
  یشهر یهارح ط انواع

 یشهرها همه یبرا باً یتقر كه باشندیم رانیا در جیرا یشهر یهاطرح  از یهاد طرح  و یلیتفص طرح  جامع، طرح 

 عمدتاً  و هستند یهاد و جامع یهاطرح  مكمل كه دارند وجود زین یگرید یهاطرح  نها،یا بر عالوه. اندشده هیته رانیا

 ینوساز و یبهساز طرح  ،یشهر ونقلحمل جامع طرح  ن،یزم یسازآماده طرح . اندشده مطرح  انقالب از پس دوران در

 د،یجد یشهرها جادیا طرح  و یشهر منطقه طرح  ،یشهرساز اتیجزئ طرح  شهرستان، جامع طرح  فرسوده، یهابافت

  .شوندیم محسوب هاطرح  نوع نیا از ییهانمونه

  

  )Master Plan( شهر جامع طرح 

 برنامه دوران در و شدند مطرح  یاسالم انقالب از قبل یعمران سوم برنامه در بار نیاول یبرا یشهر جامع یهاطرح 

 مسكن وزارت به مسكن و یآبادان وزارت رنامییتغ قانون در. شد هیته جامع طرح  كشور شهر ۲۰ یبرا یعمران و چهارم

 یندبمنطقه و یاراض از استفاده نحوه آن در كه یبلندمدت طرح  از است عبارت شهر جامع طرح : «است آمده یشهرساز و

 و یشهر التیتسه و زاتیتجه و ساتیتأس و یكشاورز و یادار ،یبازرگان ،یصنعت ،یمسكون یهاحوزه به مربوط

 سطح و بنادر و فرودگاهها و) نالیترم( خط یانتها مراكز محل و یارتباط یكل خطوط ،یشهر یعموم یهایازمندین

 نییعت آنها به مربوط یهاتیاولو و یبهساز ،ینوساز مناطق یعموم التیتسه و زاتیتجه و ساتیتأس جادیا یبرا الزم

 و یخیتار ینماها و بنا حفظ به مربوط ضوابط نیهمچن و فوق موارد هیكل به مربوط مقررات و ضوابط و شودیم

 ،یفاشر یحجت( »بود خواهد دنظریتجد قابل ضرورت برحسب شهر جامع طرح . گرددیم میتنظ و هیته ،یعیطب مناظر

۱۳۷۶.(  

 طرح  نوع هر لذا كند،یم نییتع را یشهر یهااستیس یكل و یاصول یمشخط كه است یستمیس مثابهبه جامع طرح 

  .باشد داشته مطابقت موردنظر شهر جامع طرح  با دیبا شهر محدوده در گرید

 ،یشهرساز و مسكن وزارت به مسكن و یآبادان وزارت رنامییتغ قانون در جامع طرح  از شده ارائه فیتعر براساس

  :باشدیم ریز شرح به طرح  نیا اهداف

ü شهر بلندمدت برنامه هیته  

ü و یادار ،یبازرگان ،یصنعت ،یمسكون یهاحوزه یبندمنطقه و یاراض از استفاده نحوه نمودن مشخص 

  یكشاورز

ü و بنادر فرودگاهها، ها،نالیترم( خطوط یانتها مراكز محل نمودن مشخص و یارتباط یكل خطوط میتنظ 

  )رهیغ

ü آنها یبهساز و ینوساز و مناطق یعموم التیتسه و زاتیتجه و ساتیتأس جادیا یبرا الزم سطوح صیخصت 

  آنها یهاتیاولو نییتع و
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ü الذكرفوق چهارگانه موارد به مربوط مقررات و ضوابط نیتدو  

 حتوام در رییتغ گونهچیه بدون رادهایا نیا اثر بر. است گرفته قرار یبررس و نقد مورد بارها رانیا رد جامع طرح  یالگو

 ا،یدنیسع( كرد رییتغ »نفوذ حوزه و عمران و توسعه یهاطرح « به »جامع طرح « نام فقط ،یشهر یهاطرح  روش و

 وزارت ازطرف »جامع طرح  اساس« نامبه یدستورالعمل ،۱۳۶۳ سال در طرح، نیا مفاد شدن روشن یبرا سپس). ۱۳۷۸

  .شد میتنظ هاطرح  كنندگانهیته یبرا یشهرساز و مسكن

 ت،یجمع شیافزا یهابرنامه اتیكل در كه دیرس بیتصو به یاصل یمحتوا و اتیكل بند دو در دستورالعمل نیا یمحتوا

 ر،شه یاصل عملكرد و نقش توسعه، یهاتیمحدود و نیسرزم یوربهره یطیمحستیز و یاقتصاد و یمل یهاتیاولو

 ز،ین یاصل یمحتوا در. شد مطرح  هاضرورت ریسا و یخصوص و یعموم یهابخش یعمران هماهنگ یهابرنامه

 بكهش نظام و یكل خطوط ،یاصل یعملكرد یهاحوزه نییتع ،یكالبد و یساخت مشخصات شامل توسعه و شهر ساخت

 تیظرف و توسعه یكل حدود و جهات خاص، یهابافت و عناصر نییتع و یشهر یواحدها ماتیتقس نظام ،یارتباط

  ).۱۳۷۳ مالك،( شد مطرح  مقررت و ضوابط و ارهایمع و شهر،

 هپنجا از شیب آنها تیجمع كه شوندیم هیته ییشهرها یبرا جامع یهاطرح  ران،یا یشهر یزیربرنامه نظام در اكنون

 هیته یمعمار و یشهرساز یعالیشورا نظارت و یشهرساز و مسكن وزارت تیریمد به هاطرح  نیا. باشد هزارنفر

  .گردندیم
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  جامع یهاطرح  اهداف تحقق عدم لیدال

 نداد نظم و دهیشیاند شیپ از یشهرساز. اندداشته یمنف و مثبت یآثار گذشته دهه سه یط یشهر جامع یهاطرح 

 دهیناد اما. است بوده جامع یهاطرح  مثبت آثار از هاطرح  ییفضا و یكالبد مقررات و ضوابط قیازطر شهرها به

 كه آورده بوجود را یجینتا جامع، یهاطرح  هیته روند در گذشته یهاسال یط رانیا ینیشهرنش یندهایفرا گرفتن

 یهاادهج امتداد در شهر گسترش. است گذاشته كشور یشهرساز و ینیشهرنش بر ینامطلوب آثار آن یكیزیف ینمودها

 یماندگعقب ،یشهر ختهیگسازهم یهامجموعه لیتشك شهرها، هیحاش یشهرها روستا یریگشكل ،یشهربرون

 یقانون نظارت حوزه از كه شهر بالفصل ینواح یعیطب منابع و ستیزطیمح ینابود و محدوده از خارج  یهااسكان

  ).۱۳۷۴ ا،یدنیسع( دارند نهیزم نیا در یمشكالت بروز از نشان یهمگ هستند، خارج  شهرها

 دست خود اهداف از یتوجه قابل بخش به هاطرح  نیا جامع، یهاطرح  یمنف و مثبت آثار بر عالوه درهرصورت،

 یهاطرح  اهداف تحقق عدم یبرا یمتعدد لیدال مختلف، یهایبررس و مطالعات در و گذشته یهاسال یط. اندافتهین

 عمده محور پنج به است، گرفته انجام گذشته سال ۲۵ یط یشهر یهاطرح  درباره كه یبررس كی در اما شد ذكر جامع

  ).۱۳۷۵ ف،یشر و انینور( اندشده جامع یهاطرح  اهداف تحقق عدم موجب كه شده اشاره

  .ندارد وجود یاجتماع و یاقتصاد یهابخش در حیصح ینیبشیپ امكان آنكه اول

 كشور و شهروندان بر طرح  یاقتصاد اثرات زین و طرح  یاجرا یبرا یمال موانع و امكانات به توجه عدم عامل، نیدوم

  .است شده ذكر

 یهاطرح  هیته منجربه زین یتوجهیب نیا. دهدیم لیتشك را علت نیسوم شهر، یریگشكل در مردم نقش به یتوجهیب

 مواجه مشكل با مردم تیهدا جهت و اهداف تحقق یراستا در طرح  بیترتنیبد و گرددیم یمصنوع و یلیتحم

  .شودیم

 چون یلیدال به توانیم نهایا بر عالوه. باشدیم طرح  بودن بلندپروازانه و گرارواقعیغ و ربودنیپذانعطاف چهارم، عامل

 و شنهاداتیپ با اهداف تطابق عدم مختلف، مقاطع در طرح  یابیارز یبرا مناسب تیریمد و زمیمكان وجود عدم

 یاجرا در قانون و آنها نیب یهماهنگ عدم طورنیهم و موجود ینهادها و هاوزارتخانه نیب یهماهنگ عدم باالخره

  .كرد اشاره طرح، یهااستیس

 نییپا و هاطرح  بیتصو دنیانجام طولبه شهرها، همه یبرا پیت قرارداد وجود« چون یلیدال گرید منابع یبرخ در

  .است شده ذكر »مشاور الزحمهحق بودن
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  )Detailed plan( یلیتفص طرح 

 جامع طرح  با یلیتفص طرح  تفاوت. ردیگیم قرار شهر جامع طرح  از پس یلیتفص طرح  ،یزیربرنامه مراتب سلسله در

 مشخص سطوح و خطوط نقاط، شكل به آن ینمودارها و متن و جامع طرح  اتیكل كه صورت نیبد است، اتیجزئ در

  ).۱۳۷۵ ف،یشر و انینور( شوندیم میترس نقشه یرو بر

 یطراح و یشهر محالت و مناطق در جزءجزءبه اقدامات انجام و مفصل یهابرنامه میتنظ یلیتفص طرح  قتیحق در

  ).۱۳۷۵ عه،یش( آنهاست

  :است آمده یشهرساز و مسكن وزارت به مسكن و یآبادان وزارت رنامییتغ قانون در

 یهانیزم از استفاده نحوه شهر، جامع طرح  و یكل ضوابط و ارهایمع براساس كه یطرح از است عبارت یلیتفص طرح «

 یلیتفص و قیدق وضع آنها، از كیهر یبرا نیزم قیدق مساحت و تیموقع و شهر مختلف محالت سطح در یشهر

 مناطق به مربوط یهاتیاولو ،یشهر یواحدها در یساختمان تراكم و تیجمع تراكم زانیم و مرور و عبور شبكه

 و شودیم نییتع آن در یشهر مختلف عوامل هیكل تیموقع و یشهر مشكالت حل و توسعه و ینوساز ،یبهساز

  ).۱۳۷۶ ،یاشرفیحجت( »گرددیم میتنظ و هیته یثبت مدارك براساس تیمالك به مربوط مشخصات و هانقشه

 یهانیزم از استفاده یچگونگ قیدق نییتع: از اندعبارت شودیم مستقاد زین آن فیتعر از كه یلیتفص طرح  اهداف

 عبور یشهرها یلیتفص و قیدق تیوضع نییتع شهر، محالت سطح در آنها از كیهر مساحت و تیموقع نییتع و شهر

  .یشهر یواحدها در یساختمان تراكم و تیجمع تراكم زانیم قیدق نییتع و مرور، و

  .كندیم یعمل را شهر جامع طرح  اهداف و اصول ،یلیتفص طرح : گفت توانیم یكل بطور
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  )Guide Plan( یشهر یهاد طرح 

 یبرا یشهر یهانیزم از استفاده نحوه و شهر یآت گسترش یبرا آن در كه یطرح از است عبارت یهاد طرح 

 ییشهرها یبرا مناسب و مدتكوتاه یهاحلراه ارائه و شهر یفور و حاد مشكالت حل منظوربه مختلف یعملكردها

  ).۱۳۷۶ ،یاشرفیحجت( شودیم هیته باشد،ینم جامع طرح  یدارا كه

 یبرا مشخص و مدون یشهر طرح  كی صورتبه یهاد طرح  و ردیگینم قرار عمل یمبنا حاضردرحال فیتعر نیا

 یبررس مورد زین را نفوذ حوزه یروستاها شهر، بر افزون كه است درآمده مشخص اسیمق در شهر ییفضا یسامانده

  ).۱۳۷۸ ا،یدنیسع( دهدیم قرار

 صورتبه ۱۳۳۴ سال از كهیطوربه. باشندیم جامع طرح  به نسبت یتریطوالن سابقه یدارا یشهر یهاد یطرحها

 یرسازشه كارشناسان از یبرخ خدمات از استفاده با و كشور وزارت توسط شهرها یبرا یبندشبكه و یگذربند یهاطرح 

 مسكن وزارت به مسكن و یآبادان وزارت رنامییتغ قانون بیتصو با ۱۳۵۳ سال از. شدندیم هیته یآلمان و ییكایآمر

  .است شده هیته باشند،یم جامع طرح  فاقد كه ییشهرها یبرا و افتهی یقانون جنبه یشهرساز و

 ساله ده یكیزیف توسعه حدود نییتع و افتی شیافزا سال ده به سال پنج از یهاد یطرحها دوره مدت نیا یط

 یهایكاربر سرانه یارهایمع نیتدو ،۵۰۰/۱:۲ و ۰۰۰/۱:۲ اسیمق در معابر شبكه و یاراض یكاربر نقشه هیته شهرها،

 یطرحها یاصل فیوظا از زین شهر ینواح در تیجمع تراكم نییتع و یساختمان مقررات و ضوابط ،یشهر مختلف

  ).۱۳۷۸ شارمند، مشاور نیمهندس( گرفت قرار یهاد

 در: دیگرد مطرح  ریز شرح به مرحله دو در یهاد یطرحها یمحتوا ،۱۳۷۲ سال در خدمات شرح  دنظریتجد نیآخر در

 زا استنتاج از پس و شد لیتحل و هیتجز گرفت، انجام شهر میمستق نفوذ حوزه شناخت و یبررس نخست مرحله

  .گشت فراهم یشنهادیپ یالگو ها،یبررس

  .دیگرد ارائه شهر عمران و توسعه برنامه و شدند هیته شهر و نفوذ حوزه یهانقشه زین دوم مرحله در

 هیته كشور وزارت نظارت و مباشرت با دارند هزارنفر پنجاه از كمتر یتیجمع كه ییشهرها یبرا یشهر یهاد طرح 

  ).۱۳۷۸ ا،یدنیسع( گرددیم

 شیافزا) ۱۳۷۴ یال ۱۳۵۳( ریاخ دهه دو یط مطالعات حجم كه دهدیم نشان یهاد یطرحها یمحتوا تحول ریس

 هاطرح  و هاهنقش اسیمق در رییتغ تبعبه یشهردار سالهپنج برنامه به مربوط یلیتفص یهانقشه درمقابل،. است افتهی

  ).۱۳۷۸ شارمند، مشاور نیمهندس( اندداده دست از یحد تا را خود ییاجرا تیقابل
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  نیزم یسازآماده طرح 

. است شده معمول رانیا در ۱۳۶۴ سال از كه است رانیا یشهرساز در دیجد یتیفعال نت،سكو یبرا نیزم یسازآماده

 نانیشهرنش و شهر یبرا یلیتفص و جامع یهاطرح  در آنچه یعنی است، ییاجرا یشهرساز قتیحق در نیزم یسازآماده

  .دیدرآ اجرا مرحله به نیزم یسازآماده در دیبا است شده نیتدو و دهیشیاند

 منظوربه كه یشهر نیزم سازمان به متعلق یاراض در یضرور و هماهنگ است ییهاتیفعال مجموعه ن،یزم یسازآماده

 یهایازمندین رفع و آنها به وابسته ساتیتأس و یمسكون یواحدها احداث منظوربه ،یاراض از یبرداربهره امكان جادیا

 برق، فاضالب، و یآبرسان یهاشبكه مرور، و عبور یهاكهشب جادیا ن،یزم حیتسط شامل و ردیگیم صورت یعموم

  ).۱۳۶۷ گران،ید و یاطهاركمال( باشدیم رهیغ و مخابرات

 هدف چند هدف، نیا كنار در اما باشد،یم دهیشیاند شیپ از یشهر توسعه ن،یزم یسازآماده یهاپروژه یاصل هدف

  :از اندعبارت كه كندیم دنبال زین را یراهبرد

ü گاههاسكونت انیم تعادل جادیا  

ü مسكن ازین به ییگوپاسخ یبرا انبوه اسیمق در نیزم دیتول  

ü یمسكون یواحدها احداث یبرا مناسب و سالم بستر  

ü شهرها قانونمند و دهیسنج توسعه  

ü یخصوص بخش مشاركت یبرا مناسب بستر جادیا  

ü یساختمان تیفعال كاهش اثر در یاقتصاد ركود از یریجلوگ  

ü یشهر نیزم سازمان یمال منابع از حداكثر استفاده  

ü و یاطهاركمال( دولت یبرا نهیهز حداقل با مناسب مسكن به یابیدست یبرا درآمد،كم یگروهها به كمك 

  ).۱۳۶۷ گران،ید
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  )یاهیناح جامع طرح ( شهرستان جامع طرح 

 ت،یالفع مراكز مطلوب استقرار و توسعه كنترل و تیهدا نهیزم در راهبردها ارائه و هااستیس نیتدو منظوربه طرح  نیا

 نظر از كه شهرستان چند ای كی در روستاها و شهرها ساكنان یبرا خدمات متناسب عیتوز نیهمچن و یحفاظت مناطق

 ند،باش متقابل فعال ارتباطات یدارا یكالبد و یاجتماع ،یاقتصاد نظر از و همگن، ییایجغراف و یعیطب یهایژگیو

  ).۱۳۷۹ ،یشهرساز و مسكن وزارت( شودیم هیته

 از استنتاج و لیتحل و هیتجز شهرستان، شناخت و یبررس منطقه، یكل یبررس شامل مطالعات نیا یكل یمحتوا

  .باشدیم شهرستان یعمران یهابرنامه و هاطرح  هیته و هایبررس

 شهرستان عمران و توسعه طرح  دهها هیته و آغاز ۱۳۷۰ سال از یعمل بطور شهرستان عمران و توسعه طرح  مطالعات

  ).۱۳۷۸ شارمند، مشاور نیمهندس( است شده گرفته یپ یشهرساز نیمشاور با قرارداد انعقاد با

  

  یشهرساز اتیجزئ طرح 

 هیته یشهر مشروح اتیخصوص دادن نشان منظوربه كه هستند ییهانقشه و هاطرح  ،یشهرساز اتیجزئ یطرحها

  .باشندیم یینها ییاجرا و یسازمحوطه یهانقشه هیته یمبنا و شوندیم

 یفضاها با یخصوص یهاتیمالك حد( یینها پروژه خط كه است یحد به معموالً  فوق یهانقشه و هاطرح  دقت

. ابدییم تیقطع و شودیم مشخص ،یشهر یطراح نهیزم در فضاها یداخل اتیجزئ نیهمچن و) یشهر یعموم

 ازجمله یشهر دیجد توسعه یهابافت در خصوصبه شهرها مختلف مناطق و محالت به مربوط یكیتفك یهاطرح 

  .باشدیم ۱:۵۰۰ حد در هانقشه اسیمق حداقل و هستند هاطرح  نیا

 خدمات مشاور، نیمهندس خدمات از استفاده با و هایشهردار لهیوسبه عمدتاً  یشهرساز یهاطرح  هیته حاضردرحال

 نیا هیته. گرددیم انجام هایشهردار یفن كارشناسان خدمات از استفاده با كهیدرموارد و هایداراستان یفن دفاتر

 نیا بیتصو و یبررس یبرا یخاص ندیفرا و ردیپذیم صورت هایشهردار و یاستاندار یفن دفاتر نظارت با هاطرح 

  ).۱۳۷۸ شارمند، مشاور نیمهندس( گرددینم اعمال هاطرح 
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  یشهر ونقلحمل جامع طرح 

 ونقلحمل یبرا یزیربرنامه ینوع یشهر كیتراف و ونقلحمل یسامانده طرح  نیهمچن و یشهر ونقلحمل جامع طرح 

 یشهر ونقلحمل ستمیس یطراح و یسامانده یبرا خاص یمكان و یزمان محدوده در كه شوندیم محسوب شهر در

  .شوندیم هیته

 سال در. كرد هیته تهران شهر یبرا را یشهر ونقلحمل یزیربرنامه ،۱۳۵۴ سال در سوفرتو یفرانسو شركت بار نینخست

 خدمات شرح « عنوان با برنامه نیا نه،یزم نیا در یدستورالعمل بیتصو و نیتدو یبرا كشور وزارت اقدام دنبالبه ۱۳۷۰

 رخانهیدب یازسو زین ۱۳۷۶ سال در و شد ابالغ هایاستاندار به »بزرگ یشهرها كیتراف و ونقلحمل جامع مطالعات

 كیافتر و ونقلحمل ستمیس یسامانده طرح  هیته دستورالعمل و راهنما كشور، یشهرها كیتراف یهماهنگ یعالیشورا

 موجود تیوضع یسامانده طرح  هیته دستورالعمل، نیا موجببه كه شد هیته ،)مدتكوتاه و یفور یهاحلراه( یشهر

 ییشهرها در طرح  نیا نیهمچن شد،یم محسوب یالزام داشتند، هزارنفر صد از شیب تیجمع كه ییشهرها هیكل یبرا

 ا،یدنیعس( رفتیم شماربه كیتراف و ونقلحمل جامع طرح  هیته مكمل و ازینشیپ نفر، هزار پانصد از شیب تیجمع با

۱۳۷۸.(  

 ییاجابج یفعل تیوضع بهبود و دنیبخش سامان یشهر كیتراف و ونقلحمل ستمیس یسامانده طرح  هیته از هدف

 و ساتیتأس حمل، یهاروش معابر، شبكه مناسب اصالح و یزیربرنامه كمك به آن نفوذ حوزه و شهر در كاال و انسان

 تیوضع شناخت« طرح، مطالعات مراحل نیهمچن. باشدیم محدود منابع از استفاده با و یشهر كیتراف التیتسه

 یعالیشورا رخانهیدب( شودیم شامل را »اقدامات برنامه هیته و آمارها و اطالعات لیتحل مشكالت، نییتع و موجود

  ).۱۳۷۶ كشور، یشهرها كیتراف یهماهنگ

  

  فرسوده یهابافت ینوساز و یبهساز طرح 

 در مداخالت و یكیزیف اصالحات شروع یهاسال نینخست در فرسوده، یهابافت ینوساز و یبهساز یهاطرح 

 ساختن و شهر یمركز محالت كردن پاك هدف با عمدتاً  كه گشتند مطرح  یرضاخان دوره در شهرها یمیقد یهابافت

 یهاطرح  یاجرا عدم لیدلبه و زمان گذشت با. شدند یطراح جامع طرح  كی مطابق دیجد یمسكون یواحدها

 یهابافت یبهساز درخصوص كشور یشهرساز متخصصان و حكومت دگاهید شهرها، در یمشكالت بروز و الذكرفوق

  .شد همراه یراتییتغ با فرسوده

 بود، مدنظر هابافت به مناسب یدسترس جادیا آنها در عمدتاً  كه شدند مطرح  یبخشروان یهاطرح  ،۶۰ دهه لیاوا در

 افت،ی یاژهیو دیتأك میقد بافت آن از پس و اءیاح و مرمت سپس شد، یشتریب توجه هابافت عملكرد به آن از پس

 ،یشهر دارمسأله یهابافت یهاطرح  یبرا اعتبار نیتأم و دوم سالهپنج برنامه بیتصو با ۱۳۷۳ سال در نكهیا تا

 ار یدیجد پیت خدمات شرح  دفتر. گشتند طرح  یدتریجد شكل به فرسوده یهابافت ینوساز و یبهساز یهاطرح 
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 بودند مرمت و ینگهدار ارزش هرگونه فاقد كه بافت از یبخش بیتخر موجود، ارزش با هیابن مرمت و حفظ هدف با

  ).۱۳۷۸ شارمند، مشاور نیمهندس( داد ارائه مربوط هیابن ساخت و ازیموردن یهایكاربر یطراح و

 ورود و هابانك یاعتبار منابع از گسترده استفاده و اجرا یهاوهیش در یكل یبازنگر دنبالبه دیجد یبهساز یهاطرح 

 هاطرح  یاجرا و هیته در عیتسر موجبات كه رهیغ و سهام اوراق فروش با مردم یمال یهامشاركت از استفاده عرصه به

 حاضر طیشرا در هاطرح  نیا یاقتصاد مشكالت و مسائل حل و اندشده مواجه یشتریب تیموفق با است، دهیگرد

  ).۱۳۷۸ شارمند، مشاور نیمهندس( است داده قرار ریتأث تحت را تنگناها و هایینارسا ریسا
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