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با تأکید بر رویکرد  ارزیابی  توسعه پایدار شهري در شهر زابل

  ایران دانشگاه زابل، ،ریزي شهريکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه
  ، ایراندانشگاه خوارزمی ،ریزي شهري

  ، ایرانلرستان واحدی 

به عنوان فرآیند تهیه چشم انداز بلند مدت یک شهر که بر اساس آن برنامه کوتاه مدت تهیـه  
هـاي مختلـف زیسـت    شود؛ با تمرکز بر روي تقویت رقابت جوئی اقتصادي و کاهش فقـر و جنبـه  

-مـی ... هاي فرهنگی و اجتماعی وساختارهاي زیربنائی، جنبه

فهـم مسـائل و   ) CDS(تواند بهترین گزینه در جهت رسیدن به توسعه پایـدار شـهري باشـد؛ چـرا کـه      
ـ  ق بـازنگري در سـاختار   مدیریت شهري را از طری

اي و بازدیـدهاي  تحلیلـی و مطالعـات کتابخانـه   
راهبرد  -مقایسه پایداري توسعه در نظر گرفته شده شهر زابل در طرح جامع با استراتژي

ها و نقـایص  با توجه به ضعف: نشان داد
هاي گوناگون شهر زابل بر اسـاس طـرح جـامع آن، بـه     

  . باشدبراي این شهر ضروري می

  .شهر زابل، )CDS( طرح جامع، توسعه پایدار شهري، استراتژي توسعه شهري

Email: Beyranvand28@gmail.com
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ارزیابی  توسعه پایدار شهري در شهر زابل
CDS  
  

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه، فرضعلی ساالري سردري
ریزي شهريدکترا جغرافیا و برنامه يدانشجو ،هزادیعل دانا دیس

ی دانشگاه جهاد پژوهشگر١،رانوندزادهیب میمر
 

  چکیده
CDS   به عنوان فرآیند تهیه چشم انداز بلند مدت یک شهر که بر اساس آن برنامه کوتاه مدت تهیـه

شود؛ با تمرکز بر روي تقویت رقابت جوئی اقتصادي و کاهش فقـر و جنبـه  می
ساختارهاي زیربنائی، جنبه ساختارهاي فضائی شهري،محیطی شهر، 

تواند بهترین گزینه در جهت رسیدن به توسعه پایـدار شـهري باشـد؛ چـرا کـه      
ـ تواند راه مشکالت حال و آینده را آسانتر کرده و می مدیریت شهري را از طری

تحلیلـی و مطالعـات کتابخانـه    -کمیمقاله  حاضر با روش  .اقتصادي شهر تغییر دهد
مقایسه پایداري توسعه در نظر گرفته شده شهر زابل در طرح جامع با استراتژيبا هدف میدانی 

نشان دادهاي پژوهش یافته. تدوین گردیده است )CDS(توسعه شهري 
هاي گوناگون شهر زابل بر اسـاس طـرح جـامع آن، بـه     الگوي طرح جامع، از جمله عدم تحقق کاربري

براي این شهر ضروري می) CDS(کارگیري طرح راهبرد توسعه شهري 
  

طرح جامع، توسعه پایدار شهري، استراتژي توسعه شهري: کلمات کلیدي
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  مقدمه -1

ـ  و اسـت  کشـوري  هر در هاي اجتماعیتعارض و تضادها انواع بستر شهرنشینی  هب
اسـت   شـده  تبـدیل  فقـر  و انباشـت  ثـروت  تمرکز محل به کشوري هر در شهر عبیريت
 هـایی برنامه محور، فرآیند نگرش درقالب شهري توسعه ).25: 1385 نقدي و صادقی،(

 به شهري اجتماعی درفضاهاي -اقتصادي هايمشارکت وسهم میزان تعیین با را به روز

 توسـعه  فرآیند تحقق براي الزم ازمنابع استفاده که است حالیر د این. آورددرمی اجرا

 ايپشـتوانه  عنـوان  به پایدار درآمدهاي طراحی و شناسایی. ناپذیراست اجتناب شهري

، ١فرازیـر ( بـود  یند خواهدآفر این کننده تکمیل کالبدي،- فضایی هايبرنامه تحقق جهت
1997 :187.(   
هـر چـه    با توسعه شهرها و مطرح شدن اصل توسعه پایدار، توجه به اصل پایداري 

شـانگر عـدم   مسایل و مشـکالت موجـود در شـهرها ن   . گیردبیشتر مورد توجه  قرار می
رو متخصصـین در راسـتاي توسـعه    از ایـن  .هاسـت هاي پایـداري در آن تحقق مشخصه

رهنمـایی و  ( اي برون رفـت از ایـن مشـکالت هسـتند    پایدار، در پی یافتن راهکاري بر
  ). 1385 پورموسوي،
هـاي جـامع،   هاي شـهري از جملـه طـرح   بین اجرائی و کاربردي نبودن طرح در این
اواسـط دهـه   (ترین علل بوجود آمدن این وضعیت است؛ بیش از سـه دهـه   یکی از مهم

هاي جـامع شـهري بـراي توسـعه     ویژه طرحه عه شهري بهاي توساست که طرح) پنجاه
شهرهاي کشور به منظور ایجاد زمینه رشد کالبدي موزون و هماهنگ در جهـت توسـعه   

انـد کـه هـر    هها با هزینه و انرژي زیادي تهیه گردیداین طرح. اندپایدار شهري تهیه شده
و مقـررات سـاختمانی   ها و رعایـت ضـوابط   چند تأثیرات مثبتی در منطقه بندي کاربري

اند، اما به دالیل متعدد نتوانستند به تمامی اهداف خود در راسـتاي توسـعه پایـدار    داشته
. ها به تحقـق گراییـد  هاي آنها و طرحشهري دست یابند و تنها درصد ناچیزي از برنامه

هـاي شـهري در   هـا و اسـتراتژي  شرایط به این دلیل است که سیاسـت  بوجود آمدن این

                                                             
1- Frazier  
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ار نیازمند تغییرات اساسـی  ک سیدن به توسعه پایدار نامشخص بوده و اجراي اینجهت ر
  . هاي موجود شهري استدر طرح

-مدیریت شهري به علت عدم وجـود طـرح  بنابراین، در نتیجه چنین رشد نابهنگام، 

هاي استراتژیک مناسب و فقدان منابع و زمان الزم براي پاسخگوئی به نیازهاي فزآینـده  
از آن را تنهـا در چـارچوب راه    شهروندان، دچار معضلی گردیـده کـه رهـائی   شهري و 

بـر ایـن   . توان جسـتجو کـرد  ت رسیدن به توسعه پایدار شهري میهاي نوین در جهحل
-براي شهرها یکی از مهـم  )استراتژي توسعه شهر( CDSاساس می توان گفت که تهیه 

هـاي شـهري   جـایگزین طـرح   تـوان را نمی CDSاگرچه . هاي نوین استترین راه حل
باال دسـتی را در   تواند نقشها مینوان مکمل و تقویت کننده این طرحدانست؛ ولی به ع
  .هاي شهري به عهده گیردتدوین استراتژي

در این بین شهر زابل از جمله نقاط شهري است که با مشـکالت عمـده شهرنشـینی    
شکالت، عدم توجـه بـه توسـعه    ترین دلیل بروز این مشاید بتوان گفت مهم. روبروست

در ایـن  . هاي توسـعه شـهري اسـت   ها و برنامهه خصوص در انجام طرحپایدار شهري ب
ها در شهر زابل مورد بررسی قـرار خواهـد گرفـت تـا     طرحراستا، جایگاه و روند فعلی 

در جهـت   CDSها از جمله طرح جامع در مقایسـه بـا   هاي این طرحالت و ضعفمشک
هاي تهیه این طرح در شهرها از جملـه  یدار شهري مشخص و ضرورتتوسعه پا نیل به

  .شهر زابل تعیین گردد
  
  چارچوب نظري -3

ها در کنـار یکـدیگر و شـهرها    شهرنشینی در واقع عبارت است از هنر زیستن انسان
ریـزي بـراي   ها و پیچیدگی زندگی شهري، برنامهبا گسترش شهر. محل تبلور این هنرند

ریزي امروز، توسعه پایدار شـهري  در نظام برنامه. ضرورت یافته استشهر بیش از بیش 
 آید، به طوري که همواره مورد توجه و خواستیکی از ارکان پر اهمیت به شمار می
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  .)13: 2004، ١هال( مدیران شهري بوده است
اگـر چـه   . اسـت  از جملـه جوامـع شـهري    توسعه پایدار هدف آرمانی کلیه جوامـع 

کید کشورهاي جهـان سـوم بیشـتر بـر     أمشکالت خاص و گسترده باعث شده توجه و ت
حصول توسعه باشد تا پایداري آن، لیکن باید توجه داشت حذف شـکاف کنـونی میـان    

 پـذیر نیسـت   یند توسعه امکانآدو دنیاي توسعه یافته و در حال توسعه بدون پایداري فر
تـرین راهبـرد   توان گفت که توسعه پایدار شهري مهماین میبنابر. )215: 2002، ٢باتون(

یـابی  هاي کنونی، دستریزي و طرحبرنامه براي بهبود شرایط موجود شهرهاست ولی با
هاي موجود مورد يها و برنامه ریزبه این هدف میسر نخواهد شد و الزم است که طرح
شهرها بهتـرین راهکـار بـراي     CDSبازنگري اساسی قرار گیرند؛ در این بین شاید تهیه 

  .رهائی از این وضعیت باشد
این استراتژي با ماهیت راهبردي و براي کمک به ایجاد دموکراسی تصمیم گیـري و  

 پیشـنهاد گردیـد   1991شـهرها در سـال   بهبود وضـع زنـدگی توسـط سـازمان ائـتالف      
)Development Strategy, 1999: 8-10 (فـراهم  اتژي توسعه شـهري شـرایطی   در استر

فقر شهري و توسـعه   اي دموکراتیک و مشارکتی به حل مسالهشیوه شود که در آن بهمی
بنـابراین، فرآینـد اسـتراتژي    ). 56: 1390حاتمی نژاد و مالئـی،  (پردازد اقتصادي آن می

هاي درون جامعه شهري به حل مسائل و مشـکالت آن  توسعه شهري با تکیه بر سرمایه
براي تهیه برنامه . )48: 2002، 3موریزتن( پردازدمی سله مراتبیاي سیستمی و سلبه شیوه

CDS 1شکل ( الزم است موارد چندي به عنوان مبناي عمل مورد توجه قرار گیرد(. 

CDS ًفـرض مهـم    جدید در مدیریت شهرها است که بر پایه دو پیش رویکرد نسبتا
دمـی و  هاي مرسهم مشارکتها و دوم افزایش زدائی از فعالیتاول تمرکز. بنا شده است

-م از صنفی و تخصصی در تمـام تصـمیم  هاي غیر دولتی اعبه کارگیري فعاالنه سازمان

  .)2006، ٤سیتیز آلیانس(مربوط به مسائل شهري  هايگیري
                                                             

1- Hall 
2- Button  
3- Mourizten  
4- Cities Alliance  
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  CDSاصول و موارد اساسی در تهیه  -1شکل 

  
مطـابق   تـوان ها را مـی ترین آنکند که شاخصاهداف زیادي را دنبال می CDSتهیه 

  ).2شکل (شکل زیر نشان داد 
  

  
  CDSمهمترین اهداف تهیه  -2شکل 

  
ـ     ثیر توسـعه شـهرها در   أاعضاي ائتالف شهرها به دنبال بهبـود و توسـعه کـارائی و ت

بینـی جمعیتـی   هاي خود را بر مبناي پـیش ها برنامهآن. کشورهاي در حال توسعه هستند
را بـه   CDSبینی، سازمان ائتالف شهرها، رویکرد بر مبناي این پیش. اندخود تنظیم کرده
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در  .)2: 2001، ١وان اینسیدل( کندعنوان راهکاري براي حل معضالت شهرها مطرح می
شـکل  (داد صورت شکل زیر نشـان  ه توان باین راستا اصول راهبرد توسعه شهري را می

3.( 

  

  
  CDSاصول  -3شکل 

  
هاي مشارکتی به کار گرفته شـده و هـدف   اهبرد ابزاري است که در آن تکنیکاین ر
سـازي اجتمـاعی بـراي تـدوین     ، از طریق ظرفیـت مین توسعه پایدار شهريأاصلی آن ت

همچنین راهبرد توسعه شهر در جهت رشـد  . چشم انداز مشارکتی و اقدام همگانی است
عدالت اجتماعی در شهرها از طریق فرآیند همکـاري و مشـارکت گسـترده جامعـه، بـه      

انجـام و تهیـه هرچـه بهتـر     . کنـد ارتقاء کیفیت زندگی کلیه شهروندان تالش میمنظور 
CDS تـوان  هـا را مـی  تـرین آن نیازمند توجه به عناصر و اجزاء اساسی آن است که مهم
  ).5و 4شکل( ابق اشکال زیر نشان دادمط

  

                                                             
1- Von Einsiedel 
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  CDSترین عناصر مهم -4شکل 

  
  CDSترین اجزاء تشکیل دهنده مهم -5شکل 

  
است که در جهـت تقویـت نظـام    جدیدي  راهبرد نسبتاً CDSتوان گفت بنابراین می

ت و بـا تمرکـز بـر توسـعه اجتمـاعی و      ریزي و مدیریت شهري ابـداع شـده اسـ   برنامه
طلبـد تـا توسـعه شـهر را در بسـتر      ك نوینی از مشکالت و مسـائل را مـی  اقتصادي، در

به سرعت در شهرهاي مختلـف جهـان بکـار گرفتـه      CDS. مناسب خویش هدایت کند
بـراي بکـارگیري درسـت ایـن راهبـرد در منـاطق مختلـف شـهري،          مسلماً. شده است

هـاي عمـده   یکـی از ویژگـی  . هر حائز اهمیـت اسـت  هماهنگ کردن آن با شرایط هر ش
CDS واسطه اجراي آن در شهرهاي مختلـف در  ه پذیري باالي آن است که بنیز انعطاف
و  CDSاجـراي  . ي پاسخگوئی به واقعیات جوامـع از آن برخـوردار گشـته اسـت    راستا

  ).6شکل ( ریزي خاصی استسیدن به اهداف آن نیازمند برنامهر
  



  
  
  

 1392هاي جغرافیایی مناطق بیابانی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان کاوش                          166  

  
  CDSنحوه برنامه ریزي و اجراي  -6شکل 

  
هم شود موجبات در صورتی که بسترهاي آن فرا CDSدر مجموع می توان گفت که 

شـکل  (ن در سه حوزه اصلی انتظـار داشـت   توانتایج آن را میآورد و بهبود را فراهم می
7.(  

  
  CDSترین نتایج مورد انتظار مهم -7شکل 

  
هاي توسـعه راهبـردي ارتبـاط    ت که میزان موفقیت و تحقق برنامهدر نهایت باید گف

مستقیم با میزان همکاري و مشارکت بین مردم، شهرداري، شوراي شهر و کلیه نهادهائی 
 مشارکتی بوده  CDS  ثیر گذارند چراکه تهیه و تدوینأدر توسعه و اداره شهر تدارد که 
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  .شوندهاي جوامع شهري محسوب میبخش و سهامداران عمده آن، همه
  

  روش و مراحل علمی اجراي تحقیق -3
تحلیلـی بـر اسـاس     -اي و روش بررسـی آن توصـیفی  توسعه -نوع تحقیق کاربردي

بـر اسـاس   (اي و بازدیـدهاي میـدانی از سـطح شـهر زابـل      مطالعات اسنادي وکتابخانه
هاي طرح با ارزیابی کامل طرح جامع شهر و بیان ویژگی. بوده است) هاپراکنش کاربري

براي انجام این تحقیق مراحـل مختلفـی   ) ژي توسعه شهري استرات(راهبردي و ساختاري 
  :به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفته است

  .شودترین مرحله هر پژوهشی محسوب میسأله تحقیق؛ که مهمانتخاب موضوع و م -1
ـ     جمع -2 صـورت  ه آوري اطالعات و انجام مطالعات اسـنادي؛ اطالعـات مـورد نیـاز ب

ده ها جمع آوري گردیها و آمارنامهاي و با استفاده از اسناد و مدارك سرشماريکتابخانه
  .استفاده شده استهاي علمی و اطالعاتی نیز سایتهمچنین از . است

از  هـا یل اطالعات و بـه هنگـام سـازي نقشـه    انجام مطالعات میدانی؛ نسبت به تکم -3
  .برداري اقدام گردیده استطریق مشاهده، مصاحبه و تصویر

اي از محـدوده مـورد مطالعـه و اسـتفاده از نـرم      هاي هـوایی و مـاهواره  تهیه عکس -4
  .افزارها

 .ها و نمودارهاو میدانی به همراه آمارها، نقشه يتجزیه و تحلیل اطالعات اسناد -5

 رسیدن به وضعیت مطلـوب و سـاماندهی  گیري و ارائه راه حل مناسب جهت نتیجه -6
   .بهتر کارکردها و توسعه آتی شهر
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  عناصر طرح جامع -8شکل 

  .)21، 1386جامعه مهندسان مشاور ایران، : منبع(
  

  جامع شهر زابل بررسی طرح -4
آغاز گردید کـه   1367اولین طرح جامع زابل توسط مهندسین مشاور طالش از سال  

بــه تصــویب شــوراي عــالی  1385مطالعــات مرحلــه دوم  طــرح جــامع شــهردر ســال 
در  سال از تصویب قانون طـرح جـامع   20گذشت بیش از . شهرسازي و معماري رسید

ـ   5از  بـیش کـه    1385در سال  طرح جامع شهردوم تصویب و  1367سال  خیر أسـال ت
سـال  (در افـق طـرح   ، ین طالشبینی انجام شده توسط مشاور براساس پیش .داشته است

شـده  هکتـار تعیـین    2437و در مساحت نفر  216500برابر  زابل  جمعیت شهر) 1395
  .است

  
  الگوي تقسیمات شهري زابل  -5

 .شـده اسـت  محله تقسـیم   38ناحیه و  5شهر زابل مطابق پیشنهاد طرح تفصیلی به 

محله و ناحیـه   6یک محله، ناحیه سه و چهار هر 12محله، ناحیه دو  7ناحیه یک داراي 
   .باشدمحله می 7پنج 
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هکتار، داراي محدوده جغرافیایی است که بـه طـور    48/331ناحیه یک با وسعتی معادل 
حد شـرقی ایـن ناحیـه    . شودکلی قسمت جنوب و جنوب غربی شهر زابل را شامل می

ربی بلوار شهید باهنر و حد شمالی آن ضلع جنوبی بلوار بسیج از ابتـداي میـدان   ضلع غ
بسیج تا میدان بنیاد مسکن، حد غرب آن ضلع غربی بلوار کارگر تا تقاطع خیابان بعثـت  

بـر  . حد جنوبی این ناحیه نیز تا محدوده مستقیم شهر در نظر گرفتـه شـده اسـت   . است
محلـه   7دسین مشاور طاش، ناحیه یک شـامل  اساس مطالعات طرح تفصیلی توسط مهن

-باشد که بر این اساس محالت یک تا هفت زیر مجموعه این ناحیه را تشـکیل مـی  می

نفـر   36971برابر با  85جمعیت این ناحیه در مطالعات بازنگري طرح جامع سال . دهند
هکتـار   نفر به ازاي هر 7/88ذکر گردیده است و تراکم خالص شهري این ناحیه برابر با 

  . باشدنفر به ازاي هر هکتار می 9/132و تراکم مسکونی
محدوده جغرافیایی این ناحیـه  . باشدهکتار می 8/457ناحیه دو داراي وسعتی برابر با

تـا میـدان   ) قدیم(جنوبی، حد فاصل چهار راه گاراژ از جنوب ضلع شمالی بلوار کارگر 
شهر در قسمت شمال، حد شـرقی  حد شمالی آن حوزه نفوذ مستقیم . بنیاد مسکن است

این ناحیه ضلع غربی خیابان امام خمینی تا میدان جانبازان و حد غربی آن ضلع شـرقی  
آباد و اسالم آباد در قسـمت  هاي قدیمی حسینبلوار کارگر تا تقاطع شهید مفتح و محله

هاي صورت گرفته توسط مهندسین مشاور، ناحیـه  طبق بررسی بر. شمال غرب می باشد
جمعیـت  . شـود را شامل مـی  19تا  9و شامل دوازده محله است که به ترتیب محالت د

نفـر اعـالم گردیـده     41619برابر با  85این ناحیه طبق مطالعات صورت گرفته در سال 
نفر به ازاي هر هکتـار و تـراکم    9/104تراکم خالص شهري در این ناحیه برابر با . است

  . باشدهر هکتار می نفر به ازاي 7/223ن خالص مسکونی آ
ناحیه سه شهري زابل بر اساس مطالعات مهندسین مشاور طاش بـا وسـعتی معـادل    

هکتار که از شمال به خیابان شهید مطهري، از تقاطع خیابان امام خمینی تـا میـدان    308
ازجنـوب بـه   . شـود متري واقع در بلوار دانشگاه خـتم مـی   40پادگان و از این میدان به 

از میدان جانبازان تا خیابان سیاهمرد، از سمت غرب به ضلع شرقی خیابـان  بلوار بسیج، 



  
  
  

 1392هاي جغرافیایی مناطق بیابانی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان کاوش                          170  

شود و از سمت شرق بـه  امام خمینی، از تقاطع شهید مطهري تا میدان جانبازان ختم می
ضلع شرقی بلوار سام شرقی و محدوده نفوذ مستقیم شهر در قسمت شرقی شهر منتهـی  

. باشـد نفر می 35546رت گرفته برابر با هاي صوجمعیت این ناحیه در بررسی. گرددمی
ایـن  . نفر به ازاي هر هکتار محاسـبه گردیـده اسـت    5/133تراکم خالص شهري معادل 

شـود کـه بـه ترتیـب     محله تفکیک مـی  6هاي صورت گرفته به بنديتقسیمناحیه براساس 
  .گیردرا در می 25تا  20محالت 

هکتـار داراي کـه از شـمال بـه      31/711ناحیه چهار شهر زابل نیز با وسـعتی برابـر   
از جنوب به ضلع شمالی بلوار دانشـگاه،  . شودمحدوده حوزه نفوذ مستقیم شهر ختم می

از سمت شرق نیز به محدوده حوزه نفوذ مستقیم شهر، از قسمت غرب به ضـلع شـرقی   
ایـن ناحیـه براسـاس مطالعـات     . گـردد خیابان شهید بهشتی از میدان پادگان محدود می

. گیـرد را در بر می 31تا  26رتیب محالت گرفته داراي شش محله است که به تصورت 
نفـر بـرآورد گردیـده اسـت و تـراکم       7391برابـر بـا    1385جمعیت این ناحیه در سال 

نفر به ازاي هر هکتار و تراکم خالص مسـکونی آن   28/33خالص شهري در آن برابر با 
  .اشدبنفر به ازاي هر هکتار می 7/266برابر با 

ناحیه پنج در سلسله مراتب تقسیمات کالبدي شـهر زابـل داراي وسـعتی در حـدود     
صورتی است که از شمال، محـدوده  ه محدوده جغرافیایی این ناحیه ب. هکتار است 276

نفوذ مستقیم شهر در قسمت شمال شهر، از سـمت جنـوب، خیابـان شـهید مطهـري از      
از طرف شـرق، ضـلع غربـی خیابـان شـهید       میدان پادگان تا تقاطع خیابان امام خمینی،

بهشتی شمالی از میدان پادگان و از سمت غـرب ضـلع شـرقی خیابـان امـام خمینـی از       
این ناحیه در مطالعات طرح تفصیلی شهر زابل به . گیردتقاطع شهید مطهري را در بر می

  .شودمی 38تا  32هاي ردیده است که به ترتیب شامل محلهمحله تقسیم گ 7
نفر برآورد گردیده است  22732برابر  85هاي سال این ناحیه نیز در بررسی جمعیت

نفر به ازاي هر هکتار و تراکم خالص مسـکونی   3/141که تراکم خالص شهري برابر با 
   ).الف 1385شهرداري زابل، (دهد را نشان می 2/139
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 زابلالگوي تقسیمات شهر  -9 شکل                        

  
  
  
  
  
  هاو مصوب و دالیل عدم تحقق آن ها در وضع موجودبررسی کاربري -6

  شهر زابل کاربري مسکونیسرانه  -1جدول 
  6017782  )مترمربع(سطح کل کاربري در شهر 

  72/41  )مترمربع(سرانه 
  87/28  )درصد(سهم نسبی از سطح شهر 

  طرح مصوبمقایسه بین کاربري مسکونی در وضع موجود و  -2جدول 
سرانه 
  موجود

سرانه 
  پیشنهادي

مساحت   درصد تحقق کاربري شهري
  موجود

  مساحت پیشنهادي
  در طرح مصوب

نوع 
  کاربري

  کمی  )جانمایی(کیفی 
  مسکونی  5/837  51/618  85/73  65  5/52  72/41
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  دالیل عدم تحقق کاربري مسکونی در طرح جامع شهر زابل -3جدول 
  هاعلل تحقق کاربري دالیل عمده  نام کاربري

ونی
سک

م
  

عدم توزیع خدمات شهري مناسب در حاشیه شهر و کاهش تمایـل بـه سـکونت در ایـن      -1
 .ناحیه

پیشنهاد طرح مبتنی بر کاربري مسکونی در روستاي حسـین آبـاد و اسـالم آبـاد و منـاطق       -2
 و دو محله آلقور آبـاد و ورقـه و منـاطق اطـراف    ) در شمال غرب شهر زابل(ها اطراف آن

دار ایـن  ، به دالیل عدم توسعه شهر و بافت کالبدي و فرهنگی مسـئله )در شما شهر(ها آن
 .باشندها به صورت بایر میمناطق هنوز اجرا نشده و اکثر زمین

گلـزار شـهدا و   ) پـارك یعقـوب لیـث   (طرح مصوب مناطق اطراف گورستان قدیمی شهر  -3
همزمان با تغییـر کـاربري   (ه است بهشت مصطفی را به عنوان مناطق مسکونی پیشنهاد داد

قبرسـتان  (، اما این پیشنهاد تنهـا در اطـراف پـارك یعقـوب لیـث      )گورستان به فضاي سبز
هاي که هنوز کاربري روبه اجراست و مردم تمایلی به سکونت در اطراف گورستان)  کهنه
  .ها تغییر نکرده است ندارندآن

  

  

  وجود و طرح مصوبمقایسه بین کاربري تجاري در وضع م -4جدول 
سرانه 
  موجود

سرانه 
  پیشنهادي

مساحت   درصد تحقق کاربري شهري
  موجود

  مساحت پیشنهادي
  در طرح مصوب

  نوع کاربري

  کمی  )جانمایی(کیفی 
  تجاري  52/86  63/25  4/37  20  5/2  78/1

  دالیل عدم تحقق کاربري تجاري در طرح جامع شهر زابل -5جدول 

  هاعمده علل تحقق کاربريدالیل   نام کاربري

  تجاري

هـاي داخلـی   عدم استقبال مردم از استقرار الگوي مرکز تجاري محله در میان بافت مسـکونی و الیـه   -1
 .بافت

 .هاي اصلی که مسیر عبوري بسیاري از مردم شهر استتمایل براي استقرار کاربري در حاشیه خیابان -2

در بخش توسعه نیافته شمال شرق شهر ) موجود شهرحتی قویتر از مرکز (طرح مصوب مرکزیتی قوي  -3
پذیر نبود چون مقیاس آن حتی از بازار مرکزي شهر بزرگتر تحقق چنین طرحی عمالً. پیشنهاد نموده است

 .شدبوده و مرکز تجاري شهر دو قطبی می

ت بخشی از بازار شهر طبق طرح، توسعه یافته است، اما گسترش آن به سمت جنوب به دالیل مشکال -4
  .تملک و قیمت باالي این ارضی تحقق نیافته است و بخش عمده آن اراضی بایر است
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  مقایسه بین کاربري آموزش عمومی و عالی در وضع موجود و طرح مصوب - 6جدول 

سرانه 
  موجود

سرانه 
  پیشنهادي

مساحت   درصد تحقق کاربري شهري
  موجود

  مساحت پیشنهادي
  در طرح مصوب

  نوع کاربري
  کمی  )جانمایی(کیفی   

  آموزشی  92/45  35/33  63/72  60  35/3  31/2
  آموزش عالی  17/32  66/23  54/73  67  31/2  66/1

  دالیل عدم تحقق کاربري آموزش عمومی و عالی در طرح جامع شهر زابل - 7جدول 
  هادالیل عمده علل تحقق کاربري  نام کاربري

الی
و ع

ی 
موم

ش ع
موز

آ
  

-هاي اجرایی و مصوب سازمان آموزش و پرورش با طرحبرنامهعدم هماهنگی زمانی  -1

 .هاي توسعه شهري

توانایی مالی اندك سـازمان آمـوزش و پـرورش در مـورد خریـد زمـین یـا احـداث          -2
 .هاي جدیدساختمان

 بی توجهی به نقش مردم و عدم مشارکت جدي در اجراي طرح -3

تملـک اراضـی مجـاور    توسعه و گسترش دانشگاه زابل به صورت متمرکز رخ داده و  -4
  .بینی نشده بودهخود را در کالبد موجود شهر انجام داده است، که رد طرح مصوي پیش

  ی در وضع موجود و طرح مصوببهداشت -قایسه بین کاربري درمانی م -8جدول 

سرانه 
  موجود

سرانه 
  پیشنهادي

درصد تحقق 
مساحت   کاربري شهري

  موجود
  مساحت پیشنهادي
  در طرح مصوب

نوع 
  کاربري
کیفی   

  )جانمایی(
  کمی

52/0  18/1  43  29/
51  

بهداشتی   72/14  55/7
  درمانی -
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  بهداشتی در طرح جامع شهر زابل -دالیل عدم تحقق کاربري درمانی -9جدول 
  هادالیل عمده علل تحقق کاربري  نام کاربري

ی 
رمان

د
- 

تی
داش

به
  

باشـد و  شهري و حتی فرا شهري می وجود بیمارستان امیرالمومنین که داراي عملکرد -1
هاي باشد عمال احداث واحدهاي درمانی را در بخشدر خارج از محدوده قانونی شهر می

-جنوبی و جنوب غربی به دلیل فاصله نسبتا نزدیک با این بیمارستان غیر قابل توجیه مـی 

 .کند

ه و ایـن اداره  هاي اداري اداره بهداشت و درمان در مرکز شهر تغییر کـاربري داد زمین -2
ها را تبدیل به پایگاه انتقال خون و آزمایشگاه تشخیص طبی کـرده و باعـث شـده کـه     آن

 .ها تغییر کاربري یابندمساحت زیادي از زمین

فضاي عمده درمانی پیشنهادي طرح در شمال شهر، در مکانی که توسعه شهري هنـوز   -3
 .به آن بخش نرسیده، تحقق نیافته است

رفتن طرح پیشنهادي مبنـی بـر تـأمین نیـاز درمـانی اهـالی روسـتاي        به دلیل نادیده گ -4
وجود یک درمانگاه که رد حال حاضر در ایـن بخـش   ) فاصله نسبتا زیاد با شهر(سیاهمرد 

  باشدقرار گرفته است، توجیه پذیر می

  مقایسه بین کاربري اداري در وضع موجود و طرح مصوب -10جدول 
سرانه 
  موجود

سرانه 
  پیشنهادي

مساحت   درصد تحقق کاربري شهري
  موجود

  مساحت پیشنهادي
  در طرح مصوب

نوع 
  کاربري

  کمی  )جانمایی(کیفی   
  اداري  42/95  96/35  68/37  25  98/1  52/2

  خدماتی در طرح جامع شهر زابل -دالیل عدم تحقق کاربري اداري -11جدول 
  هادالیل عمده علل تحقق کاربري  نام کاربري

ي 
دار
ا

- 
تی
دما

خ
  

براي توسعه آتی و (ها در جهت تملک هر چه بیشتر اراضی شهري ها و کوشش آناقدام برخی سازمان  -1
هاي بسیاري بدون پیشنهاد از سوي طرح مصوب به کـاربري  باعث گردیده که زمین) ارزش افزوده امالك

 .ها بال استفاده استهاي وسیعی از آناداري مبدل گردند، در حالی که بخش
ها را پیشنهاد اند و طرح مصوب تثبیت آنهاي اداري در زمان تهیه طرح وجود داشتهبسیاري از کاربري  -2

 .کرده است
ترین دالیل برتري سطوح این کاربري در طرح مصوب نسبت به وضع موجود این اسـت  یکی از عمده -3

تهیـه طـرح مصـوب نیـز     شود و در زمان که در وضع موجود دیده می(که در اغلب موارد کاربري نظامی 
  .پیشنهاده شده است) زیر مجموعه اداري(به عنوان ستادي ) وجود نیز وجود داشتند
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  مقایسه بین کاربري فرهنگی در وضع موجود و طرح مصوب -12ول جد

سرانه 

  موجود

سرانه 

  پیشنهادي

مساحت   درصد تحقق کاربري شهري

  موجود

  مساحت پیشنهادي

  در طرح مصوب

  نوع کاربري

  کمی  )جانمایی(کیفی   

  فرهنگی  53/6  15/4  55/63  17  5/0  24/0

  دالیل عدم تحقق کاربري فرهنگی طرح جامع شهر زابل -13جدول 
  هادالیل عمده علل تحقق کاربري  نام کاربري

گی
رهن

ف
  

اصوال تحقق این کاربري پر هزینه بوده و با توجه به امکانات مـالی متولیـان امـر درصـد      -1
پذیري براي این کاربري متصور است، تنها به دلیل تمایل مردم به اسـتفاده از  تحققپایینی از 

گـذاري  بوده که موجب افـزایش سـرمایه  ...) ها و ها و کوزهنظیر کتابخانه(فضاهاي فرهنگی 
ها به سمت احداث هاي مربوطه و سوق یافتن آنمناسب از سوي بخش خصوصی و سازمان

اما با این وجود، افزایش سسطح کاربري در شهر نتوانسته میـزان  . این گونه فضاها شده است
 .پیشنهادي طرح مصوب را محقق کند

ها در جهت تملـک هـر چـه بیشـتر اراضـی شـهري       ها و کوشش آناقدام برخی سازمان  -2
بسیاري بدون پیشـنهاد  هاي باعث گردیده که زمین) براي توسعه آتی و ارزش افزوده امالك(

  .از سوي طرح باشند

  مقایسه بین کاربري مذهبی در وضع موجود و طرح مصوب -14ول جد
سرانه 
  موجود

سرانه 
  پیشنهادي

مساحت   درصد تحقق کاربري شهري
  موجود

  مساحت پیشنهادي
  در طرح مصوب

نوع 
  کمی  )جانمایی(کیفی   کاربري

  مذهبی  53/6  3/5  16/18  70  5/0  26/0
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  مذهبی طرح جامع شهر زابلدالیل عدم تحقق کاربري  -15جدول 
  هادالیل عمده علل تحقق کاربري  نام کاربري

بی
ذه
م

  

هـاي وقفـی هسـتند کـه     اغلب سطوح اختصاص داده شده به کاربري مـذهبی، زمـین   -1
لذا با نادیده گرفتـه شـدن ایـن مسـاله هرگونـه      . ها غیر قابل تغییر استجهت وقف در آن

همچنین پیشـنهاد  . غیر قابل اجرا  است، ر از آنچه که جهت وقف مشخص نمودهطرح غی
طرح مصوب به دلیل مغایرت با جهت وقف عمال اجرا نگردیـده و زمـین مـورد نظـر بـه      

 .کاربري مذهبی اختصاص داد ه شد

ناحیه یک به صورت چند محله بزرگ و با فاصله نسبتا زیاد از هم است، لذا نیاز مردم  -2
نشده و مردم خود بـه اختصـاص زمـین    این محالت از سوي طرح مصوب در نظر گرفته 

  .اندبراي اماکنی مثل مسجد و حسنیه اقدام کرده

  مقایسه بین کاربري تأسیسات و تجهیزات در وضع موجود و طرح مصوب -16ول جد
سرانه 
  موجود

سرانه 
  پیشنهادي

مساحت   درصد تحقق کاربري شهري
  موجود

  مساحت پیشنهادي
  در طرح مصوب

 نوع کاربري

  کمی  )جانمایی(کیفی   
تأسیسات و   13/14  52/35  38/251  50  82/1  46/2

تجهیزات 
  شهري

  دالیل عدم تحقق کاربري تأسیسات و تجهیزات طرح جامع شهر زابل -17دول ج
  هادالیل عمده علل تحقق کاربري  نام کاربري

ات
هیز

 تج
ت و

سا
أسی

ت
  

سیاهمرد، حفظ آن را در مکـان فعلـی   عدم پیش بینی فضاي جدید جهت استقرار گورستان روستاي  -1
توجیه کرده، باعث شده که کاربري پیشنهادي طرح فضاي سبز تحقق نیابد، امـا در حـال حاضـر بـا     
پیوستن این روستا به محدوده شهر و جوابگـو بـودن گورسـتان فعلـی شـهر زابـل، اسـتفاده از ایـن         

 .گورستان توجیهی نداشته و باید پیشنهاد طرح اجرا گردد

طرح در مورد این کاربري اکثرا مربوط به تجهیزات شهري بوده که قبل از تهیـه طـرح وجـود    تحقق  -2
 .ها بوده استداشته و پیشنهاد طرح براي تثبیت آن

هـا باعـث شـده تغییـر     وجود گورستان و گلزار شهدا در غرب شهر و عدم اتمام دوره اسـتفاده از آن  -3
  .تحقق نیابدها به فضاي سبز پیشنهادي طرح مصوب کاربري آن
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  مقایسه بین کاربري فضاي سبز در وضع موجود و طرح مصوب -18ول جد

سرانه 
  موجود

سرانه 
  پیشنهادي

مساحت   درصد تحقق کاربري شهري
  موجود

  مساحت پیشنهادي
  در طرح مصوب

نوع 
 کاربري

  
  کمی  )جانمایی(کیفی 

فضاي   52/180  6/9  31/5  5  82/14  66/0
  سبز

  دالیل عدم تحقق کاربري فضاي سبز طرح جامع شهر زابل -19دول ج
  هادالیل عمده علل تحقق کاربري  نام کاربري

سبز
ي 
ضا
ف

  

عدم بودجه کافی و توان مالی شهرداري براي تملک و ایجاد امکانات مناسب براي اینگونـه   -1
همچنـین  فضاها شرایط سخت و نامساعد اقلیمی براي حفظ اینگونه فضاها و نبـود آب کـافی   

به دلیل اینکه اینگونه فضاهاي هیچگونه سوددهی خاصی براي شهرداري ندارد و اکثـر هزینـه   
 .باشدبر هستند، تمایل به احداث و تکمیل این فضاها از سوي نهاد فوق کم می

 .شرایط سخت و نامساعد اقلیمی براي حفظ اینگونه فضاها و نبود آب کافی -2
بـدین  . کنترل حدود قانونی شهر تـوام بـوده اسـت    گسترش روستاي خراشادي شهر با عدم -3

 .ترتیب فضاهاي سبز حفاظتی پیشنهادي اطراف شهر تحقق نیافته است
کـه  ) قبرسـتان کهنـه، قبرسـتان نـو و یهشـت مرتضـی      (هاي شـهر  بخش مهمی از گورستان -4

بنابر پیشنهاد طرح بایستی تبدیل به فضاي سبز شهري شـده و  . مساحت قابل توجهی نیز دارند
از این میان تنها قبرستان کهنه تغییر کاربري داده و به پـارك یعقـوب لیـث    . تغییر کاربري یابند
ها کـاربري خـود   سایر اماکن ذکر شده به دلیل عدم اتمام دوره استفاده از آن. مبدل گشته است

  .اندرا حفظ کرده و باعث عدم تحقق طرح پیشنهادي شده

  ریزي شهر زابلدر برنامه هاي اصلی تأثیر گذارشاخص -20دولج
  میزان  شرح  ردیف

  نفر 144250  1384جمعیت سال   1
  نفر 216500  1395جمعیت پیشنهادي   2
  درصد 50  درصد افزایش نسبت به سال پایه  3
  نفر 72250  تعداد افزایش جمعیت  4
  25/2084  مساحت موجود شهر  5
  2437  مساحت پیشنهادي شهر  6
  2/69  تراکم موجود شهر  7
  89  تراکم جمعیت پیشنهادي شهر  8
  150  متوسط تراکم ساختمانی پیشنهادي  9



  
  
  

 1392هاي جغرافیایی مناطق بیابانی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان کاوش                          178  

  پیش بینی تحوالت آن عملکرد و نقش اقتصادي شهر زابل و -7
در نظام اقتصـادي شـهر    .شهر زابل مرکز عملکردي و اقتصادي شهرستان زابل است

دولتـی  هاي کوچک و اعتبارات  سرمایه. بخش خدمات داراي نقش غالب و مسلط است
  .هاي گردش امور نظام اقتصادي شهر استأمین مالی هزینهترین منابع تمهم

  :پیش بینی تحوالت اقتصادي شهر عبارت است از بنابراین
هاي خدماتی چه براي استفاده در بازار محلی و چه براي پشـتیبانی  گسترش فعالیت •

بینـی  ی پـیش از نظر کمی و هم از نظر کیفاز حوزه تحت پوشش خدماتی شهر، هم 
  .شودمی

هاي ساختمانی، حمل و نقل، کشاورزي، بازرگـانی، خـدمات   کاهش اهمیت فعالیت •
 . اداري و دولتی در نظام اقتصادي شهر

 .گسترش نقش نیروهاي انسانی ماهر و متخصص در عملکرد نظام اقتصادي شهر •

 .اقتصاديهاي ها و فعالیتافزایش نرخ کارایی فعالیت نیروي انسانی در بخش •

در الگـوي سـرمایه   ) شرکتی(استفاده از سرمایه هاي بزرگتر و تجمیع شده  افزایش  •
  .اقتصادي شهر گذاري نظام

 
  ضرورت بازنگري طرح جامع شهر زابل -8

موجود از نظـر طبیعـی و اجتمـاعی، نقـش خـدماتی آن و      هاي  با واقعیتزابل شهر 
تـوان   طرحی را که قرار است عملیاتی و کاربردي شود، نمـی  توسعه آتی شهر، همچنین

در طرح جامع شـهر زابـل    گذشته رونداگر  .هاي رویایی و مجازي تدوین کرد دیدگاه با
رود و در واقـع مسـائل و   ادامه یابد، فضاهاي شهري مطابق با طرح جامعـه پـیش نمـی   

عنـوان مثـال یـک طرفـه     بـه  شود، مشکالت به مراتب از وضعیت کنونی شهر بیشتر می
گو نبوده، راه حل اساسـی بـه   هاي اصلی شهر دیگر جوابها در اکثر خیابانبودن خیابان
سکنحساب نمی بخشـد نمـی  کند، اما بهبـودي هاي است که درد را آرام میآید، بلکه م .

براین اساس در طرح جهت بهبود شبکه ار تباطی شهر راه حـل اساسـی ارائـه نگردیـده     
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از فضـاهاي شـهري    یت زندگی در شهر و احساس آسایش و لذت شهروندانکیف. است
  .رو به کاهش است و با توجه به افزایش جمعیت شهري این روند شدت خواهد یافت

بـه رغـم    ، تـر از تهیـه طـرح، اجـراي آن اسـت     مهمبا توجه به این نکته اساسی که 
اما در عین حال قبـل   ؛گامی مثبت است ، ، اجراي طرحي طرح جامع شهر زابلها کاستی

  .که اساس طرح تغییر یابد هاي موردي است نه این از اجراي آن نیازمند برخی بازنگري
  
  ها و تنگناهاي طرح جامع در اجرانارسایی -9

هـرج و مـرج و بـی بنـد      جامع شهر زابل، مانند جلوگیري از با توجه به نکات مثبت طرح
هـا و عملیـات   باري در رشد و توسعه شهر، ایجـاد ضـوابط و مقـررات بـراي کنتـرل فعالیـت      

بـا   .هـا و تنگناهـاي متعـددي مواجـه بـوده اسـت      شهرسازي باز هم این طرح جامع با نارسایی
هـا و  استفاده از نتیجه مطالعات ارزیابی طـرح جـامع شـهر زابـل در ایـن خصـوص نارسـایی       

  :ریزي، مدیریت و اجرا به عوامل زیر تفکیک گردیده استهاي طرح جامع در برنامهتنگنا
  هاها و محتواي طرحمشکالتن ناشی از اهداف، خواسته ها ونارسایی - الف

بی توجهی به نقش مردم و عدم مشارکت جدي مردم در روند تهیه، تدوین و اجـراي طـرح    •
 جامع شهر

هاي طرح در زمینه تفکیک اراضـی و ضـوایط سـاخت و سـاز در راه     گیريبازدارنده سخت •
 .هاها و محدودیتهاي ساختمانی، ممنوعیتتوسعه فعالیت

 .هاي بلند پروازانه و بی توجهی به توان مالی و فنی شهرداريلحاظ سرانه •

  مسایل و مشکالت پیرامونی و محیطی - ب
 .توجهی به توان مالی و فنی شهرداريهاي بلند پروازانه و بیاظ سرانهلح §

- هاي شهر نشینی و توزیع جمعیت در منطقه سیسـتان و نبـود طـرح   مشخص نبودن سیاست §

  .اي فرداست براي طرح جامعهاي منطقه
  .هاي اجرایی طرحارگانه ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین - ج
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ـین سـازمان    ضعف شهرداري در زمینه ای • دار وظیفـه در تـامین   هـاي عهـده  جـاد همـاهنگی ب
 هاي الزم براي اعمال هماهنگیخدمات مختلف شهري و نبود مکانیسم

زمـین شـهري و منـابع طبیعـی و تفـاوت       هـاي خصوصی شهري به سازمانتعلق اراضی غیر •
 ها به اراضی شهرينگرش و دیدگاه این دستگاه

هـا از  هاي شهري به طرح جامع و پیروي نکردن این دسـتگاه ها و سازمانعدم احترام دستگاه •
  ...ضوابط طرح و

  .کمبود و نارسایی مالی - د
 .توجهی به توان مالی و فنی شهرداريبی پروازانه واي بلند هلحاظ سرانه §

 .هاهاي مالی و مستمر نبودن منابع درآمد شهرداريضعف شهرداري در جنبه  §

  .هاي جامع به شهرداريهاي الزم جهت برگشت منافع ناشی از اجراي طرحنبود مکانیسم §
  انسانیها و تنگناهایی مشکالت مدیریتی، سازمانی و نیروي نارسایی - )ه
 .کمبود کادر متخصص در شهرداري §
 

تـوان  ه شده در بررسی و ارزیابی طرح جامع شهر زابل مـی با توجه به مباحث و مطالب ارائ
بندي منطقی پذیرفت، نخست این که افزون بـر  بندي باال به عنوان یک جمعبا اصالحاتی جمع

و مشـکالت ناشـی از   هـاي طـرح، نارسـایی    خواسـته ارسایی و مشکالت ناشی از اهـداف و  ن
همـین طـور در کنـار مشـکالت مـدیریتی،      . محتواي طرح جـامع شـهر داراي اهمیـت اسـت    

ها و مشکالت مربوط به نیروي انسـانی و سـازمان اجرایـی نیـز اهمیـت دارد و نکتـه       نارسایی
ها و مشکالت حقـوقی و قـانونی نیـز    پایانی این که افزون بر مجموعه عوامل یاد شده، نارسایی

  .وان مجموعه عوامل یاد شده در چگونگی و میزان اجرایی طرح جامع مطرح استبه عن
هاي موجود، روند تغییر در تهیه طرح جـامع شـهري و حرکـت    بنابراین با توجه به نارسایی

ختاري در شـهر  هاي توسعه راهبریی و ساختاري شهري، طرح راهبـردي و سـا  به  سمت طرح
  .گرددزابل ارائه می

  
  



  
  
  

      CDS                             181     توسعه پایدار شهري در شهر زابل با تأکید بر رویکرد ارزیابی

 

 

  گیرينتیجه -10
تحـت  تـاریخ  نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که شهرها همواره در طول 

. دهندتأثیر عوامل متعددي شکل گرفته و در طول زمان نیز به رشد خود ادامه داده و می
در . ي کنـونی اسـت  ترین مسأله مربوط به شـهرها در سـده  گسترش و رشد شهرها مهم

گـردد  هاي توسعه شهري که توسـط مهندسـین مشـاوره تهیـه مـی     طرحها و واقع برنامه
بـر  . ها در آینده اسـت راهنما و راهبرد اصلی در تکوین و تکامل شهر و نوع کاربري آن

طـرح  ) هادي، تفصیلی و جـامع (هاي متفاوت توسعه شهري این اساس با توجه به طرح
نگري، مشارکت مردمی، انعطاف پذیري و سـایر مـوارد مـرتبط بـا     دهتوسعه مبتنی بر آین

  .طلبدمی) توسعه پایدار و دانایی محور(الگو و استراتژي توسعه 
در طرح جامع شهر زابل ادامه یابد، فضـاهاي شـهري    گذشته رونداگر بر این اساس 

ز وضـعیت  رود و در واقع مسائل و مشکالت به مراتب امطابق با طرح جامعه پیش نمی
کیفیت زنـدگی در شـهر و احسـاس آسـایش و     اگر به دنبال . شودکنونی شهر بیشتر می

از فضاهاي شهري هستیم، راه و برنامه اساسی با توجـه بـه پارامترهـاي     لذت شهروندان
متفاوت نظیر رشد جمعیت و غیره همان استراتژي توسعه شهري است که بر اساس این 

انـدازي آینـده آن مشـخص    روشـن شـده و چشـم    هاي شهرمسیر حرکت آتی سازمان  الگو، 
حـال  تصـمیمات    اجرایی با توجـه بـه منـابع و بـه کـارگیري آن بـراي       هاي اولویت  گردیده و

هـا بـا نگـاه کلـی و     نگري و با قابلیت منسجم و قابل دفاع براي تصـمیم گیـري  برحسب آینده
هـا، مـوازي بـا     بـراي رفـع آن  هـا  با مشخص نمودن مشکالت و ارائه راه حـل سیستمی همراه 

هـاي مشـورت   هاي کاري و ماهر و فرصـت و کارآ  است که گروه  ثرؤتغییرات سریع شرایط م
  .کندعمومی با قابلیت پویایی و انعطاف پذیري طرح فراهم می

بر این اساس پیشنهادات و راهبردهاي منطبق بر استراتژي توسعه شهري با توجه بـه  
فرهنگی، مطالعات مالی و مدیریت شهرداري، مطالعـات   -اجتماعیمطالعات جمعیتی و 

جغرافیایی و محیط زیسـت، مطالعـات کالبـدي، مسـکن و میـراث تـاریخی، مطالعـات        
مزایـاي  در ایـن راهبـرد و    اقتصادي، مطالعات فقر و حاشیه نشینی، مطالعات حمل ونقل
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ه از کوشـد تـا بـا اسـتفاد    مـی  مشارکت عمومی گیري از ریزي استراتژیک  آن  با بهرهبرنامه
هایی برآمده از ساکنین و صاحبان نفع و نفوذ در شهرها بـه  راهکارهایی برخاسته از ایده

  .هرچه اجرایی تر طرح توسعه شهر بپردازد
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