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 چکيده

اقتصاادی باا موفت ات     ةتکامل این معجز. اقتصادی قرن حاضر است های از معجزه نوبیة جدر كرگذاری خارجی  بر سرمایهمبتنی توسعه 
ایان متاهاه باا روش    . پاذیری نن اسات  جناوبی تقتا   ة فضایی كر ریزیبارزترین ویژگی برنامه. ریزی فضایی م سر شده استتام برنامه

چاه نتيای    ة جنوبیكر ةایی در فرایند توسعفض ریزیبرنامه پاسخ به اینکه برایجنوبی را ة توص فی ا تقل لی روند موفت ت توسعه در كر 
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مدیریت  ةمع شهری، برنامای در قاهب طرح جاالیه ریزی شهری ساختار سهبرنامه. شودای و شهری ته ه میسطح جامع سرزم نی، منطته
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 لهئمقدمه و بيان مس

ر واکنش به ریزی فضایی خود را دهنین برناماین قوتنخس 0011 ةاکثر کشورهای جهان در اوایل ده

وضی    آن هیای هیا و ییییید ی  و معضالت ناشیی از نابسیامانی   ة صنعتیتوسعهای روزافزون  تنش

ریزی بررسی نظام برنامهبر این اساس، . ندتزمان تکامل یاف تدریج با  ذشت ها بهو این برنامه کردند

 مبیه نظیا   ییافتن  دسیت  برایمناسب و ارزشمندی  تواند راهنمایفضایی در کشورهای  ونا ون می

کیه   استجنوبی یکی از کشورهای تراز اول آسیا ة کر. باشد برای ایران مطلوب اییریزی فضهبرنام

عنیوان   جنیوبی بیه  ة رکی از . آغیاز کیرده اسیت    ایرانرا همزمان با  ها سکونتگاهزی در سطح ریبرنامه

وییهه در زمینیة    و بیه در سیطح آسییا    سیعة فضیایی  اقتصیادی و تو رییزی  موفق در برنامیه  ای نمونه

که با توجه به معضالت اساسی ایران در این زمینیه،   شودیاد میهای مصوب  یذیری تام طرح تحقق

  .های تجربة کرة جنوبی برای کاربست در شرایط ایران شایان بررسی است آموزه

 جنوبیة اقتصادی کر های جغرافيایی، وضعيت سياسی، اجتماعی ونظری اجمالی به ویژگی

جنیوبی  ة کیر  ةجزییر  شبه ،از نظر وسعت. است رانیا شانزدهم کیبرابر با  جنوبی تقریباًة وسعت کر

عمیران   ةجدیدترین برآورد برنام بر مبنای(. 62، ص0731طال ، ) تر از استان اصفهان است کوچک

 7/1رشید آن حیدود    و نرخ نفر میلیون 01جنوبی حدود ة جمعیت کر( UNDP) سازمان ملل متحد

و اسیت  ( 6110نفیر در سیال    هیزار  211میلییون و   0) یایتخیت ایین کشیور سی ول    . درصد است

میلییون و   7) دائجیو ، (هزار نفیر  311میلیون و  7) یوسان اند از عبارت ی آنترین شهرها یرجمعیت

 (. نفر 212 011) و کوانگجو ،(هزار نفر 303) اینی ون ،(هزار نفر 710

 استعمار بیگانگیان  تحت همواره دوم، جهانی جنگ یایان تا  ذشته سال یانصد یط کره سرزمین

 جنوبی دو بخش به کره تقسیم ،کره یس از استقالل شایان توجه ةاولین حادث. است بوده ژاین ویهه به

در  جیدا  دوره، راهیی  آن بر حاکم سیاسی شرایط مقتضای به کشور دو این از یک هر که بود شمالی و

 ةتوسع، دارد نیز ادامه اکنون هم و شد شروع 0021 ةده از که توجه شایان ةحادث دومین. ند رفت ییش

 متعیدد  هیای  اجیرای برنامیه   بیا  0021 ةده اوایل از کشور این. است جنوبیة کر چشمگیر اقتصادی
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 رشید  به توانست توسعه، های بزرگ صنعتی و مناطق مادرشهری درحالمین مجتم أمانند ت ،توسعه

  (.KRIHS, 2015)یابد  دست ایمالحظه شایان یاقتصاد

 بیه  کشیاورزی،  بیر  مبتنیی  اقتصیاد  بیا  کشوری از وضعیت دهه چندین کرة جنوبی توانست طی

 آسییا  مهم اقتصاد سومین چین، و ژاین کنار در کرة جنوبی امروز. کند  ذر صنعتی اقتصاد با کشوری

تم کشورهای بزرگ اقتصادی جهان اسیت  و در ردة بیس (07، ص0701شیرزادی، )رود  شمار می به

  ذشته قرن نیم طی آن سرانة است درآمد شده سبب کره صنعتی شتابان رشد(. 70، ص0711نرجه، )

(. 11، ص0700زاد، رسیتمعلی )باشید   مثبیت  کیامالً  آن تیراز تجیاری   شیود و  برابیر  611 نزدیک به

 کشیورهای  در صیادرات  تشیویق  تاجرای سیاس هاینمونه ترینموفق از یکی کرة جنوبی عالوه، به

 را قرن بیستم دوم نیمة در کشور این اقتصادی توسعة برخی که طوری شود، بهمی تلقی توسعه درحال

توان بیه سیه   می را کره اقتصادی توسعة. کنندمی توسعه ذکر معجزة دومین ژاین، کشور تجربة از بعد

 (.2، ص0711حسینی، )کرد   به بعد تقسیم 0003و  0011-0002، 0026-0030دورة 

 کرة جنوبی در فضایی ریزیبرنامه

 بیا  ارتبیا   در حکومیت  ةبدنی  توسیط  که شود  فته می اقداماتی مجموعه به فضایی ریزیبرنامه ةواژ

 از اسیتفاده  ةآینید  بیه  نهیا ت نه و  یردمی انجام محیطیزیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، وضعیت

 قیوانین  .شیود  میی  مربو   ذارد، می رثیأت سرزمین ةیهن بر که اتیاقدام از وسیعی طیف به بلکه زمین،

 یکی ها آن مفهوم ولی شوند، می تعریف متنوعیهای  واژه با مختلفهای  ایالت در فضایی ریزی برنامه

 ةجامعی  و ایالت دولت،) سرزمینی والن مس ةهم ،ندمرتبط مرکزی حکومت اب که قوانینی از غیر. است

 عنیوان  بیه   یاه  ایمنطقیه  رییزی برنامیه  ییهیا هزمینی  چنیین  در. کننید  عمیل  هماهنیگ  بایید  (محلیی 

 نییز  را بخشیی  هیای رییزی برنامه خود که شودمی  رفته نظر در فضایی ریزیبرنامه از ای زیرمجموعه

 (.17، ص0710مفیدی، ) شود می شامل

ی بیرای کیل   ابتدا طرح جام  ملی  .استمراتبی  سلسله جنوبیة ریزی فضایی در کرسیستم برنامه

ة ای در کیر متیوازن منطقیه   ةمنظیور توسیع   برای مناطق مختلف به ،یس از آن. شودسرزمین تهیه می

.  ییرد میی  انجیام جدا انه طور  ریزی برای هر شهر بهشود و بعد از آن برنامهریزی میجنوبی برنامه
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تشیکیل شیده   و اجیرای طیرح    ،مدیریت شیهری  ةطرح جام ، برنام ةریزی شهری از سه الیبرنامه

 ،تیر قیرار دارد  ای که در سطح یایینریزی فضایی، برنامهدر این سیستم برنامه کردباید توجه . است

 کرة جنوبی ریزی فضاییتوجه در برنامه شایاندیگر  ةنکت. سطح باالتر در تضاد باشد ةنباید با برنام

هیای   تصویب طیرح  ، وته رف  هر طرح توسط مجری طرح انجام ةنویس اولیییش ةاین است که تهی

 (.0شکل) (MLIT, 2013) باالتر است ةهای مرتبکنند ان طرحتهیه ةتر بر عهدیایین ةمرتب
 

 (Sehoon, 2009, p.26)  ی جنوب ةریزی فضایی در کر مراتب برنامه سلسله نمودار. 1شکل 
 

 جنوبیة کر در فضایی ریزیبرنامه ةيشينپ

ساله آغاز شد و ایین رونید در    ینجهای  با عنوان برنامهة کرة جنوبی های توسعبرنامه 0026در سال 

-02)اقتصیادی   ةتوسیع  ةسیال هیای یینج  برنامه ةجنوبی همگام با مجموعة کر. چند دهه ادامه یافت

 طرح جام  سرزمینی

 ای ریزی منطقه برنامه

 طرح جام  شهری

 طرح مدیریت شهری

 اجرای طرح

 ریزی شهری برنامه



 00                                                    منظور کاربست در شرایط ایران فضایی کرة جنوبی به ریزیهای نظام برنامهآموزه  

  

. تجربه کیرده اسیت   را (0031-6161)قلمرو ملی  ةتوسع ةسالهای جام  دهبرنامه ةمجموع( 0026

 و شید  تأسییس  ملی، هایبرنامه از تعطیلی یس سال دو یعنی ،0000 سال در ودجهب و وزارت برنامه

 شده  ذاشته این وزارتخانه به عهده را دیگر ةوزارتخان چند از توازن ملی ةتوسع ةاجرای برنام اخیراً

 و سیاختمان  وزارت ةعهید  بیه  سیرزمین  جام  ةبرنام به موسوم هایبرنامه اما کماکان تصدی. است

 آلمیان،  هایکشیور  ةشییو  بیه  یعنی تقریباً ،فضایی کالبدی صورت به بیشتر و است ن کشورآ ترابری

 هابرنامه نیز کشور این در .شودمی فرانسه تهیه آمایش سرزمین روش باو متفاوت  ،سوئیس اتریش و

 و بیر  تعطییل  را ملی هایبرنامه دولت 0003 سال از اما ،است شدهمی فرا یر تهیه و صورت ملی به

 خیاص  هیای برنامیه  ةتهی به نیز محلی های برخی دولت ،حال عین در. کرد کیدأت بازارها بیشتر قشن

از  سیرزمینی  جیام   طیرح  در. کننید اقدام می ایمنطقه هایویه ی به توجه با و مناطق در قالب خود

 هاامهبرن جنوبیة کر در. است شده تهیه ساله بیست طرح یک و ساله ده طرح سه 6161 تا 0036 سال

 هدفمنید  و معلوم هاییاستراتهی و دارمشخص، اولویت اهدافی با و رنددا و بخشی کالن ةبیشتر جنب

 (.73، ص0710نا، بی)اند  شده  رفته نظر در برنامه هر برای شرایط متناسب با

 جنوبیة سرزمينی در کر جامعهایطرح

چندین طیرح   ،به بعد 0036عنی از سال ییش، یها    کره از معدود کشورهای آسیایی است که از سال

هیای   توجه بیه طیرح   دالیلاز . است کردهموق  اجرا  ها را به و آن کرده تهیه جام  سرزمین/کالبدی

 00111تنها مساحت جمهوری کیره از   نه. محدودیت زمین است ،جزیره جام  سرزمین در این شبه

درصید   66. ن هیم کوهسیتانی اسیت   درصد سیرزمی  22کیلومتر مرب  بیشتر نیست، بلکه نزدیک به 

را هیا   درصید زمیین   0نزدییک  در مجمیوع،  شهری های   زمین. هم به کشت اختصاص داردها  زمین

(. 111، ص0711توفییق،  ) درصد مسکونی است 6اندکی بیش از  این میزان،دهند که از  می تشکیل

 بیوده  کیلیومتر مربی   نفیر در   100و تراکم جمعیت  ،میلیون 01بالغ بر  6106جمعیت کره در سال 

بلندمدت سرزمین و ترسیم شیکل مطلیوب آن،    ةدطور طبیعی، در چنین وضعی نگاه به آین به. است

جیام   هیای   طیرح  ةدرست از این مناب  محدود با تهی ةکنترل مدیریت و استفاد .اهمیت زیادی دارد

 . یذیر شده است سرزمین امکان
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وزارت ساختمان و ترابری . ان و ترابری استسرزمینی مس ولیت وزارت ساختمهای  طرح ةتهی

ای ییهوهش   کره ةسسؤم»اما نهاد دیگری به نام  ،دار است امور کالبدی را عهده ةتقریباً مس ولیت هم

ییهوهش   ةسسی ؤم. از این دست نقش اساسیی دارد های  طرح ةهم در تهی «انسانیهای  در سکونتگاه

یییش   ةفاعی و مستقلی است کیه بییش از دو دهی   انسانی سازمان یهوهشی غیرانتهای  در سکونتگاه

و هیم مسیائل    ،شیناختی  سسه هم بیه مباحین نظیری و روش   ؤم. سیس شدأت 0013یعنی در سال 

مهیم  های  و استراتهیها  برنامه ةتهی ةسسؤکاربردی مهای  یهوهش. یردازد می سیاستگذاری و علمی

با عقد قرارداد با دولیت   هسسؤماین . مهم ملی استهای  برنامه ةاز جمله تهی ، ونا ونهای  سازمان

سینجی   امکیان هیای   ملی، محلی و بررسیی های  برنامه ةالمللی اقدام به تهیبینهای  مرکزی و سازمان

در . دیگر نیسیت های  و سازمانها  معنای فقدان دخالت وزارتخانه اهمیت این دو نهاد به. کند می فنی

توفییق،  ) ونا ون ضروری است های   با وزارتخانه جام  سرزمین طبق قانون رایزنیهای  طرح ةزمین

 (.101، ص0711

 جنوبیة های جامع پيشين سرزمين در کرهای جامع سرزمينی و معرفی اجمالی طرحمبانی قانونی طرح

سییس وزارت سیاختمان و   أملی، عالوه بر قیانون ت ( سرزمینی) کالبدیهای  طرح ةمبانی قانونی تهی

در قانون . سرزمین است ةریزی جام  توسعقانون برنامه ،ه و همینینترابری، نص قانون اساسی کر

هایی را که  مناب  آن حفاظت کند و برنامه دولت باید از سرزمین ملی و»اشاره شده است که اساسی 

رییزی جیام  سیرزمین     در قانون برنامه. «وازن از آن الزم است، آماده سازدمت ةبرای توسعه و استفاد

جام  و اساسی بلندمدت اسیت کیه بایسیتی هیم     های  ناظر بر برنامه» ین قانونا است تصریح شده

هایی باشد که از طریق دولت ملی یا  سیسات طرحأمحل و مقیاس ت ةکنند هدف و هم اصول هدایت

 (.161، ص0711توفیق، )« شوند می خود ردان محلی اجراهای  تدول

شد و هدف از اجیرای آن اسیتقرار   تهیه  0036-0010 ةنخستین طرح جام  سرزمین برای دور

منظیور ایجیاد    مراکز رشد ییرامون یایتخت و در کمربند صنعتی ساحلی جنیوب شیرقی کشیور بیه    

 .شتابان اقتصادی بود ةالزم برای توسعهای  زیرساخت

جمعییت در   توزیی  تهیه شد و هیدف آن   0016-0000 ةدومین طرح جام  سرزمین برای دور
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یایتخیت و   ةی کیفیت محیط زند ی با کاهش هجوم جمعیت به منطقی مناطق شهرستانی و نیز ارتقا

 .بودها  شهرستان ةهمزمان توسع

ای از  منطقیه  ةتهیه شد و بر یراکنش توسع 0006-6110 ةسومین طرح جام  سرزمین برای دور

منظور ارتقای سطح رفیاه عمیومی و    ها بهطریق  سترش مراکز صنعتی در ساحل غربی و شهرستان

 .کرد تأکید می ط طبیعیحفاظت محی

 ،0031 ةدر دهی « توسعههای  قطب» جام  سرزمین از ایجاد ةهدف برنام ،ییداست طور که همان

متحیول شیده    0001 ةدر ده« متوازن ةتوسع»سپس به  ،0011 ةدر ده« سراسری ةتوسع» نخست به

و ( رشد سری محیط مناسب برای کردن  فراهم)« محیط تولید»از سویی بر  ،نخست ةدر برنام. است

بر  ،به ترتیب دوم ةدر برنام. استتأکید شده  «یا مراکز شهریها  مجموعه» بر ایجاد ،از سویی دیگر

مشیارکت  » و« محیط زیست» سوم ةدر برنامتأکید شده، و  «مراکز شهری توزی »و « محیط زند ی»

 (.6شکل )هم اهمیت یافته است « شهریهای   در مجموعه
 

 (121، ص1831توفیق، )های آمایش سرزمین در کرة جنوبی  ر تکامل طرحسی. 2شکل 

 محیط تولید محیط طبیعی

بخش مراکز 

 شهری

 محیط زند ی

مشارکت در این 

 مرکز

 ایجاد مراکز شهری

 توسعه متوازن

توسعه سراسر 
 سرزمین

 توسعه قطبهای رشد

 0001دهة 

 0011هة د

 0031دهة 
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 جنوبیة بررسی چهارمين طرح جامع سرزمين در کر

اهمییت   (ب اهمیت به حفاظت محیط زیسیت  ( الف از است های اساسی این طرح عبارتویه ی

محلیی و   هیای  باال بیا کسیب نظیر میردم و حکومیت      هب به مشارکت مردم و بهادادن به روش یایین

توفییق،  )  6161یعنی افیق   ،بلندمدت افق توجه به( ج  نجاندن این نظرها در ویرایش نهایی طرح 

 به این شیرح ترین مسائل و مشکالت سرزمینی کنونی کره را  مهماین طرح  (.660-662، ص0711

 :برشمرده است

احت کشیور  درصید مسی   06یایتخت با  ةمنطق: تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت در یایتخت( الف

. صنعتی را در خیود جیای داده اسیت   های  درصد شرکت 00درصد جمعیت و  10بیش از 

کمبیود مسیکن، ازدحیام     یایتخیت افیزایش قیمیت زمیین،     ةهجوم جمعیت به منطقی  ةنتیج

ییذیری    رایی محیط زیست و مانند اینهاسیت کیه همگیی عوامیل آسییب      ، وایسوآمد رفت

 .روندامنیت کشور به شمار می

دلییل   انیدازهای زیبیا بیه    طبیعت و چشم: محیطیهای  کیفیت زند ی به علت آسیب کاهش (ب

طیور روزافیزون    در دنیای کنیونی کیه بیه   . آسیب دیده است کرة جنوبییرشتاب در  ةتوسع

خیورد، حفاظیت محییط زیسیت در      میی  محیطیی  یره   بازر انی جهانی به مسیائل زیسیت  

 . ذارد می یذیری ملی نیز اثر رقابت

های راه زمینی، ریلی، بندر، فرود یاه  زیرساخت: یذیری کشور و رقابتها  یرساختکمبود ز (ج

 و مانعی در برابر رشد بودهترابری در حد دلخواه نهای  و سیستم توزی  و اتصال میان شبکه

 .اقتصادی کشور است

کیرة   یکپارچگی مناطق  ونا ون: یکپارچگی خالصه کرد ةتوان در کلم می اساسی طرح را ةاید

و شمالی، یکپارچگی با شمال شیر  آسییا و سیرانجام یکپیارچگی      کرة جنوبی ، یکپارچگینوبیج

 .توسعه و محیط زیست

و  (جهیانی  ةدهکید ) توان در چهار هدف سرزمین متیوازن، سیبز، بیاز    می طرح را اهداف اصلی

بیال  دن راهبرد اصیلی ینج  های یادشده در طرح جام  سرزمین برای نیل به هدف. واحد خالصه کرد

 (:163-177، ص0711توفیق، )ند از ا شده است که عبارت
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   (کره به مثابة دروازة شمال شرقی آسیا)ایجاد محورهای باز و یکپارچه ( نخست -

 ای با تمرکززدایی از منطقة یایتخت   یذیری منطقه  سترش رقابت( دوم -

 ایجاد محیط زیست سالم و دلپذیر ( سوم -

 های سری     ایجاد شبکه( چهارم -

 .های همکاری میان دو کره  ایجاد زمینه( ینجم -

 جنوبی ة ای در کرریزی منطقهبرنامه

را بیه خیود    سیاسیتگذاران و دانشیگاهیان   ةعمید  تمرکیز ای رییزی منطقیه  برنامه اخیرهای  در سال

ای بیا توجیه بیه مشیکالت      ریزی منطقه برنامه. است یافتهها  و اهمیت زیادی بین آن اختصاص داده

اغلیب   از کرة جنوبی. دولت هر کشور متفاوت خواهد بودهای  ، محدودیت مناب  و دید اهای منطقه

 .شود یاد میای  ریزی منطقه موفقی در سیاستگذاری و برنامه ةنمون عنوان به

آمریکیا   ةایالیت متحید   ةجانبی  شمالی با یشیتیبانی همیه   ةیس از یایان جنگ با کر 0007از سال 

دو شیهر  . تمرکز فضای توسیعه و درآمید آغیاز شید     ةبر یای ة جنوبیکرریزی رشد اقتصادی برنامه

عنوان قطیب رشید    ریزی مرکزی کره بهبزرگ س ول و یوسان با استدالل کارایی اقتصادی در برنامه

حساسییت یدافنیدی کشیور در کنیار تیراکم بیاالی       . در اولویت قرار  رفتند و رشد شتابانی کردند

 ةرییزی جیام  توسیع    زوم تنظیم فضای رشد را از طریق برنامیه ای محدود، ل جزیره جمعیت در شبه

 .ثابت کرد 0027های ملی در سال زمین

ازحد در دو شهر بزرگ و تشدید شیکاف درآمیدی و    تمرکز بیش 0021 ةاز اواخر ده ،همینین

سیاسیت   رو، ازایین . کشور ارزیابی شید  ةرفاه اجتماعی بین جوام  شهری و روستایی به زیان توسع

. کیار  رفتیه شید    ای بیه هیای منطقیه  نیل به تعیادل  ،ای برای یخش فضای توسعه و در نتیجهمنطقه

مین خدمات زیربنایی و کنترل أتی، یارانه و تاهای مالیبینی معافیتهای صنعتی همراه با ییش مجتم 

بسیج نیروهای ملی بیرای   با «اجتماع جنبش جدید» طرح. ها، در کشور توزی  شدند قیمت زمین آن

 .موفقی بین کشورهای جنوب معرفی شده است ةبهبود زند ی روستاییان آغاز شد که اینک تجرب

ثری در ؤهیای می   و سیاست یافت ذاری محصوالت کشاورزی به نف  روستاییان چرخش قیمت
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دولیت کیه همیشیه نقیش      ،در واقی  . تحدید رشد جمعیت و فعالیت در دو شهر بزرگ اعمال شید 

کیار   ای را بیه رییزی منطقیه  جنوبی را به عهده داشت، در زمانی برنامه ةکر ةدر هدایت توسع اصلی

ای، تیداوم رشید    رفت که ثمرات رشد اقتصادی ظاهر شده بود و همزمان با کاهش اختالف منطقه

 .(21، ص0733صرافی، )د کردر نظر داشت و تجربه  قوت بهاقتصادی را 

د سری  اقتصادی و تحول در اقتصاد خود ریزی باعن شد جمهوری کره رشتدریج این برنامه به

رقم خورد که اقتصاد مبتنی بر کشیاورزی کیره بیه ییک      طوریتحول در اقتصاد کره . را تجربه کند

این برنامه باعن شد . داشت این کشورثیر زیادی بر أاین تغییرات ت. اقتصاد صنعتی مدرن تبدیل شد

نیابرابری  و  ،ابری مناطق شیهری و روسیتایی  ای از جمله نابر با مشکالت مختلف منطقه کرة جنوبی

بیرای   کیرة جنیوبی  دولیت مرکیزی    ،از طرفی. همراه شود کرة جنوبی شهرهای ةشهرها با بقی کالن

 ة یذاری در چنید منطقی    هایی مثل افزایش سرمایه ملی سیاست ةرسیدن به مناف  حداکثری از توسع

ن را ییش  رفت که ایین خیود بیر    شد و  رایش به قطبی ،شهرهای یوسان و س ول خاص مثل کالن

اقیدامات مثبتیی مثیل     0031 ةبیرای حیل ایین مشیکالت در دهی     . ای کیره افیزود   مشکالت منطقه

انجیام  رفتیه   متیوازن   ةای با هدف یخش فضای توسعه و تشیویق توسیع   منطقه ةریزی توسع برنامه

بی شیکل  رفتیه   ای که در کرة جنیو  های منطقه سیاست 0010تا سال .  (Mawson, 2010, p.2)است

دلییل   بیه  0010ای تیا سیال   ریزی منطقیه برنامه. است، بخشی از استراتهی توسعة ملی اقتصادی بود

هیای الزم و نگیرش    ای، نبود شرایط و زیرساخت قوانین محکم دولت مرکزی، فقدان بودجة منطقه

محیدود شیهروندان   ها از نظرهای مردم با مشارکت بسییار   نکردن آن ریزان و استقبال ای برنامه حرفه

رییزی و تیأثیر مشیارکت     دولت کره برای ایجاد اصالح در فراینید برنامیه   0010از سال . همراه بود

مشیارکت   دولت کره بیرای حصیول اطمینیان از   . ای را ایجاد کرد شهروندان مقررات توسعة منطقه

ل از مشیورتی متشیک   ة ییری کمیتی   شیکل  نید از ا شهروندان سه روش را در نظر  رفت که عبیارت 

و جلسیات عمیومی بیرای     ،و تشکیل کنفرانسها  شهروندان، بررسی و نظارت شهروندان به برنامه

امروزه نیز عالوه بر تالش برای افزایش مشارکت . (Kent, 1993, p.1) شهروندان هایآ اهی از نظر

 رفته  دهنادی ای با درنظر رفتن عوامل اجتماعی و بخشی از مسائل که قبالً منطقههای  مردم سیاست
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 در خود ایتوسعه فعالیت آغاز برای جنوبی ةکر. تر از قبل است  یرد که بسیار کامل می شکل شده،

 تیا  0026 سیال  از اهیداف  این برای تحقق و آورد روی تکنولوژیکی -صنعتی ةتوسع به اقتصاد ةزمین

 اتخاذ راهبردهای و اهاین برنامه اجرای. کرد اجرا را تکنولوژیکی - صنعتی ةتوسع ةبرنام شش 0000

 (.0713 تشکینی،) کرده است مبدل خود کنونی شکل به را کره کشور ،شده کار رفته به مختلف

متمرکز در  ةهای صنعتی و توسعبا ساخت مجتم  کرة جنوبی جمهوری 0021 ةاز ده ،در واق 

رکیود  ینید، برخیی منیاطق    اا رچیه در ایین فر  . برخی مناطق به رشد اقتصادی سریعی دست یافت

دولیت کیره ابزارهیای     ،بنیابراین . تدریج  سترش یافت بین مناطق به ةفاصلداشتند،  اقتصادی نسبی

، از وییهه  بیه . ای و افزایش رقابت صنعتی دنبال کردمنظور ترویج برابری منطقه سیاسی مختلفی را به

درشیهری و  ما ةخارج از محیدود  «شهرهای خال » ةهای ملی مانند توسعمیالدی، یروژه 6111 ةده

ایین   ،با این حال. بزر تر در دستور کار قرار  رفت «مناطق اقتصادی»های ارتقای سیاست ،همینین

توسعه مورد انتقیاد   سازی مناطق درحال کردن تقاضای ظرفیت دلیل شکست در برآورده ها بهسیاست

میردم در ایین منیاطق    اش را تغییر داد تا  ایدولت کره یارادایم سیاست منطقه ،بنابراین. قرار  رفت

 :از اند  یارادایم جدید عبارت اصلیهای ویه ی. ای داشته باشندمنطقه ةبتوانند سهمی در توسع
  باال به رویکرد یایین -

  0 راییو تخصص یا منطقه تیزا با تمرکز بر هو رشد درون -

  شامل حذف نظارت دولتی و یارانه 6حمایتی دولتی ةبست -

 .7ایبین نوآوری بازیگران منطقهو تقویت حکمرانی همکارانه  -

های زند ی جذاب و مشاغل با کیفیت بیاال را ایجیاد   ای قصد دارد مکانهای منطقهاین سیاست

 0تیوان در جیدول   ای را میی این تغییر یارادایم در سیاسیت منطقیه  . (Kim & Lim, 2016, p.1)کند 

 .مشاهده کرد

                                                           
1. Regional identity and specialization 

2. Government package support 

3. Regional innovation actors   
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  جنوبی کرة ایتغییر پارادایم در سیاست منطقه. 1جدول 

 های کنونیاصول اصلی سیاست های پیشینهای سیاستمحدودیت

 مدل رشد اقتصادی با تمرکز بر توسعه

بیش  ةمناب  و توسع ةمالحظتوزی  بی -

 مناطقی خاص ةاز انداز

ص
ص
تخ

ی 
رای

قه 
نط
م

ی
ا

 

 ای صنایعگرایی منطقهمدل اقتصادی فعال با تمرکز بر تخصص

 قتصادی خال  در هر منطقهشده برای ا اکوسیستم تخصصی -

 هاحداکثری از قطب ةاستفاد -

 حمایت دولتی بخشی

 حمایت بخشی هر وزارتخانه -

 زدایی ی و نبود مقرراتتنظارت دول -

ست
ب

  ة

تی
دول

ی 
ایت
حم

 

 بسته حمایتی برای اثر حداکثری

 حمایتی برای صنای  تخصصی  ةزدایی اساسی و بست مقررات -

 H/W+S/Wگرایی حمایت سفارشی از طریق هم -

 پایین –رویکرد باال 

تمرکز بر رقابت صنعتی با رهبری  -

 دولت مرکزی

ی
ور

وآ
ن

 

 
که

شب
 

 ایباال از طریق شبکة منطقه –رویکرد پایین 

های محلی و  ای قوی برای اقتصادی خال  بین شهرداریشبکه -

 های نوآور از طریق مرکزی برای اقتصاد خال  و نوآور سازمان

 سان فنیتربیت مهند

 مهندسان فنی برای مناطق خاص -

فقدان سیاستی جام  به منظور  -

وکار و  اندازی کسبحمایت از راه

 سکونت

ی 
دم
مر
ب 

جذ
ی 

برا
ی 

یط
مح

ال 
خ

 

 محیطی برای دعوت از مردم خالق

تسهیالت شهری جذاب، ایجاد شغل، مزایای مالیاتی و فضایی  -

 . خال  برای ارتبا  و تبادل

 Kim & Lim, 2016, p.13: منب 

 

  كرةجنوبيای در منطقههاییند برنامهانهاد و فر

 ،نویس طرح توسط استاندار تهیه شیده  ابتدا ییش. استانداران است ةای بر عهدهای منطقهبرنامه ةتهی

جلسات عمیومی و    بر زاریشود و با  می سپس برای تصویب به وزارت ساختمان و ترابری ارسال

 ریزیبرنامه سیکل آغاز. شود  می باالدست تصویبهای  شده و قوانین طرح براساس قوانین تصویب

 خارجی، شرایط از ارزیابی بر یک مشتمل عموماً که شودمی آغاز کلی رهنمودهای از نویسیییش از

 به نیز دیگری بخش ینجم، ةبرنام با آغاز. است سیاستی رهنمودهای و کالن، اهداف مقدماتی، اهداف

 و هیدف  مختلیف  سیطوح  نشیت  ذا بحین  بیه  آن و اسیت  شده افزوده کشور این ریزیبرنامه یندافر

 بیه  شیوند،  تصیویب  رهنمودهیا  از آنکیه  ییش است و عمومی جلسات سطح در سیاستی های  زینه

 . (Mawson, 2010, p.2)شوندارسال می دولتی های وزارتخانه
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 زی در سئولری برنامه ةبا مرور سابق ریزی شهری در کرهسير تحول برنامه

در  ،بعید از آن  .ب شد که اجراییی نبیود  یشهری مدرن برای س ول تصو ةاولین برنام 0071ر سال د

. مدرن در کره بود یریزی شهرامهنسیس شد که اولین شروع واقعی برأچوسن ت ةبرنام ،0071سال 

 ونی،مسیک  که شهر را به مناطق خیاص ماننید   0000نفر تا سال هزار  311بینی جمعیت هدف  ییش

 بیزرگ، هیای   شریان را با توجه عرض آن به سه نوعها  کرد و جاده می تقسیم.  . .تجاری، صنعتی و

 . کرد می کوچک تقسیمهای  متوسط و کوچههای  خیابان

در طیول جنیگ    .دلیل تحوالت اجتماعی متعدد مختل شد ریزی شهری به برنامه ،0010در سال 

دولت کره اولین طرح شهری مدرن را برای بازسیازی  کره تخریب شد و های  کره بسیاری از بخش

تهیه شید کیه    0006این طرح در سال  .ای تهیه کرد ریزان کره شده توسط برنامه تخریبهای  قسمت

 وسیاز جیاده و   تنظییم زمیین و سیاخت    بنیدی،  شامل منطقیه  0071ریزی سال  براساس قانون برنامه

عطفیی در   ةتصیویب شید و نقطی    0006میارس   60ایین طیرح در تیاری     . دیگیر بیود  های  یروژه

 .بود کرة جنوبی ریزی شهری برنامه

شیهرهای بیزرگ    ةاقتصادی در سطح ملی که بیشتر برای توسع ةهای توسعبرنامه 0021 ةدر ده

میلییون   7جمعیت س ول به بییش از   0027و باعن شد تا سال  هآغاز شد ،مثل س ول تهیه شده بود

مهیاجرت   رشد اقتصادی، دلیل به .ودر مرب  به مساحتش افزوده شکیلومت 61/307یابد و  افزایشفر ن

ینید،  ادر ایین فر  .نامند می مهاجرت ةرا دور 0021 ةبه س ول زیاد شد و به همین دلیل ده از اطراف

 فقیط مادرشیهری کیه    ةدرصد از مردم برای سکونت به شهرها مهاجرت کردند و منطق 01بیش از 

کیفییت بیاالتر   . ، مرکز سیاست، اقتصاد و اجتماع شدشد امل میرا شهایش درصد از زمین 07برای 

 ر را جذب خود کرد و در حال حاضر، نزدیک تر و تولیدزند ی در مناطق مادرشهری، نسل جوان

 (.MOLIT, 2014)کنند به نیمی از جمعیت کره در منطقة مادرشهری زند ی می

انداز  و چشم 0010ن نفری تا سال هدف جمعیت ینج میلیو طرح جام  شهری با 0022در سال 

کیه عیالوه بیر     بیود  عنوان اولین طرح جام  شیهری  هاین طرح ب. یک شهر مدرن اعالم عمومی شد

میلییون   0با رسیدن جمعیت بیه  . شد می اقتصادی را نیز شامل ماعی وتاجهای  حوزه کالبدی، ةحوز
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بینی  ازحد و فراتر از ییش شد بیشر دلیل و به شدبازبینی  0036این طرح در سال  0031نفر تا سال 

دومین طرح جام  شیهری در   .با شکست مواجه شد ، و در نهایت،رو شد با مشکالت متعددی روبه

 .ای باطیل شید   سرمایههای  بینانه و تغییر سیاست ریزی جمعیت غیرواق  با توجه به طرح 0036سال 

سیاسیت از محیدودیت    طوری کیه  به، تغییر یافت کرة جنوبی ریزی در الگوی برنامه 0011 ةدر ده

سازی  برای آماده 0011شده در سال  طرح جام  تهیه. جدید شهری تبدیل شدهای  توسعه به توسعه

بیرای   .مواجیه شید   0011بود کیه بیا تجدیید نظیر در سیال       0011المپیک در سال های  برای بازی

به نیام طیرح    0011ل یک طرح جام  شهری در سا المپیک،های  شهر بعد از بازی ةمدیریت توسع

و  شدتصویب  0001سرانجام در سال  عمومی، ةجلس 0و بعد از  اندازی شد  س ول راه 6111جام  

هیای   برنامیه  ةتهی، س ول استقالل کامل در 0000در جوالی . به اولین طرح جام  قانونی تبدیل شد

 وهیا   ییار   فضای باز، و با توجه به اهداف جدید مربو  به رفاه اجتماعی، دست آورد را بهشهری 

 (.7شکل )( Sehoon, 2009, p.20) شداعالم  0003در سال  6100طرح جام   جز آن

 
 (Sehoon, 2009, p.47)  پایتختی ةساختار فضایی منطقتصویر . 8شکل 
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 كرةجنوبيریزی شهری درساختار برنامه

طرح جام   ی آن،ح باالالیه است که در سط ی سهجنوبی سیستمة ریزی شهری در کرساختار برنامه

 ةدر سطح بعید برنامی  . دهد را شرح می شهر ةمسیر رشد بلندمدت و تصویر آیند وشهری قرار دارد 

تشیریح  آور و جزئیات عینیی  با قوانین محکم و الزام را شهر ةمدیریت شهری قرار دارد که به برنام

هیای الزم  ها و اسیتراتهی ی برنامهها قرار دارد که نحوة اجراسطح یایین، اجرای برنامهو در  کند می

 .(Sehoon, 2009, p.40) کند را بررسی می

 طرح جامع

شیهر   ة سترده و مفصل است که ساختار فضایی شهر و مسیر توسیع  ،رح جام  یک طرح فرا یر 

طیرح  . آیید  میی  برای طرح مدیریت شهری بیه حسیاب   ییراهنما و کند میرا تشریح  در درازمدت

مین أتی ای،کاربری زمین، بازسازی و نوسیازی،   منطقهزیر ةها از قبیل توسع هیجام  اهداف و استرات

خیدمات اطالعیات و ارتباطیات، توسیعه و      ةنقل و توزی  مواد، توسعو مسکن، بهبود سیستم حمل

هیا و فضیای سیبز،     ترویج اقتصاد، صنعت، جامعه و فرهنگ، حفظ محیط زیست و مدیریت ییار  

. کنید  را بررسیی میی   سیازی طیرح   یییاده الزم بیرای   ةمینین هزینی ایمنی و ییشگیری از فاجعه و ه

 .شود کرة جنوبی تهیه می ساله در بیستهای بلندمدت  های جام  در برنامه طرح

امیا توسیط دولیت مرکیزی      ،شهردار شیهر اسیت   ةجنوبی بر عهدة در کر های جام تهیة طرح

تیدا بیا همکیاری شیهردار و     طرح جیام  شیهری اب  . شود تصویب می( وزارت ساختمان و ترابری)

 یو بیا   و و یس از آن با تشکیل جلسیات عمیومی و بحین و  فیت      یرد میط شکل تبنهادهای مر

دائمیی   ةنیویس نهیایی طیرح جیام  از طرییق بررسیی کمیتی        یییش . شیود شورای شهر تکمیل میی 

شیهردار شیهر    ،سیپس .  ییرد ریزی شهری شیکل میی   برنامه ةریزی شهری و مشاوره با کمیت برنامه

 و با سران و بعد از مذاکره و  فت. کندترابری تقدیم می نویس نهایی را به وزارت ساختمان و یشی

 ةخاص وزیر ساختمان و ترابیری از طرییق قطعنامی   های  و مشورت با نهاد ،ربط مرکزیمراج  ذی

شیده بیه شیهردار     طرح تصویب ،سپس ،کندطرح را تصویب می ،ریزی شهریمرکزی برنامه ةکمیت

اجیرای طیرح    بیرای شود و اقدامات الزم  ردد و طرح توسط شهردار اعالن عمومی میازمیشهر ب
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بیا توجیه    ،6161نمونه در طرح جام  س ول  برای (.1شکل ) (Sehoon, 2009, p.24)  یردانجام می

بو ، بسیاری از عملکردهای دولیت مرکیزی از    وساز شهر جدید اداری در استان چونگ به ساخت

کیردن تغیییرات در سیاختار     س ول برای مینعکس  6161طرح جام   ،ا شد و در نتیجهج س ول جابه

بلندمیدت   ای طرح جام  س ول برنامیه . شهر تهیه شد ةتوسع جهتفضایی شهری س ول و ییشنهاد 

. کندسال آینده مشخص می 61س ول را برای  ةانداز و ساختار فضایی و جهت توسع است که چشم

 ییرد   میاجتماعی و اقتصادی را نیز دربرهای  بلکه جنبه ،فیزیکی ةمل جنبشا فقط این طرح جام  نه

دارد تیا تغیییرات    نییاز  سیال بیه تجدیید نظیر      طرح جام  هر ینج. و مبتنی بر مشارکت مردم است

 (Sehoon, 2009, p.30) فیزیکی و اجتماعی در آن منعکس شود 

 (Sehoon, 2009, p.26) جنوبی ةجامع شهری در کر روند تهیه و تصویب طرح نمودار. 1شکل 

نویس اولیة طرح توسط شهرداری تهیة ییش  

 اعالن عمومی توسط شهردار

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

تشکیل جلسات عمومی در حضور مردم -  

ریزی شهری مشورت با کمیتة برنامه -  

بررسی طرح و تصویب آن توسط وزارت 
ترابری ساختمان و  

شده به شهردار باز شت طرح نهایی تصویب  
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 برنامة مدیریت شهری

میدیریت   ةبرنامی . شیود  میی  مدیریت شیهری تهییه   ةحفظ و نگهداری شهرها برنام ،منظور توسعهبه

سیسات در شیهر و تعمییر و بهبیود    أاندازی ت بندی، نصب و راهشهری به نظارت بر مدیریت منطقه

هیای   برنامه ةهدف از تهی. یردازد می شهری ةتوسعهای  یروژه ،نینهمی ،مختلفهای  شهر در حوزه

وسیاز   راهنمایی برای اجرای برنامه و نظارت بر فعالیت ساخت ةارائ کرة جنوبیمدیریت شهری در 

. تر به طرح جام  ایجاد شیده اسیت  مشخص دهی شکلطرح مدیریت شهری برای . استساختمان 

بندی، طرح تأسیسات شهری، برنامة تعمییر و نگهیداری    قهخود از طرح منطمدیریت شهری  ةبرنام

 .(Sehoon, 2009, p.26) شده است شهر و طرح تفصیلی مناطق تشکیل

ایین  . توان کاربری زمین را کنترل کیرد بندی می از طریق سیستم منطقه :بندی طرح منطقه (الف

در حال حاضیر در  . شودهیه میثرتر از زمین و بهبود رفاه و آسایش مردم تؤم ةمنظور استفاد طرح به

 ةشوند که منطقی بندی می شهرها به مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و فضای سبز طبقه کرة جنوبی

مسکونی  منیاطق تجیاری    های مسکونی و مناطق نیمه مسکونی خود به مسکونی خصوصی، مجتم 

تی بیه صینعتی   ای و منیاطق توزیی   منیاطق صینع    به مراکز تجاری، تجاری عمومی، تجاری محلیه 

فضای سبز بیه منیاطق حفاظیت از فضیای سیبز،       ةصنعتی و منطق خصوصی، صنعتی عمومی و نیمه

 (.0 شکل) (Sehoon, 2009, p.46) شوندتولید فضای سبز و فضای سبز طبیعی تقسیم می

توزی  متعادل تسیهیالت در نقیا     دربارةشهری  در طرح مدیریت: طرح تسهیالت شهری (ب

جنیوبی، ایین   ة در مقررات مربو  به تسیهیالت شیهری در کیر   . شود یری میممختلف شهر تصمی

 های محییط تسهیالت به فضایی، فرهنگی و ورزشی، ترافیک، توزی  و عرضه، بهداشت، زیرساخت

 .(6جدول ) شوندبندی میزیست و ییشگیری از فاجعه تقسیم

خصیوص   های شهری بهکیفیت محیطمنظور بهبود  این برنامه به: تعمیر و بهبود شهر ةبرنام (ج

بهبیود شیهر    ةبرنامی . مد نظر استشهر  بهبود عملکرد ةشود که در آن نحو می مناطق مسکونی تهیه

 ةمجیدد مسیکن و ییروژ    ةبهبود محیط شهری، بهبود محییط مسیکونی، توسیع    ةخود به چند یروژ

کیه وضیعیت    را یبهبود محیط شهری بازسازی مناطق شهر ةیروژ. شود می بازسازی مسکن تقسیم
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بهبود محییط مسیکونی    ةیروژ. و به دنبال حل مشکالت شهری است کند بررسی می ،وخیمی دارند

و بیشیتر بیه دنبیال رفی       کند بررسی می بیشتر شرایط برای بهبود محل اقامت شهروندان کم درآمد

کونی بیا  مجدد مسکن شرایط بهبود مناطق مسی  ةتوسع ةیروژ. نیازهای این دسته از شهروندان است

بازسازی مسکن هم به دنبال بهبود شیرایط منیاطق    ةیروژ. دکن را بررسی می ضعیفهای  زیرساخت

 (.Sehoon, 2009, p.51) مناسب استهای  مسکونی فرسوده با زیرساخت

کیه   شود مییک از مناطق شهری تهیه  طرح تفصیلی برای هر کرة جنوبی در :طرح تفصیلی (د

طرح تفصیلی بیه دنبیال توجییه    . کند تهیه می ی هر یک از مناطق شهریبرا را یئقوانین دقیق و جز

منید شیهر    سازی محیط شهر و مدیریت نظیام  انداز شهر، ایمن کاربری زمین، بهبود عملکرد و چشم

 (.Sehoon, 2009, p.54)است 

 
 (Sehoon, 2009, p.47) بندی سئول منطقه شةنق .5شکل 
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  جنوبی ةر کرسیسات شهری دأبندی تتقسیم. 2 جدول

...میدان، پارک، فضای سبز، فضای باز عمومی، پارک و  فضایی  

 فرهنگی و ورزشی
مدرسه، کتابخانه، زمین بازی، امکانات ورزشی، مراکز فرهنگی، مرکز تحقیقات، مرکز 

...رفاه اجتماعی، مرکز آموزش جوانان و  

 ترافیک
آموزش  ةتگاه اتوبوس، مدرسآهن، بندر، فرود اه، کانال، ایس جاده، یارکینگ، راه

....خودرو و  ةرانند ی، مرکز معاین  

 توزی  و عرضه
سیسات توزی  أسیسات توزی   از، تأسیسات توزی  بر ، تأسیسات توزی  آب، تأت

... ارتباطات و  
...جسدسوزی وهای    ورستان، کوره بیمارستان، کشتار اه، بهداشتی  

درمانیهای  فاضالب، محل دف  زباله، محل دف  زبالهآب، سیستم دف   ةخان تصفیه محیط زیست  
.... سطحی وهای  سیسات دف  آبأنشانی، ت سازی، آتش مخازن ذخیره ییشگیری از فاجعه  

 Sehoon, 2009, p.50: منب          

شود مدیریت شهری توسط رئیس بخش تهیه می ةنویس برنامییش :مدیریت شهری ةبرنام ةتهی

ریزی شهری، برای تصیویب بیه شیهردار شیهر     برنامه ةومی و مشاوره با کمیتو بعد از جلسات عم

ریزی شهری، توسط شیهردار  شود و یس از بازبینی برنامه توسط کمیتة دائمی برنامهداده میتحویل 

 ردد، سیپس، توسیط    شده به رئیس بخش بازمی شود و یس از آن، برنامة تصویب شهر تصویب می

رئیس بخش موظف است اقدامات الزم برای اجرای برنامه را انجام دهد . شودآن اعالن عمومی می

(Sehoon, 2009, p.54( ) 2شکل.) 

 جنوبی ةمدیریت شهری در کر ةررسی روند تهیه و تصویب برنامنمودار ب. 6کل ش

 تشکیل جلسات عمومی در حضور مردم                     

  
  

 اعالن عمومی توسط رئیس بخش

تهیة طرح ییشنهادی توسط رئیس بخش و ارسال به 
 شهرداری

 بررسی طرح و تصویب آن توسط شهردار شهر

شده به رئیس بخش ح نهایی تصویبباز شت طر  

 نویس اولیة طرح  تهیة ییش
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 . کندمدیریت شهری و طرح اجرایی را با یکدیگر مقایسه می ةجام ، برنام طرح 7جدول 
 

  مدیریت شهری و طرح اجرایی ةهای جامع و برنامطرح ةمقایس. 8 جدول

 طرح جامع طرح مدیریت شهری طرح اجرایی
 برنامة

 موضوع

 اجرای یروژه
روش و روال مشخص توسعه و 

و مرزهای توسعهها   محدودیت  

 ةطرح فضایی یایه و مسیر توسع

 بلندمدت
 هدف

خاص براساس طرحهای   یروژه اقتصادی- ی و اجتماعیطرح فیزیک طرح فیزیکی   مشخصه 

ریزی زمین و استفاده از  برنامه

 قانون و مقررات مربوطه

ریزی زمین و استفاده از  برنامه

 قانون و مقررات مربوطه
ریزی زمین و استفاده از قانون برنامه  حقو  زمین 

 الزام اجرایی شهردار و فرماندار شهروندان شهروندان

- 
سال دوباره  0هر ) سال 01

(شود می نظیمت  

سال بازنگری  0هر ) سال 61

(شود می  
طرح ةدور  

 بندی و نتيجه جمع

 ،مسیاعد  المللیی بیین  و شیرایط سیاسیی   عالوه بر دهدمی نشان کرة جنوبیدر  تاری  توسعه ةمطالع

. اسیت  ایین کشیور داشیته    ةتوسیع  در مهمی نقش بسیار مدت طوالنی و منسجم دقیق، ریزیبرنامه

ملیی بیا    ةهیای توسیع  کارآمد با ایجاد ترکیب مناسب و هماهنگ مییان برنامیه   دولت و نظام اداری

ایین کشیور    ةنقیش اساسیی در توسیع    ،شیده  های  رفتهموق  تصمیم المللی و اجرای بهالزامات بین

 .اندداشته

بیا   چشیمگیر،  موفقییت  دلیل بهزیرا شایان توجه است  کرة جنوبی ریزی فضایی دربرنامه ةتجرب

  رفته کار به (جز آنو  تایلند مالزی، سنگایور،)آسیا  شرقی جنوب از کشورهای بسیاری در تغییراتی

 ةزمینی  در جیدی  ةسیابق  کیه  انید  آسیایی کشورهای تنها ژاین وجنوبی  ةکر ،این بر افزون. است شده

. اسیت  شیده  اجرا موق  به و موفقیت های مصوب باو برنامه اند داشته سرزمینی و فضایی ریزیبرنامه

 ةتوسیع  دولتیی   هیای اجرای برنامیه ، است، همینین عادالنه توزی  با همراه دیگر رشد سری  ویه ی

 ةعهید  بیه  طیور مسیتقیم   بیه  ،انجیام  ییرد   «امیانی » استخدام با یا دولت توسط آنکه جای به صنعتی،
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 بیا بخیش   میذاکره  البته) هابرنامه ةتهی دولت ،میان این در. شده است  ذاشته خصوصی های شرکت

 (. 3شکل )است  کرده تقبل را و داخلی ارزی مالی مناب  تأمین به کمک و (خصوصی

 ریزی فضایی در کرة جنوبیساختار برنامه. 7شکل 

 قانون مرتبط انواع طرح محتوای طرح

ریزی توسعة  قانون ملی برنامه

 (0027)کالبدی 

NPDPs(0036-6111) 

 طرح توسعة مناطق ویهه

 طرح توسعة استان

 طرح توسعة شهرستان

 طرح ملی توسعة کالبدی

 ها، استراتهی ،اهداف

 رهنمودهای توسعة جام 

مدیریت منطقة یایتخت قانون 

(0716) 
 طرح مدیریت منطقه یایتخت 

تدوین خطو  کالن توسعة 

 منطقة یایتخت و اجرای یروژه 

قانون ملی مدیریت و کاربری 

طرح ملی کاربری  (0036, 0001)زمین 

 زمین

 0های ملی در  بندی زمین طبقه

 بندی تفصیلی آن  دسته و طبقه
NLUP یایه 

NLUP تفصیلی برای

 های ویهة زمین ستفادها
 ریزی  قانون برنامه

(0010 ,0030 ,0026) 

 ،اهداف بلندمدت

رهنمودهای  ها، استراتهی

توسعة شهری و اجرای 

 (الزام)های قانونی  طرح

طرح جامع شهری 

 (ساله02)
 (ساله5)طرح مدیریت 

 بندی کاربری زمین منطقه

 (0طرح )تسهیالت شهری 

 (6طرح )توسة شهری 

های ساختمانی  نامه آیین

(0026 ) 

Building Code 

وساز  طرح جزئیات ساخت

مشتمل بر کاربرد و ابعاد 

 های مجزای ساختمان  طرح ساختمان

 های عمومی، تسهیالت تهیه و تأمین آب،  ورستان آهن، میدان ساختمان ها، راه نوع خدمات اعم از جاده 07تسهیالت شهری شامل . 0

های تعدیل مجدد زمین، طرح توسعة نواحی مسکونی و طرح توسعة  های توسعة مجدد، طرح ی شامل طرحهای توسعه شهر طرح. 6
 .های صنعتی است محوطه
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 ،با این حیال  .جنوبی با ایران نیازمند یهوهشی مستقل استة نظام شهرسازی کر ةبا اینکه مقایس

 :جنوبی و ایران موارد ذیل مشهود است ةریزی فضایی کربرنامه ةدر مقایس

م تریزی فضایی در کشور کره یک سیسی برنامه :هاطرح ةمراتبی در تهی ریزی سلسلهنظام برنامه

دسیت در مقابیل ییا     هیای ییایین  ها و برنامهاز طرح یک و هیچ داردمشخص و مدون  مراتبی سلسله

آن  فنییل بیه اهیدا    منظیور  بیه ای آن و تسی در را ، بلکهنیستباالدست خود  ةمخالف طرح یا برنام

فضایی این کشور  ریزیمراتب برنامه مراتبی شبیه به سلسله ایران با اینکه سلسله در .کنند می حرکت

 فهای شهری معطوطرح ةر به تهیتدارد، اما توجه بیش های فضایی وجودها و طرحبرنامه ةبرای تهی

هیا و   بیودن آن  های مرتبط و میوازی ، تعدد و تنوع طرحریزی فضایی برنامه زمینةدر  در ایران. است

 .استمحسوس های مصوب در عمل  اجرای طرح نکردن ویهه ضمانت هب

 ةتهیی  :ها و هماهنگی بین نهادهاا بودن متولی تهیه، تصویب اجرا و نظارت بر طرح مشخص

ها و تصیویب آن  رحمجری ط ةعهد بر ییریزی فضامراتب برنامه ها در سلسلهها و برنامهانواع طرح

شهردار شهر  ةهای شهری در کره بر عهدطرح ةمثال تهی برای. است مجری طرح باالدست ةبر عهد

در حیالی کیه در کشیور میا مجیری طیرح        است،مان و ترابری تو تصویب آن توسط وزارت ساخ

هیای  با توجه بیه بررسیی  . (برعکسو ) و فقط ملزم به اجرای آن است ردندا طرح ةی در تهیتدخال

شاید یکیی از دالییل    که شود های شهری در کره اجرا میتوجهی از طرحشایان درصد   رفته انجام

تیوان بیه   ریزی شهری این کشور میاهمیت دیگر در برنامهبااز نکات مثبت و . ه باشدتآن همین نک

اکند ی مجزا اشاره کرد که به یر طور های شهر بهمدیریت شهری برای هر یک از بخش ةبرنام ةتهی

 . کندوازن و یراکنده در سطح شهر کمک میتم ةو توسع ،امکانات مناسب تسهیالت و

وزارت سیاختمان و ترابیری    ةصرفاً بیر عهید   کرة جنوبی ریزی فضایی دربرنامه ،از سوی دیگر

متییولی و  ،ریییزی کالبییدی وزارت راه و شهرسییازییییران متییولی برنامییهدر حییالی کییه در ا ،اسییت

  .است برنامه و بودجهیی یا آمایش سرزمین سازمان اضریزی ف برنامه

هیای کلیی و   جنیوبی سیاسیت  ة در کیر  :ا در ساطوح مختلاف  ها انسجام و هماهنگی طارح 

 هیای و طیرح شیود  دست مشیخص میی   یایینهای  های ملی برای طرحهای کالن در طرح مشی خط

انسیجام و  . ودشی باالدسیت تهییه میی   هیای   هیای طیرح  مشیی ها و خطدست براساس سیاست یایین
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 های باالدسیت در ایین کشیور بسییار    ها و برنامهدست با طرحیایین هایها و برنامههماهنگی طرح

در  .هیا شیده اسیت    مناسب بوده و این انسجام و هماهنگی باعن توسعه و ییشرفت روزافیزون آن 

 . شوددر عمل این شرایط محقق نمی ،و تکالیف مشابه قانونی ها ریفایران با وجود تع

ة فضایی کشور کر ریزیمراتب برنامه لف سلسلهتها در مراتب مخطرح ةدر تهی :مشارکت مردم

ها به مشیارکت  طرح ةلف تهیتو در مراحل مخ است جنوبی مشارکت مردم یکی از اصول یراهمیت

لیف مثیل   تهیای مخ این مشارکت بیا روش  .شودلف توجه زیادی میتهای مخدر زمینه و نظر مردم

ها و تشیکیل  بررسی و نظارت شهروندان به برنامه شکل از شهروندان،تمشورتی م ةتکمی یری شکل

در . اسیت  شیهروندان و غییره حاصیل شیده     هیای جلسات عمومی برای آ اهی از نظر کنفرانس و

صادی و فروش اورا  سهام تاق ةفقط در زمینها  طرح ةصورتی که در ایران به مشارکت مردم در تهی

 .شودهای دیگر توجه زیادی نمیمشارکت و نظر مردم در زمینه شود و بهتوجه می

مراتیب   سلسیله  شده در های تهیهها و برنامهطرح ةفرایند تجدید نظر در هم :فرایند تجدید نظر

شیده در ایین کشیور     هیای تهییه  ها و طیرح در برنامه. استملموس  کرة جنوبی ریزی فضاییبرنامه

مشیکالت و   و در هیر مرحلیه   شیود  میی خیوبی اجیرا    انی بیه روزرسی  و بیه  بازنگری میداوم  یندافر

در  ،شیود رفی  آن تیالش میی   برای  یرد و می شده مورد توجه قرار تهیه ةهای طرح و برنام نارسایی

کافی به همین ناشده برای کشور ما توجه  های تهیهها و طرحضعف در برنامه  نقا حالی که یکی از

 ییرد و عمیالً مفهیوم اسیتمرار     هری ایران به کندی شکل میهای شین فرایند در طرحا .ه استتنک

 .ریزی مغفول است برنامه

 توان کرة جنوبی می ریزیاهمیت در نظام برنامهبااز دیگر نکات  :ایریزی منطقهتوجه به برنامه

وازن و تی م ةتوجیه بیه توسیع    در ایین کشیور  . ای اشاره کردریزی منطقهبه توجه مضاعف به برنامه

مرکز تهایی سعی در جلو یری از رشد مبرنامه ةتهی و دولت مرکزی با شده است فمعطویکپارچه 

رشد  فالتاخ اهشکهر منطقه باعن  های ظرفیت کار یری بهبا  کنند میها سعی  آن .وازن داردتو نام

ریزی در ایران نیز برنامه. شهرها با سایر شهرها شوند ایی و کالنتبین مناطق شهری و روس ةو توسع

بیا توجیه بیه تربییت      امیا امیروزه   ، رفیت ر مورد توجه قرار میی ته کمتای تا چند سال  ذشمنطقه

 .  یردتوجه قرار می مورد رای بیشتریزی منطقهبرنامه ،ناخصصتم
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بسیار فقیرتیر از   از نظر مناب  طبیعی کرة جنوبیدهد نشان میها  بررسی :توجه به محیط زیست

 هتتوانس ،درآمدزاییبرای  نکردن توجه خود به مناب  طبیعیفوطمعو  زیریاما با برنامه است،ایران 

 ندتوان نیز میایران ن و کارشناسان امتخصص ،بنابراین .به این سطح از توسعه و ییشرفت برسد است

بهینه از مناب  طبیعی به توسعه و ییشرفت مناسب دست  ةفادتو اس ،هتریزی مناسب و شایسبا برنامه

المللی اسیت و  محیطی بینهای زیستعهدترین کشورها به توافقتجنوبی یکی از مة کرکشور . یابند

نییز اهمییت بیه     ایرانامروزه در کشور . استریزی فضایی این از نکات مثبت این کشور در برنامه

ه جای کیار در ایین   تکه الب  یردشده مورد توجه قرار می های تهیهها و برنامهزیست در طرح محیط

 (.1جدول ) راوان استحوزه ف

 مختلفهای  لفهؤبا توجه به معیارها و م کرة جنوبی ریزی فضایی در ایران وعیت برنامهضو. 1جدول 

 مؤلفه/معیار
کرة  

 جنوبی
 حلراه مسئله ایران

ریزی نظام برنامه
مراتبی در تهیة  سلسله

 هاطرح
    

عدم انسجام و هماهنگی در 
 ریزی اجرا در ایران برنامه

های مرتبط و تعدد و تنوع طرحاز کاستن 
های ضمانت اجرای طرحو موازی 

 مصوب در عمل
 ه،یته یبودن متول مشخص

اجرا و نظارت  ،بیتصو
 نیب هماهنگی و هابر طرح

 نهادها

    
های  هماهنگی بین نهادها و سازماننا

 مرتبط
ها با تأکید مدیریت یکپارچه در تهیة طرح
 ها بر متولیان تهیة طرح

م و هماهنگی انسجا
     ها در سطوح مختلف طرح

های مشابه،  با وجود تعریف
 نشدن این شرایط در عمل  محقق

های کلی و بودن سیاست مشخص
های ملی های کالن در طرح مشی خط

 دست  های یایین  برای طرح

ریزی توجه به برنامه 
     ایمنطقه

دلیل  های اخیر بهتوجه بیشتر در سال
ریزی تة برنامهیالن رشالتحص فارغ
ای، اما همینان جایگاه آن در منطقه

 .ریزی کشور مغفول استنظام برنامه

ای برای کاستن توجه به راهبردهای منطقه
کردن جایگاه  از رشد متمرکز، مشخص

ریزی ای در نظام برنامهیزی منطقهر برنامه
کار یری متخصصان  کشور و به

 ای در عملریزی منطقه برنامه

     محیط زیستتوجه به 
های  شدن آن در سال با وجود مطرح

اخیر، تأکید و توجه جدی و واقعی در 
 .شودها و در عمل دیده نمیطرح

در اولویت قراردادن موضوعات 
محیطی در عمل، و کنار ذاشتن  زیست

 ایدستورهای بخشنامه
فرایند بازنگری و 
 . یرد به کندی انجام می     هاتجدیدنظر در طرح

ها با فرایند بازنگری در طرح تسری  در
 مراتبی ریزی سلسلهایجاد نظام برنامه

 -    مشارکت مردم
یذیری اقتصادی و نه حداکثر شرکت

 مشارکت واقعی
دادن مردم در تهیه، اجرا و  مشارکت

 هاضمانت اجرای طرح
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ی که بیا  ریزریزی فضایی کره و عوامل موفقیت این شیوه از برنامهبرنامه ةبراساس بررسی تجرب

تیوان  فیت مناسیب خواهید بیود ا یر بیه نظیام         میی  ،یذیری آن مشیهود اسیت  میزان باالی تحقق

هیای یهوهشیی بنییادی    و فعالییت  یندیشیمبریزی فضایی در ایران سطحی برنامهچهارمراتبی  سلسله

بیدین نحیو کیه عمیالً در مقییاس اول بیا        ،کار قرار  یرد سنجی این موضوع در دستور امکان برای

انیداز و طیرح    های فعلی آمیایش سیرزمین، چشیم   طرح جام  سرزمین بر مبنای طرح کردنمرکزمت

سیاله بیا رویکیردی     هیای یینج  ساله با امکان تجدید نظر در دوره های بیست کالبدی ملی برای دوره

مطالعاتی کاربردی دیگری بیرای تیدوین   های  در مقیاس دوم طرح. اجرایی در دستور کار قرار  یرد

های فضایی بر مبنای مناطق جغرافییایی کیه در مطالعیات  یروه بتیل و      طرح ةتهی برایی سازوکار

  اسیت  کید شدهأدر مجام  دانشگاهی بر ضرورت آن تبارها شده و  شتهستیران نیز بر آن صحه  ذا

 در عمیل ریزی کشور باشید و بیا قابلییت اجراییی تیام،       اولویت جدی نظام برنامه داین مقیاس بای

توانید بیا   ها میی این طرح. دشوها تعریف  شهرستانهای  ملی و طرحهای  صلی بین طرحعنوان مف به

هیای  از این مناطق در دستور کار قرار  یرد و با توجه بیه آمیوزه   یکشهری در هر  محوریت بزرگ

ریزی فضایی اندیشید که برنامه ةتوان به نوعی فدرالیسم در حوزمی کرة جنوبی ریزی فضاییبرنامه

 ،با بیازنگری در شیرایط موجیود    ددر مقیاس سوم بای. در اجرا خواهد بودها  موفقیت طرحمتضمن 

هیای  مراتیب طیرح   تر ذیل مراتب باالتر سلسیله تر و اجراییطور جدی های جام  شهرستان بهطرح

فضایی برای های  و استقالل در تهیه و اجرا برای شهرستان و لزوم تبعیت از طرح یردفضایی قرار  

های مقیاس شهری در دستور کار است که در وضعیت در مقیاس چهارم طرح. دشوملحوظ  مناطق

ای را، های عمدهییشود و البته نارسا می هایی هستند که در کشور تهیه ترین طرح کنونی شاید جدی

ی هیا  سطح دوم طیرح  ویهه بهجنوبی و ة کر مانند هایی بهتجرهای  که با آموزه. ویهه در اجرا دارند هب

تعمییر و   ةسیسات شهری، برنامأبندی، طرح ت مدیریت شهری متشکل از طرح منطقه ةبرنام)شهری 

 سازی با شیرایط اییران   ها و مناسب، الگوبرداری از این طرح(نگهداری شهر و طرح تفصیلی مناطق

هر طیرح   ةنویس اولیییش ةتهی اساسی اینکه ةنکت. های شهری باشدتواند متضمن موفقیت طرح می

 بیاالتر  ةهیای مرتبی  کنند ان طرح تر توسط تهیهیایین ةهای مرتبتوسط مجری طرح و تصویب طرح

 .ریزی و موفقیت در اجرا باشد کلید رویکرد واحد در طرحتواند شاه می
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