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Abstract 

As one of the most important and influential urban planning approaches, comprehensive plans can be 

considered from the different and relevant dimensions and aspects such as the planning system, the 

content of plans, preparation-approval process, and execution procedure. Hence, this research focuses 

on the reasons for the inefficiency of comprehensive plans, especially concerning the nature and the 

substance of this urban planning approach. To this end, in addition to reviewing relevant theories and 

views, objective instances of the mentioned reasons have been pursued. Therefore, Nowshahr’s 

Comprehensive Plan was assayed for the ex-post evaluation of plan implementation to assess its 

efficiency and feasibility in certain aspects, including social and physical dimensions. Following a 
linear and one-way procedure, inflexibility and lack of realism, single vision and mostly physical 

solutions, providing too many details based on static and solid frameworks, and the impossibility of 

accurate predictions are the substantial critical reasons for the inefficiency of urban planning based on 

comprehensive plans approach. These factors are the challenges that Nowshahr’s Comprehensive 

Plan also suffers from them identically. The unrealistic approach in determining the city limit, an 

incorrect policy of using open spaces and increasing density in contradiction with the ecological, 

touristic, and port nature of the city, failure to realize most of the proposed land uses, and 

consequently, a severe shortage of service spaces, are among the most apparent objective instances 

regarding the inefficiency of Nowshahr’s Comprehensive Plan according to the mentioned substantial 

reasons. Considering the reasons for inefficiency and analysis of the objective instances are an 

essential strategy that can differentiate the substance of urban plans, especially ones prepared based 

on the evolution in urban planning and substitution of new approaches, from the old and traditional 

cases and make them successful more than before.  
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 بر اساسشهری  ریزی برنامهناکارآمدی  علل محتوایی واکاوی

 موردی: طرح جامع نوشهر(مطالعة جامع ) های رویکرد طرح
 پارسا ارباب

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا با،یز یهنرها سیپرد یشهرساز ةدانشکد اریاستاد

 (01/09/1400ـ تاریخ پذیرش:  01/07/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

چـون نظـا     ـ ی مختلـ    مـرت    هـا  تواند از منظر ابعـاد   وـوز    میشهرسازی، تأثیرگذار ی ها یکی از جریانمنزلة به  ،جامع یها طرح
مورد توجه قـرار گیـردد در ایـی میـان،     ـ  اجرا   سازمان اجرایینحوة   نیز  ،بررسی   تصویب   تهیهفرایند ، ها ، محتوای طرحریزی برنامه

شـهری   ریـزی  برنامـه  یژ  از منظر ماهیت   محتوای ایی نـو  نرـرش از    ی جامع بهها ی علل ناکارآمدی طرحپژ هش واضر به شناسای
نیـز  یادشـد   ی عینـی از علـل   هـا  مصداق  اکا یموجود در ایی زمینه،  یها   دیدگا  ها پردازدد به همیی منظور، ضمی بررسی نظریه می

ی طرح جـامع  پذیر تحققسنجش میزان کارآمدی    در قالب ی برنامهپس از اجرا ارزیابی اسطة به  موضو گذاری شد  استد ایی  هدف
سـویه،   ر یکـرد ططـی   یـ    پیـر ی از  دن ـا  شـد  اسـتد     ،شامل ابعاد اجتماعی   نیـز ابعـاد کال ـدی    ،نوشهر در محورهایی مشخص

هـای   بر اساس چـارچو  جزئیات بسیار ارائة دی، کال  گرایی، برداشت منفرد   ول مشکالت در معنای عمدتاً ناپذیری   عد   اقع انعطاف
ر یکـرد   بـر اسـاس  شـهری   ریزی برنامهعلل محتوایی ناکارآمدی  تریی مهم ،ی صحیحها بینی پیشعد  امکان  همچنیی   ،ثابت   جامد

ر یکـرد   ددبـر  هـا رنـم مـی    کـه کارآمـدی طـرح جـامع نوشـهر نیـز از آن      هایی هستند  همان چالش ،ی جامع هستندد ایی عواملها طرح
   شهر، سیاست نادرست استفاد  از فضـاهای بـاز   افـزایش تـراکم در متـایرت بـا ماهیـت اکولـو یکی        محد دة بینانه در تعییی  غیر اقع

کم ود شدید فضاهای طدماتی از بارزتریی مصادیق  ی اراضی پیشنهادی   متعاق اًها توریستی   بندرگاهی شهر، عد  تحقق اغلب کاربری
رهیـافتی   ،ی عینـی ها مصداق تحلیلندد توجه به علل ناکارآمدی   ا علل محتوایی مورد اشار سایة آمدی طرح جامع نوشهر در عینی ناکار

شـهری   جـایرزینی    ریـزی  برنامـه گـا  بـا تحـو  در     یی که هـم ها  یژ  طرح ی شهری را، بهها تواند محتوای طرح میکلیدی است که 
 دسازد پذیر تحققموفق   بیش از پیش   کند ی قدیمی ها از نمونه شوند، متمایز میی جدید تهیه ها نررش
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 و بیان مسئله مقدمه

گذرد. آشکارترین  شهری نوین در ایران می ریزی برنامهبیش از پنج دهه است که از آغاز شهرسازی و 

انددرکاران ایدن    دستعمدة ، هنوز هم این است. با وجود 1تهیه و تدوین طرح جامع ،این جریاننمود 

اجدرا را بده     وظیفد  ها که  تا شهرداری دارندها را در دست  اعم از کسانی که تهیه و تدوین آن ،ها طرح

ایش زنددگی  ها برای شهر آنان تدوین شده و باید رفاه و آس همچنین مردمی که این طرح ،عهده دارند

ریزی شهری نتایج مورد انتظار را به دسدت   که این رویکرد از برنامهباورند بر این  ،کندتأمین ایشان را 

 ،تر از حدد اابدق الدوو بدوده اسدت. شدواهد       پایین ،و متأسفانه کارآمدی آن در بسیاری از موارد  نداده

پدذیری ایدن    و تحقدق نشده  های جامع شهری محقق اهداف طرح ،مواردعمدة گویای آن است که در 

فقدان دستیابی به اهداف در ابعاد مختلد    ةدهند پذیری طرح نشان ها مطلوب نیست. عدم تحقق طرح

بخدش  عهددة  و بدر  نددارد  ها گرایشی  بازار به آن ،ویژه خدمات عمومی است که در حالت عادی و به

 (.1391؛ ناطقی و همکاران 1399عمومی است )میرزایی و همکاران 

هدای جدیدد در جهدت ا دوح رونددهای       گام با تحوو در رویکردها و جدایززینی نزدر    هم

حدوزة  هدا از یدط طدرف و از طدرف دیزدر بیشدینه سداختن نتدایج م لدت در           نادرست و نارسایی

شناسدایی دییدق و علدق ناکارآمددی      ،ریزی شهری، یکی از اادامات اساسدی و اابدق توجده    برنامه

ریزی شهری در جهان و  داری برنامه مطلب به دلیق سابقه و ریشههای جامع است. اهمیت این  طرح

مداخلده در   نظام تمامیشود.  مضاع  و دوچندان می ،های جامع نیز کشور بر اساس رویکرد طرح

های جامع بنا نهاده شده  اسمی و شکلی، بر ملنای نزر  طرح با وجود تغییرات بعضاً ،امور شهرها

اند کده   بر این ملنا شکق گرفته ،ها تشکیوت و رو و  شامق اوانین ،زیری نظام برنامهاجزای است. 

ترین ابزار اانونی و فندی هددایت و مداخلده در امدور      مهم ،ریزی شهری در االب طرح جامع برنامه

؛ اربدانی و همکداران   1389دلیدر و همکداران    ةزاد ؛ حسین1385شهرهاست )پوراحمد و همکاران 

 (.Khan & Swapan 2013؛ 2/1399؛ ناظمی و همکاران 1393

ریدزی جدامع سدنتی و طدرح جواندب جدایززین و        این در حالی است که با وجود نقدد برنامده  

هدا یدا    های مدرنیستی میان نخلزان سیاسی و تکندوکرات  تسلط ایدهواسط  این نزر  به  ،نوآورانه

                                                                                                                            
1. comprehensive plan 
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متندوعی تدداوم دارد   های  های مرتلط با رویکردهای سنتی، همچنان در شکق اندازها و گفتمان چشم

(Todes et al. 2010 از این رو، نزاهی نقادانه به این رویکرد اساسی در .) ریزی شدهری   برنامهحوزة

ت اعمدق و وااعید  حیطد   ارزیدابی در  واسدط   مانده از آن، بده   های عینی برجای و توجه به مصداق

 شهرسازی، بسیار مهم و در عین حاو راهزشا خواهد بود.

هدای جدامع در معندای     در معنای عدام و طدرح   1ریزی شهری رزیابی اجرای برنامهدر این میان، ا

ویدژه بده دلیدق     و مطالعدات ترربدی در ایدن زمینده، بده     است پیچیده  ،خاص و مورد نظر این مقاله

توسدع   ها به منظور هدایت  ها و برنامه شناسی، بسیار محدود است. طرح های خاص رو  ریادشو

ارزیدابی اجدرای طدرح و    حدوزة  ، همچندان در  ایدن  شوند. بدا وجدود   می کاللدی آتی شهرها ایراد

جوی اینکه تا چه حد در وااعیت و وادی عمق اجرا شده است و چه عواملی آن را تحدت  و جست

(. Tian & Tiyan 2011; Long et al. 2012; Li et al. 2021اندد کملدود وجدود دارد )    تاثیر ادرار داده 

 هدای جدامع و متعاالداً    هدای طدرح   زیابی تحقق اهداف و موفقیدت وااعیت این است که همچنان ار

از  ،هدا  ها و در وااع شناسایی نقدا  ادوت و فدع  و انعکداس بدازخورد آن      یابی ناکارآمدی ریشه

؛ نداظمی و  1393ریزی برخوردار نیست )اربدانی و همکداران    جایزاه مناسب و یزم در نظام برنامه

ریدزی شدهری بده نظدارت و ارزیدابی اجدرای        برنامهحوزة  (. این چنین، محققان1/1399همکاران 

روزرسدانی مطدابق    که از جهت شناسایی فرورت بازبینی و به ،های جامع در ارتلا  با طرح 2برنامه

هدا و   نداظر بدر بهلدود نظریده     و متعاالاًدارد ریزی و شرایط اهمیت  های برنامه فرض با تغییرات پیش

مندند )حسینی دهااانی و بصیرت  ههاست، عوا با کیفیت آنطور گستر  دانش عملی مرتلط  همین

 (.Brown et al. 2022؛ 1396

چرایی ناکارآمدی »، این پژوهش بر یادشدههای  و چالشخأل بر این اساس و در مسیر پاسخ به 

متمرکدز اسدت.   « ریزی شهری برنامهحوزة در تأثیرگذار ی و رویکردی جدّمنزل  های جامع به  طرح

هدای مختلد     هایی در این زمینه و در حدوزه  چه چالش»سؤاو طرح واسط  کلیدی به  موفوعاین 

شدود. از ایدن رو،    پیزیدری و دنلداو مدی   « های جامع وجود دارد؟ ویژه در ارتلا  با محتوای طرح به

                                                                                                                            
1. urban planning implementation evaluation 

2. monitoring and evaluation of plan implementation 
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 ،هدا  های عینی از آن های جامع و به دنلاو آن تحلیق مصداق شناسایی علق محتوایی ناکارآمدی طرح

از  ،تمرکز ایدن تحقیدق اسدت. ایدن مهدم      ةکنند کننده و تدایق اق و به علارت دیزر خاصافترنقط  

مطالعد   طریق پیزیری موفوع در ارتلا  با ارزیابی ابعادی مشخص از طرح جامع نوشهر به عنوان 

سدؤایت   یادشدده موردی دنلاو شده است. بنابراین، در ارتلا  با طدرح مسدهله و پرسدش کلیددی     

چده  »و « خصدوص از منظدر محتدوایی چزونده اسدت؟      طرح جدامع نوشدهر بده   وفعیت »تر  خاص

اابدق   ،از طریق سدنرش کارآمددی و میدزان تحقدق ایدن طدرح      یادشده های  هایی از چالش مصداق

گیدری در خصدوص هددف واکداوی      دهنده به جهت کننده و در وااع شکق تکمیق« شناسایی است؟

 .استهای عینی در این زمینه  مصداق های جامع و شناسایی علق محتوایی ناکارآمدی طرح

 مبانی و چارچوب نظری تحقیق
 های جامع ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح برنامهسابقة 

ابتددا    ریزی جامع، ریزی شهری، به دنلاو برنامه تفصیلی در شهرسازی و برنامهد  های جامع  الزوی طرح

را   ارگانیسدتی نظرید   کده   ،2و مدامفورد  1کسانی چون گدساندیش  در اوایق ارن بیستم و تحت تأثیر 

پیدا کرد. این رویکرد سپس از طریق جنلش   اانونی و رسمیجنل  مطرح ساختند، بنیان گذاشته شد و 

کارکردگرایی درآمیخت و به  ورتی فراگیر در سراسر جهان به کدار گرفتده   نظری  شهرسازی مدرن با 

ی بر نزاه از بای به پدایین هسدتند، بدیش از ندیم     محور و ملتن که متخصص ،های جامع شد. ا وو طرح

در خاسدتزاه خدود   یودی م 1970و  1960تا حدود و  ارن بر تفکر شهرسازی عملی جهان حاکم بود

ریزی شهری در بسیاری از کشورها باای و نهادینه اسدت   دوام آورد و هنوز نیز آثار این شیوه از برنامه

 (.Mohamed et al. 2017؛ 1394رجی ؛ نوریان و وحیدی ب1397  زاده )مهدی

ای هستند که  شوند، ابزارهای عمده نیز نامیده می 3های عمومی طرح که معمویً ،های جامع طرح

کنندد.   های محلی اهداف و مقا د بلندمدت توسعه را شناسایی و اجدرا مدی   دولت ،ها آنواسط  به 

 ،ریزی و نظارت موفوعیت دارد رو برنامهکه در رابطه با المرا  ای جغرافیاییمنطق  های جامع  طرح

و یط افق زمدانی   ،گیرند کاللدی مربو  به جامعه را در بر میتوسع  موارد عمدة کنند،  مشخص می

                                                                                                                            
1. Geddes 

2. Mumford 

3. general plans 
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دهند. یط طرح جامع باید شرایط موجود را تو ی  کند، اهداف و مقا د  بلندمدت را پوشش می

را ارائه کندد.   1کاربری ارافی آیندهش  نقو  ،را مشخص کند، راهلردهای اجرای طرح را شامق شود

های مهم اجتماعی و  شامق اطوعات جمعیتی، شناسایی مکان عنا ر ا لی یط طرح جامع معمویً

بینی نیازهای آتی مسکن، تحلیدق امکاندات و خددمات     فرهنزی، فهرستی از الزامات ااتصادی، پیش

 .Brown et alاسدت )  د ضاهای بداز ها و ف از جمله وفعیت پارک د و شرح شرایط محیطی ،عمومی

شدهری را در  ناحید   هستند که وفعیت و شکق یدط   3هایی کاللدی طرح، 2های جامع (. طرح2022

هدا را   دهند. این طرح که اختصاص به زمان تحقق طرح دارد، روی نقشه نشان می ،ای از آینده نقطه

 (.UN-Habitat 2009ند )نام نیز می 5های بلوپرینتی و طرح 4های حالت نهایی همچنین طرح

کده در االدب مددیریت از بدای بده پدایین و بدر اسداس سداختار           ،ریزی بلوپرینتی مفهوم برنامه

بیندی،   دهد، ملتنی بر پیش ریزان ارار می ادرت زیادی در اختیار دولت و برنامه ،ریزی عقونی برنامه

را بده دنلداو   و بلندمددت   های کاللدی )فیزیکی( با جزئیات بری زمین، طرحرتحلیق و تخصیص کا

دچدار فقددان کیفیدت     ،بندی کاربری ارافدی( و در مقابدق   کاللدی )پهنهتأکیدی که مشتمق بر  دارد

(. این نزر  به Khan & Swapan 2013)است راهلردی و تدارک مناسب برای تعامق با شهروندان 

یدط محصدوو و نده یدط      ای ایسدتا و متعاالداً   پدیدهمنزل  فرض شهر به  ریزی شهری بر پیش برنامه

 (.1385زادگان و رفوی  استوار است )علاس ،در حاو تکامق دائمیفرایند 

 های جامع ریزی شهری در کشور بر اساس رویکرد طرح ناکارآمدی برنامه

مقیاسی جهانی اما همدراه بدا    ،های جامع ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح عدم رفایت از برنامه

های جامع در کشور از حددود    اگر بانگ نارفایتی تقریلاً همزانی از طرحزمانی دارد. تأخر تقدم و 

 1960هدای   هدای جدامع از سداو    عدم کارآمدی طدرح  ،زمین پیش آغاز شد، در مغربده  سه تا دو 

رسدید و مخالفدت بدا آن از     به گو  می ،ها در ایران این طرحتهی  زمان با آغاز  همو تقریلاً میودی 

ای کده طدرح جدامع بده علدت       بای گرفت. به علدارت دیزدر، در همدان بدازه     میودی 1970حدود 

                                                                                                                            
1. future land-use plan 

2. master plans 

3. physical plans 
4. end-state plans 

5. blue-print plans 
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و  1در حاو نقد و جایززینی بدا رو  راهلدردی و سداختاری    ،های مطرح های ذاتی و چالش فع 

م.(، طرح جامع در کشور برای نخستین بدار تهیده    70ده  لحاظ ارار دادن نظرات مردم بود )اوایق 

؛ شدفیعی دسدترردی   1382 .( )نوریان و شدری    1350د   1345) رسیدتصویب دولت به و شد 

با  عمیق یو ااتصاد یاسیروابط س (. در واکاوی این موفوع باید بهKhan & Swapan 2013؛ 1392

 یهدا  وهیشد  گسدتردة ادرار گدرفتن   تدأثیر  تحدت   کده کرد توجه  ستمیمتحده در اواسط ارن ب ایتیا

 در مقدام را  یراند یا زانیر درک برنامه ،ادرت  رابط نیا .کند در ایران را تفسیر میریزی مدرن  برنامه

ریدزی   برنامده  یانددازها  چشدم  ةکنند تافیدر در مقامرا  ینخلزان تکنوکرات دولتوفعیت منفعق و 

 .(Jafari & Hein 2020شکق داده است ) ها، آن قیتطل ای یانتقاد یابیبدون ارز ی،خارج

نیاز به تکرار این مطلب نیست کده  که  دارد ظهار میاهای جامع  ناکارآمدی طرح  دربارة 2نیق مط

پیشدنهادهای  هدا و   یا نقشده   ها انلاشته شده است کتابخانه  های جامع  رفاً در های طرح گزار هم  

کنند. این در حدالی اسدت کده     دیوارهای دفاتر شهرسازی را تزئین می ،ها  بندی این طرح رنزی پهنه

و بایدد معتلدر باشدند، توسدعه و      اندد  که با دات تهیه شدده یی پیشنهادهابرخوف اهداف و  ،شهرها

گیدرد وجدود دارد و ایدن     میان برنامه و آنچه در عمق  ورت میعمیق ای  یابند. فا له گستر  می

هدا را اابدق     های جامع است. فارغ از اینکه هدف این طدرح   ترین علت مرگ طرح ترین و بزرگ مهم

به نتایج مورد نظر دست نیافته  زیرا، اعتلار خود را از دست داده ستایش بدانیم یا نه، این شهرسازی

 (.1379است )مزینی 

تدوان موفدوع    های جامع، می برای بررسی دییق ناکارآمدی و در وااع مسائق و مشکوت طرح

ها و مشکوتی مطرح هستند که  کاستی ،های مختل  مورد کنکا  ارار داد. از یط طرف را از جنله

ای در  مسدائق عدیدده   ،ندد. از طدرف دیزدر   ا های جامع از محتوای طرحمتأثر عین حاو  متوجه و در

دیزر واتدی   که عموًشوند ها زمانی ابوغ  بررسی و تصویب وجود دارد که سلب شده طرحفرایند 

های دیزری نیز با فرض جامع و کامق  . این در حالی است که چالشاستها نمانده  برای اجرای آن

، باید یادشدهابعاد هم  در مسیر اجرای آن وجود دارد. بایخره، پیش از پرداختن به  بودن یط طرح

                                                                                                                            
1. strategic and structural 

2. McNeill 
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ایدن   . زیدرا ای و محلی را نیز در نظر گرفت منطقهو  ریزی حاکم در سطوح مختل  ملی نظام برنامه

های جدامع مدد نظدر     تصویب و اجرای طرحو  تهیهفرایند هایی که در  نظام بر محتوا و سایر نزر 

های عمدده   توان چالش . با چنین رویکردی و در یط نزاه کلی میاستگذار تأثیربسیار  ،گرفتهارار 

های جامع را به تفکیط  ریزی شهری در کشور بر اساس رویکرد طرح در ارتلا  با ناکارآمدی برنامه

و  ،بررسدی و تصدویب  و  تهیده فرایندد  های جامع،  ریزی حاکم، محتوای طرح های نظام برنامه حوزه

 .کردخو ه  1در االب جدوو  ،اجرا و سازمان اجرایینحوة  هایتاًن

 های جامع ریزی شهری در کشور بر اساس رویکرد طرح های عمده در ارتباط با ناکارآمدی برنامه . چالش1جدول 

 علل )محورهای( ناکارآمدی های ناکارآمدی حوزه

 ریزی حاکم نظام برنامه

شهری در کشور متمرکز توسع  های   طرح  تهی گیری در  ظام تصمیمطرفه. ن گیری یط تصمیم. مکانیسم 1

و سپس از طریق وزارت کشور  رسد میعالی شهرسازی و معماری  ها به تصویب شورای آن  هم است. 
شود. این در شرایطی است که در حاو حافر بر همزان  ها ابوغ می یط از شهرداری برای اجرا به هر

های  موفوعی محلی است و در  ورت عدم مشارکت نهادها و گروه روشن شده است که شهرسازی

 پذیر و کارآمد نخواهند بود. ها تحقق طرح ،محلی

ای و محلی، ناروشنی  ریزی منطقه های برنامه ریزی مرکزی و متمرکز در کشور، فقدان سازمان نظام برنامه. 2
شود با  ع ملی تهیه و تصویب میهایی که توسط مراج هماهنزی و انطلاق طرح عدمهای ملی،  سیاست

 ای و محلی. و نیازهای منطقه ،ها، استعدادها ها، توانمندی وااعیات و شرایط، اولویت

ای به دلیق  ها و نهادهای دخیق در امور شهری و منطقه عدم هماهنزی میان سازمان کاری و  موازی. 3
ها و نهادها  اف و رویکردهای این سازمانها و تفاوت و حتی تضاد میان اهد ها و برنامه بخشی طرح ماهیت

 ها را به دنلاو دارد. ها و برنامه و عدم اجرای طرح ،که در بسیاری از موارد روزمرگی، معطق ماندن

 های جامع محتوای طرح

مطالعات بر تأکید نظریات گدس.   پای  طرح( بر ،ها از مدو پوزیتیویستی )شناخت، تحلیق  پیروی طرح. 1

شهرسازی و به علارت دیزر پیروی فرایند یط طرح فیزیکی و کاللدی به جای تمرکز بر زل  منمحصوو به 

 مداوم.منزل  فرایندی ریزی به  سویه و خطی در عوض برنامه ریزی یط از مدو برنامه

گرایی، بلندپروازی و همچنین ثابت بودن چارچوب، شرح خدمات و فوابط  ناپذیری، عدم وااع انعطاف. 2

ریزی  برنامه عموً ،تصویب و ابوغ طرحو  ریزی. با تهیه تعطیق شدن عمق برنامه و نهایتاً ،جامعهای   طرح

  رابط چنین،   کشند. این های مربوطه انتظار اجرای کامق آن را می نهادها و دستزاهو  شود میشهری تعطیق 

طرح تهی  می که زمان تردیدنظر یا شود، مادا اطع می عموً  تا افق برنامه ،طرح و مرری آنکنندة  تهیهمیان 
 شهری مدام در حاو تحوو و تغییر هستند.  جدید فرابرسد. این در حالی است که وااعیات

خصوص در کشورهای در حاو  ها به های یزم در تدوین طرح فقدان اراام و اطوعات مرتلط با داده. 3

و همچنین  ،ااتصادی، مشکوت مدیریتیو  ثلات سیاسی فقدانتوسعه با تغییرات سریع جمعیتی، مهاجرت، 

  عر  دلیق وسعت ه های ااتصادی و اجتماعی )ب خصوص در بخش بهبینی  حیح  عدم امکان پیش
های ملی و اوفاع ااتصادی و سیاسی   طور کلی سیاسته ها و ب  های شهری با طرح  شهرسازی و پیوند طرح

 کشور(.
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 های جامع ریزی شهری در کشور بر اساس رویکرد طرح با ناکارآمدی برنامههای عمده در ارتباط  . چالش1جدول ادامۀ 

 علل )محورهای( ناکارآمدی های ناکارآمدی حوزه

 و تصویب ،تهیه، بررسیفرایند 

بررسی و تصویب طرح جامع تا ابوغ به سازمان و  تهیهفرایند زمانی طوینی میان فا ل  در تهیه و . تأخیر 1

هنزام بودن و فرسودگی  عدم به و متعاالاًدارد مشخص نیاز نازیاد و  یزمان ،دد مراجعاجرایی که به علت تع
وساز و  و جریان ساخت ،ها محتوای مستندات طرح را به سلب تغییر در جمعیت و ساختار آن، کاربری

 در پی دارد. ،شهریتوسع  

بررسی و و  تهیهفرایند ماهنزی میان عدم ارتلا  و هو  از راه دور بعضا و مونولوگ، منفرد، ریزی برنامه. 2

 های دخیق در امر توسعه های اجرایی و دستزاه اجرا و سازمان اجرایی. سازمانفرایند تصویب طرح جامع با 
و فقط ندارند ها  بررسی و تصویب طرحو  نقش اابق توجهی در تهیه ،نهادهای تخصصی محلی و مردمو 

وااعیات طرح و پیشنهادهای له به ناهماهنزی و عدم تطابق میان یابند. این مسه در زمان اجرا موفوعیت می

 توانایی اجرا منرر خواهد شد.و 
های یزم   های مشخص برای بررسی و تصویب طرح، عدم آموز   مدون و چارچوب  فابط  . فقدان3

قاطع م و مدیریت روشن و مناسب جهت ارزیابی طرح در مسمکانی فقداناندرکاران و همچنین  برای دست

 مختل  زمانی.

 اجرا و سازمان اجرایینحوة 

تهیه و فرایند شهری در توسع  عدم مشارکت سازمان اجرایی طرح جامع و نهادهای دخیق در امر . 1

ها از بعد فنی، مالی،  های آن امکانات و اولویتو  ها گیری طرح بدون توجه به توانایی شکق بررسی و متعاالاً
 اجرا به همراه دارد.حوزة ناکارآمدی بسیاری از پیشنهادهای طرح را در ها که   و برنامه ،اهداف

ها و نهادهای مسهوو  های سازمان شهری در اجرای طرح با هدف هماهنزی برنامهیکپارچ  نلود مدیریت . 2

های  مکانیسمسازی  متعاالا تعری  و فعاوها به رعایت پیشنهادها و  با مصوبات و مقررات طرح و الزام آن

 ظارت بر اجرا.ن
زرفتن نها و در نظر   های مالی و حقوای برای اجرای طرح  و تفسیرپذیری زمینه ،مهیا نلودن، نارسایی. 3

 ها. آن اجرای پیامدهای جانلی

؛ 1397زاده  ؛ مهددی 1382؛ نوریدان و شدری    1379؛ مزیندی  1378؛ سدعیدنیا  1379؛ تشکر 1385؛ پوراحمد و همکاران 1379)احمدیان 

 (2/1399و  1/1399و همکاران  ناظمی

 های جامع ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح علل محتوایی ناکارآمدی برنامه

هدای جدامع را بایدد در     ریدزی شدهری بدر اسداس نزدر  طدرح       هرچند مسائق و مشکوت برنامه

، به دلیق گسدتردگی  کردجو و ها و ابعاد مورد اشاره جست یط از حوزه چارچوب ارتلا  متقابق هر

های جدامع را از منظدر محتدوا و ماهیدت مدورد       موفوع، پژوهش حافر به  ورت مشخص طرح

هدای   ریزی شهری بر اسداس طدرح   دهد. در خصوص علق محتوایی ناکارآمدی برنامه توجه ارار می

داتدی در   پذیر است. پرسدش نخسدت از اشدتلاه یدا بدی      آن پرسش 1جامع، هم طرح و هم جامعیت

                                                                                                                            
1. comprehensiveness 
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جدامع    شدود. طدرح   شود و پرسش دوم به ماهیت خود موفوع مربو  می این واژه آغاز میترجم  

 «طدرح »به  «برنامه»به جای « plan»است و در این ا طوح  «comprehensive plan»مستقیم ترجم  

آمیدز   که شاید نه از سر سهو بلکه بده سدلب درک اشدتلاه    ،این اشتلاه در ترجمه»ترجمه شده است. 

زیرا تصور . ها را از آغاز به بیراهه برده است ته باشد، پرداختن به آنها  ورت گرف  مفهوم این طرح

تنهدا در   ها منظور اسدت ... منشدأ ایدن مشدکق را نده      کاللدی شهرها در این طرحجنل  شده که فقط 

جدو کدرد ... پدیش از اینکده شهرسدازی بده مفهدوم        و ترجمه، بلکه باید در جاهای دیزر نیز جست

تخصصانی چون کارشناسان ااتصادی و اجتماعی در تددوین طدرح یدا    امروزی خود رایج شود و م

. انددرکار شهرسدازی بودندد    مدخق شوند،  رفاً معماران و مهندسان دسدت   جامع ذیبرنام  تر  دایق

« .شدد  های شهری محدود می مسائق شهرسازی به ساخت و زیرساختعمدة زیرا در آن روزگاران 

 (.18: 1379)مزینی 

مدعی جامعیت هسدتند. اللتده    ،های جامع  طرح»هاست.  جامعیت این طرح  ةدرباربعدی   پرسش

یابد. در این میان، جامعیت  دهد و بدون آن تحقق نمی این ادعا در رابطه با امکان هماهنزی معنا می

هدای    زیرا در سدازوکار شدهرها پدیدده   . شود های جامع محسوب می در مطالعات رو  ا لی طرح

. اللته این وااعیتی تأسیساتی مؤثرندو  ،جتماعی، ااتصادی، ترافیکی، ساختمانیجغرافیایی، محیطی، ا

هدای   هدای اطدور در زمینده    ها و گدزار   اما بدین معنا نیست که برای هر شهر کتاب. آشکار است

گونده ارز    جامع تهیه شوند. ترربه نشان داده است که این مطالعدات هدی     یادشده به عنوان طرح

(. جامعیدت موفدوعی، جامعیدت مکدانی، جامعیدت زمدانی،       12: 1378)سدعیدنیا  « .اجرایی ندارند

تلع آن  ریزی جامع و به های برنامه فرض ها از پیش حق و جامعیت راه ،نفع های ذی جامعیت در گروه

مندابع   ،(. این در حالی است که تحلیلزر1382طرح جامع با پذیر  ا ق جامعیت است )سعیدنیا 

اتخاذ تصمیم  ابعاد مرتلط و متعاالاًهم  و دانش را جهت توجه به  ،رژی، هزینهکافی شامق زمان، ان

انتدزاع و جددا    از دنیدای وااعدی   ،به طور گزینشی و محددود  ،ندارد. بنابراین، در ساختن مدو خود

 (.Brink 1986کند و امکان تحری  آن نیز اابق توجه است ) می

ریدزی جدامع    برابر برنامده  ،و در ایران 1گرایی اثلات به باور بسیاری، طرح جامع برآمده از مکتب

                                                                                                                            

1. positivism 
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هدای   کنندد کده طدرح    (. برخی استدیو مدی 1/1399ساده در جهان غرب است )ناظمی و همکاران 

و  ،ریزی زیرساخت، خدمات ای برای برنامه شیوهم اب  ها تا حدی به  هستند. آن 1جامع ثابت و جامد

یافتده ظداهر شددند.     کندد در کشدورهای توسدعه    لتاًگذاری عمومی در شهرهای با رشد نسد  سرمایه

(. این در حدالی  Todes et al. 2010)شد چنین، طرح به خودی خود به یط هدف )پایان( تلدیق  این

و اجتماعی اابدق انتظدار    ،ااتصادی، فنیزمین  است که حتی در چنین بسترهایی تغییرات زیادی در 

ها پدس از ده سداو    توسعه مواجهیم. طرحآیندة در مورد  ای است و بنابراین با عدم اطمینان فزاینده

هدای بهتدری در    حدق  یا راه ،اما اگر شرایط تغییر کرده، مسائق جدید ظاهر شده. باید بازنزری شوند

سرعت در  ن معناست که در دنیای بهداو تطلیق یابند. این بشوند باید زودتر بررسی  ،دسترس است

 Ringliند )شدو باید حتی پس از گذشدت زمدان کمدی بدازنزری     ها  هایی از طرح بخش ،حاو تغییر

خوبی مدیریت شده باشد در  بههم ادر  پیچیده است و هر ریزی شهری ذاتاً (. در وااع، برنامه1997

ریدزی شدهری،    نظدر دارد. در برنامده  عر د   زیادی با توالی منظم و مرتدب در  فا ل  عمق عر   

اند که با اطمینان کمتری نسلت به ادوانین فیزیکدی کدار     سانیانفرایندهای نیازمند کنترو فرایندهای 

تدر از   تر و غندی  از نظر محتوا بسیار بزرگ ،ریزی به دنلاو کنترو آن است کنند و عالمی که برنامه می

 (.1387های محدود است )نوریان و ارباب  وااعیت

بینان: متفکران  آینده»ا با عنوان ه داند که خود از آن های جامع را متعلق به کسانی می طرحدورة ، 2هاو

بینان )گدس،  یاد کرده است. وی در بررسی و ارزیابی ترارب این آینده 3«ریزی شهری پیشرو در برنامه

کلی سنت دست  تحت دو  ،...( و ،لوکوربوزیه  ایماتا،  رایت، گارنیه، پری، آنون، پارکر،   هاوارد،  ابرکراملی،

دربدارة  وپایی، با اشاره به اینکه در نزاه اوو ممکن است  ددور حکمدی   امریکایی و سنت ارد  انزلیسی

هدا اابدق    آنهمد   ها ممکن است به  گیری اما برخی از نتیره ،ریزان مشکق به نظر آید این گروه از برنامه

 (:1387شده در نوریان و ارباب  ، نقق1387گوید )هاو  می  اطوق باشد،

   های کلدی از   ها یا بیانیه  ریزان به دنلاو تولید طرح ن برنامهایهم  اوو آن است که تقریلاً نکت

ها  خواستند آن را بلینند. در اغلب موارد، آن طور که می آن  ،وفعیت آتی شهر یا منطقه بودند

                                                                                                                            
1. static and rigid 

2. Hall 
3. the seers: pioneer thinkers in urban planning 
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مدداوم بودندد کده مرلدور بدود      منزل  فراینددی  ریزی به  به مقدار بسیار کمی به دنلاو برنامه

بصدیرت    هدا  رسد، بصیرت آن جهان را لحاظ کند. به نظر مینیروهای دایق و در حاو تغییر 

بوده است که باید اشکاو سکونتزاهی جدیددی خلدق    1چیزدان حاکم همه در مقامریز  برنامه

 نابود سازد. ،سؤاوکند و شاید اشکاو ادیمی را بدون دخالت یا 

 دهدد. یدط    مدی هدای جدایززین و بددیق را      طدرح اجدازة  ندرت  ها به های آن ها و بیانیه طرح

، ها طور که باید باشد وجود داشت و هر یط از آن از دنیای آینده آن 2برداشت حقیقی منفرد

 دید. خود را پیاملر آن می

 ها حتی مسائق اجتماعی و ااتصدادی   بودند. آن 3ریزانی کاللدی برنامه عمدتاً ،ریزان این برنامه

نای ترتیب و ترکیلی خداص از آجدر و   حق کاللدی به مع با یط راه؛ دیدند را نیز کاللدی می

ها آموز  دیده بودند که بدین طریدق فکدر    آن. مو ، فوید و بتن. این نیز اابق درک است

 اتوان بد  مشکوت را نمیهم  کاللدی بود. این برداشت که توسع   ،ها مشغولی آن کنند و دو

ممکدن اسدت    ،تدر  هندههای ساده در این معانی کاللدی حق کرد یا در برداشت آزارد حق راه

در  غاللداً  ،تر یا بهتر با هویتی غیرکاللدی برای مشکوت وجود داشته باشد های ارزان حق راه

کده در غالدب   کدرد  ریزی شهری وجود ندارد و باید توجه  های پیشروان تفکر برنامه اندیشه

ها الهام  و به آن گذاشتندتأثیر ها  ریزان متعددی که این افراد بر آن های بسیاری از برنامه طرح

 شود. دادند نیز یافت نمی

هدم   4سایرانه و تکنوکراتیط ریزی فن ها تحت عنوان دستزاه یا ماشین برنامه که از آن ،این ابعاد

شهرسدازی در االدب یدط     دربدارة ناشی از تفکدر   کند، عمدتاً اشاره می 5که آللرچ شود، چنان یاد می

گیری  عقونی و بهره ریز شهری ملنی بر عمق  رفاً امه رف بر تخصص برنتأکید با  6فکریفرایند 

های دارای اثر و  گروههم  ملتنی بر مشارکت  7اجتماعیفرایند بر تأکید های علمی به جای  از رو 

                                                                                                                            
1. planner as omniscient ruler 

2. one true vision 

3. physical planners 

4. technocratic planning machinery 

5. Albrecht 

6. thought process 

7. social process 
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 کده  اسدت بدر آن   1فدالودی  (.Albrecht 1986; Halla 2005) مداوم اسدت فرایند نقش در االب یط 

جایزداه مقامدات اداری و    ،ولدی در وفدع فعلدی    ؛اسدت  سدازی  ریزی در وااع نوعی تصمیم برنامه

ریدزی بده شدکق ابدزاری      چندین، برنامده   درآمده اسدت. ایدن   2خدمتکار د ریزان به شکق ارباب برنامه

را  سدؤایت منطقدی   این ،که درگیر آن استاست فرایندی آید که برای کسی که نزران اعتلار  درمی

 (:Faludi 1973) کند مطرح می

  معتلر اسدت یدا ارتلدا      ،رسند گیر او در آن به تصمیم می ه او و ارباب تصمیمکفرایندی آیا

 کند؟ را مخدو  میفرایند این  ،ها آن

 گیرندده در مدورد    کند و آیدا تصدمیم   دهد توجه می گیر به شواهدی که او ارائه می آیا تصمیم

 دهد؟ راهنمایی کافی به او می ،هاست مشکوتی که به دنلاو حق آن

 گیری او برای خود  معتلر است؟ تصمیم آیا دییق 

مدواردی چندد    ،هدا  کند که از میدان آن  مفروفاتی را مطرح می 3ریزی جامع بر این اساس، برنامه

4یط بهترین راه فرض مطرح است که ظاهراً ند. نخست، این پیشا  شایان توجه
برای رسیدگی به هر  

دیده اادرند این بهترین راه  متخصصان آموز ریزان و  ریزی وجود دارد و برنامه مشکق معین برنامه

. سدوم،  کدرد کنتدرو   ،توان با دانش علمی و تکنولوژی مددرن  ریزی را می برنامهزمین   ،را بیابند. دوم

است. در نهایدت، ایدن بداور مطدرح اسدت کده        5وجود یط منفعت عمومی اابق شناسایی مشترک

ادادر بده ایرداد تغییدرات اجتمداعی و       ،متمرکدز  ریزی از نوع بای به پایین و به علارت دیزدر  برنامه

یدط تکنسدین مسدتقق و     در مقامریز  (. تحت این شرایط، برنامهUN-Habitat 2009ااتصادی است )

هدا   شود که معمارها سداختمان  ای طراحی و کنترو می جایی که شهر به گونه؛ کند عمق می 6طرف بی

؛ کندد  شکق شهر و رفاه اجتماعی را واگدذار مدی   دهند. شهرساز از بای و شکق میکنند  میرا کنترو 

یط از مشکوت شهری است که  های کاللدی جداگانه برای هر حق جوی راهو که در جست درحالی

ناعادیند   چنین، طرح جامع جهت تخصیص  تصدیق یا مستند شده است. این ،ریزی در زمان برنامه
                                                                                                                            
1. Faludi 

2. master-servant 
3. master planning 

4. one best way 

5. common identifiable public interest 

6. independent and objective technician 
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یدط ا دق   م اب  مختل  اجتماعی به های  های شهری و اجرای تفکیط فیزیکی جامع گروه فر ت

بنددی   شدامق منطقده   ،ریدزی  های این برنامه کند. مفاهیم و ایده تو  می ،ریزی شهری استوار برنامه

 ،بندی اجتماعی( و تراکم جمعیتی )کدم، متوسدط   عملکردها و نواحی مسکونی بر اساس نژاد )گروه

 (.Peter & Yang 2019زیاد( است )

فراینددی  رویکردی جایززین ملندی بدر   م اب  به  2ریزی غیراالیدسی امهکه بر سلط برن ،1فریدمن

های یزم در مسیری نوآورانه و تعاملی میان دانش تخصصدی و   شامق اختصاص راهلردها و تاکتیط

های پایدار و مفروفدات   نظم جهان االیدسی از موجودیت است معتقدکند،  میتأکید دانش ترربی 

بدا گدرایش خدود بده      ،ریدزی  چنین، مددو مهندسدی برنامده    ت. اینعقق سلیم در حاو فروپاشی اس

گیری، دیزر معتلر نیست و باید کندار   سایر اشکاو تصمیم برگیری بلوپرینتی و ادعای برتری  تصمیم

ایدن   ةاالیدسی پیوند دارد که اغواکنندد شیوة ادر عمیق با  ریزی آن گذاشته شود. مفهوم سنتی برنامه

ریزی باید کنار گذاشدته شدود    برنامهایدة  ،سنتی کنار گذاشته شود، عموًاستدیو است که اگر مدو 

(Friedmann 1993.) 

هدای جدامع از    ریزی شهری بر ملنای رویکرد طدرح  ناکارآمدی برنامهعمدة د، علق آمطلق آنچه 

گرایی( و  پوزیتیویستی )اثلات  طرف ارائه شده است. پیروی از الزوی یط 1منظر محتوایی در شکق 

اساس نزاه و تخصص شهرسداز در یدط تصدور آرمدانی شدکق       ای اطعی که تنها بر تکا به اندیشها

های جامع است. این  ریزی شهری در االب طرح فرض کلیدی در نزر  به برنامه دو پیش ،گیرد می

بسدتر  م ابد   بده   ،ای پیچیده پدیدهمنزل  به  ،در حالی است که این اندیشه و نزاه در برخورد با شهر

، فرایندهابر رویکرد خطی به جای بازبینی مداوم تأکید . استهای مختل  اجتماعی، ناکارآمد  وهگر

ارائد   و در نتیره عدم تطابق با ماهیت پویدای شدهر و همچندین     ،گرایی پذیری و وااع عدم انعطاف

ی هدا  از علق محتوایی ناکارآمدی طرح ،های جایززین ها و گزینه های منفرد در عوض طرح برداشت

کاللدی و گرایش به در نظدر   های عمدتاً حق ریزی به طرح و پیشنهاد راه جامع است. تلقی از برنامه

هدا و   فدرض  جزئیات دایق که وابسته به پدیش ارائ  و دخیق و نیز مؤثر عوامق و عنا ر هم  گرفتن 

                                                                                                                            
1. Friedmann 

2. non-euclidian mode of planning 
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زدر اابدق   از مدوارد دی  ،شدوند  و در عمق محقق نمیدارند برآوردهایی هستند که با وااعیات فا له 

 .استتوجه در این زمینه 

 
 های جامع ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح . علل محتوایی ناکارآمدی برنامه1شکل 

های سطح نظری پژوهش( : یافتهمأخذ)

 شناسی تحقیق روش

بر حوزه و بعدد محتدوای ایدن ندوع نزدر  از      تأکید های جامع با  شناسی طرح در خصوص آسیب

سدازی ملدانی    شدده جهدت فدراهم    های مرتلط و شناسایی ا از مرور پژوهشریزی شهری، ابتد برنامه

تحلیق محتوا و سنتز در چارچوب هدف و دسدتیابی بده    ر اساسها ب شامق مفاهیم و دیدگاه ،نظری

ای  به جای فراهم کدردن پایده   ،استفاده شد که در اینرا ،مورد اشاره در بخش مقدمهسؤایت پاسخ 

 یعندی  خصدوص  بده حدوزة  مندان بده یدط    هعواهم  خوبی را برای  شروعنقط  برای خود محقق، 

(. Pare & Kitsiou 2016سدازد )  هدای جدامع فدراهم مدی     ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح برنامه

هدا و همچندین    سدنتز آن ، هدا  استفاده از یافتده  ، وتفسیر ،ها دیلت ،این مرور محتواییافزودة ارز  
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که به کش  نواحی مورد نیاز برای تحقیقدات بیشدتر منردر     نمایش شواهد در سطحی فراگیر است

هدای   هدای نظدری و مددو    کلیدی برای خلدق و کاربسدت چدارچوب   ای  مؤلفهخواهد شد که خود 

(. تدددایق ایددن امددر و شناسددایی Snyder 2019; Van Wee & Banister 2016مفهددومی اسددت )

چرایی و چزدونزی در  دورت و   موردی جهت واکاوی مطالع   اب ،های عینی مربو  به آن مصداق

 (.Yin 2003) تمرکز بر طرح جامع نوشهر  ورت گرفتواسط  وااعی به زمین  

کند. در خصدوص اینکده در    به اهداف مورد انتظار خود دست پیدا نمی هی  طرح جامعی کاموً

فدق  و تا چه حدد در اجدرا مو   ،اند اند، چقدر به مقا د خود نایق شده ها شکست خورده کرا برنامه

های  ها و گروه دسترسی میان پارکواسط  ریزی پارک به  شامق برنامه وجود دارد مطالعاتی ،اند بوده

های کاربری  و برنامهمؤثر، های  ای از شاخص ریزی کاربری زمین از طریق مرموعه جمعیتی، برنامه

به اهددافی کده در   (. جهت دستیابی Li 2021) 1ارزیابید  نتیرهد   شناسی برنامه ارافی از طریق رو 

د. ارزیدابی  شدو ریدزی شدهری ارزیدابی     یزم است اجرای برنامده  ،اند ریزی شهری تنظیم شده برنامه

، تحلیدق اجدرای   3ریدزی  ، ارزیابی عملکرد برنامده 2شامق ارزیابی پیش از اجرای برنامه ،ریزی برنامه

زر، ارزیدابی اجدرای طدرح    (. به بیان دیLong et al. 2012)است  5و ارزیابی اجرای برنامه ،4سیاست

، 6سدازی برنامده   حین آماده  نخست، ارزیابی: ریزی عملیاتی شود برنامهفرایند تواند در سه فاز از  می

دوم، ؛ شدود  انتخداب مدی   7ریدزی جدایززین   برنامده پیشنهادهای حق از میان  زمانی که یط مسیر راه

حرفد   در  کده معمدویً   9برنامده  سدوم، ارزیدابی پدس از اجدرای     ؛8حین اجرای برنامه ارزیابی مداوم

 .(Brown et al. 2022)گیرد  میمورد غفلت ارار  ریزی برنامه

 بدر اسداس   ،شدهری  ریدزی  برنامده و نظریات موجود در رابطه با  ها چنین و بر ملنای دیدگاه این

عووه مواردی  بهی جامع، علق محتوایی ناکارآمدی این نوع نزر  شناسایی شده و ها رویکرد طرح
                                                                                                                            
1. plan-outcome-evaluation 

2. evaluation prior to plan implementation 
3. evaluation of planning practice 

4. policy implementation analysis 

5. evaluation of planning implementation 

6. ex-ante evaluation during plan preparation 

7. alternative plan proposals 

8. ongoing evaluation during plan implementation 

9. ex-post evaluation after plan implementation 
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یط نیز امکان طرح و معرفی یافته است.  عمق مرتلط با هرحیط  شده در  ملموس و ترربهو  یجزئ

ی هدا  بیندی  پدیش وفع موجود شدهر بدا   مقایس  و از طریق  راارزیابی پس از اجواسط  به  ،این مهم

ی طدرح  پذیر تحققشده در طرح جامع نوشهر دنلاو شد که در حکم سنرش کارآمدی و میزان  ارائه

شدامق   ،ابعداد اجتمداعی طدرح جدامع     بیندی  پیشدو محور کلیدی  ،است. در این خصوصیادشده 

ساختار و  شهرمحدودة شامق تعیین  ،ابعاد کاللدی طرح جامع بینی پیشو نیز  ،جمعیت شهر نوشهر

ممکن و وابسدته بده وجدود و ماهیدت      حدمورد توجه ارار گرفت که تا  ،کاللدی و کاربری ارافی

 شود. میمورد نیاز  و کیفی یکمّ تفسیرهایو  ها یشامق بررس ،اطوعات

 ی تحقیقها افتهی

مطالعاتی، طرح جامع نوشهر از نظر کارآمدی و میزان تحقدق در  نمون  در این بخش و در ارتلا  با 

و  هدا  مصدداق  ،وتحلیدق  . این بررسی و ترزیده ه استمورد سنرش ارار گرفت ،محورهایی مشخص

محتدوایی   ر علق ناکارآمدی و در وااع مسائق و مشکوت عمددتاً ت ملموس و جزئیو  مواردی عینی

طدرح جدامع    ارزیابی پس از اجرایسازد. به همین منظور،  میی جامع و ابعاد آن را روشن ها طرح

بعدد اجتمداعی    بیندی  پدیش شدامق   ،وتحلیدق دو محدور کلیددی    نوشهر در االب سدنرش و ترزیده  

 ،دی و کاربری زمدین ساختار کاللو  شهرمحدودة تعیین شامق  ،ابعاد کاللدی بینی پیشو  ،)جمعیتی(

 مورد توجه ارار گرفته است.

عدالی شهرسدازی و    بده تصدویب شدورای    1343جامع شهری نوشدهر در سداو   تهی  نقش  دستور 

در دسدتور   1344طرح جامع واحد آن همراه با شهر چدالوس در سداو   تهی  رسد و سپس  معماری می

 1348د   1347هدای   نخستین طرح جامع چالوس و نوشهر تهیه و طدی سداو   گیرد. متعاالاً کار ارار می

بده   1370و در سداو   شدد  تهیده  1367نوشهر در سداو  شود. دومین طرح جامع  میبررسی و تصویب 

دورة توجده بده    با (.1390)وزارت راه و شهرسازی  رسیدعالی شهرسازی و معماری  شورایتصویب 

ن پژوهش در ارتلا  با محورهای مورد اشاره به دنلداو ارزیدابی   (، ای1377د   1367) جامع زمانی طرح

مسکوت ماندن ، این با وجود. استپس از اجرا و سنرش میزان تحقق و کارآمدی طرح در افق خود 

 مراحق بررسدی و تصدویب   گرفتن ( پس از تهیه، به علت انرام1370د   1367سه ساو ) بیش ازطرح 

رسد ابعداد طدرح را تحدت     مییی است که به نظر ها کی از چالشطرح تفصیلی، خود یتهی  ابوغ و و 
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ارائد   و یادشدده  طدرح  و تردیدد نظدر   است مطالعات مربو  به بازنزری  گفتنیارار داده است. تأثیر 

 انرام شده است. 1383طرح تفصیلی نوشهر در ساو تهی  یزم برای پیشنهادهای 

در طدوینی  سدابق   این شدهر بدا    کرداید اشاره نوشهر بفرایند توسع  تاریخی و زمین  پیشین  در 

کده در گذشدته    ،شدماو کشدور اسدت. نوشدهر     بزرگ ی تراری و بازرگانی یکی از بنادرها فعالیت

 ،پهلدوی دورة کشتیرانی است. در اوایق پیشین  شد، دارای  مینامیده « آباد حلیب»و بعدها « خاچیط»

تغییر نام یافت. از این زمدان بده   « نوشهر»به این روستا به  ورت بندری با هویت شهری درآمد و 

است  بودهزمان با رشد عملکردی بندر  گر گستر  کاللدی با مفهومی خاص هم بعد، نوشهر ترربه

 کند. میفضایی نوشهر را ارائه د  کاللدیسابق  توسع   2شکق (. 1380)دیوسایر 

 
 فضایی نوشهر ـ کالبدیسابقۀ توسعۀ  .2شکل 

 (1383: مهندسین مشاور پژوهش معماری و عمران مأخذ)

 ی آنپذیر تحققبعد جمعیتی در طرح جامع نوشهر و میزان  بینی پیش

بعدد جمعیدت    بینی پیشبرای بررسی میزان تحقق  1375ملنای اطوعات موجود سرشماری، افق  بر

نوشدهر و  ، جمعیدت  1375سداو  در  ،نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکنپای   انتخاب شد. بر

نفدر   37107کدق جمعیدت بده     میزاننفر بوده و در نتیره  1974و  35133آبادی هلستان به ترتیب 

زمیند   در جدامع  طدرح  پیشنهادهای است منضم شدن آبادی هلستان به شهر از  گفتنیرسیده است. 

شتن این نیز با لحاظ دای پذیر تحققمیزان مقایس   ،اانونی آن بوده است و از این رومحدودة تعیین 
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 1377افق زمدانی  پیشنهاد انرام شده است. این در حالی است که طرح جامع میزان جمعیت را در 

 میزان جمعیتدر د افزون برآورد شدن  32 حدوداً خود گویایتخمین زده که نفر  49000معادو 

 یگفتند نادرست در رابطه با میزان رشد طلیعدی جمعیدت اسدت.     بینی پیشناشی از  که عمدتاًاست 

طدرح تفصدیلی نوشدهر نیدز      که در ادامه و در بخش ابعاد کاللدی هم آمده اسدت،  طور ، هماناست

بینی کرده است که گویای انحراف به مراتدب بیشدتری    پیش 1381نفر جمعیت را برای افق  57000

 بیندی  پیشی پذیر تحققجزئیات مربو  به  2جدوو نسلت به وفعیت طرح جامع است. از وااعیت 

 کند. میتی را در طرح جامع نوشهر ارائه بعد جمیع

 بعد جمعیتی در طرح جامع نوشهر بینی پیشی پذیر تحقق .2جدول 

 بینی( پیش جمعیت نوشهر به انضمام هلستان )واقعیت/ عنوان

 30475 1365بر اساس سرشماری ساو 

 33100 ساو پایه –( 1367بینی طرح جامع ) پیش

 49000 برنامهافق  –( 1377بینی طرح جامع ) پیش

 57000 افق برنامه –( 1381بینی طرح تفصیلی ) پیش

 37107 1375بر اساس سرشماری ساو 

 در د( 32نفر بیشتر ) 11893 میزان فا له از وااعیت )طرح جامع(

 در د( 24نفر کمتر ) 11893 میزان فا له از برنامه )طرح جامع(

 در د( 76) میزان تحقق )طرح جامع(

 (1383ها: مهندسین مشاور پژوهش معماری و عمران  )مأخذ داده

 ی آنپذیر تحققابعاد کالبدی در طرح جامع نوشهر و میزان  بینی پیش
 شهرمحدودة تعیین 

سازد که  میدهد، مشخص  مینیز نشان  3شکق که  طور شده برای شهر، همان تعیینمحدودة بررسی 

و بددون توجده بده    کدرده  را اطدع   تزاهچنددین سدکون  یکپارچ  بافت  عموً ،دیطرح جامع پیشنها

ایدن ندواحی را در   پیکدرة  بخشدی از   ،ااتصادی این موفوع د فضایی و اجتماعی د پیامدهای کاللدی

تعیدین  واسدط   بده   ،داخق محدوده و مابقی را در خارج از محدوده ارار داده است. با چنین منطقی

تحدویت بخشدی از بافدت     زاغفلدت  و  آناجدزای پیوسدت    ، جداسدازی نوشدهر از   شدهر محدودة 



 79 جامع ... های ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح ناکارآمدی برنامه واکاوی علل محتوایی

 

کاللددی وابسدته،    د با توجه به ابعاد اجتمداعی  ،این چالش متعاالاً. رام خورده استجداناپذیر شهر 

 ی و کارآمدی طرح جامع نوشهر داشته است.پذیر تحققویژه و اابق توجهی بر تأثیر 

 
 فضاییـ  یکالبدپیوستگی  ی دارایها نوشهر در طرح جامع و موقعیت سکونتگاهمحدودة . 3 شکل

 (1383: مهندسین مشاور پژوهش معماری و عمران مأخذ)

 ساختار کلی کالبدی

  سدال  با افدق ده  1380اساس اطوعات در دسترس، وفعیت موجود نوشهر در ساو  در این زمینه و بر

سداو بده    13اانونی شدهر در طدوو   محدودة مقایسه شده است.  3در االب جدوو  ،1377یعنی  ،طرح

بینانده   رسد ناشی از رویکردی غیرواادع  میهکتار افزایش داشته است که این افزایش به نظر  60میزان 

و روسدتاهای   هدا  سدکونتزاه استحال  که اشاره شد نادیده انزاشتن  طور در تعیین مساحت شهر و همان

بافدت  رات سیر تغیید زمین  . در اند فضایی با شهر بودهد  ی کاللدیها که دارای پیوستزیباشد ای  حاشیه

باغدات  و  ی زراعیها نیز باید گفت طرح جامع سیاست استفاده از فضاهای باز )زمین پر و خالی شهر

 ،خدود امدا نامتعدارف   اساس یکی از اهداف کلیدی  است. هرچند طرح جامع برکرده و بایر( را دنلاو 

یش تدراکم مدورد   چه بیشتر شهر را از طریق کاهش فضاهای باز و افزا انسرام و پیوستزی فضایی هر

که  ،دهد موفقیت اابق توجهی در این زمینه میروند تغییرات نشان  ،توجه ارار داده است، خوشلختانه

همین عدم تحقق در ارتلا   است. به دست نیاوردهبه وااع مغایر با ماهیت نوشهر در نظر گرفته شده، 

 .نیز اابق توجه است 1381با وفعیت پیشنهادی طرح تفصیلی برای افق 
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 تغییرات مربوط به ساختار کلی کالبدی نوشهرمقایسۀ  .3جدول 

 تاریخ طرح

مساحت 

کل شهر 

 )هکتار(

بافت پر 

 )هکتار(

درصد 

 از کل

بافت خالی 

 )هکتار(

درصد 

 از کل
 جمعیت

تراکم 

ناخالص 

 شهری

تراکم 

خالص 

 شهری

 طرح جامع
 )وفع موجود(

1367 877.33 497.54 56.7 379.79 43.3 33.100 37.7 66.5 

 طرح تفصیلی
 )وفع موجود(

1371 934.47 506.82 54.2 427.65 45.8 41375 44.3 81.6 

 طرح جامع
 )پیشنهادی(

1377 877.33 708.81 80.8 168.52 19.2 49000 55.9 69.1 

 طرح تفصیلی
 )پیشنهادی(

1381 893.61 683.3 76.5 210.31 23.5 57000 63.8 83.4 

 63.6 41.3 38734 35.1 328.79 64.9 608.91 937.7 1380 وفع موجود

 میزان تحقق
 در د(-)جامع

- - 86 80 51 55 79 74 92 

 میزان تحقق
 در د(-)تفصیلی

- - 89 85 64 67 68 65 76 

 (1383ها: مهندسین مشاور پژوهش معماری و عمران  )مأخذ داده

 کاربری زمین

ح جدامع شدهر و وفدع موجدود آن     شدده از طدر   در این بخش نیز سعی شده است اطوعات استخراج

و سدرانه   سدطح ( به تفکیط نوع کاربری و بدر حسدب   1380طرح با وفع موجود  1377افق مقایس  )

و  ی مسدکونی هدا  دهند، جدز کداربری   مینشان  4شکق و  4که جدوو  طور . همانمورد توجه ارار گیرد

طدرح جدامع   پیشدنهادهای  ه ی بد توان گفت حدااق از نظر کمّد  میونقق و انلار که  حمق وآموز  عالی 

دارندد  بسیار زیاد  اابق توجه و بعضاًای  فا له ،بینی پیشبا میزان تحقق مورد  ها ند، دیزر کاربریا نزدیط

خددماتی اسدت. اگدر تحقدق     دد   و شهر همچنان دارای مشکوت مدرتلط بدا کملدود فضداهای عمدومی     

های وفدع موجدود و    مغایرت و بر اساسپیشنهادهای کاربری زمین در طرح جامع به  ورت موردی 

مدورد، فضدای سدلز     24شود که در ارتلا  با کاربری آموزشدی   میبررسی شود، مشخص نیز پیشنهادی 

 2مدورد، ورزشدی    3مورد، درمانی  4مورد، فرهنزی  5ونقق و انلار  مورد، حمق 10مورد، کارگاهی  13
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کداربری  عمددة پیشدنهادهای   شدامق   که تقریلداً  ،مورد 68و در مرموع  ،مورد 2مورد، اداری و انتظامی 

مصدوب  ارافدی  کداربری   اتاللتده در ایدن خصدوص تغییدر    . اندد  زمین طرح جامع است، تحقق نیافته

سهم کداربری ترداری اابدق توجده اسدت.       ،نیز باید مد نظر ارار گیرد که در این میان 5مادة کمیسیون 

سدرانه، افدزایش اابدق     از نظدر  هدم و هم از نظر سطح  ،کاربری تراری سلب شده نهایتاًموفوع همین 

کده  یادشده، در کنار موارد های مندرج در طرح جامع داشته باشد.  بینی توجهی در تحقق نسلت به پیش

، دو پیشنهاد نیز در االب تعری  محورهایی بدا  اند به  ورت نقاطی پراکنده در سطح شهر پیشنهاد شده

در حدد  « ماشدلط »رودخاند   سدت شدامق شدرق    . محور نخاند عملکرد توریستی مورد توجه طرح بوده

ی کناره در مسیر ها ی جادهها کناره و دریاست. محور دیزر در غرب شهر نوشهر و در بدنهجادة فا ق 

و بده همدین دلیدق ارزیدابی     اسدت  طرح جامع در این محورها کلی پیشنهادهای . استچالوس د  نوشهر

بده اسدت نای    ،تدوان گفدت در محدور نخسدت     مدی  در عین حاو،. نیستچندان میسر  ها میزان تحقق آن

ارافی به اشکاو مختل  کاربری توریستی دارند. ایدن  بقی  باغات و یط واحد کارگاهی، و  ارافی بایر

در ارتلدا  بدا تحقدق کداربری     ای  چدالوس( کمتدر نشدانه   دد   در حالی است که در محور دیزر )نوشدهر 

 .اند پیدا کرده توسعهتراری د  سکونیم خورد و ارافی محور فوق با گرایش میتوریستی به چشم 

 ی پیشنهادی طرح جامع نوشهر در مقایسه با وضع موجودها ی کاربریپذیر تحقق. 4جدول 

 طرح و وضع موجود

 ها کاربری

 (1377طرح جامع )

 نفر 49000

 (1380وضع موجود )

 نفر 38734
 تحقق )درصد(

 مسکونی 1
 %82 85.38 70 سرانه )مترمربع(

 %96 330.71 343 تار(مساحت )هک

 تراری 2
 %54 4.25 2.28 سرانه )مترمربع(

 %68 16.46 11.2 مساحت )هکتار(

 آموزشی 3
 %45 2.39 5.37 سرانه )مترمربع(

 %35 9.27 26.33 مساحت )هکتار(

 آموز  عالی 4
 %90 1.18 1.07 سرانه )مترمربع(

 %86 4.59 5.24 مساحت )هکتار(

 یدرمان د بهداشتی 5
 %32 0.92 2.88 سرانه )مترمربع(

 %25 3.56 14.17 مساحت )هکتار(
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 های پیشنهادی طرح جامع نوشهر در مقایسه با وضع موجود پذیری کاربری . تحقق4جدول ادامۀ 

 طرح و وضع موجود 

 ها کاربری

 (1377طرح جامع )

 نفر 49000

 (1380وضع موجود )

 نفر 38734

تحقق 

 )درصد(

 فضای سلز 6
 %78 2.39 3.06 ه )مترمربع(سران

 %60 9.05 14.98 مساحت )هکتار(

 ورزشی 7
 %37 0.77 2.10 سرانه )مترمربع(

 %29 2.98 10.24 مساحت )هکتار(

 اداری و انتظامی 8
 %48 5.42 2.6 سرانه )مترمربع(

 %61 21.01 12.82 مساحت )هکتار(

 مذهلی 9
 %51 0.67 1.32 سرانه )مترمربع(

 %40 2.59 6.52 ت )هکتار(مساح

 فرهنزی 10
 %62 0.31 0.5 سرانه )مترمربع(

 %49 1.20 2.46 مساحت )هکتار(

 کارگاهی 11
 %49 4.78 2.33 سرانه )مترمربع(

 %62 18.52 11.4 مساحت )هکتار(

 ونقق و انلار حمق 12
 %94 1.22 1.15 سرانه )مترمربع(

 %83 4.73 3.92 مساحت )هکتار(

 ارتلاطیلک  ش 13
 %67 45 29.99 سرانه )مترمربع(

 %85 174.31 148.71 مساحت )هکتار(

14 
و تأسیسات 

 ترهیزات

 %37 0.33 0.9 سرانه )مترمربع(

 %29 1.29 4.46 مساحت )هکتار(

15 
جهانزردی و 

 پذیرایی

 %32 2.74 8.66 سرانه )مترمربع(

 %25 10.61 42.34 مساحت )هکتار(

 مزارعباغات و  16
 %39 55.82 21.87 سرانه )مترمربع(

 %49 218.24 107.16 )هکتار( مساحت

 (1383ها: مهندسین مشاور پژوهش معماری و عمران  )مأخذ داده
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 ی پیشنهادی طرح جامع نوشهر در مقایسه با وضع موجودها ی کاربریپذیر تحقق. 4 شکل

 پژوهش(سطح تجربی ی ها : یافتهمأخذ)

 ریزی برنامهناکارآمدی محتوایی علق مصادیق عینی محورهای پیشین و در ارتلا  با  با استناد به

سدنرش  ارزیابی پس از اجرا و در واادع  ی جامع، نتایج مربو  به ها رویکرد طرح بر اساسشهری 

 :کردتوان به  ورت ذیق خو ه  میی طرح جامع نوشهر در ابعادی مشخص را پذیر تحقق

 در دد( کده ایدن     76جمعیت در افق طرح )میزان تحقدق حددود    برآورد بیش از حد میزان

و کارآمدی سایر ابعاد طرح جامع )نظیر میزان  ،، تحققها ، برنامهها بینی پیشمیزان خطا سایر 

و ...( را  ،ی کداربری، تدراکم  ها جمعیت در سن کار و فعالیت، سهم اشتغاو، خدمات، سرانه

 ارار داده است؛تأثیر نیز تحت 

 اسدتحال   شدهر و نادیدده انزاشدتن    محددودة  بینانده در تعیدین مسداحت و     رواادع رویکرد غی

بدا شدهر    اطعدی  فضدایی دد   که دارای پیوستزی کاللددی ای  و روستاهای حاشیه ها سکونتزاه

 گیرد(؛ میهکتار را در بر  60)این محدوده مساحتی معادو  اند بوده

 بدایر( و   ،ی زراعی، باغدات ها ندر نظر گرفتن سیاست نادرست استفاده از فضاهای باز )زمی

چه بیشتر )ایدن سیاسدت از    فضایی هرد  انسرام و پیوستزی کاللدی با هدفافزایش تراکم 
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در طدرح  در دی در ارتلا  با بافدت خدالی    51در دی در ارتلا  با بافت پر و  86تحقق 

 در ددی در ارتلدا  بدا بافدت     64در دی در ارتلا  با بافت پدر و   89طور  جامع و همین

 برخوردار بوده است(؛خالی در طرح تفصیلی 

 و کملدود شددید فضداهای    شهر شده در طرح جامع  بینی پیشی ها عدم تحقق اغلب کاربری

بهداشدتی و  ی هدا  کداربری  ویدژه  بده  ،سرانهاز نظر هم و به ترتیب هم از نظر سطح خدماتی 

هیزات شدهری  و ترتأسیسات (، %32و  %25جهانزردی و پذیرایی )(، %32و  %25درمانی )

 ،(%51و  %40، مددذهلی )(%45و  %35آموزشددی ) (،%37و  %29(، ورزشددی )%37و  29%)

 ؛(%62و  %49فرهنزی )

  ،هدای   بیندی  ارتلاطی بسدیار بیشدتر از پدیش     طور شلک های تراری و همین کاربریدر مقابق

ر اند. این وفعیت به ترتیب از نظر سطح و سدرانه د  مندرج در طرح جامع شهر محقق شده

و  %85ارتلداطی ) شدلک   هکتدار و   5( معادو بیش از %54و  %68ارتلا  با کاربری تراری )

 هکتار است. 25( معادو بیش از 67%

 بحث و نتیجه

 همچندین و  ،بررسدی و تصدویب  و  تهیده فرایند حاکم، محتوای طرح،  ریزی برنامهنظام حوزة چهار 

ی جامع و در وااع این نوع نزر  از ها طرحعلق ناکارآمدی زمین  اجرا و سازمان اجرایی در نحوة 

و سدلب شدده درک    ها . توجه به این حوزهاست دارای اهمیتشهری اابق شناسایی و  ریزی برنامه

زمدان بدا    یکپدارچزی هدم   درمربو  بده شدهر و شهرسدازی    فرایندهای تحویت و پاسخ به  متعاالاً

و محلدی  ای  منطقده و  ی ملدی هدا  ر مقیاسد ها در تدوین اهداف و برنامهگرایی و تمرکززدایی  وااع

از  هدا  سدازی طدرح   تهیده و آمداده  فرایندد  در ویدژه   بده هدای ندوین   همراه شود. جدایززینی رویکرد 

سدو بدا جریدان     ی اثرگذار در این زمینه بوده است. این در حالی است که همچنان و هدم ها رهیافت

و )یکدی از  منزلد   بده   ،نظر محتدوایی ویژه از م بهی جامع، ها توجه به علق ناکارآمدی طرح ،یادشده

که در  ،تأثیرگذارهمچنان حافر و شهری  ریزی برنامهرویکردهای  (ترین و اثرگذارترین یشاید جدّ

عمق و وااعیدت شهرسدازی شدامق    حیط  ی عینی بسیاری را نیز در ها عین حاو ترارب و مصداق

 حدوو ی جدامع بده معندای ت   هدا  طرحکلیدی و راهزشا باشد. تغییر محتوای  بسیار تواند میشود،  می
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عدم  ،آنارتلا  با شهری است که در  ریزی برنامهدر شکق یا رویه  ،اسمتعویض  و نه  رفاًنزر  

گیدری ا دلی، موفدوعیت     جهتمنزل  و نیازهای مردم، به  ها با خواست تمرکز و انطلاق روزافزون

باید به سمت جلب مشارکت  ها طرح و اجرای بررسیو  تهیهفرایند این تغییر محتوا، سای  . در دارد

هدم تحقدق و   و د ووااعدی تنظدیم شد   م پیش رود تا هم بر اساس نیازها و شرایط مردبیش از پیش 

سدازی بسدترها و    فدراهم واسدط   تولیان اجرای طرح بده  کارآمدی آن تضمین شود. در  ورتی که م

تدوان امیددوار بدود کده      می، ندکنو تعامق ایفای نقش نیز سازی طرح  آمادهزمین  در  فرایندهای مؤثر

و محلدی تهیده   ای  و مقتضدیات منطقده   ها تر با توجه به ویژگی بینانه یی با کیفیت بهتر و وااعها طرح

خصوص  به ،ریزی برنامهپویایی در سطوح مختل  نظام  همچنینو فرایندی شوند. توجه به نزر  

 مداوم برای تصحیحبازنزری  نی وبازبی ،لزوم نظارتهمچنین و  ،در مقیاس شهرها و مناطق شهری

است که در کلیدی دیزر ی ها از رهیافت ،محصولی نهایی و اطعیمنزل  طرح به برنامه و نزر  به 

 ارار گیرد.تأکید گونه نزر  نوین و جایززین نیز باید مورد  هر

بدر  پژوهش ، تمرکز ا لی مورد اشارهی ها و فمن توجه به حوزهیادشده عووه بر راهکارهای 

ی جامع از منظر محتوایی بوده اسدت.  ها طرحریزی شهری بر اساس رویکرد  برنامهعلق ناکارآمدی 

ی عیندی در ایدن زمینده مدورد     ها در این خصوص، طرح جامع نوشهر نیز با هدف شناسایی مصداق

مدداوم،  م ابد  فراینددی   به  ریزی برنامهبر رویکرد خطی به جای تأکید مدااه و بررسی ارار گرفت. 

و نیز برداشت منفرد  ،عدم تطابق با ماهیت پویای شهر گرایی و در نتیره ، عدم وااعناپذیری طافانع

ی هدا  شدهری در االدب طدرح    ریدزی  برنامهپذیری  چالش ا لی ی جایززین از علقها طرح فقدانو 

مطالعده،  شدامق   د خطدی   گان طرفه و سه ناشی از پیروی از الزوی یط جامع است که همزی عمدتاً

 ریزی برنامه ،. از سوی دیزر در این رویکرداست د طرح بر ملنای تفکر پوزیتیویستیارائ  و  ،قتحلی

و در عین حداو و بدا وجدود عددم امکدان      است کاللدی المداد شده  طرحی عمدتاًبه منزل  شهری 

دایقی برای شدهر و سدکونتزاه    خصوص در افق بلندمدت، جزئیات نسلتاًبه  ،ی  حیحها بینی پیش

. در رابطه با ابعاد استریز نیز  از تصور آرمانی و غیرمنطقی برنامهمتأثر خود کند که  میارائه شهری 

ی در پدذیر  تحقدق کارآمددی و  ارزیابی پس از اجرا ملندی بدر   ، طرح جامع نوشهر نیز از نظر یادشده

 یی عینی در ارتلا  با علدق ها این اساس، مصداق ارار گرفت. برمورد سنرش  ،محورهایی مشخص
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کده در   شدد شناسدایی   ،ی جدامع هدا  طرحریزی شهری بر اساس رویکرد  برنامهمحتوایی ناکارآمدی 

 .است ارائه شده 5جدوو 

 عینی علل محتوایی ناکارآمدی طرح جامع نوشهر یها مصداق .5جدول 

 علل محتوایی ناکارآمدی

 ی جامعها طرح

 ی عینی درها مصداق

 طرح جامع نوشهر

 خطی به جای ریزی هبرنامرویکرد  دنلاو کردن

 مداوممنزل  فرایندی به  ریزی برنامه برتأکید 

روی  به دلیق  خروجی طرح، عموًمنزل  به  ،ی پیشنهادیها حق راه

با  ها فرض مغایرت پیشتأثیر تحت  و محصولی نهایی سویه یط

 اابق توجه دارند.ای  فا له ،ی اابق الووپذیر تحققوااعیت، با 

و در نتیره  ،گرایی وااعناپذیری، عدم  انعطاف

 عدم تطابق با ماهیت پویای شهر

بر سیاست کاهش فضای باز و افزایش تراکم در مغایرت با تأکید 

اکولوژیکی و و  از نظر ابعاد بندرگاهی د ماهیت اکولوژیکی نوشهر

ای  ی حاشیهها سکونتزاهاستحال   ،ارار دارد. از طرف دیزر د توریستی

 ایی با شهر نیز نادیده گرفته شده است.دارای پیوستزی کاللدی فض

وفعیت مطلوب نهایی در االب یط عرف  

 ی جایززینها طرح فقدانبرداشت منفرد و 

ی جایززین در طرح برای در نظر گرفتن در شرایط مختل  و ها گزینه

ا لی نمون  وجود ندارد. به عنوان یط  ،با توجه به ماهیت پویای شهر

مورد  ،نها در االب یط سناریو و گزینهو بسیار اثرگذار، جمعیت ت

 ارار گرفته است. بینی پیش

حق مشکوت در معنای کاللدی و تلقی بر تأکید 

 طرح کاللدیمنزل  به  ریزی برنامهاز 

 اند منعکس شده متللور و در االب اعداد و اراامی عمدتاً ها حق راههم  

ارافی ی ها کاربریسران  ح و سطو  که باید در ساختار کاللدی

 محقق شوند.منعکس، دنلاو و 

 جزئیات بسیار و برارائ  دایق با بسیار طرح 

 و ثابت جامدتیپ، ی ها اساس چارچوب

اراام دایقی در ارتلا  با ابعاد جمعیتی، میزان بافت پر و ارائ  طرح به 

که در  ی کاربری ارافی پرداخته استها و نیز سطوح و سرانه ،خالی

 خورد. ی نسلت به وااعیت به چشم میاف جدّنارسایی و انحر ،همزی

فقدان اراام و اطوعات یزم و نیز عدم امکان 

 های  حیح بینی پیش

نفر از وااعیت انحراف  12000 حدوداً ،جمعیتی در افق طرح بینی پیش

های ناخالص و خالص  تراکمدارد و این در حالی است که تحقق 

اابق توجه با ای  نیز فا لهی کاربری ارافی ها سطوح و سرانهجمعیتی، 

 دهند. میبرآوردها نشان 

 های سطح نظری و ترربی پژوهش( )مأخذ: یافته
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، ی جدامع هدا  طدرح ریزی شهری بدر اسداس    برنامهو دییق ناکارآمدی  توجه به ابعادشناسایی و 

 کده تدا  چنین و عووه بر ملاح ی  پی دارد. این این مسهله را در ةکنند بخشی از رهیافت تعدیق ،خود

توان نکاتی را نیز  می، های مورد توجه در طرح جامع نوشهر، با در نظر گرفتن محورشدکنون ارائه 

 تلیدین ی عینی یادشدده  ها و مصداق ها این پژوهش برای تعدیق چالشسهم و جایزاه در چارچوب 

در ارتلا  و تداوم مطالعه و تحقیق در این حوزه واسط  نیازمند موشکافی به  ،که در عین حاوکرد 

 :هستندهایی دیزر  با نمونه

 و ملزومات خاص خدود   ها درک و تلیین نقش و جایزاه مناسب برای شهر به لحاظ ویژگی

 کدرد کده  بایدد توجده    .هدا  متناسدب بدا آن  و بسترهای تحقق  ،ها سیاست ،راهلردهاو تدوین 

ب و ملزومداتی متناسد  ، اکولدوژیکی کریددوری و  و  بنددرگاهی   ویژگدی بده لحداظ    ،نوشهر

بده دلیدق ماهیدت خداص گردشدزری و      در عدین حداو،    ،طللد. این شدهر  اختصا ی را می

ارتلا  با جمعیت  در  رفاًکه  استیی ها هزینهمتقلق  خدمات و متقابوًکنندة  ارائهتفریحی، 

 در چنین مقیاسیخدمات ارائ  میزبانی و ی یزم برای ها هزینهتأمین بومی ساکن آن نیست. 

 انتظار داشت. آنساکنان دائمی خود شهر و ا از توان تنه میرا ن

 همچندین و  برنامده ارائد   ، هدا  بینی پیشپذیری و پویایی در  بینی، انعطاف رعایت ا وو وااع 

تواندد   میی جمعیتی ها برآورد ،در مطالعات جمعیتی م وًتدوین فوابط و مقررات مربوطه. 

و در نهایدت   ،ریپدذی  انعطداف ی، بیند  ی مختل   ورت پذیرد تدا از واادع  ها در االب گزینه

و تأثیرگدذاری،  توجده بده اتصداو، یکپدارچزی،     تری برخدوردار باشدد.    کارآمدی اابق الوو

در این زمینده بسدیار حدائز     نیز دیزر مختل  برنامه نسلت به یطاجزای ابعاد و تأثیرپذیری 

 اهمیت است.

 ًازی انحصداری و  درفاً  اندد  چشم خارج کردن برنامه و طرح از خاستزاهی منفرد و متعاالا 

منزلد   نزدر  بده طدرح بده      این فرورت هم ناظر بر ا دوح  بعدی. وابسته به مسیری تط

ساز تمرکز بر ابعداد   هم زمینه و برداشت آن هم ملتنی بر یط تط ،ماحصق و محصولی نهایی

ری و پذی تطلیق حق است که متعاالاً راهو پیزیری برای ارائه  ،یبعد کاللد متنوع، فراتر از تط

هدای   نیازها و اولویتو  پذیری برنامه و طرح را ارتقا خواهد داد. نوشهر مسائق متعدد تحقق
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بدرداری   و بهدره تمرکدز  و  های متنوعی برای توجده  ها و فر ت متفاوت و در مقابق ظرفیت

 ؛ددار

  و  پیوسدتزی واسدط   بده   آن یپیرامدون  باز بودن سیستم شهر و در نتیرده مواعیدت  توجه به

مربدو  بده   موحظدات   مد وً . ت و ارتلاطدات از حید  تعدامو   فضدایی دد   کاللدی وابستزی

رسددمیت در مقابددق  برچسددببددا کدده  ،شددهرمحدددودة تعیددین گیددری در خصددوص  تصددمیم

 نیدز  فضدایی و د  فراگیدر کاللددی  تأثیرات  متعاالاًگزینی و  با دوگانزی و جدایی ،غیررسمیت

بینی و درک  حیح  وااعبه و است س بسیار حسا، همراه استدر عمق ااتصادی د  اجتماعی

 .نیاز داردتلعات احتمالی  در زمین نزری  شرایط و وااعیات حاو حافر و آینده ازو کامق 
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 19،  دص  11 ،ها شهرداری، «های شهرسازی؛ اتوف در مرحل  تصویب طرح(. »1379احمدیان، رفا )

 .22د 
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ر در ثؤعوامدق مد   یبررسد »(. 1389) یسدلطان  رفدا  علی ی؛پورمحمد حمدرفامریم؛ ک ر،یدل ةزاد نیحس

، ریزی و برنامه ایجغراف ،«(زیطرح جامع تلر ی:مورد  )مطالع رانیا یجامع شهر یها طرح یناکارآمد

 .151د  131 ،  ص(31)15

هدای جدامع شدهری بدا رویکدرد       ارزیابی کیفیت طدرح (. »1396حسینی دهااانی، مهدی؛ می م بصیرت )

، آمدایش سدرزمین  ، «ویدشدهر( )مورد مطالعه: طرح بازنزری در طرح جدامع پ  ANPو  ISMتلفیقی 

 .274د  245(،  ص 2)9

، «دد کاللددی شدهر نوشدهر در ارتلدا  بدا بنددر        تأثیرپذیری ساختار فضدایی (. »1380دیوسایر، شاپور )

 ای، دانشکدة شهرسازی، دانشزاه تهران. ریزی شهری و منطقه ارشد برنامه نام  کارشناسی پایان

 .14د  12،  ص 8، ها شهرداری، «شهری: مشکوت و راهلردهاهای توسع   طرح(. »1378سعیدنیا، احمد )

 .91د  84،  ص 39 ،آبادی، «های ساختاری راهلردی مفاهیم و محتوای طرح»(. 1382) ددددددددد

های فرسوده و فرورت تغییر نزر  در تهیه و اجدرای   نوسازی بافت»(. 1392مسعود ) ،شفیعی دسترردی

 .104د  91(،  ص 24)10 ،باغ نظر ،«ردی: شهر ا فهان(مو  نمونهای جامع و تفصیلی ) طرح

 ی:شدهر   توسدع  یها طرح یبرا نینو یکردیاتخاذ رو»(. 1385) یرفو امدهح ؛صطفیزادگان، م علاس

 .22د  15،  ص 28 ،لایز یهنرها ،«محور یریزی طراح برنامه

یندد  اطلداق مکدانی در فر  ارزیابی میدزان ان »(. 1393) میرزابکی ملیحه ؛کسری جام محمد ؛رسوو ،اربانی

 ،ریدزی  جغرافیدا و برنامده  ، «(طرح جامع شهر بنداب  :موردی  مطالعهای جامع شهری ) اجرای طرح

 .216د  191(،  ص 49)18

 .19د  17،  ص 13 ،ها شهرداری، «؟پذیرند های جامع تحقق آیا طرح»(. 1379مزینی، منوچهر )

 شهر. آرمان، تهران ،شهریع  توسریزی راهلردی  برنامه(. 1397زاده، جواد ) مهدی
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پیشنهادات ارائ  بازنزری در طرح جامع نوشهر و (. 1383مهندسین مشاور پژوهش معماری و عمران )
 وزارت راه و شهرسازی.، تهران، طرح تفصیلیتهی  یزم برای 

 یترربد  د یمدو اکتشاف  ارائ»(. 1399) آبادقیخل یکونتر سینح ؛گر وستهیپ یعقوب ؛بین هانج ،ییرزایم

 ،«(رازیشدهر شد   : کدون یمدورد   مطالعد ) یجدامع شدهر   یهدا  طدرح  یریپدذ  تحقق ةبازدارندعوامق 

 .1408 د 1391،  ص (4)52 ،یانسان یایجغراف یها پژوهش

هادی شهر  پذیری طرح ارزیابی میزان تحقق»(. 1391) رفاییان شهریار وارثی؛ حمیدرفا ؛ناطقی، زهرا

 .112د  97 (،  ص2)4 ،آمایش سرزمین، «دهااان

و  یبدازخوان »(. 1/1399) یسدرور  دیهدا   ی؛ایسوم ثقه میدالسومع ؛رفازاده افیهر ؛رفا ومغ ،یناظم

 یمطالعدات راهلدرد   ،«رانید ا یتوسدعه و عمدران )جدامع( شدهر     یهدا  طرح یها ییناکارا یابینهیزم
 .38د  16 ،  ص(36)10، یعموم یگذار استیس

 ارزیابی کاربسدت الزدوی طدرح   »(. 2/1399) دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .386د  377،  ص (4)35 ،تحقیقات جغرافیایی ،«ریزی شهری ایران جامع در محیط برنامه 

دوم ارن بیستم مدیودی  نیم  ریزی شهری در  رویکردهای برنامه»(. 1387) ارباب پارسا ؛نوریان، فرشاد

 .33د  20،  ص 49 ،شهرنزار، «هاو و نظریات پیتر  بر طرح نزر  سیستمیتأکید با 

، تهدران ، های تفصیلی در شهرسازی طرحتهی  نزرشی بر روند (.  1382) شری  محمد ؛نوریان، فرشاد

 ریزی شهری. شرکت پرداز  و برنامه

 توسع  یها طرح در زمین کاربری ریزی برنامه ارزیابی»(. 1394)وحیدی برجی گلدیس  ؛نوریان، فرشاد

آمدایش  ، («برندورد  مطالعه: شهر مورد سنری )نمون  مکان و نیازسنری های شاخص بر ملنای شهری

 .69د  49(،  ص 1)7 ،سرزمین

، تهدران ، عالی شهرسازی و معمداری ایدران   مرموعه مصوبات شورای(. 1390وزارت راه و شهرسازی )

 مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

شدرکت پدرداز  و   ، تهدران ، جوو تلریدزی ، مترجم: ای ریزی شهری و منطقه رنامهب(. 1387هاو، پیتر )

 ریزی شهری. برنامه
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