تصیویب شیوند ،بیه
وزارتخانههای دولتی ارسال میشوند ).(Mawson, 2010, p.2
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سير تحول برنامهریزی شهری در کره با مرور سابقة برنامهریزی در سئول

در سال  0071اولین برنامة شهری مدرن برای س ول تصویب شد که اجراییی نبیود .بعید از آن ،در
سال  ،0071برنامة چوسن تأسیس شد که اولین شروع واقعی برنامهریزی شهری مدرن در کره بود.
ییشبینی جمعیت هدف  311هزار نفر تا سال  0000که شهر را به مناطق خیاص ماننید مسیکونی،
تجاری ،صنعتی و . . .تقسیم میکرد و جادهها را با توجه عرض آن به سه نوع شریانهیای بیزرگ،
خیابانهای متوسط و کوچههای کوچک تقسیم میکرد.
در سال  ،0010برنامهریزی شهری بهدلیل تحوالت اجتماعی متعدد مختل شد .در طیول جنیگ
کره بسیاری از بخشهای کره تخریب شد و دولت کره اولین طرح شهری مدرن را برای بازسیازی
قسمتهای تخریبشده توسط برنامهریزان کرهای تهیه کرد .این طرح در سال  0006تهیه شید کیه
براساس قانون برنامهریزی سال  0071شامل منطقیهبنیدی ،تنظییم زمیین و سیاختوسیاز جیاده و
یروژههای دیگیر بیود .ایین طیرح در تیاری  60میارس  0006تصیویب شید و نقطیة عطفیی در
برنامهریزی شهری کرة جنوبی بود.
در دهة  0021برنامههای توسعة اقتصادی در سطح ملی که بیشتر برای توسعة شیهرهای بیزرگ
مثل س ول تهیه شده بود ،آغاز شده و باعن شد تا سال  0027جمعیت س ول به بییش از  7میلییون
نفر افزایش یابد و  307/61کیلومتر مرب به مساحتش افزوده شود .بهدلیل رشد اقتصادی ،مهیاجرت
از اطراف به س ول زیاد شد و به همین دلیل دهة  0021را دورة مهاجرت مینامند .در ایین فراینید،
بیش از  01درصد از مردم برای سکونت به شهرها مهاجرت کردند و منطقة مادرشیهری کیه فقیط
برای  07درصد از زمینهایش را شامل میشد ،مرکز سیاست ،اقتصاد و اجتماع شد .کیفییت بیاالتر
زند ی در مناطق مادرشهری ،نسل جوانتر و تولید ر را جذب خود کرد و در حال حاضر ،نزدیک
به نیمی از جمعیت کره در منطقة مادرشهری زند ی میکنند (.)MOLIT, 2014
در سال  0022طرح جام شهری با هدف جمعیت ینج میلیون نفری تا سال  0010و چشمانداز
یک شهر مدرن اعالم عمومی شد .این طرح بهعنوان اولین طرح جام شیهری بیود کیه عیالوه بیر
حوزة کالبدی ،حوزههای اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل میشد .با رسیدن جمعیت بیه  0میلییون
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نفر تا سال  0031این طرح در سال  0036بازبینی شد و بهدلیل رشد بیشازحد و فراتر از ییشبینی
با مشکالت متعددی روبهرو شد ،و در نهایت ،با شکست مواجه شد .دومین طرح جام شیهری در
سال  0036با توجه به طرحریزی جمعیت غیرواق بینانه و تغییر سیاستهای سرمایهای باطیل شید.
در دهة  0011الگوی برنامهریزی در کرة جنوبی تغییر یافت ،بهطوری کیه سیاسیت از محیدودیت
توسعه به توسعههای جدید شهری تبدیل شد .طرح جام تهیهشده در سال  0011برای آمادهسازی
برای بازیهای المپیک در سال  0011بود کیه بیا تجدیید نظیر در سیال  0011مواجیه شید .بیرای
مدیریت توسعة شهر بعد از بازیهای المپیک ،یک طرح جام شهری در سال  0011به نیام طیرح
جام  6111س ول راهاندازی شد و بعد از  0جلسة عمومی ،سرانجام در سال  0001تصویب شد و
به اولین طرح جام قانونی تبدیل شد .در جوالی  ،0000س ول استقالل کامل در تهیة برنامیههیای
شهری را بهدست آورد و با توجه به اهداف جدید مربو به رفاه اجتماعی ،فضای باز ،ییار هیا و
جز آن طرح جام  6100در سال  0003اعالم شد (( )Sehoon, 2009, p.20شکل .)7

شکل  .8تصویر ساختار فضایی منطقة پایتختی )(Sehoon, 2009, p.47
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ساختار برنامهریزی شهری دركرةجنوبي

ساختار برنامهریزی شهری در کرة جنوبی سیستمی سهالیه است که در سطح باالی آن ،طرح جام
شهری قرار دارد و مسیر رشد بلندمدت و تصویر آیندة شهر را شرح میدهد .در سطح بعید برنامیة
مدیریت شهری قرار دارد که به برنامة شهر را با قوانین محکم و الزامآور و جزئیات عینیی تشیریح
میکند و در سطح یایین ،اجرای برنامهها قرار دارد که نحوة اجرای برنامهها و اسیتراتهیهیای الزم
را بررسی میکند (.)Sehoon, 2009, p.40
طرح جامع

رح جام یک طرح فرا یر ،سترده و مفصل است که ساختار فضایی شهر و مسیر توسیعة شیهر
در درازمدت را تشریح میکند و راهنمایی برای طرح مدیریت شهری بیه حسیاب مییآیید .طیرح
جام اهداف و استراتهیها از قبیل توسعة زیرمنطقهای،کاربری زمین ،بازسازی و نوسیازی ،تیأمین
مسکن ،بهبود سیستم حملونقل و توزی مواد ،توسعة خیدمات اطالعیات و ارتباطیات ،توسیعه و
ترویج اقتصاد ،صنعت ،جامعه و فرهنگ ،حفظ محیط زیست و مدیریت ییار هیا و فضیای سیبز،
ایمنی و ییشگیری از فاجعه و همینین هزینیة الزم بیرای یییادهسیازی طیرح را بررسیی مییکنید.
طرحهای جام در برنامههای بلندمدت بیستساله در کرة جنوبی تهیه میشود.
تهیة طرحهای جام در کرة جنوبی بر عهدة شهردار شیهر اسیت ،امیا توسیط دولیت مرکیزی
(وزارت ساختمان و ترابری) تصویب میشود .طرح جیام شیهری ابتیدا بیا همکیاری شیهردار و
نهادهای مرتبط شکل می یرد و یس از آن با تشکیل جلسیات عمیومی و بحین و فیتو یو بیا
شورای شهر تکمیل مییشیود .یییش نیویس نهیایی طیرح جیام از طرییق بررسیی کمیتیة دائمیی
برنامهریزی شهری و مشاوره با کمیتة برنامهریزی شهری شیکل میی ییرد .سیپس ،شیهردار شیهر
ییشنویس نهایی را به وزارت ساختمان و ترابری تقدیم میکند .بعد از مذاکره و فتو و با سران
مراج ذیربط مرکزی ،و مشورت با نهادهای خاص وزیر ساختمان و ترابیری از طرییق قطعنامیة
کمیتة مرکزی برنامهریزی شهری ،طرح را تصویب میکند ،سپس ،طرح تصویبشیده بیه شیهردار
شهر بازمی ردد و طرح توسط شهردار اعالن عمومی میشود و اقدامات الزم بیرای اجیرای طیرح
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انجام می یرد )( (Sehoon, 2009, p.24شکل  .)1برای نمونه در طرح جام س ول  ،6161بیا توجیه
به ساختوساز شهر جدید اداری در استان چونگبو  ،بسیاری از عملکردهای دولیت مرکیزی از
س ول جابهجا شد و در نتیجه ،طرح جام  6161س ول برای مینعکسکیردن تغیییرات در سیاختار
فضایی شهری س ول و ییشنهاد جهت توسعة شهر تهیه شد .طرح جام س ول برنامیهای بلندمیدت
است که چشمانداز و ساختار فضایی و جهت توسعة س ول را برای  61سال آینده مشخص میکند.
این طرح جام نهفقط شامل جنبة فیزیکی ،بلکه جنبههای اجتماعی و اقتصادی را نیز دربرمی ییرد
و مبتنی بر مشارکت مردم است .طرح جام هر ینج سیال بیه تجدیید نظیر نییاز دارد تیا تغیییرات
فیزیکی و اجتماعی در آن منعکس شود

)(Sehoon, 2009, p.30

تهیة ییشنویس اولیة طرح توسط شهرداری

 تشکیل جلسات عمومی در حضور مردم -مشورت با کمیتة برنامهریزی شهری

تهیة طرح ییشنهادی توسط شهردار و ارسال
به وزارت ساختمان و ترابری

بررسی طرح و تصویب آن توسط وزارت
ساختمان و ترابری

باز شت طرح نهایی تصویبشده به شهردار

اعالن عمومی توسط شهردار
شکل  .1نمودار روند تهیه و تصویب طرح جامع شهری در کرة جنوبی ()Sehoon, 2009, p.26

آموزههای نظام برنامهریزی فضایی کرة جنوبی بهمنظور کاربست در شرایط ایران

33 

برنامة مدیریت شهری

بهمنظور توسعه ،حفظ و نگهداری شهرها برنامة مدیریت شیهری تهییه مییشیود .برنامیة میدیریت
شهری به نظارت بر مدیریت منطقهبندی ،نصب و راهاندازی تأسیسات در شیهر و تعمییر و بهبیود
شهر در حوزههای مختلف ،همینین ،یروژههای توسعة شهری مییردازد .هدف از تهیة برنامههیای
مدیریت شهری در کرة جنوبی ارائة راهنمایی برای اجرای برنامه و نظارت بر فعالیت ساختوسیاز
ساختمان است .طرح مدیریت شهری برای شکلدهی مشخصتر به طرح جام ایجاد شیده اسیت.
برنامة مدیریت شهری خود از طرح منطقهبندی ،طرح تأسیسات شهری ،برنامة تعمییر و نگهیداری
شهر و طرح تفصیلی مناطق تشکیل شده است (.)Sehoon, 2009, p.26

الف) طرح منطقهبندی :از طریق سیستم منطقهبندی میتوان کاربری زمین را کنترل کیرد .ایین
طرح بهمنظور استفادة مؤثرتر از زمین و بهبود رفاه و آسایش مردم تهیه میشود .در حال حاضیر در
کرة جنوبی شهرها به مناطق مسکونی ،تجاری ،صنعتی و فضای سبز طبقهبندی میشوند که منطقیة
مسکونی خود به مسکونی خصوصی ،مجتم های مسکونی و مناطق نیمهمسکونی منیاطق تجیاری
به مراکز تجاری ،تجاری عمومی ،تجاری محلیهای و منیاطق توزیی منیاطق صینعتی بیه صینعتی
خصوصی ،صنعتی عمومی و نیمهصنعتی و منطقة فضای سبز بیه منیاطق حفاظیت از فضیای سیبز،
تولید فضای سبز و فضای سبز طبیعی تقسیم میشوند (( )Sehoon, 2009, p.46شکل .)0
ب) طرح تسهیالت شهری :در طرح مدیریت شهری دربارة توزی متعادل تسیهیالت در نقیا
مختلف شهر تصمیم یری میشود .در مقررات مربو به تسیهیالت شیهری در کیرة جنیوبی ،ایین
تسهیالت به فضایی ،فرهنگی و ورزشی ،ترافیک ،توزی و عرضه ،بهداشت ،زیرساختهای محییط
زیست و ییشگیری از فاجعه تقسیمبندی میشوند (جدول .)6
ج) برنامة تعمیر و بهبود شهر :این برنامه بهمنظور بهبود کیفیت محیطهای شهری بهخصیوص
مناطق مسکونی تهیه میشود که در آن نحوة بهبود عملکرد شهر مد نظر است .برنامیة بهبیود شیهر
خود به چند یروژة بهبود محیط شهری ،بهبود محییط مسیکونی ،توسیعة مجیدد مسیکن و ییروژة
بازسازی مسکن تقسیم میشود .یروژة بهبود محیط شهری بازسازی مناطق شهری را کیه وضیعیت
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وخیمی دارند ،بررسی میکند و به دنبال حل مشکالت شهری است .یروژة بهبود محییط مسیکونی
بیشتر شرایط برای بهبود محل اقامت شهروندان کم درآمد بررسی میکند و بیشیتر بیه دنبیال رفی
نیازهای این دسته از شهروندان است .یروژة توسعة مجدد مسکن شرایط بهبود مناطق مسیکونی بیا
زیرساختهای ضعیف را بررسی میکند .یروژة بازسازی مسکن هم به دنبال بهبود شیرایط منیاطق
مسکونی فرسوده با زیرساختهای مناسب است (.)Sehoon, 2009, p.51

د) طرح تفصیلی :در کرة جنوبی طرح تفصیلی برای هر یک از مناطق شهری تهیه میشود کیه
قوانین دقیق و جزئی را برای هر یک از مناطق شهری تهیه میکند .طرح تفصیلی بیه دنبیال توجییه
کاربری زمین ،بهبود عملکرد و چشمانداز شهر ،ایمنسازی محیط شهر و مدیریت نظیاممنید شیهر

است (.)Sehoon, 2009, p.54

شکل  .5نقشة منطقهبندی سئول )(Sehoon, 2009, p.47
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جدول  .2تقسیمبندی تأسیسات شهری در کرة جنوبی

فضایی
فرهنگی و ورزشی
ترافیک
توزی و عرضه
بهداشتی
محیط زیست
ییشگیری از فاجعه
منب :

میدان ،پارک ،فضای سبز ،فضای باز عمومی ،پارک و ...
مدرسه ،کتابخانه ،زمین بازی ،امکانات ورزشی ،مراکز فرهنگی ،مرکز تحقیقات ،مرکز
رفاه اجتماعی ،مرکز آموزش جوانان و...
جاده ،یارکینگ ،راهآهن ،بندر ،فرود اه ،کانال ،ایستگاه اتوبوس ،مدرسة آموزش
رانند ی ،مرکز معاینة خودرو و ....
تأسیسات توزی آب ،تأسیسات توزی بر  ،تأسیسات توزی از ،تأسیسات توزی
ارتباطات و ...
بیمارستان ،کشتار اه ،ورستان ،کورههای جسدسوزی و...
تصفیهخانة آب ،سیستم دف فاضالب ،محل دف زباله ،محل دف زبالههای درمانی
مخازن ذخیرهسازی ،آتشنشانی ،تأسیسات دف آبهای سطحی و ....

Sehoon, 2009, p.50

تهیة برنامة مدیریت شهری :ییشنویس برنامة مدیریت شهری توسط رئیس بخش تهیه میشود
و بعد از جلسات عمومی و مشاوره با کمیتة برنامهریزی شهری ،برای تصیویب بیه شیهردار شیهر
تحویل داده میشود و یس از بازبینی برنامه توسط کمیتة دائمی برنامهریزی شهری ،توسط شیهردار
شهر تصویب می شود و یس از آن ،برنامة تصویبشده به رئیس بخش بازمی ردد ،سیپس ،توسیط
آن اعالن عمومی میشود .رئیس بخش موظف است اقدامات الزم برای اجرای برنامه را انجام دهد
(( )Sehoon, 2009, p.54شکل .)2
تهیة ییشنویس اولیة طرح
تشکیل جلسات عمومی در حضور مردم
تهیة طرح ییشنهادی توسط رئیس بخش و ارسال به
شهرداری
بررسی طرح و تصویب آن توسط شهردار شهر
باز شت طرح نهایی تصویبشده به رئیس بخش
اعالن عمومی توسط رئیس بخش
شکل  .6نمودار بررسی روند تهیه و تصویب برنامة مدیریت شهری در کرة جنوبی
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جدول  7طرح جام  ،برنامة مدیریت شهری و طرح اجرایی را با یکدیگر مقایسه میکند.
جدول  .8مقایسة طرحهای جامع و برنامة مدیریت شهری و طرح اجرایی

برنامة

طرح جامع

طرح مدیریت شهری

طرح فضایی یایه و مسیر توسعة

روش و روال مشخص توسعه و

بلندمدت

محدودیتها و مرزهای توسعه

طرح فیزیکی و اجتماعی -اقتصادی

طرح فیزیکی

یروژههای خاص براساس طرح

برنامهریزی زمین و استفاده از

برنامهریزی زمین و استفاده از

قانون و مقررات مربوطه

قانون و مقررات مربوطه

شهردار و فرماندار

شهروندان

شهروندان

 61سال (هر  0سال بازنگری

 01سال (هر  0سال دوباره

میشود)

تنظیم میشود)

موضوع
هدف
مشخصه

حقو زمین برنامهریزی زمین و استفاده از قانون
الزام اجرایی
دورة طرح

طرح اجرایی
اجرای یروژه

-

جمعبندی و نتيجه
مطالعة تاری توسعه در کرة جنوبی نشان میدهد عالوه بر شیرایط سیاسیی و بیینالمللیی مسیاعد،
برنامهریزی دقیق ،منسجم و طوالنیمدت نقش بسیار مهمی در توسیعة ایین کشیور داشیته اسیت.
دولت و نظام اداری کارآمد با ایجاد ترکیب مناسب و هماهنگ مییان برنامیههیای توسیعة ملیی بیا
الزامات بینالمللی و اجرای بهموق تصمیمهای رفتهشیده ،نقیش اساسیی در توسیعة ایین کشیور
داشتهاند.
تجربة برنامهریزی فضایی در کرة جنوبی شایان توجه است زیرا بهدلیل موفقییت چشیمگیر ،بیا
تغییراتی در بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا (سنگایور ،مالزی ،تایلند و جز آن) بهکار رفته
شده است .افزون بر این ،کرة جنوبی و ژاین تنها کشورهای آسیاییانید کیه سیابقة جیدی در زمینیة
برنامهریزی فضایی و سرزمینی داشتهاند و برنامههای مصوب با موفقیت و بهموق اجرا شیده اسیت.
ویه ی دیگر رشد سری همراه با توزی عادالنه است ،همینین ،اجرای برنامیههیای دولتیی توسیعة
صنعتی ،بهجای آنکه توسط دولت یا با استخدام «امیانی» انجیام ییرد ،بیهطیور مسیتقیم بیه عهیدة
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شرکتهای خصوصی ذاشته شده است .در این میان ،دولت تهیة برنامهها (البته میذاکره بیا بخیش
خصوصی) و کمک به تأمین مناب مالی ارزی و داخلی را تقبل کرده است (شکل .)3
محتوای طرح
اهداف ،استراتهیها،
رهنمودهای توسعة جام

انواع طرح
)6111-0036(NPDPs
طرح توسعة مناطق ویهه

قانون مرتبط
قانون ملی برنامهریزی توسعة
کالبدی ()0027
طرح ملی توسعة کالبدی

طرح توسعة استان
تدوین خطو کالن توسعة
منطقة یایتخت و اجرای یروژه

طرح توسعة شهرستان
طرح مدیریت منطقه یایتخت

طبقهبندی زمینهای ملی در 0
دسته و طبقهبندی تفصیلی آن

 NLUPیایه

استفادههای ویهة زمین

استراتهیها ،رهنمودهای
توسعة شهری و اجرای
طرحهای قانونی (الزام)

()0716
قانون ملی مدیریت و کاربری

NLUPتفصیلی برای
اهداف بلندمدت،

قانون مدیریت منطقة یایتخت

منطقهبندی کاربری زمین
تسهیالت شهری (طرح )0

زمین ()0036 ,0001
طرح ملی کاربری
زمین
قانون برنامهریزی
()0026 ,0030 ,0010
طرح جامع شهری
(02ساله)
طرح مدیریت (5ساله)

توسة شهری (طرح )6
طرح جزئیات ساختوساز

آییننامههای ساختمانی

مشتمل بر کاربرد و ابعاد

()0026
طرحهای مجزای ساختمان
Building Code

ساختمان

 .0تسهیالت شهری شامل  07نوع خدمات اعم از جادهها ،راهآهن ،میدان ساختمانهای عمومی ،تسهیالت تهیه و تأمین آب ،ورستان
 .6طرحهای توسعه شهری شامل طرحهای توسعة مجدد ،طرح های تعدیل مجدد زمین ،طرح توسعة نواحی مسکونی و طرح توسعة
محوطههای صنعتی است.
شکل  .7ساختار برنامهریزی فضایی در کرة جنوبی
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با اینکه مقایسة نظام شهرسازی کرة جنوبی با ایران نیازمند یهوهشی مستقل است .با این حیال،
در مقایسة برنامهریزی فضایی کرة جنوبی و ایران موارد ذیل مشهود است:
نظام برنامهریزی سلسلهمراتبی در تهیة طرحها :برنامهریزی فضایی در کشور کره یک سیسیتم
سلسلهمراتبی مشخص و مدون دارد و هیچیک از طرحها و برنامههیای ییاییندسیت در مقابیل ییا
مخالف طرح یا برنامة باالدست خود نیست ،بلکه در راسیتای آن و بیهمنظیور نییل بیه اهیداف آن
حرکت میکنند .در ایران با اینکه سلسلهمراتبی شبیه به سلسلهمراتب برنامهریزی فضایی این کشور
برای تهیة برنامهها و طرحهای فضایی وجود دارد ،اما توجه بیشتر به تهیة طرحهای شهری معطوف
است .در ایران در زمینة برنامهریزی فضایی ،تعدد و تنوع طرحهای مرتبط و میوازیبیودن آنهیا و
بهویهه ضمانتنکردن اجرای طرحهای مصوب در عمل محسوس است.
مشخصبودن متولی تهیه ،تصویب اجرا و نظارت بر طرحها و هماهنگی بین نهادهاا :تهییة
انواع طرحها و برنامهها در سلسلهمراتب برنامهریزی فضایی بر عهدة مجری طرحها و تصیویب آن
بر عهدة مجری طرح باالدست است .برای مثال تهیة طرحهای شهری در کره بر عهدة شهردار شهر
و تصویب آن توسط وزارت ساختمان و ترابری است ،در حیالی کیه در کشیور میا مجیری طیرح
دخالتی در تهیة طرح ندارد و فقط ملزم به اجرای آن است (و برعکس) .با توجه بیه بررسییهیای
انجام رفته درصد شایان توجهی از طرحهای شهری در کره اجرا میشود که شاید یکیی از دالییل
آن همین نکته باشد .از نکات مثبت و بااهمیت دیگر در برنامهریزی شهری این کشور میتیوان بیه
تهیة برنامة مدیریت شهری برای هر یک از بخشهای شهر بهطور مجزا اشاره کرد که به یراکند ی
مناسب تسهیالت و امکانات ،و توسعة متوازن و یراکنده در سطح شهر کمک میکند.
از سوی دیگر ،برنامهریزی فضایی در کرة جنوبی صرفاً بیر عهیدة وزارت سیاختمان و ترابیری
اسییت ،در حییالی کییه در ایییران متییولی برنامییهریییزی کالبییدی وزارت راه و شهرسییازی ،و متییولی
برنامهریزی فضایی یا آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه است.
انسجام و هماهنگی طارحهاا در ساطوح مختلاف :در کیرة جنیوبی سیاسیتهیای کلیی و
خطمشیهای کالن در طرحهای ملی برای طرحهای یاییندست مشیخص مییشیود و طیرحهیای
یاییندست براساس سیاستها و خطمشییهیای طیرحهیای باالدسیت تهییه مییشیود .انسیجام و

33 

آموزههای نظام برنامهریزی فضایی کرة جنوبی بهمنظور کاربست در شرایط ایران

هماهنگی طرحها و برنامههای یاییندست با طرحها و برنامههای باالدسیت در ایین کشیور بسییار
مناسب بوده و این انسجام و هماهنگی باعن توسعه و ییشرفت روزافیزون آنهیا شیده اسیت .در
ایران با وجود تعریفها و تکالیف مشابه قانونی ،در عمل این شرایط محقق نمیشود.
مشارکت مردم :در تهیة طرحها در مراتب مختلف سلسلهمراتب برنامهریزی فضایی کشور کرة
جنوبی مشارکت مردم یکی از اصول یراهمیت است و در مراحل مختلف تهیة طرحها به مشیارکت
و نظر مردم در زمینههای مختلف توجه زیادی میشود .این مشارکت بیا روشهیای مختلیف مثیل
شکل یری کمیتة مشورتی متشکل از شهروندان ،بررسی و نظارت شهروندان به برنامهها و تشیکیل
کنفرانس و جلسات عمومی برای آ اهی از نظرهیای شیهروندان و غییره حاصیل شیده اسیت .در
صورتی که در ایران به مشارکت مردم در تهیة طرحها فقط در زمینة اقتصادی و فروش اورا سهام
توجه میشود و به مشارکت و نظر مردم در زمینههای دیگر توجه زیادی

نمیشود.

فرایند تجدید نظر :فرایند تجدید نظر در همة طرحها و برنامههای تهیهشده در سلسیلهمراتیب
برنامهریزی فضایی کرة جنوبی ملموس است .در برنامهها و طیرحهیای تهییهشیده در ایین کشیور
فرایند بازنگری میداوم و بیهروزرسیانی بیهخیوبی اجیرا مییشیود و در هیر مرحلیه مشیکالت و
نارساییهای طرح و برنامة تهیهشده مورد توجه قرار می یرد و برای رفی آن تیالش مییشیود ،در
حالی که یکی از نقا ضعف در برنامهها و طرحهای تهیهشده برای کشور ما توجه ناکافی به همین
نکته است .این فرایند در طرحهای شهری ایران به کندی شکل می ییرد و عمیالً مفهیوم اسیتمرار
برنامهریزی مغفول است.
توجه به برنامهریزی منطقهای :از دیگر نکات بااهمیت در نظام برنامهریزی کرة جنوبی میتوان
به توجه مضاعف به برنامهریزی منطقهای اشاره کرد .در ایین کشیور توجیه بیه توسیعة متیوازن و
یکپارچه معطوف شده است و دولت مرکزی با تهیة برنامههایی سعی در جلو یری از رشد متمرکز
و نامتوازن دارد .آنها سعی میکنند با بهکار یری ظرفیتهای هر منطقه باعن کاهش اختالف رشد
و توسعة بین مناطق شهری و روستایی و کالنشهرها با سایر شهرها شوند .در ایران نیز برنامهریزی
منطقهای تا چند سال ذشته کمتر مورد توجه قرار میی رفیت ،امیا امیروزه بیا توجیه بیه تربییت
متخصصان ،برنامهریزی منطقهای بیشتر مورد توجه قرار می یرد.
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توجه به محیط زیست :بررسیها نشان میدهد کرة جنوبی از نظر مناب طبیعی بسیار فقیرتیر از
فنکردن توجه خود به مناب طبیعی برای درآمدزایی ،توانسته
ایران است ،اما با برنامهریزی و معطو 
است به این سطح از توسعه و ییشرفت برسد .بنابراین ،متخصصان و کارشناسان ایران نیز میتوانند
با برنامهریزی مناسب و شایسته ،و استفادة بهینه از مناب طبیعی به توسعه و ییشرفت مناسب دست
یابند .کشور کرة جنوبی یکی از متعهدترین کشورها به توافقهای زیستمحیطی بینالمللی اسیت و
این از نکات مثبت این کشور در برنامهریزی فضایی است .امروزه در کشور ایران نییز اهمییت بیه
محیط زیست در طرحها و برنامههای تهیهشده مورد توجه قرار می یرد که البته جای کیار در ایین
حوزه فراوان است (جدول .)1
جدول  .1وضعیت برنامهریزی فضایی در ایران و کرة جنوبی با توجه به معیارها و مؤلفههای مختلف

معیار/مؤلفه

کرة
جنوبی

نظام برنامهریزی
سلسلهمراتبی در تهیة
طرحها
مشخصبودن متولی تهیه،
تصویب ،اجرا و نظارت

بر طرحها و هماهنگی بین
نهادها



ایران

مسئله

راهحل



عدم انسجام و هماهنگی در
برنامهریزی اجرا در ایران

کاستن از تعدد و تنوع طرحهای مرتبط و
موازی و ضمانت اجرای طرحهای
مصوب در عمل

ناهماهنگی بین نهادها و سازمانهای مدیریت یکپارچه در تهیة طرحها با تأکید

بر متولیان تهیة طرحها
مرتبط

انسجام و هماهنگی
طرحها در سطوح مختلف





با وجود تعریفهای مشابه،
محققنشدن این شرایط در عمل

توجه به برنامهریزی
منطقهای





توجه بیشتر در سالهای اخیر بهدلیل
فارغالتحصیالن رشتة برنامهریزی
منطقهای ،اما همینان جایگاه آن در
نظام برنامهریزی کشور مغفول است.

توجه به محیط زیست



با وجود مطرحشدن آن در سالهای
 اخیر ،تأکید و توجه جدی و واقعی در
طرحها و در عمل دیده نمیشود.

فرایند بازنگری و
تجدیدنظر در طرحها





مشارکت مردم



به کندی انجام می یرد.

حداکثر شرکتیذیری اقتصادی و نه

مشارکت واقعی

مشخصبودن سیاستهای کلی و
خطمشیهای کالن در طرحهای ملی
برای طرحهای یاییندست
توجه به راهبردهای منطقهای برای کاستن
از رشد متمرکز ،مشخصکردن جایگاه
برنامهریزی منطقهای در نظام برنامهریزی
کشور و بهکار یری متخصصان
برنامهریزی منطقهای در عمل
در اولویت قراردادن موضوعات
زیستمحیطی در عمل ،و کنار ذاشتن
دستورهای بخشنامهای
تسری در فرایند بازنگری در طرحها با
ایجاد نظام برنامهریزی سلسلهمراتبی
مشارکتدادن مردم در تهیه ،اجرا و
ضمانت اجرای طرحها
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براساس بررسی تجربة برنامهریزی فضایی کره و عوامل موفقیت این شیوه از برنامهریزی که بیا
میزان باالی تحققیذیری آن مشیهود اسیت ،میی تیوان فیت مناسیب خواهید بیود ا یر بیه نظیام
سلسلهمراتبی چهارسطحی برنامهریزی فضایی در ایران بیندیشیم و فعالییتهیای یهوهشیی بنییادی
برای امکانسنجی این موضوع در دستور کار قرار یرد ،بیدین نحیو کیه عمیالً در مقییاس اول بیا
متمرکزکردن طرح جام سرزمین بر مبنای طرحهای فعلی آمیایش سیرزمین ،چشیمانیداز و طیرح
کالبدی ملی برای دورههای بیستساله با امکان تجدید نظر در دورههیای یینجسیاله بیا رویکیردی
اجرایی در دستور کار قرار یرد .در مقیاس دوم طرحهای مطالعاتی کاربردی دیگری بیرای تیدوین
سازوکاری برای تهیة طرحهای فضایی بر مبنای مناطق جغرافییایی کیه در مطالعیات یروه بتیل و
ستیران نیز بر آن صحه ذاشته شده و بارها در مجام دانشگاهی بر ضرورت آن تأکید شده اسیت
این مقیاس باید اولویت جدی نظام برنامهریزی کشور باشید و بیا قابلییت اجراییی تیام ،در عمیل
بهعنوان مفصلی بین طرحهای ملی و طرحهای شهرستانها تعریف شود .این طرحها مییتوانید بیا
محوریت بزرگشهری در هر یک از این مناطق در دستور کار قرار یرد و با توجه بیه آمیوزههیای
برنامهریزی فضایی کرة جنوبی میتوان به نوعی فدرالیسم در حوزة برنامهریزی فضایی اندیشید که
متضمن موفقیت طرحها در اجرا خواهد بود .در مقیاس سوم باید با بیازنگری در شیرایط موجیود،
طرحهای جام شهرستان بهطور جدیتر و اجراییتر ذیل مراتب باالتر سلسیلهمراتیب طیرحهیای
فضایی قرار یرد و استقالل در تهیه و اجرا برای شهرستان و لزوم تبعیت از طرحهای فضایی برای
مناطق ملحوظ شود .در مقیاس چهارم طرحهای مقیاس شهری در دستور کار است که در وضعیت
کنونی شاید جدیترین طرحهایی هستند که در کشور تهیه میشود و البته نارساییهای عمدهای را،
بهویهه در اجرا دارند .که با آموزههای تجربههایی مانند کرة جنوبی و بهویهه سطح دوم طیرحهیای
شهری (برنامة مدیریت شهری متشکل از طرح منطقهبندی ،طرح تأسیسات شهری ،برنامة تعمییر و
نگهداری شهر و طرح تفصیلی مناطق) ،الگوبرداری از این طرحها و مناسبسازی با شیرایط اییران
میتواند متضمن موفقیت طرحهای شهری باشد .نکتة اساسی اینکه تهیة ییشنویس اولیة هر طیرح
توسط مجری طرح و تصویب طرحهای مرتبة یایینتر توسط تهیهکنند ان طرحهیای مرتبیة بیاالتر
میتواند شاهکلید رویکرد واحد در طرحریزی و موفقیت در اجرا باشد.
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