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 توسعه پایدار شهریریزی برنامه

 ای  ریزی هسته با رویکرد برنامه
 ریزی توسعه پایدار شهری تهران()پیشنهادی برای برنامه

 وحید محمودی

 وحید ماجد

 چکیده
ریوزان   ریوزی اواربر ی بوه برناموه     ای به عنوان یک نوو  برناموه   هستهریزی  فی برنامهمعر ،هدف این نوشته
ریزان توسعه شهری جهت تحقق توسعه پایدار شهری باید  ر هراودا    أاید بر اینکه برنامهشهری است و ت

ای  ر قالب یک تفکر اسوتراتییک   های هسته سری پروگرا  از ابعا  توسعه پایدار شهری اقدا  به انتخاب یک
توسعه پایدار  ر بر ارنده اوارایی اقتاوا ی، برابوری اجتمواعی، پایوداری ااولوو یکی و        نمایند.سیستمی ب

نفعان را  ر جامعوه  ر فراینود    شکل جدیدی از حکمرانی است اه تحرک و مشارات اجتماعی تمامی ذی
عمالً ناموفق بو ه اسوت، رورا اوه  ر     ریزی جامع توسعه برنامهکه نظر به ایناند. تامیم گیری تشویق می

ریزی برنامهعمل امکان حل همه مشکالت  ر یک بازه زمانی ممکن نیست، لذا  ر سطح عملیاتی به جای 
 ر راستای نیل به توسعه پایدار شهری نیز شو .  خط  هنده توصیه می ای ریزی هسته ، برنامهجامع توسعه
تهوران و   انوداز توسوعه شوهر    نظر قرار گیور . عطوب بوه رشوم     دریزی م گر   اه این نو  برنامهتوصیه می

های الیودی  ر   ای، هسته ریزی هسته بایست مبتنی بر برنامه  مییک ینگر و استرات برخور اری از نگاه جامع
هوای اجرایوی هنهوا     االبدی و فضایی تعریوب و پروگورا    های مختلب توسعه پایدار شهری و  ر حوزه هحوز

 "موضووعی "ای هوم بوه صوورت     هوای هسوته   روگرا انتخاب پ ،ارت  یگر  ر این نوشتهتدوین گر  . به عب
 )انتخواب بورم مویال  بوه     "مکوانی ")نظیر پروگرا  وییه توانمندسازی فقرای شهر تهران( و هم به صوورت  

ریزی برای تبدیل هن بوه یوک برنود شوهری و نموا  ملوی(  ر قالوب         عنوان یک هسته گر شگری و برنامه
 اید قرار گرفته است.  توسعه شهر تهران مور  تأانداز  شمر

                                     
                                                           انشیار  انشکده مدیریت،  انشگاه تهران  Email: vmahmoudi@ut.ac.ir 
                                                انشجوی  اتری اقتاا ،  انشکده اقتاا ،  انشگاه تهران Email: majed@ut.ac.ir 
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 یکلیدگان ژوا
 ای ریزی هسته پایدار شهری، برنامه ریزی توسعه یدار، توسعه پایدار شهری، برنامهتوسعه پا

 81/11/18تاریخ پذیرش:                                                                                             88/18/18تاریخ ارسال: 
 69-27/ صص  1931/ پاییز  46فصلنامه راهبرد / سال بیست و یکم / شماره 
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 مقدمه
های  شیوهپایدار تاانون به  همفهو  توسع

 اار بور ه  هبگوناگون  ر قالب مفاهیم متنوعی 

ترین ایوده، مربووب بوه     محوری شده است، اما

امیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بو ه 

بر اسوا    شده است. بیان  8181 سالاه  ر

ای پایدار است اوه بتوانود    این تعریب، توسعه

احتیاجات نسل حاضر را بودون فودا اور ن    »

سوازی   های هینده بورای بورهور ه   توانایی نسل

 . به بیان  یگور، «هایشان تأمین اند نیازمندی

یی اقتاوا ی،  توسعه پایدار  ر بر ارنوده اواره  

برابری اجتماعی، پایداری ااولو یکی و شوکل  

ز حکمرانووی اسووت اووه تحوورک و  جدیوودی ا

نفعووان را  ر  مشووارات اجتموواعی تمووامی ذی

گیووری تشووویق   تاوومیم جامعووه  ر فراینوود 

محور توسعه انسان  ر توسعه پایدار،  اند. می

. بوه عبوارتی توسوعه پایودار،     شوو    میمعرفی 

محور است و عرصوه نووینی اسوت اوه      انسان

همزمان سیاسوت، فرهنو ، محویط زیسوت،     

ها را مور   حقوق برابر انسان قتاا ، تجارت وا

توسعه پایدار   هد. به بیان  یگر  میتوجه قرار 

 ارای سووه اصوول پایووداری محوویط زیسووت،   

 .اقتاا ی و پایداری اجتماعی اسوت  پایداری

نی محوور اصولی توسوعه    جوامع انسوا  انسان و

 ایپایدار، توسوعه  هدف توسعه .پایدار هستند

 (.8181)زیاری،  جانبه است همه

توسووعه پایوودار بوور سوووه اصووول عمووده  

پایداری بو  شوناختی: ایون    .8استووار است: 

سوعه بوا حفور فرهینودهای     اصل بر انجوا  تو 

های زیستی محیطی، تنو  گونه اساسی زیست

 و حفاظوووت محووویط زیسوووت تأایووود  ار . 

 پایداری فرهنگی، اجتماعی: ایون اصول بور    .2

انترل مور   بور سرنوشوت خوو   ر جریوان      

پایداری اقتاا ی: ایون   .1ید  ار . توسعه تأا

هینوه از منوابع و مودیریت    اصل به اسوتفا ه ب 

های هینده هوم   ا به نحوی اه نسلهمناسب هن

ی و را هوا ر)  رار مشکل نشوند، تأاید  ار 

 (.8188 یگران، 

 طرح مسئله. 1
هوای   نظریه توسعه پایدار شهری موضو 

هوای محویط شوهری و    جلوگیری از هلوو گی 

هوای تولیود محویط     ااهش ظرفیت ای،ناحیه

هوا  حمایت از بازیافت ای و ملی،ناحیه محلی،

هور و از بین های زیانعد  حمایت از توسعه و

بوور ن شووکاف میووان فقیوور و طنووی را مطوور  

توسوعه پایودار شوهری پدیوده رنود       اند.  می

وجهی است اه حفر محیط زیسوت، عودالت   

 بهینوه  اجتماعی و پویایی اقتاا ی با ماورف 

پایداری شهری   هد.منابع را مد نظر قرار می

: هوای زیور را  ر بور  اشوته باشود      زمینوه  باید

اتومبیول امتور   ، ییشر ه و بوا اواره  فااربری 

 ی  ر استفا ه از منوابع یااره،  سترسی بیشتر
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هلو گی و موا  زائد امتر و حرات بوه سووی   

مسکن و ، های طبیعی احیاء سیستم، پایداری

، ی اجتماعی سالم ااولو، محیط زندگی خوب

حفر فرهنو   ، مشارات مر  ، اقتاا  پایدار

 .و  رایت محلی

 ر ایوون میووان ضووروری اسووت اووه بووه   

موضوعاتی از ایون قبیول پر اختوه شوو  اوه      

توان منافع رقیب را برای یک شهر رگونه می

پایوودار متعووا ل سووواختت رووه ترتیبووواتی    

های ذینفع برای پاسخگوی تعدا  زیا ی گروه

دن به یک شوهر پایودار اسوتت و روه     نائل ش

ساز واارهای نهوا ی بورای مودیریت شوهری     

خوووب و همینووین توسووعه پایوودار شووهری   

ضروری هستندت بنابراین بسترسازی و ایجوا   

  هنهوا  ها های موجد توسعه پایودار و  ر ر  ن

هوای  از ضورورت  8حکمرانی خوب و شایسوته 

اساسی رسیدن بوه توسوعه پایودار  ر مفهوو      

توسوعه پایودار شوهری  ر مفهوو      الوی هن و  

 خوواآ هن اسووت.  ر ایوون زمینووه بایوود نقووش

نها ها و بازیگرهای مختلب از جملوه،  ولوت،   

و بواخخ    2هوا سومن قوانین، جامعه مودنی،  

شوهروندان و بخووش خاوصوی بوواز تعریووب و   

 حمایت گر  .

                                     
1. Good Governance 
2. NGOs  

ه توسوعه  برای  ستیابی بو  به بیان  یگر،

تی و مهندسی مأموریپایدار شهری نیازمند باز

فرهینوودی نها هووای رهارگانووه بووازار،  ولووت، 

نها های مدنی و مدیریت شهری هستیم، بوه  

ای اه هر ادا   ر جای اصلی خو  قورار   نهگو

گرفتووه، مأموریووت نهووا ی خووو  را بووه عهووده 

منوود  ر جهووت   ملی نظووا گرفتووه و  ر تعووا 

 ستیابی به توسعه پایودار حراوت اننود.  ر    

توان یدار را میهای توسعه پااین راستا وییگی

بدین صورت برشومر : حکمرانوی مشواراتی،    

پایووداری ااولووو یکی، برابووری اجتموواعی و    

 اارهیی اقتاا ی.

سهم فزاینده مور    ر نوواحی شوهری،    

ها،  و رشد اقتاا ی متناظر شهرها و شهرک

  توسعه اقتاوا ی و اجتمواعی   تجربه مشخ

زیرا نواحی شهری از طریوق هوزاران    هستند،

اارار  بازارهای شهری، امکانات قابل توجهی 

هوای  برای افزایش رفاه از طریق ارائه فرصوت 

وسوعه ترایوب وسویع    فراوان به افرا  بورای ت 

یابی به باز هی بواختر نیوروی   ها و  ست ارایی

هورند و نواحی شهری بوه  لیول   اار فراهم می

مسووائل  هووای جمعووی  ر خاوووآ  طدطووه

فرهنگووی، هموزشووی، مالحظووات مووذهبی و   

 World)انود  وجوو  هموده  حمایت متقابل بوه  

Development Report, 2003)  و شهر تهران

ا بو  تواند مستثنی باشود. نیز از این قاعده نمی
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شوده  ربواره توسوعه و     توجه به مطالب بیوان 

ریوزی بورای    ن و اهمیت برنامهلزو  مدیریت ه

 ر راستای نیول بوه    به اهداف توسعه، رسیدن

ریزی بورای هن  توسعه پایدار شهری نیز برنامه

ای از توسوعه پایودار  ر   به عنوان زیر مجموعه

 ابعا  ملی هشکار و مبرهن است. 

 ادبیات نظری پژوهش. 7
ریوووزی  ر ا بیوووات اقتاوووا ی، برناموووه

سوازی مقیود تعریوب    اقتاا ی را نوعی بهینه

اقتاا ی  ریزیاند. بدین معنی اه برنامهار ه

فرهینوودی اسووت اووه  ر هن هوودف حوودااثر  

نمو ن رفاه اجتماعی یا مطلوبیت افورا  یوک   

واحد اجتماعی نسبت به قیو  منابع اقتاا ی 

 New) و تکنولوووو ی  ر  سوووتر  اسوووت

Palgrave Economic Dictionary, 2007) .

انتخاب نوو  برناموه اقتاوا ی حوائز اهمیوت      

 -است و بسته بوه شورایط موجوو  اقتاوا ی    

اجتموواعی اشووور و رویکوور  محوووری برنامووه 

 تواند متفاوت باشد.  میتوسعه 

ریوزی  زه برناموه اید نمو  اه امروباید تأ

ه یزی توسوعه  یوک مسو ل   ر اقتاا ی و برنامه

 سوووت هور ن مقوووا یر بهینوووه   هسوووا ه بووو

اننووده رفوواه اجتموواعی نیسووت، بلکووه حدااثر

مشووخ  نمووو ن اهووداف و ارشووا  و یوواری   

ار جهوت رسویدن بوه    ازجستن از سیسوتم بو  

شده است و این متموایز از   های تعیینحداقل

ریزی سوسیالیستی است اوه  ر  مفهو  برنامه

ریوز  هن تخای  منابع صرفاَ بر عهوده برناموه  

مرازی بو ه و بخوش طیور  ولتوی نقشوی  ر     

 ,Smith & Todaro)  تخاوی  منوابع نودار   

2009). 

گیری ست از تامیما ریزی عبارتبرنامه

 Murdic) نجا  فعالیتی  ر زمان هینوده برای ا

and Rose, 1983) ،توورو بووه طووور  قیووق 

سوت از فراینودی  ارای   ا ریزی عبوارت  برنامه

مراحل مشخ  و به هم پیوسته برای تولیود  

خروجووی منسووجم  ر قالووب سیسووتمی  یووک

هماهن  از تامیمات. برناموه بیوانی روشون،    

 .از مقاصد و تامیمات است مستند و مشرو 

ست از تجسوم و  ا ریزی عبارتاین برنامه بنابر

طراحی وضوعیت مطلووب  ر هینوده و یوافتن     

ها و ابزارهایی مناسب اوه رسویدن بوه هن    راه

 ,Koontz et al) هور اهوداف را فوراهم مووی  

1986). 

. ریزی اسوت  برنامه خروجی فرایند برنامه

فرایند پیوسته است اه پیش  ریزی یک برنامه

هطواز شوده و پوز از    از اتخاذ هور تاومیمی   

یابود. از جنبوه     موی ا اموه   اجرای هن تاومیم 

ریوزی   برناموه  ریزی  ارای انووا   ماهیت، برنامه

ای و  موالی، وظیفوه   فیزیک، سازمانی، فراینود، 

ریزی  عمومی است. از جنبه افق زمانی، برنامه

مودت،   ریوزی اوتواه   برنامه توان  ر قالب را می
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زی ریوو موودت و برنامووه ریووزی میووان برنامووه

  . (8111تو ارو، ) بندی ار  بلندمدت  سته

ریوزی،  اگر اهداف موور  نظور  ر برناموه   

ریوزی   ، بوه هن برناموه  اهداف اقتاوا ی باشود  

تواند   مییعنی هدف  شو ،اقتاا ی اطالق می

ریوزی باشود. وقتوی     اننده نوو  برناموه   تعیین

 هدف توسعه اقتاا ی، اجتمواعی و فرهنگوی  

ریزی توسوعه   برنامه باشد، هنگاه منظور نظر ما

اسوت، بودین معنوی اسوت اوه بورای تحقوق        

بایست یک برناموه توسوعه  اشوته      میتوسعه 

 باشیم.

ریزی اقتاوا ی عبوارت از توالش     برنامه

هگاهانووووه  ولتووووی بوووورای هموووواهنگی    

طول یک  وره  های اقتاا ی  ر گیری تامیم

گووذاری، هوودایت و  ر بلندموودت جهووت تأ یر

رشوود  موووار  حتووی انتوورل سووطح وبرخووی 

های الیدی اقتاوا ی) رهمد، ماورف،   متغیر

انوداز، صوا رات و    گذاری، اشتغال، پز سرمایه

ای  ت و طیرو( جهت  ستیابی به مجموعهوار ا

توسوعه اسوت.    هشود  ینتعیو  از اهداف از پیش

 ر پی تغییور روارروب    اقتاا ی ریزی برنامه

نها هووای جامعووه از طریووق یووک فرهینوود     

جتموواعی و اننووده رشوود اقتاووا ی، ا تسووریع

صوورت   هیک برنامه اقتاا ی بفرهنگی است. 

ی اقتاوا ی  ای از اهوداف ام و  سا ه مجموعوه 

رسیدن به هنهوا  ر یوک  وره    ،است اه هدف

هووای از قبوول و بووا اسووتراتیی زمووانی معووین

 .(Todaro & Smith, 2009)ت اس شده تعیین

مجموعووه قوووانین و مقووررات، سووازمان و 

منظور تهیه و  هایی را اه به ت و روش تشکیال

تدوین و رگونگی اجورا، نظوارت و ارزشویابی    

انود،   های توسوعه اشوور طراحوی شوده     برنامه

 گویند. می« ریزی نظا  برنامه»

 ریزی. تاریخچه برنامه7-1

ریزی  ر مقیا  گستر ه و فراگیر  برنامه

ب  نخسوووتین بوووار پوووز از پیوووروزی انقوووال

 ر شوروی هطاز  8181سوسیالیستی  ر سال 

بوه   8128گیری نهایی هن تا سال  لشد و شک

ریوزی   طول انجامید. روش شوروی  ر برناموه 

با تغییورات اوم و زیوا   ر هموه اشوورهای      

 ر اروپووا ماننوود لهسووتان،  رووهسوسیالیسووتی 

و مجارستان، روک و اسولواای و بلغارسوتان    

 ر هسیا مانند رین، اره شمالی و ویتنوا    ره

اوار   تین ماننود اوبوا بوه    مریکای خا ر  رهو 

 .گرفته شد

ریووزی تنهووا خوواآ اشووورهای    برنامووه

 ر بیشووتر اشووورهای  سوسیالیسوتی نیسووت  

ریوزی بوه    پیشرفته صنعتی نیز تجربوه برناموه  

وجوو   نحوی وجو   اشته است و هنووز هوم   

مریکووا اووه ا   ار . حتووی  ر اشوووری ماننوود

سوور مدار اقتاووا  مبتنووی بوور بووازار اسووت،   

 ر  .ر وجووو   ا ریووزی هووایی از برنامووه نمونووه
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ریووزی  ر اشووورهای  ر حووال  زمینووه برنامووه

تووان  ر   هوای زیوا ی را موی    توسعه نیز نمونه

جنوووبی،  هسوویا،  ر اشووورهای ترایووه، اووره  

پااسووتان، انوودونزی، ایووران و...  ر هفریقووا  ر  

الجزایور، توونز،    اشورهای مار، تانزانیا، طنا،

مریکای جنوبی  ر اشورهای  ر ا  مرااش و...

 .سراغ گرفت شیلی و... مکزیک، برزیل،

ریووزی  سووال تجربووه برنامووه 41بوویش از 

 1و اجوورای  88توسووعه  ر ایووران و طراحووی 

های قبول و بعود از     ر سال ملی برنامه توسعه

موی، زمینوه باارزشوی از     ب اسوال  پیروزی انقال

ریووزی و اجوورای  تجووارب  ر خاوووآ برنامووه

  ا ه است.برنامه را  ر اختیار اشور قرار 

 ریزی توسعه برنامه .7-7

 ،انویم   موی عاری اه ما  ر هن زنودگی  

عار سرعت است. اشورهای  ر حال توسوعه  

را مجال هن نیست اه  ر یک فرهیند تاریخی 

تحقق توسوعه و برخوور اری    و بسیار طوخنی،

های هن را به انتظار بنشینند. توسوعه،   از میوه

ر زنوودگی اقتاووا ی و  تغییوورات بنیووا ی   

های یک جامعه اسوت اوه  ر    اجتماعی انسان

افتد. ایون حراوت     مییک فرهیند ارا ی اتفاق 

ارا ی و هگاهانووه و هنیووه اووه امکووان تحقووق  

معقول و منطقی  توسعه را  ر یک زمان نسبتاً

 ریزی است. ، همانا برنامهساز   میفراهم 

ریووزی، توسووعه  وقتووی هوودف برنامووه  

، هنگواه  اقتاا ی، اجتمواعی و فرهنگوی باشود   

ریزی توسوعه اسوت. برناموه     نظر برنامهمنظور 

 اقتاوا ی نیسوت،   توسعه، یک برناموه صورفاً  

ای است اه به  نبال ایجا  تغییور  بلکه برنامه

بوورای   ر سوواختارها و نها هووای یووک جامعووه

رسوویدن بووه اهووداف عووالی و رندگانووه  ر    

اجتمواعی  و علموی و    -هوای اقتاوا ی   حوزه

 .  (8111تو ارو، ) فرهنگی است

انتفواعی و   سعه یک برنامه صرفاًبرنامه تو

اسووب سووو  یووا  رهموود )هماننوود مبتنووی بوور 

هوا   ها و سوازمان  هایی اه  ر سطح بنگاه برنامه

ای اسوت   شو ( نیست، بلکوه برناموه    میانجا  

برای حرات  ا ن یک جامعه از  وران گوذار  

به  وران مدرن است و برناموه توسوعه الزامواً    

جامعوه و  متولی واحدی نودار  و الیوه هحوا     

ی را  ر ش ونات مختلوب اقتاوا ی و اجتمواع   

 یر قورار  المللوی تحوت توأ    حوزه  اخلی و بین

قطعوی و   هد. برنامه توسعه یوک برناموه م    می

مقطعی و  های حل مشکالت مور ی یا بحران

ای اسووت بوورای  موقووت نیسووت، بلکووه برنامووه

 ین اه  ارای رویکر ی مشخ  تغییرات بنیا

 شن است.رو اندازی نسبتاً و رشم

شووش محووور اساسووی اووه  ر فرهینوود   

ریزی توسعه باید مود نظور قورار گیور ،      امهبرن

 (:8111تو ارو، )ند ازا عبارت
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 سازی و تعریب توسعه  مفهو  .8

 های توسعهلفهؤتعریب ابعا  و م .2

یابی بوه  تعریب هدف و رویکر   ست .1

 توسعه

 شناخت وضع موجو  .1

هوای مبتنوی بور     انتخاب اسوتراتیی  .4

مورا  از توسوعه    هدف و مفهوومی اوه  

 اسووت و رویکوور ی اووه حوواام بوور   

 .باشد میریزی توسعه  برنامه

توسعه شوامل تعیوین    تدوین برنامه .4

منوابع و   موا ، ها، تعیین اولویت قلمرو،

 .نظارت و ارزیابی

 ریزی توسعهانواع برنامه .7-9

ریزی توسعه بر مبنوای معیارهوای   برنامه

 بندی است: مختلفی قابل تقسیم

 ینظر هدف اساس زاالف( 

: اه هدف هن 1یضد  وران یزیر برنامه. 8

و  یا  وره ینوسانات اقتاوا   سری یکانترل 

خواهد   میهن است و  یمحدو  ار ن ه ار منف

 ،انود  یجوا  مودت ا   بات هر رنود اوتواه   یک

رفوع   یبورا  یضوربت  یها برنامه یهمانند برخ

 تور . یا یکاریب

 نبوال   ه: اوه بو  1یا توسعه یزیر برنامه. 2

 یهووا سوواختارها  ر حوووزه ییوورو تغ ینوسوواز

                                     
3. Anti-cyclical Planning 
4. Development Planning 

 یدارو پا یا یصورت بن هب یو اجتماع یاقتاا 

اسوت اوه    یزیر نو  برنامه یناست.  ر واقع ا

 ر حوال   یتواند  ر  سوتور اوار اشوورها     می

مناسوب   یشوتر . مور  الوب ب یر توسعه قرار بگ

 است. یافته توسعه یاشورها

 از نظر زمان یزیر برنامهب( 

 اًبرناموه حودو    یوک مدت  برنامه اوتاه. 8

 یاتیو عمل ییاجرا یا ساله است اه برنامه یک

مطووابق و  اسووت و معموووخً یلیتفضوو و اووامالً

شوو .    می یمتنظ یانهسال یها بر بو جه یمبتن

برناموه   یسوند موال   یوا بو جه  ر واقع برناموه  

 است.

 1توا 1 ینبو  یا مودت  وره  یانبرنامه م. 2

 یمساله تنظ 4صورت  هب سال است اه معموخً

اموا  ر   ،اسوت  یوی برناموه اجرا  یون گر  . ا  می

 سطو  از اجمال برخور ار بو ه و اامالً یبرخ

رو    موی برنامه انتظوار   ین.  ر ایستن یلیتفا

بر اسوا    یاجتماع یاالن اقتاا  یرهایمتغ

 ییور شوده تغ  اه مدل برنامه انجوا   یمحاسبات

 یوز ن یها و اقدامات خاصو  یاستگذاریاند و س

منظووور  ر طووول برنامووه انجووا    یوونا یبوورا

 شو .  می

 84-21 یا برنامووه بلندموودت برنامووه . 1

 یرهوا برناموه تعودا  متغ   ینساله است اه  ر ا

 یانوداز الو   صورت رشم هب یشترامتر بو ه و ب

برنامه ا عا بر  ینشو .  ر ا  می یمترس یندهاز ه
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را  ر جامعه  ییریتوان هر تغ  میاست اه  ینا

 ار  یجا ا

از نظزر درجزه دلالزت     یززی ر برنامهج( 

 دولت 

 ینظر  رجه  خالت  ولوت و  سوتور   از

 ی،توان هن را به برنامه ارشا   می ،بو ن برنامه

 یو اجبووار یاز ارشووا  یبوویو ترا یاجبووار

 نمو . یمتقس

  ر :ی سوتور  یوا  یاجبار ریزیبرنامه .8

 یالگووو ی سووتور یووا یاجبووار ریووزیبرنامووه

تحقوق   یمنابع و اقودامات خز  بورا   ی تخا

شو  و هموه    می یینطور مشخ  تع  هاهداف ب

 یون هن هسوتند.  ر ا  یو اجورا  یتملز  به رعا

هوای   هوای برناموه، راه   ریوزی هودف   نو  برنامه

اجباری مجریان است و فرض بر این است اه 

افورا  و   ه ولت برای تحمیل این  سوتورها بو  

ابزار اافی  های  اخل قلمروی خو  از سازمان

ریووزی،  برخووور ار اسووت.  ر ایوون نووو  برنامووه

های  ریزی،  ستورالعمل  ستگاه مرازی برنامه

تفایلی را به واحدهای عملیواتی و اجرایوی و   

ای بووه طووور  هووای محلووی و منطقووه بووه مقووا 

اند. رگونگی  غ می مستقیم و طیرمستقیم ابال

هووای  رنووین  سووتورالعمل  یووهتعیووین و ته

ها، بدون شوک بور اجورا     مشخ   رباره هدف

 گذار . تأ یر می

ریوزی   برنامه»  ر :یریزی ارشا  برنامه. 2

ریوزی شوده، بوا     هوای برناموه   هودف « ارشا ی

ای  هوای مشواوره   های گستر ه یا گروه مشورت

هوای   اار ان نماینده بخش خاوصی و گوروه 

یود  شو .  ر ایون شویوه تأا   نفع تعیین می ذی

« ناموه بر پویش »زیا ی بر مطالعوات گسوتر ه   

شووو  تووا اجوورای برنامووه تضوومین شووو .   مووی

بوه امیوت و    ارشوا ی ریوزی   موفقیت برناموه 

عات مور  نیاز و همینوین   ایفیت همار و اطال

وجو   ر به سطح پیییدگی روابط اقتاا ی م

 یتو هودا  یرسوان  جامعه بستگی  ار . اطوال  

 یبووا اسووتفا ه از ابزارهووا  یاقتاووا  ینعووامل

جهووت تحقووق اهووداف   یوودیو تهد یقیتشووو

 برنامه.

 .یو اجبار یاز ارشا  یبیترا. 1

 یاز نظر سزووح اتتصزاد   یزیر برنامهد( 

 یاجتماع

 یاجتمواع  یاز نظر سطو  اقتاا  برنامه

بخش(  یرز یاتواند به برنامه االن، بخش )  می

برناموه    شوو .  یمو طر  )سطح پورو ه( تقسو  

را  یاقتاوووا  یهوووا بخوووش یوووهاوووالن ال

موثال مربووب    یبرنامه بخش یول ،یر گ  می ربر

 یوا بخوش ارتباطوات و    یوا  یبه بخش اشاورز

بخش حمل و نقل و مانند هن است.  ر سطح 

هووای توسووعه  برنامووه« ریووزی بخشووی برنامووه»

هوا و   ها و خط مشوی  بخشی، براسا  سیاست
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ن، شوامل نوو  و حجوم     هوای اوال   بینوی  پیش

ها و اعتبوارات مربووب تهیوه و     بخش عملیات

 و .ش تنظیم می

 یاییاز نظر شمول جغراف یزیر برنامه(  ه

توانود    می یاییاز نظر شمول جغراف برنامه

 باشد. یمحل یا یمنطقه ا -یمل

 ای زیرمجموعوه « ای منطقه ریزی برنامه»

هیود اوه    ریوزی بوه شومار موی     از نظا  برناموه 

هوای مکوانی بوو ه اوه      معطوف به همواهنگی 

ها ضوروری اسوت.    برای ترایب بهینه فعالیت

ریوزی   این زیرمجموعوه  ر ارتبواب بوا برناموه    

ز  و راهبر هوا را  ر   ن زمینه هماهنگی خ اال

 زیریووو اووول سووورزمین از طریوووق برناموووه 

ای و همووایش سوورزمین میسوور   منطقووه  بووین

ریوزی بخشوی    ساز  و  ر ارتباب بوا برناموه   می

تمهیوودات هموواهنگی  ر  رون منطقووه بووا    

فضوواهای محلووی و مکووان فعالیووت را فووراهم  

این، هماهنگی زیرمجموعوه    اند. براسا  می

ریووزی  ر مکووان از سووطو  زیوور  نظووا  برنامووه

 شو : برخور ار می

ریووزی  سووطح ملووی و فراملووی )برنامووهووو 

 همایش سرزمین(

ای  ای و  رون منطقوه  منطقه سطح بینو 

 ای( ریزی منطقه )برنامه

ریوزی شوهری و    سطح محلوی )برناموه  و 

 روستایی(

فضاهایی اسوت  مراتب  سطو  سلسله این

  و موورتبط بووا هووم بووه عنوووان  اووه بایوود تووو

ریووزی  زیرمجموعوه متمووایزی از نظوا  برنامووه  

هوای   اما هر یک بوه  لیول زمینوه    ،تلقی شو 

فضایی با مقتضیات متفاوت از حووزه عمول و   

 ریزی مستقلی برخور ار است. برنامه

 یتاز نظر درجه جامع یزیر برنامه و(

ل از نظوور  رجووه شوومو   یووزیر برنامووه

 رجوه   یوا  یو اجتمواع  یاقتاوا   یها یتفعال

 یجامع و بخش ریزیعموماً به برنامه یتجامع

 یجزئو  یهوا  . برنامهگر  یم یمتقس 4یجزئ یا

 یوور)نظ یبخووش از اقتاووا  ملوو  یووکفقووط 

 یون . ا هود  یصنعت( را پوشش م یا یاشاورز

از  یگووری  یوهشوو یووکاسووت اووه  ی ر حووال

 یوده اوه امتور مطور  شوده و ا     یوزی ر نامهبر

بووه  توانود یمو  ،باشود یموو یوز نوشوتار حاضور ن  

 یوهشو  ایون  فووق اضوافه گور  .     بنودی   سته

 یوزی ر اه ما از هن با عنوان برنامه یزیر رنامهب

صوورت   هبو  یوا  هنوده   خط یدیال هایهسته

اه  انیمیم یا  4ایهسته ریزیخالصه برنامه

شود.  ر   ا ه خواهد  یحتوض ی ر قسمت بعد

جوامع و سو ز    یوزی ر برنامها امه  ر ابتدا به 

 پر اخت. یمخواه ایهسته یزیر برنامه

                                     
5. Partial 
6. Core-Planning 
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جوامع   ریزیبرنامه: جامع یزیر برنامه. 8

اسوت اوه  ر هن    یو الو  یبرنامه عمووم  یک

هوا و  شده و تما  بخوش  یحتار یاتتما  جزئ

و  ر قالوب   یتاهم یکبه  یاقتاا  هایحوزه

 یوک و ارگان یافتوه جامع، سازمان یستمس یک

 ,Gish and Gosh)یور   گ یمو مود نظور قورار    

 یوووهجوووامع ال زییووور  ر برناموووه. (1991

 ر نظوور  تموواعیاج -یاقتاووا  یهووا یووتفعال

هووا و  تمووا  بخووش یشووو . بوورا  موویگرفتووه 

 یهوا  ها  ر سطو  مختلوب و حووزه   بخشیرز

شوو  و    می یزیر و برنامه یگذار مختلب هدف

و  یناهوداف تودو   یون برنامه با توجه به تما  ا

هن منووابع مربوطووه   یگار شووده و بوورا سوواز

 بووه طووور معمووول شووو .  مووی ا ه  ی تخاوو

 یشوتر  ر حال توسعه ب یها  ر اشورها  ولت

 یوه اما ته ، ارند یزیر نو  برنامه ینبه ا یلتما

بوا   یمعنو  یون برنامه اوالن و جوامع بوه ا    یک

و اجرا  ین ر مرحله تدو یجد یها یتمحدو 

 روست، از جمله: هروب

 یازمنووودن یا برناموووه ینرنووو ینتووودو -

گسوتر ه اسوت اوه     یها اطالعات، همار و  ا ه

 ر  ینهووا  یهووا ضووعب  لیوول بووه معموووخً

همارهوا و   یون ا یه ر حال توسعه ته یاشورها

 یهته ی. حتیستن یرپذ امکان یسا گ هها ب  ا ه

 یواز و اطالعات مور  ن یتیجمع یق ق یهمارها

 با خطا همراه است. یزحوزه ن ین ر ا

 ار  و  یوویاجرا ینسوونگ یهووا ینووههز -

خاوآ  ر مراحل  هرا ب یا گستر ه یالتتشک

 طلبد.  اجرا و نظارت می

 یا یمتخا  ز یانسان یروین یازمندنو 

 است.

 است.  ینی قت برهور ها و محاسبات پا -

 ر حال توسعه  یها ر اشور یال طور هب

 یبرا یو تخاا یمال -ینها  یها یتمحدو 

اموا  ر عمول    ،برنامه جامع وجو  ندار  یاجرا

 یاقتاا  یان ر متول یعموم یلو تما یشگرا

اسووت.  ر  یووا ز یا برنامووه ینرنوو ینبووه توودو

 ریوزی نوو  برناموه   ینا یتخاوآ عد  موفق

 ریزیرنامهبا ب یبه تجربه اشورها توانیهم م

 ر  ریوزی متمراز اشاره نمو  اه شکل برناموه 

جوامع    ریوزی ناموه بر یکور  بر رو یهنها به نوع

 هوای به برناموه  توانیم یااستوار بو ه است و 

 ر حال توسعه، از  یتوسعه جامع  ر اشورها

 یوران شوده  ر ا  توسوعه اجورا   هایجمله برنامه

سوال تجربوه    ینرند رطمیاشاره نمو  اه عل

ره قبل از انقوالب و روه بعود از     ریزی، برنامه

 ر جهوت حاوول بوه     یرندان یقانقالب، توف

بووه توسووعه   هووا و  سووتیابی اهووداف برنامووه 

 .ایم نداشته یاسیو س یاجتماع یاقتاا 

 بور  یمبتنو  یوا ) یا هسوته  یزیر برنامه. 2

 یوزی ر برناموه  : هنوده(  خط یدیال یها هسته

توسوعه   ریوزی  از برناموه  یگور   ینوع یا هسته
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خوط   یودی ال هوای بر هسوته  یاست اه مبتن

توسعه  یبرا ریزیامهتوسعه  ر امر برن ه هند

  .است

جوامع توسوعه    یزیر که برنامهینبه ا نظر

عمالً ناموفق بوو ه اسوت، رورا اوه  ر عمول      

 یبوازه زموان   یکامکان حل همه مشکالت  ر 

 یبه جوا  یاتیلذا  ر سطح عمل ،یستممکن ن

 یووزیر جووامع توسووعه برنامووه  ریووزیبرنامووه

 هنده است اه تحوت   خط یدیال های هسته

توسعه  یات ر ا ب 1ای ریزی هسته برنامهعنوان 

قلوب   ایهسوته  یوزی ر . برناموه شو  می ر مط

 یهووا بوور هسووته  یبرنامووه توسووعه و متکوو  

اسووت.  یوویاجرا یهووا  هنووده و پروگوورا  خووط

متشکل از هودف،   یا مجموعه ییپروگرا  اجرا

 یالتو تشوک  ی ه مشخ ، سازمان یها پرو ه

 یبرا یامانع توسعه و  یکحذف  یبرا ییاجرا

برناموه   یچقطوب توسوعه اسوت. هو     یک یجا ا

مشوخ   ر   یها بدون وجو  پرو ه یا توسعه

خز   ییاجرا یتقابل ییاجرا یها بطن پروگرا 

بخووش  ر  یوونفقوودان ا یطرا نوودار .  ر شوورا

بووه  یلبرنامووه توسووعه، برنامووه مزبووور تبوود   

)هر رنود خووب و مطلووب(     یال یرهایتاو

 گور یشوو . بوه عبوارت       موی  ییاجرا یرط یول

 ینبرنامووه توسووعه، هموو یووکسووتون فقوورات 

اسوت اوه    یهیاست و بد ییاجرا یها پروگرا 

                                     
7. Core Planning 

قرات قدرت بلند بدون ستون ف یموجو  یچه

رنود ممکون اسوت    هر  شدن و حرات نودار  

 باشود  یو خواسوتن  یباز یارهن بس یها یطراح

 (.8188 یورشهر یمی،)عظ

 سوری  یکبه  یمتک ایهسته یزیر برنامه

مرتبط اسوت و   یها و پرو ه ییاجرا یها طر 

 یرند بخوش اقتاوا    یا یکمحدو  به  الزاماً

حمول و نقول و ...(    -یاشاورز -)مثل صنعت

 یقوت  ر حق یوزی، ر نوو  برناموه   اینشو .  ینم

 هنوده   خوط  یها بر هسته یمبتن یزیر برنامه

بور   یوزی ر نو  برناموه  ینمدافع ا یشهاست. اند

رنامه نو  ب ینا یو اجرا یها عاست اه ته ینا

است و حراوت   یشترهن ب یتر و ا ربخش سا ه

و  یشو ونات اقتاوا    یربور سوا   یدیهسته ال

سومت   هگذاشوته و اشوور بو    یر أتو  یاجتماع

نو  برنامه معتقد به  ینرو . ا یم یشتوسعه پ

 یو اصوول یمحووور ی ر تنگناهووا ییگشووا گووره

هوا و   بخوش  یراست اه موجب خواهد شد سا

 .یندبه حرات  ره یزها ن حوزه

معتقدنود اوه    یوزی ر برناموه  ینا حامیان

 یوک، جامع اگر ره از لحوا  ت ور  یزیر برنامه

 ر عمول، امکوان    یهل است، ولو  یدهجذاب و ا

گوناگون وجو  ندار   یلهن به  خ یساز یا هپ

برخووور ار از  برنامووه  ر صووحنه عموول یوونو ا

اوه  ر   یررا اه منوابع   یستخز  ن یبخشا ر

 ر  یون و ا اسوت محودو    ،هاست  ولت یاراخت
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ناخوال    یود اوه تول  یافتوه ن توسعه یاشورها

مشهو   یبه خوب ، ارند ینی( پائGDP) ی اخل

منابع محودو    ینا ی است و لذا امکان تخا

 یهوا  به تما  معضوالت و روالش    ر  ستر 

 یناولو  یون موجو   ر اقتاوا  وجوو  نودار . ا   

 جامع است. یزیر برنامه ر   یبرا یل ل

 یون جوامع ا  یوزی رمشکل برناموه   ومین

همار و اطالعوات،   ی،است اه به لحا  ساختار

 ینانجا  رنو  یرا برا یپشتوانه خز  اارشناس

هورنوود. هنگووا     موویفووراهم ن یووزیر برنامووه

 یتگوا ، شوناخت وضوع    یناولو  یوزی، ر برنامه

موجو   یتاز وضع یموجو  است تا ما شناخت

 امووهبووو  برن یمقووا ر نخووواه یم،نداشووته باشوو

 یون ا یهوا  یوه . پایمنمائ یزیر را طر  یحیصح

 یتاسوت اوه موا از وضوع     یشناخت، اطالعات

و  یمان  میاشور اسب  یکموجو   ر اقتاا  

اطالعات هم اطلب  ر قالب اعدا  و ارقوا    ینا

 ر  یووزیر برنامووه یو همارهاسووت. مووثال بوورا 

از توور ،   یدبا ی،حل مشکالت اقتاا  یراستا

  ر یاطالعوات امو   وار م یرو سا یکارینرخ ب

انهووا  یتووا بوور مبنووا یم سووتر   اشووته باشوو

و  ییعوود  توانووا ،یمرا اتخوواذ نمووائ یا برنامووه

اطالعات قابل اتکا و هماهن   هئتعارض  ر ارا

 یوزی ر وانوع  ر راه برناموه  م ینتر از بزرگ یکی

 جامع است.

از لحوا  اهوداف    ایهسوته  ریوزی برنامه

از نظور برناموه    یولو  ،جامع اسوت  یکاستراتی

 یاصوول یتنگناهووا یوواهووا  بووه بخووش محوودو 

هنیه اه  ر برناموه جوامع،    ینگر  . بنابرا  می

 ر  یولو   جا هم هستینماست،  ر ا یراهنما

 ریوزی نوو  برناموه   یون حووزه مشوخ . ا   یک

اوه  ر  را  یوالی ر nاند اه موثال    می یشنها پ

 ر  ،یووم ر  سووتر   ار سووال یووک ولطوو

 ییووراتتغ یبوورا یلیاووه پتانسوو ییهووا بخووش

 ،یم ار یخلق ارزش اقتاا و امکان  یاقتاا 

بو جوه   ینکها یو به جا یمنمائ یگذار یهسرما

 یگوذار  یهگسوتر ه سورما   یفوی  ولت را  ر ط

 یا هن بو جه محدو  را به شکل هسوته  یم،ان

 یوین را تع یرند خط اصول  یعنی. یمصرف ان

 یهمووان خطوووب و  ر راسووتا  یو رو نوویما

موضو  با برناموه  ین. ایمها متمراز گر  همان

رنود   یوا  یک یاه تمراز بر رو یبخش ریزی

را مد نظر قورار   یاقتاا  یربخشز یابخش و 

 هوای هسوته  ییگوی . ویسوت ن یکسان  هد،یم

 یون ا یبواخ  یوت  هنوده  ر ظرف  خوط  یدیال

 هوای بخوش  یربر سوا   یرگذاریأها  ر تهسته

 یتحاصل از فعال یزرسر ،نهفته است اقتاا ی

موجب به حرات  رهور ن  یدیال هایهسته

 یعو تسور  یاقتاا  هایها و بخشحوزه یرسا

اوه   یصوورت  هبو  ،شو ها می ر روند حرات هن
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عنوان موتور  ه ر هر حوزه ب یدیال هایهسته

 قلمدا  گر  . تواندیرشد و توسعه هن حوزه م

 ینتور  توان اشاره نموو  اوه مهوم     می لذا

 یووودیال هوووایبحووور  ر انتخووواب هسوووته

و  یاقتاووا  ی، هنووده، نقووش اجتموواع  خووط

 یزورعنوان ااتال هبو ن هن است اه ب یرگذار أت

 هوای ها، منواطق و حووزه  ها، بخش ر قسمت

و  یفرهنگوو یاسووی،س ی،اجتموواع ی،اقتاووا 

 یوودیال هووایانوود. هسووته  موویعموول  یعلموو

نهضت  یجا ا یمنبع اصل وان هنده به عن خط

هووا و  ر بخووش ینیو اووارهفر یتوانمندسوواز

 توانود یاقتاوا  مو   یویه و همختلب بو  های حوزه

 مطر  گر  .  

هوا    ر ال حوزه ایهسته ریزیبرنامه  ر

هووا و از بخووش یووکاز جملووه اقتاووا  و  ر هر

رنود   یوا  یوک  یود با ی،اقتاوا   هایزیربخش

 هنوده مشوخ  گور   و     خوط  یدیال ههست

 هوای هوا و پروگورا   هسوته  یرو یشترتمراز ب

و توسوعه   گوذاری یههنها  ر روند سرما ییاجرا

 ریزیاست اه  ر برنامه یمعن ینبد ینباشد. ا

اسوتفا ه   یفواز  یکور  رو یکاز  یدبا ایهسته

 ریوزی برناموه  یعنوی  یکصفر و  یکرنمو  و رو

را انوار گذاشوت.    یبخش ریزیبرنامه یاجامع 

 ریوزی برنامه یکر  ر رو شو  یم یداأت مجد اً

 یوودیال هووایتمراووز بوور هسووته  ایهسووته

 یرانوار گذاشوتن سوا    ی هنوده بوه معنو    خط

 یهوا  حووزه   می ر تما توان یم ها نیست، شبخ

 یکسووری یو فرهنگوو یاجتموواع ی،اقتاووا 

نموو .   یوب مشوخ  تعر  یودی ال یهوا  هسته

 ریووزیبرناموه  ،یود طوور اوه اشوواره گر    هموان 

جوامع، از نظور    ریزیبه مانند برنامه ای هسته

 جامع است. یک،اهداف استراتی

 یا هسووته یووزیر برنامووه یهووا ییگوویو از

 اشاره ار : یرموار  زتوان به   می

 یبووا تمراووز رو  یووزیر برنامووه یوونا -

 یوروی بوه ن  یازمشخ  و محدو ، ن یمحورها

 ر  یاجورا  ار  و سوع   یبورا  یامتور  یانسان

  ار . یانسان یروین ییو توانا یتقابل یشافزا

 یوزی ر نسبت به برنامه یزی،ر برنامه ینا -

 ار  و  یبه همار و اطالعات امتور  یازجامع، ن

است اوه رنانیوه خواسوته     یهیبد اامالً ینا

پرو ه خاآ تمراوز گور ،    یک یشو  مثالً رو

اه همزموان   یبه اطالعات، نسبت به زمان یازن

رند پرو ه تمراز شده، امتر است. پز  یرو

اوه  ر   یبوا مشوکل   یزیو ر نو  برناموه  ین ر ا

ر و اطالعوات قابول اتکوا  ر    فراهم نمو ن هموا 

مواجووه  یم،جووامع مواجووه بووو  یووزیر برنامووه

 .یستیمن

بوه زموان    یواز ن یوزی ر نوو  برناموه   ینا -

  ار . یامتر
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 یوی اجرا یوت قابل یوزی، ر نو  برنامه ینا -

 یزیر برنامه یاه اجرا ی ر صورت ، ار  یبهتر

 و مشکل است. یییدهپ یارجامع، بس

 های پژوهشیافته. 9
ریووزی  ر بسوویاری از اشووورها   برنامووه

اقتاوا ی و  توانسوته اسوت بوه رونود توسوعه      

ویویه   هاجتماعی هنها شتاب بیشوتری  هود، بو   

ریزی توسعه با بسوی  امکانوات و   اینکه برنامه

منابع اقتاوا ی اشوورها  ر جهوت نیول بوه      

توسعه توانسته به هنها امک نماید اه توسعه 

 ر هنها  ر زمان نسبتاً اوتاهی تحقق یافتوه و  

هوای توسوعه نموو ه    هنها را برخور ار از میووه 

 یگر لزوماً نیل بوه توسوعه را  ر یوک    است و 

تووان  فرهیند تواریخی و بسویار طووخنی نموی    

متاور شد. گواه ایون ا عوا، پیشورفت سوریع     

اقتاا های نوظهور از جمله اشورهای هسیای 

های اخیور و تجربوه گرانبهوای    شرقی  ر  هه

 اپوون پووز از جنوو  اسووت.  ر ایوون زمینووه  

شد های رصورت اخ  به استراتیی هتوان ب می

صا رات محور و یا هموان اسوتراتیی توسوعه    

نگور  ر اشوورهای جنووب شورق هسویا      برون

اشاره نمو  اه توانسته بوه رشود اقتاوا ی و    

 توسعه این اشورها امک شایانی نماید.  

ریووزی روارروب مفهووو  برناموه   بووهاگور  

نگور اوه   های رشد برونای با استراتییهسته

ان توو  ر خاور  ور اتخواذ شوده بنگوریم، موی     

هوای  عنوان نمو  اه انتخاب صونایع و بخوش  

اه این صونایع   صا رات محور به صورتی بو ه

 هنده  های الیدی خط ها نقش هستهو بخش

ای ایون  را  ر اقتاا  ملوی، بخشوی و منطقوه   

اشووورها  اشووته اسووت، هوور رنوود شوواید  ر  

انتخوواب صوونایع مووذاور مفهووومی بووا عنوووان 

ریزان این ای  ر ذهن برنامهریزی هستهبرنامه

اما  ر عمل ایون اسوتراتیی را    ،اشورها نبو ه

 اند. اار گرفته هب

تووان  ای موی ریزی هسته ر زمینه برنامه

هند و موالزی نیوز    به تجربه اشورهایی مانند

ی خوو   ریوزی عملو  اشاره نمو  اه  ر برناموه 

 هنوده  ر   هوای الیودی خوط   متکی به هسته

انود.  جهت رشد و توسعه اشورهایشوان شوده  

گووذاری بوور روی فنوواوری  انتخوواب سوورمایه 

ل  اشووتن  لیوو هاطالعوات  ر ایوون اشووورها بو  

 یر  هنده اه تأ های الیدی خطوییگی هسته

های  یگر گذاشته  ر رشود  زیا ی روی بخش

و توسعه اقتاا  ملی ایون اشوورها نقوش بوه     

 سزائی را  اشته است.

شوده    هنده اشاره های الیدی خطهسته

هووای الیوودی  هفوووق بووه عنوووان هسووت    ر

 هنده  ر سطح ملی برای ایون اشوورها    خط

ن  ر حالی است اه  ر هریک از بو ه است، ای

ها، مناطق مختلب اشوور  ها و زیربخش بخش

هووای اقتاووا ی، سیاسووی،   و حتووی حوووزه 
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تووان بوه   اجتماعی، فرهنگی و علمی نیوز موی  

 هنووده  هووای الیوودی خووط تعریووب هسووته 

 پر اخت. 

ریوزی  ر  اموه سواله برن   ر تجربه رندین

هووای الیوودی  شووور نیووز مفهووو  هسووته   ا

 هنوده، هگاهانوه و یوا ناهگاهانوه بوه اوار        خط

مختلفوی  ر  های الیودی  گرفته شده و هسته

تعریب شوده اسوت.    های مختلب گاهیبرنامه

های اجرایی  ر ایران  های پروگرا  برخی نمونه

 :نود از ا عبارتشده  های توسعه تجربه ر برنامه

،  شت مغاناشت و صنعت  ،هموزش عشایری

ایجووا  صوونایع  ، عمووران  شووت خوزسووتان  

هووای پووار  ماننوود پتروشوویمی پتروشوویمی

های سلولای، جنوبی و عسلویه، انر ی هسته

 .بنیا ی و نانو تکنولو ی

 ر بخووش اشوواورزی توسووعه واحوودهای 

الیوودی ت و صوونعت بووه عنوووان هسووته اشوو

 هنده این بخش عمول نموو ه اسوت.  ر     خط

گوذاری  ر  اشور تمراوز سورمایه  بخش نفت 

ه عسوولویه بووه عنوووان هسووته الیوودی منطقوو

 هنده  ر بخش نفت و گاز اشوور اسوت    خط

اه منجر به معرفوی منطقوه ویویه اقتاوا ی     

موقعیوت موور  نظور    انر ی پار  شده است. 

بوورای منطقووه ویوویه اقتاووا ی انوور ی پووار  

 ر راسوتای یوک هسوته    قابل توجهی  مزایای

 : ، از جمله ار  هنده الیدی خط

       امترین فاصوله ممکون بوا میودان گواز

  پار  جنوبی

    وجو  فرو گاهی اه  ر زموان سواخت و

تواند سرویز مناسبی به عنووان   ساز می

  المللی استقرار یابد فرو گاه بین

 سترسی مستقیم به هب  ریا   

 عمق مناسب سواحل از نظر بندری  

 هووای تأسیسووات  برخووور اری از شووبکه

هوووای ارتبووواطی  زیرسووواختی شوووریان

  ای فرامنطقه

  وجووو  نیووروی اووار بووالقوه  ر شووهرها و

 .روستاهای اطراف

ایوون منطقووه  ارای واحوودهای عظوویم و 

عسولویه   .پرشمار پتروشیمی و پاخیشی اسوت 

تورین   ترین پایگاه اقتاا ی ایران و بزرگ مهم

منطقه تولید انر ی جهان است اوه  ر طوول   

ا ه را ای  ور افت سال همت و تالش،  هکده 8

و مشوتقات هن  هورترین شهر تولید گواز   به نا 

 .است نمو هتبدیل 

اقتاوا ،  های ترین نیاز انر ی یکی از مهم

امروزی اسوت، از هنجوایی اوه     صنعت و تولید

استحاال انر ی از منابع سوخت فسیلی برای 

بشوور و محوویط زیسووت او، بووه  لیوول ایجووا   

ا ناپذیری ر های جبران زیان ای،گازهای گلخانه

های نووینی از   جایگزین معرفیبه همراه  ار ، 

ز الزاموووات اقتاوووا ی بسووویاری از انووور ی ا
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 هوا این جایگزین ترین . از مناسبستاشورها

اشاره ار  اه ایون  ای  توان به انر ی هسته می

 هووه اسووت اووه مووور     4ی بوویش از انوور 

ای از نظور   انر ی هسته. بر اری قرار  ار  بهره

اصولی بوه   به  رستی و تولید الکتریسیته، اگر

بور اری هن پر اختوه    توسعه تکنولو ی و بهره

پاک، فراوان و ارزان با عمر  شو ، انر ی نسبتاً

هوای   گرروه انور ی   . رازتر خواهد بوو   نسبتاً

  و هفتواب بسویار تمیزتور    پذیر مثل بوا تجدید

 سترسووی و  ولووی اوخً ،شوووند محسوووب مووی

 توسووعه هن  ر همووه جووا میسوور نیسووت و    

تولیوود  تووا بووه امووروز هزینووه واحوود همینووین

هوای تجدیدپوذیر    الکتریسیته از طریق انور ی 

های فسویلی و حتوی     ر مقا  مقایسه با انر ی

 .تر است گران بسیارای هنوز  هسته

ای  ر اگر انر ی هسته ،صورت خالصه هب

بخووش انوور ی و یووا تکمیوول اارخانجووات      

پتروشیمی  ر نز یک میا ین نفتی بزرگ بوه  

گذاری  ر بخش پوایین  سوتی   ایهعنوان سرم

 هنوده  ر ایون    های خوط عنوان هسته هنفت ب

نه تنها باعور   ،ها مور  توجه قرار گیرندبخش

ها و رشد اقتاوا ی  شتاب  ر رشد این بخش

یز بوه  رصوورت سور   هبلکه منافع هن ب ،شو می

رسد، عوالوه    میهای اقتاا ی نیز  یگر بخش

 ی بر این موجوب پیشورفت  انوش و تکنولوو    

ها شده و اشوور را  ر ایون   خز   ر این بخش

ها  ر زمره اشورهای برتر و مطر   نیا زمینه

  هد.    میقرار 

ای ریزی هستهکاربرد برنامه -9-1

 در توسعه پایدار شهری تهران

توالش  ار  بوه    8111انداز تهوران   رشم

عنوان یک اقدا  رند منظوره اوه متکوی بور    

راهبر هووای تلفیقووی و جووامع توسووعه پایوودار 

های تغییر  ، ضمن معرفی ظرفیتشهری است

هایی اه رنین تغییراتی   ر االن شهر فرصت

، بووه عنوووان یووک هسووته هور   موویبووه وجووو  

ای قابل گسوترش معرفوی اننود. یوک      توسعه

اینکوه    هنده شهری صرفاً به  لیل خطهسته 

گذاری بواخ را  ر   تواند یک ظرفیت سرمایه  می

 ،شووهر تهووران بووه وجووو  بیوواور  حوووزه اووالن

، بلکه به لحا  اینکوه بوا ایجوا     اهمیت ندار 

هوای مختلوب و پراانوده     افزایی  ر فعالیت هم

هور    موی شهری یک االبد نوین را بوه وجوو    

بورای حضوور  ر    نفعان با اشتیاق اه همه ذی

هن مشارات خواهند  اشت.  ر ایون رویکور    

یوک   ،نقشی اه یک هسته برای توسوعه  ار  

پالتفور  تلفیقی برای ایجوا  جریوان توسوعه    

به ایون ترتیوب اوه یوک برناموه       اند. ایفا می

توانود یوک برنود باشود و محوور        میای  هسته

توسعه و خو  شامل هوزاران زیور پورو ه اوه     

یافته را بوه   شهری سامانه عهمحوری برای توس

هورنوود و جریووان حاصوول همووه     موویوجووو  
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گووذاران را تشووویق بووه   نفعووان و سوورمایه ذی

گیری  یگری همسوو بوا محوور توسوعه      جهت

بوه جوای هنکوه     انند.  ر رنین شورایطی   می

مین اعتبار و انجا  پرو ه شهر اری به  نبال تأ

ایون   ،هوا باشود   و هماهنگی خدمات و فعالیت

گذاران هستند اه خواهان  سرمایهو نفعان  ذی

و طالب همکواری بوا شوهر اری هسوتند اوه      

ی ایون توسوعه خواهود بوو  توا نقووش و      متوول  

جایگاهی برای خو  پیدا اننود و  ر حقیقوت   

هووا و بووا رقابووت جوودی و   بووا شووکار فرصووت 

 جانبه به حدااثر سو هوری  ست یابند.   همه

ریزی توسزعه   اهداف برنامه -9-7

 پایدار شهری

ی نز یک یعنی ط-تاانون 8111 هه  از

هوا و   هوا و مودل   به رهار  هه گذشوته نظریوه  

تحقیقات و مقاخت زیا ی  ر خاوآ توسعه 

پایدار شهری ارائوه شوده اسوت اوه بوه زعوم       

 ر مجموو  توسوعه پایودار     نویسندگان هنهوا، 

 زند:  میشهری حول محورهای زیر  ور 

قاء ایفیت زیست شوهری از جملوه   ارت -

ااولو یوک، فرهنگوی، سیاسوی و    هوای   بخش

  تأسیساتی اجتماعی و اقتاا ی

سووالمت اجتموواعی و محوویط  ارتقوواء  -

  مدت شهریزیستی بلند

یعنووی  -ربری فشوور ه بووا اووارایی اووا -

-ریهای اطراف شهری را با توسعه شه محیط

 ناپایدار نسازیم و مارف نکنیم 

هوووای مناسوووب و رعایوووت   اووواربری -

  استاندار 

  مناسبتراام شهری  -

  فضای باز مناسب -

  توجه به مقیا  انسانی  ر شهر -

   سترسی بیشتر-اتومبیل امتر -

یی  ر استفا ه از منابع و هلوو گی  ااره -

ریوزی    ر واقع برنامه -موا  زائد امتر امتر و

  برای منابع

  های طبیعی احیاء سیستم -

  مسکن و محیط زندگی خوب -

ت سووالم -ااولووو ی اجتموواعی سووالم  -

  اجتماعات انسانی  ر شهر

  اقتاا  پایدار -

  مشارات مر   -

 .حفر فرهن  و  رایت محلی -

 ر حقیقت اراان توسعه پایدار شهری بر 

هری، ریووزی و موودیریت یک اررووه شوو  نامووهبر

وری بواخی   پایداری اقتاوا ی شوهری، بهوره   

 -هووای شووهری، انسووجا  فرهنگووی   ظرفیووت

یط اجتماعی جامعه شهروندی، پایوداری محو  

زیست شهر و پیرامون، پایداری االبدی شهر، 

  شوهری و پایوداری حقووق و    پایداری اارار
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زیاری،   )های شهروندان استوار است مس ولیت

7831). 

شده، لوزو    ر راستای نیل به اهداف یا 

ریزی توسعه پایدار شهری بیش از پیش برنامه

گر  . بنابر این توسعه پایدار شهری هشکار می

 ههر موضوو   یگوری نیازمنود برنامو    به مانند 

 توسعه است اوه  ر اینجوا بوا عنووان برناموه     

صوورت عوا  و برناموه     هتوسعه پایدار شهری ب

صوورت   هشوهر تهوران بو    توسعه پایدار شهری

 گر  .  خاآ از هن یا  می

ریزی برای توسوعه پایودار شوهری    برنامه

ریزی برای توسعه پایدار صورت عا  و برنامه هب

عنووان   هصورت خاآ بو  هشهر تهران بشهریِ 

ای ریووزی منطقووهای از برنامووهزیوور مجموعووه

شووو  اووه هن هووم خووو  زیوور   قلموودا  مووی 

ن  ر تما  ابعا   ریزی اال از برنامهای  مجموعه

اجتماعی، اقتاوا ی و االبودی اسوت اوه بوا      

های  ، مکمل سایر جنبه از پایین به باخ رویکر 

بوه    بواخ  از ویکور ی ن اسوت اوه ر   برنامه اوال 

ریزی برای توسعه بنابر این برنامهپایین  ارند. 

ریووزی  برنامووه پایوودار شووهری  ر رووارروب  

ریزی بخشوی   اننده برنامه ای هماهن  منطقه

هووای مکووانی و از  یوودگاه مکووان    ر گسووتره

 هاست. فعالیت

 ای شهری ریزی هسته برنامه -9-9

 -ریزی برای توسعه پایودار شوهری  برنامه

هوای توسوعه   به مانند  یگر برنامهشهر تهران 

باید متضومن انتخواب اهوداف طوائی، تعیوین      

هوووای ایفوووی و اموووی و همینوووین هووودف

و  سازماندهی رارروبی برای اجرا، همواهنگی 

ریووزی باشوود.   نظووارت بوور فرهینوود برنامووه   

ایود  پایدار  ر شهر تهران بریزی توسعه  برنامه

شده برای ایون   اندازهای تدوینبر مبنای رشم

صورت پذیر . با توجه بوه معرفوی انووا      شهر

هوای قبلوی و معرفوی    ریوزی  ر بخوش  برنامه

های هن، اجرای ای و وییگیریزی هستهبرنامه

ریوزی  ر شوهر تهوران توصویه     این نو  برنامه

 شو .  می

ای بایود   ریوزی هسوته   با تکیه بور برناموه  

شده  ر بخوش قبلوی اوه     گانه اشارهاصول  ه

، داری حراوت توسوعه  اصول پایو   ند ازا عبارت

ای ریوزی هسوته  اصل استفا ه از فرایند برنامه

اصول ضورورت   ریوزی جوامع،    ر مقابل برنامه

 های اجرایوی  ر یوک برناموه توسوعه     پروگرا 

اصل ضرورت استفا ه واقعی و مؤ ر از شهری، 

 نهوا  -های مر   و سازمان اندیشمندان جامعه

هووای توسووعه متکووی بوور      ر تهیووه برنامووه 

اصوول ضوورورت  ،  هنووده خووطهووای  هسووته

، هوای اجرایوی   ریزی تفاویلی پروگورا    برنامه

متناسووب  تاصوول ضوورورت وجووو  تشووکیال 
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اصوول ضوورورت  ور ،  موودیریت امووور توسووعه

از نوسانات ناگهوانی   شهری ار ن امور توسعه

اصل ضرورت  ر اجتماعی اشور،  –اقتاا ی 

اشووری و   اختیار  اشوتن تاوویرهای اوالن   

هووای  بووه منظووور اتخوواذ خووط مشووی شووهری

نقش بسیار مهوم و   اصل تأاید برو  استراتیی

مسووو ول ای سوووازمان  اساسوووی  بیرخانوووه 

 توسعه شهری رعایت گر  .ریزی  برنامه

ای بورای  ریوزی هسوته   ر راستای برنامه

هوای خوط   توسعه پایدار شهری تعریب هسته

های اجرایی  ر هور حووزه از    هنده و پروگرا 

پایوودار شووهری خز  و ضووروری  ابعووا  توسووعه

است تا نیل بوه توسوعه پایودار شوهری را بوا      

سرعت بیشتر و هزینه امتر ممکن ساز . لوذا  

توان  ر ابعا  موضوعی و مکانی به تعریوب  می

 هنووده  ر توسووعه  ای الیوودی خووطهووهسووته

های عبارتی هسته هپایدار شهری اقدا  نمو . ب

هوای  حووزه توانود  ر   هنوده موی   الیدی خط

یطی، فرهنگی، مح اقتاا ی، اجتماعی، زیست

وری، مشوووارات شوووهروندان، علموووی و فنوووا

لو گی، گر شگری و ه حکمرانی، حمل و نقل،

فضوایی شوهر   -هم  ر بعود مکوانی و االبودی   

 تعریب گر  .

هوای الیودی   راستای تعریوب هسوته    ر

 هنده  ر توسعه پایدار شوهری  ر شوهر    خط

هووای متعوود ی  ر  توووان مثووال تهووران مووی 

 ر ایون رابطوه    های مختلب بیان نموو .  حوزه

های مختلب توسعه پایودار شوهری    باید حوزه

هوای الیودی   و  ر هر حووزه هسوته   مشخ 

ان مثالی  ر  هنده مشخ  شوند. به عنو خط

محیطوی،  ر حووزه    رابطه بوا مسوائل زیسوت   

ر تووان بوا    هوای شهری موی  انترل هلو گی

از همه یافته نظر گرفتن انترل هلو گی انتشار

ده اننو  ی، مهار منابع هلو همنابع انتشار هلو گ

 هنده انترل   ابت هوا را به عنوان هسته خط

هلو گی  ر این زمینه بیان نموو . بوه عنووان    

مثال این امر اه عرضه سوخت منبوع اصولی   

سرب موجو   ر هواست، حذف تودریجی هن  

 سواز  توا موثالً   تور موی  را از نظر اجرایی هسان

از طریووق محوودو یت توور    انتوورل هلووو گی

گری شووهری گر شوو ائل نقلیووه.  ر حوووزهوسوو

خاآ گر شوگری   توان یک یا رند منطقه می

 هنده مد نظر قرار  ا .  عنوان هسته خط هرا ب

 ر شهر تهران هموراه بوا ضورورت     المثبرای 

توجووه بووه تمووا  نقوواب گر شووگری شووهر و   

هوایی مثول بورم    ریزی برای هنها، مکان برنامه

 هنوده   توان به عنوان هسته خوط یال  را ممی

گر شگری  ر این حوزه مد نظر قورار  ا . بوه   

عنوان مثال  یگر  ر حوزه حکمرانی خووب و  

شایسووته، بوورای اوواهش بورواراسووی ا اری و 

تسریع روند هن و افزایش پاسخگویی مدیریت 

توانود بوه   ک شهری میشهری،  ولت الکترونی
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 هنوده یوا پروگورا      عنوان یوک هسوته خوط   

بوورای مثووال  جرایووی تعریووب گوور  . یووا    ا

و  "شوهرک احوزاب  "ریزی برای ایجوا    برنامه

بوا یوک الگووی سونتی      "شهرک مطبوعوات "

معماری خاآ. برای مثال  ر شهر واشونگتن  

وجو   ار  اه  "واشنگتن مال"میدانی به نا  

های ا اری از جملوه اواخ    ترین ساختمان مهم

سووفید،انگره امریکووا، سوواختمان اتابخانووه   

کره، بنای معروف یا بو  جورم واشونگتن،  ان

یوووا بو  لیووونکلن، بنوووای یوووا بو    بنوووای 

ان جنو  جهوانی  و ، سواختمان    شدگ اشته

هوا مووزه    هوا و  ه   اری و  یگر وزارتخانه خزانه

مهم نظیر مووزه تواریخ امریکوا، مووزه تواریخ      

مریکا، موزه هوا و فضا  ر حاشیه این طبیعی ا

ن ریوزی  میدان واقع شده اسوت. ایون میودا   

حدو  سه مایل طول و پاناد متر عرض  ار  

و عالوه بر  اشتن سایر مزایا به عنوان یکی از 

مریکوا  تورین مکوان جوذب گر شوگر  ر ا     مهم

شو . انتخاب رنین اور)هسوته(    میمحسوب 

پیش نشان از مکانی  ر بیش از  ویست سال 

واشونگتن بوه    ریزان شهر تدبیر و توجه برنامه

ریوزی  ار . بنوابراین    اموه مزیت ایون نوو  برن  

ی هم بوه صوورت   ا های هسته روگرا انتخاب پ

سوازی  وضوعی نظیور پروگورا  ویویه توانمند   م

فقرای شهر تهران قابل تعریب است و هم بوه  

 صورت مکانی نظیور انتخواب بورم مویال  بوه     

ریوزی   عنوان یک هسته گر شوگری و برناموه  

برای تبدیل هن به یوک برنود شوهری و نموا      

اووه فقووط از محوول فووروش   ریطووو هملووی بوو

محاوخت توریسوتی هن) لگوهوا و ...( بتووان    

همد و معرفی ایون نموا   ر   ایجا  اشتغال و  ر

 المللی نمو . سطح بین

هوای  ته مهمی اوه  ر تعریوب هسوته   نک

ای توسوعه  ریوزی هسوته   هنده  ر برنامه خط

ایون   ،نظور قورار گیور     دپایدار شهری باید مو 

های اجرایوی  پروگرا ها یا است اه این هسته

یابی روی یک رارروب ناظر بور  سوت  باید بر 

اندازهای ت و بر مبنای رشمبه اهداف بلندمد

د. بودین  شده برای تهران تعریب گر نو  تدوین

 هنوده یوا    هوای خوط  معنوی اوه ایون هسوته    

های اجرایی نباید تافتوه جدابافتوه یوا     پروگرا 

جزیره  ورافتا ه از سیسوتم و بودون ارتبواب    

هوای   راتییبا هدف و رویکور  و اسوت   مشخ 

ای باشووند. توسووعه ملووی، بخشووی و منطقووه 

ریوزی  طور اه  ر ارتباب با تفاوت برنامه همان

ای با استراتیی توسعه نامتوازن مطور   هسته

ریوزی  گر ید، بر خالف هن اسوتراتیی، برناموه  

ای  ارای یک رویکر  جوامع  ر اهوداف   هسته

یسووتم و  ر ارتبوواب بووا اوول س اسووتراتییک و

بخوش   های بلندمدت هن اسوت،  ر هور   برنامه

هوای هن بوه   بخشاقتاا ی، اجتمواعی و زیور  

 هنوده اوه بیشوترین     های خوط تعریب هسته
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هووا  ار ،  یر و ارتبوواب را بووا  یگوور قسوومتتووأ

ریوزی    ر برناموه پر از  اه ایون امور بایود     می

توسعه پایدار شهری مور  نظر واقع شوو . بوه   

ای  بو جوه توسوعه   نوان نکته هخر تخاوی  ع

ای بووه طووور جداگانووه از  ریووزی هسووته نامووهبر

های جواری و عمرانوی شوهر تهوران و      بو جه

ایود  جا  سوازمان خز  بورای مهوم موور  تأ    ای

 است.

مکانی دو تجربه موضوعی و  -9-6

 ای شهری ریزی هسته برنامه

 سزاتون  هسته مکانی: حومه -9-6-1

   در لندن

جنوب  رحومه لندن و  ر ناحیه  8ساتون

 لندن قرار  ار  اه بوا نوواحی  یگوری روون    

، 82، تووامز88، رییمونود 81، ارایوودون1مرتوون 

و همجوووار اسووت. ایوون  81اینگسووتون اوپووان

حومووه  ر واقووع بخووش مهووم  ره   بخووش از

گوور  .  جنوووب ایوون   موویمحسوووب  81ونوودل

 هکده شامل نواحی مسکونی بوا توراام اوم    

یکوی از تنهوا رهوار     سواتون  است. مراز شهر

مرااز شهری  ر جنوب لنودن اسوت اوه بوه     

ناحیه قوی ناحیه جنوب لنودن جهوت   عنوان 

                                     
8. Sutton 

9. Merton 

10. Croydon 
11. Richmond 

12. Thames 

13. Kingston upon 
14. Wandle Valley 

ارروب توسعه  ر نظر گرفتوه شوده اسوت.    ر

 ارای ارتباطات  مناسب حمل و  ساتونحومه 

نقل و ظرفیت باخی شغلی است. مراوز شوهر   

بووازار خوور ه فروشووی اسووت اووه   111 ارای 

متر مربع سطح  841111ای به وسعت  ناحیه

ای بنا را اشوغال اور ه اسوت. همینوین فضو     

. مراووز متوور مربووع اسووت 211111ا اری هن 

 ارای موقعیوت ا اری مناسوبی    سواتون شهر 

است. توسعه تجاری و صنعتی  ر سوه ناحیوه   

، 84ایم تووووون صوووونعتی اسووووتراتییک  ر 

متمراز شده است اه هر اودا     84بدینگتون

ه نز یک به جوا ه اصولی و مسویر مناسوب بو     

سمت لندن قرار  ارند. این نوواحی پتانسویل   

ارتقووای اقتاووا  پایوودار را  ارنوود. همینووین  

 مناطق صنعتی  یگری نیز وجو   ارند.  

 81اُ.ان.اِ  بر اسا  سیستم تهیوه نقشوه  

منتشر شد ، جمعیت اول   2111اه  ر سال 

 2114فور  ر سوال   ن 881111 ،سکنه حوموه 

 8.4 هنووده افووزایش  بووو ه اسووت اووه نشووان 

اسووت.  2118ی نسووبت بووه سووال   رصوود 

تا  2111های  ی سالشو  اه ط  میبینی  پیش

 8121 بووه میووزان سوواتونمراووز   ر  2181

 441 بووه میووزان سوواتون،  ر جنوووب  رصوود

 111 بووه میووزان 88وراسووترپارک ،  ر رصوود

                                     
15. Kimpton    
16. Beddington 

17. ONS 
18. Worcester Park 
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 212 بوه میوزان  بدینگتون و  ر جنوب  رصد 

 افزایش جمعیت رخ  هد.    رصد

  نساتوای  استراتژی برنامه هسته

ای  هوودف از اسووتراتیی برنامووه هسووته   

، ارائووه و تنظوویم عناصوور الیوودی و   سوواتون

برای ایون بخوش اسوت     ریزی ارروب برنامهر

هووا و اهووداف اسووتراتییک  اووه شووامل بررسووی

ای جهت شوکل   بلندمدت و راهکارهای هسته

 ا ن به هینده این  هکده و هدایت و انتورل  

هوای   . این طور  موقعیوت  توسعه جدید است

را جهووت توسووعه جدیوود مشووخ    وسوویعی

اند تا بوه نیازهوای ایون بخوش همیوون        می

فروشی، امکانات، خدمات  ، خر همسکن، شغل

عمووومی و حموول و نقوول ب وور از . نقشووه     

پیشوونها ی  ر مرحلووه واگووذاری اسووتراتیی  

شوو  توا     موی هموا ه   سواتون  ای برنامه هسوته 

راهکارها و پیشنها ات را جهوت اسونا  طور     

 د.  توسعه مشخ  نمای

ا  ریوزی و ابتیو   طور   2111قانون سال 

تی است تا طر  توسعه بوه  الزامی نیازمند هیأ

بک جدیووود را  ر  هکوووده و  ر قالوووب  سووو

هموا ه نمایود اوه      81ارروب توسعه محلوی ر

طوی   سواتون جایگزین طر  توسعه یک ارروه  

شوو . روارروب توسوعه      موی سه سال هینوده  

نوعی سند یا  ارایی اسوت اوه شوامل    محلی 

                                     
19 LDF 

و اسوونا   21  توسووعهاز اسوونا  طوور تعوودا ی

اسووت اووه بوور اسووا   28ریووزی مکموول طوور 

یشوونها ات هن جهووت راهکارهووای شووورا و پ

منطقوه  ایون  هوای  یگور از    توسعه و اسوتفا ه 

اه  ساتون ای . برنامه توسعه محلی هستهاست

، بوووه تاوووویب رسوووید    2111 ر هوریووول 

 هنده مقا یری از اسونا  اسوت اوه بوه      نشان

سازی طوی   جهت هما ه LDFعنوان بخشی از 

 سه سال هینده  ر نظر گرفته شده است.

راهنمای  ولتی نیازمنود ارزیوابی پایودار    

(SA است تا  ر هموا ه )      سوازی تموامی اسونا

لوی اوه شوامل اسوتراتیی برنامووه     توسوعه مح 

اوار گرفتوه شوو .      هبو  ،اسوت  ساتونای  هسته

هوودف از گووزارش ارزشوویابی، مطلووع سوواختن 

ربوواره اسووتراتیی ومی  هی ووت مشوواوران عموو

اه طی یک  وره است  ساتونای  برنامه هسته

 2118فوریوه   82 انویوه و   2هفته ای بین  4

ورا  ر انجوا   گر   و موجب تشویق ش  میاجرا 

ای پایوودار  ر لنوودن   پوورو ه و ایجووا  حومووه 

پایودارتری را  ر اول    شو  توا راهکارهوای    می

مشوخ  اننود. بوه    را سازی هن  طر  و هما ه

همیز  هدف از این طر  ارائه موفقیتالی طور 

ای پایدار  ر شهر لندن  به عنوان حومه ساتون

است. از طریق رارروب توسوعه محلوی و بور    

                                     
20. DPDs 
21. SPDs 
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تووان بوه پایوه و      موی اسا  راهکارهای ملوی  

 اسا  هشکار این بخش  ست یافت.  

بووه طووور الووی، مفوواهیم فضووایی ایوون   

 استراتیی  ر رند جمله خالصه شده است:

 اوارگیری هن  ر   هیوه و بو  حفاظت از ناح

بدینگتون و افوزایش  و ایم تون مناطق 

  22نواحی باز شهری 

 هووای جدیوود  ر منوواطق  ایجووا  سووکونت

و   والینگتونو  ساتوناطراف مراز شهر 

   یگر نواحی

   ارتقووای رشوود و گسووترش مراووز شووهد

 ساتون 

 های باز  و مکان 21امربند سبز حفاظت از

  موجو 

  و هووایی   ارزیابی منطقه و تغییورات هب

 .جهت زندگی

وانین موجوو ، ارزشویابی   بر اسا  قو     

  امری الزامی برای هموه اسونا  طور    21پایدار

اسوت اوه    ریوزی مکمول   اسنا  طر و  توسعه

موور     ر ریزی  ولتی سیاست برنامه 82قانون

رارروب توسعه  اخلی این موضو  را روشون  

اووارگیری رنووین ارزشوویابی  ر  هسوواخته و بوو

ه اسنا  توسعه محلی خز  و هما ه ساختن هم

می موضووعات از قبیول   ضروری است توا تموا  

                                     
22. MOL 

23. Green Belt    
24. SA 

محیطوووی، اقتاوووا ی و  موضووووعات زیسوووت

اارگیری  هاجتماعی مور  بررسی قرار گیرند. ب

سازی  ارزشیابی  ر واقع بخشی از هما ه رنین

 شو .  میای محسوب  استراتیی برنامه هسته

ریزی   برنامههسته موضوعی  -9-6-7

سسززه  ؤی یززم م ای بززرا  هسززته

بازنشسززت ی در ایالززت نیوجرسززی  

 امریکا

 ها موریتأبخش اول برنامه: م

رفوع نیازهوای هتوی بازنشسوتگان ایالووت     

موریووت سووازمان أنیوجرسووی بخووش اصوولی م

 هد.  سوتیابی بوه    ن را تشکیل میبازنشستگا

ریوزی   موریت این سوازمان نیازمنود برناموه   مأ

هوای مناسوب بوه      قیق و طراحوی اسوتراتیی  

رفووع نیوواز هوور یووک از بازنشسووتگان  منظووور 

 باشد. می

 اهداف (الب

    ار اور ن   گسترش قلمورو برناموه خانوه 

  خانه بازنشستگان بی

 ار ار ن بازنشستگان  بهبو  برنامه خانه 

خانه به منظور افزایش ایفیت زندگی  بی

  ساانان

 های هموزشوی و   که فرصتاطمینان از این

پرورشووی مناسووب بوورای افوورا  مسووتعد  

  ر وجو   ا
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 افزایش میزان استفا ه از برنامه هموزشی 

  24بی هی جی اِ 

 سوووازی اطالعوووات، خووودمات و  همفووورا

هووایی بووه نفووع بازنشسووتگان و    برنامووه

  های ایشان خانوا ه

 هوری، نگهوداری   سازی امکان جمع فراهم

های تاریخی مورتبط بوا    و حفر یا گاری

نظامیوووان نیوجرسوووی، بازنشسوووتگان و 

  یوجرسیصنایع نظامی واقع  ر ن

 سازی تاریخیه ارتش نیوجرسی بوا   هما ه

استفا ه از تحقیقوات تواریخی و تفسویر    

 قیوووق مووودارک تووواریخی و توسوووعه   

های هموزشی به منظور استفا ه  ر  برنامه

  موزه ها یا مجامع

    تووالش بوورای بهبووو  اووارهیی عملیووات

 .ساخت بنای یا بو 

 ها استراتیی (ب 

  سسوات و  ؤا مه تحقیقات و نظارت بور م

  های هموزشی موجو  سایت

 هووای  سووازی اسووتراتیی ارزیووابی و پیووا ه

   رؤم

 از  هوایی  ه اطالعات و خدمات و برنامهارائ

،  فتور  طریق:  فتر منوافع بازنشسوتگان  

سسه مطالعوات  ؤخدمات بازنشستگان، م

  ااری  با همکاری  اوطلبان

                                     
25. MGIB 

 ریافت مجوز احداث موزه نظامی . 

 بخش دوم برنامه: سالتار نیرو

ان بازنشستگان ساختار فعلی خوو   سازم

انود و بوه منظوور فوراهم اور ن       را حفر می

تجهیزات و اارانان مناسوب  ر مواقوع لوزو     

 ساختار خو  را تعدیل خواهد ار .

 الب( اهداف

 سسووه بازنشسووتگی بووه  ؤسووازماندهی م

هووای موجووو  و  منظووور رفووع نیازمنوودی

هوای   ایجا  خدمات جدید ماننود: برناموه  

راقبت از بزرگساخن و امک به زندگی، م

  مراقبت موقت

 ضاهایی مناسب و امن به منظوور  ایجا  ف

 .ه خدمات به بازنشستگانارائ

 )ها استراتیی ب 

 ای اوووه بوووه  هایجوووا  مرااوووزی منطقووو

 انند. ه میبازنشستگان خدمات ارائ

 هوای   ها از طریق ایجا  بخش تحلیل ایده

 . هی وییه و مرتبط با  فتر وا 

 بع انسانیبخش سوم برنامه: منا

منووابع انسووانی بوورای موفقیووت سووازمان 

بسویار بااهمیوت اسوت. توانوایی      بازنشستگان

ه خدمات مناسب به بازنشستگان نیازمنود  ارائ

گیری نیوووروی انسوووانی مووواهر و  بوووه اوووار

  یده است.  هموزش
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 اهدافالب( 

 هوداری اارانوان توانمنود    استخدا  و نگ

  های یا مان بازنشستگان برای خانه

  نگهوداری اارانوان توانمنود    استخدا  و

   .برای موزه ملی نظامی

  )ها استراتییب 

    مشاوره با بخش استخدا  پرسوتاران بوه

  منظور جذب و حفر اارانان مجرب

 های تشویقی ه بورسیهارائ  

    ایجا  تعهد به هموزش و توسوعه نیوروی

  ای انسانی حرفه

 ای بوورای  بووه اووارگیری اارانووان حرفووه

 .موزه

 آموزشبخش چهارم برنامه: 

هوای هموزشوی    اطمینان از وجو  برناموه 

سسه ؤا ربخش به منظور  ستیابی به اهداف م

بازنشستگی بوا روشوی اخالقوی و طرورهفورین     

 سسه ضروری است.ؤبرای این م

 اهدافالب( 

  ارزیابی نیازهای هموزشی به طور مستمر

 .به منظور  ستیابی به اهداف

 استراتییب( 

 ر هووای هموووزش سووازی فرصووت فووراهم  

ع هموزشووی منووزل و ارزیووابی سووایر منوواب

مریکووا، ماننوود مؤسسووه بازنشسووتگی ا  

  ای و سمینارها های حرفه انفرانز

 ها بخش پنجم برنامه: زیرسالت

نگهداری تجهیزات و تسوهیالت خز  بوه   

سسوووه ؤمنظوووور  سوووتیابی بوووه اهوووداف م 

 ای خز  است.  بازنشستگی به صورت حرفه

 اهدافالب( 

 اخت یا بو هابهبو  اارهیی عملیات س  

   بهبو  اارهیی تجهیزات از طریق اسوب

 .تکنولو ی جدید

 ها استراتییب( 

      تحایل منابع موالی بوه منظوور ارتقوای

تجهیزات )شوامل تجهیوزات مربووب بوه     

هووای اطالعوواتی( و نوسووازی و   فنوواوری

گسووترش فضووای فعلووی بخووش  رمووان  

  بازنشستگان

     تسوووهیل و سووورعت بخشووویدن بوووه

سواختمانی بوه   هوای نوسوازی و    فعالیت

  منظور رفع نیازهای ساانان فعلی

 هوا بوه    وسوازها و نوسوازی   تکمیل ساخت

  منظور رفع نیازهای متغیر ساانان

  هووایی بوورای فضوواهای    توسووعه برنامووه

 .رندمنظوره موجو   ر بخش پرستاران

 برنامه  نتیجه 

های خودمات   سسه بازنشستگی برنامهؤم

ه  یوده بو    رمانی را از طریق اارانان هموزش

سسوه بور   ؤانود. ایون م   بازنشستگان ارائه موی 

اارمندیابی مناسب سه مراز بازنشستگی بوه  
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منظور ارائه خدمات مناسب بوه بازنشسوتگان   

ؤسسوات  اند. بازنشستگان توسط م اید میأت

رسانی حدااثری  با تجربه اه به  نبال منفعت

   شوند. حمایت می ،به هنها هستند

ب و یید ملی به بازرسی، تاویؤسسه تأم

نظارت بر هموزش و تحایل، به منظوور رفوع   

نیازهای افرا  ا امه خواهد  ا . همینین ایون  

هوا بوه    سسه به گسترش محودو ه فرصوت  ؤم

ا امه  بی هی جی اِ منظور ارتقاء مطلوبیت برنامه 

 خواهد  ا .

هفووورین ت نظوووامی طنوووی و طرورسووون 

نیوجرسوووی از طریوووق اهوووداء و برافووورازی  

و  و نگهوداری سیسوتم   ها، بناهای یا ب یا مان

 موزه نظامی گار  ملوی ا اموه خواهود یافوت.    

خواهود  سسه بازنشستگی اطمینان حاصول  ؤم

رفته، و اعضوای   ار  اه هر بازنشسته از  ست

خواهنود  ر   خانوا ه  رجه اول ایشان اه موی 

گورستان  نرال ویلیا   ویل به خاک سو ر ه  

 شوند، مکانی مناسب خواهند یافت.

 فرجام
فاً اقتاا ی سعه، یک برنامه صربرنامه تو

ای است اه به  نبال ایجا   نیست، بلکه برنامه

 تغییر  ر سواختارها و نها هوای یوک جامعوه    

برای رسیدن به اهوداف عوالی و رندگانوه  ر    

اجتمواعی  و علموی و    -هوای اقتاوا ی   حوزه

 فرهنگی است. 

ای ریوزی توسوعه فرهینود پیییوده     برنامه

اجتمواعی،   است اه متضمن انتخواب اهوداف  

ی، اشوواعه و انتشووار هووای ام ووتعیووین هوودف

اطالعات و همینوین سوازماندهی روارروبی    

بورای اجورا، هموواهنگی و نظوارت بور فرهینوود     

هوا و   ریزی است.  ر این فرایند، سازمانبرنامه

اارگزاران متعد ی  ر زمینه تهیه و تدوین و 

های اقتاوا ی،  ها و خط مشیاجرای سیاست

ای  ر تعامول  عا  توسعه صورت هاجتماعی و ب

و اوونش متقابوول هسووتند. سیاسووتگذاران،    

ریووزان، همارشناسووان و پیوهشووگران و برنامووه

مووور   از جملوووه عوووامالن اصووولی فراینووود  

 روند.ریزی توسعه به شمار می برنامه

ریووزی از نظوور  رجووه شوومول     برنامووه

های اقتاوا ی و اجتمواعی یوا  رجوه      فعالیت

ریوزی   برناموه  ریزی جامع ویت به برنامهجامع

ریوزی  ای قابل تقسیم اسوت.  ر برناموه  هسته

هیوه و اجورای   ای ا عا بر این است اه تهسته

بخشی هن بیشوتر  تر و ا ر این نو  برنامه سا ه

سایر ش ونات است و حرات هسته الیدی بر 

 یر گذاشته و اشور به اقتاا ی و اجتماعی تأ

و . ایون نوو  برناموه    ر  موی سمت توسعه پیش 

گشایی  ر تنگناهای محووری و   به گرهمعتقد 

ی اسوت اوه موجوب خواهود شود سوایر       اصول 

 ها نیز به حرات  رهیند. ها و حوزه بخش
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 ریزی جوامع توسوعه   برنامهکه نظر به این

عمالً ناموفق بوو ه اسوت، رورا اوه  ر عمول      

امکان حل همه مشکالت  ر یک بوازه زموانی   

ممکن نیست. لذا  ر سطح عملیاتی به جوای  

ریووزی  امووهبرن، ریووزی جووامع توسووعه برنامووه

 .شووو   موویتوصوویه  هنووده  هووای خووط هسووته

 وقلوب برناموه توسوعه     ایریزی هسوته  برنامه

 هنووده و نیووز  هووای خووط متکووی بوور هسووته 

 های اجرایی است. یک برنامه توسوعه،  پروگرا 

 هوای  ای طیر جامع و متکی بر پروگورا   برنامه

ای  پروگورا  اجرایوی مجموعوه    .اجرایی اسوت 

مشووخ ، هووای  ل از هوودف، پوورو ه متشووک

 هی و تشکیالت اجرایی برای حوذف   سازمان

طوب  یک مانع توسعه و یا برای ایجوا  یوک ق  

هوای توسوعه    توسعه است. هرجا اه  ر برنامه

های اجرایوی بوه معنوی  قیوق الموه       پروگرا 

هویچ  .  اشته، موفقیت اامل شده است وجو 

هووای  ای بوودون وجووو  پوورو ه برنامووه توسووعه

 های اجرایی قابلیت بطن پروگرا  مشخ   ر

به بیوان  یگور،این نوو     اجرایی خز  را ندار . 

ریزی مبتنی بر  ریزی،  ر حقیقت برنامه برنامه

 هنوده اسوت. حامیوان ایون      های خوط  هسته

 ،ریوزی جوامع   ریزی معتقدند اه برناموه  برنامه

هل  لحوا  ت وریوک، جوذاب و ایوده    اگر ره از 

سازی هن بوه    هاست  ولی  ر عمل، امکان پیا

و ایون برناموه  ر    خیل گوناگون وجو  نودار   

بخشووی خز  برخووور ار  صووحنه عموول از ا ر 

 نیست.

 ر راستای نیل به توسعه پایدار شوهری   

ریوزی  گر   اه این نو  برناموه نیز توصیه می

انداز توسوعه   مد نظر قرار گیر . عطب به رشم

نگور و   تهران و برخور اری از نگاه جوامع  شهر

ریوزی   مبتنی بر برناموه بایست   مییک یتراتاس

هوای   ههوای الیودی  ر حووز    ای هسوته  هسته

 مختلووب توسووعه پایوودار شووهری و  ر حوووزه 

هووای  االبوودی و فضووایی تعریووب و پروگوورا  

 اجرایی هنها تدوین گر  .  

ذیوول هراوودا  از ابعووا   ،بووه بیووان  یگوور

تووان رنودین     موی توسعه پایدار شهر تهوران  

نموو . هراودا  از ایون     هسته الیدی تعریوب 

تواننوود  ر پیشووبر  هن بعوود از   موویهووا  هسووته

پایوودار شووهری و  ر تسووریع رفووع   توسووعه 

ری نقوش بوازی   ها و سرعت توسعه شه رالش

ای  ر  ریووزی هسووته  اننوود. رویکوور  برنامووه 

های توسعه پایدار شهرهای ایوران   حوزه  میتما

 لیول خز   قابل پیا ه شدن است. بوه هموین   

های توسعه شوهری   ویکر  برنامهاست با این ر

 ایران بازنگری شو .

 

 منابع فارسی

ز ریهه ا تصادهها ابرنامهه  ز(1831افشاای، ز رااا ا   .1

 انتشی،ات سمت.
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توسهه    برنامه   ر  ز(1831ایمینی ،ادز م تضی   .2

ز جهههاس سههو  بهها نههههارب بهه  تاههار  توسههه  تیهههرتس

 انتشی،ات پیشب د.

"مدی یت  ز(1833پژواشکده تحقیقیت است اتژیک   .8

 .11شمی،ه  زنام پژ رشز و توسعه شه  "

-حکومههه  ز(1831ت نااا ز مااای،و و دیویاااد ایاااو ز   .4

منو،یای،ز عبای  ز ت جماه مدترا، مدیری    توسهه 

 انتشی،ات سیرمی، مدی یت دولتی.

ریههه ا توسهههه   برنامههه " ز(1831تاااودا،وز مییکااا    .5

ز عاا م ماایرا، عباای "ز ت جمااه رههارهها   ر  مههد 

 ودجه.سیرمی، ب نیمه و ب

ز ت جماااااه رشهههههد   توسهههههه  ز(1833تیااااا وا  ا.م   .3

ز ساایرمی، مجیو،حسااینی ف شاایدف انااو و  منااوره 

 ریپ و انتشی،ات ورا،ت ف انو و ا،شید اسالمی.

جهاااید دانشاااایای دانشاااکده اشتااااید دانشاااایه تهااا ا،  .3

(، کارکر رهههههاا نیههههها  سآاسهههههب  ر  ر ی هههههد 1834 

ز جهاید رهاا حیهآع ییآ هب  رتنهبتوسه   ر تندیشه 

 ایای دانشکده اشتاید دانشایه ته ا،.دانش

(، 1831ریدای، ز انیس و کیلین ک یاک پیت یاکز   .3

 اکباا علاایز ت جمااه ریهه ا   سآاسهه  توسههه برنامهه 

حسانوندز م کاا انتشای،ات علمای  دا،یاو  و ا ناد 

 دانشایه آراد اسالمی.

را    رها، نیریه  مکاب(ز 1838  ریی، ز ک امات ه .1

ز انتشای،ات تا ا م طقه ری  راا برنام    برنام  مد 

 دانشایه یاد.

مدترراا توسهه  نآها اهب  ز(1833عظیمیز حسین   .11

 ز ریپ دو ز نش  نی. ر تصادا  تیرتس

تیهههرتس تمهههر ی  ر  یآ ههه   ز(1833عظیمااایز حساااین   .11

 ز دفت  نش  ف انو اسالمی.مباحث توسه 

کمیتااااااااه توسااااااااعه پییاااااااادا، شااااااااه    شاااااااااه دا،   .12

پایهدتر  رتربر رهاا ی یآهاتب توسهه  ز(1833ته ا، 

 ز دفت  مطیلعیت ری بنییی شه دا،  ته ا،.شهرا

توسههه  ز (1833کنلاایز  گاا ینینز کیاات و تاا   مااک .18

ز ت جماااااه االم  ااااای   رتربهههههر  تنیهههههانب   یهههههد ا 

پو،ز اث   ار ب نیمه توساعه ملا  متحادز نشا   خواجه

 وداد.

گاا،  کمیته توسعه پییدا، شه    شه دا،  ته ا،  .14

 1833) 

 ز(1833،یااا  کشااو،  مااهساایرمی، ماادی یت و ب نی .15

ز  مبههانب نیههرا   میهها دتم برنامهه  سهههار  توسههه 

 معیونت امو، اشتاید  و امیانای.

ز توسهههه  بههه  مزابههه   یت  ز  (1835سااانز آمی،تیااای  .13

ت جمااااااه وحیااااااد محمااااااودهز انتشاااااای،ات دانشااااااایه 

 ته ا،زریپ سو .

ز ت جمااه نههابرتبر  تصادهها   ز(1833ساانز آمی،تیاای  .13

یی،ز انتشاااای،ات الاااه عبیسااا و عاااات وحیاااد محماااوده

 پژواشكده اشتاید دانشایه ت بیت مد، .

مبهههانب سهههایماس    ز(1834ساایدجوادینز سید، ااای   .13

 ز ریپ دو ز نش  نایه دانش.مدیری 

تصادهههها  رشههههد    ز(1833بیایاااای،ز م تضاااای  شاااا ه .11

 ز ریپ پنجمز نش  نی.توسه 

،ابطااه ،شااد اشتاااید  و  ز(1833محمااود ز وحیااد   .21

ز آاسههب تصادهها امایهه  تعایههام ستوسااعه انسااینیز 

 .153-151ز صص252-251شمی،ه 

منهااااااو  شیبلیاااااات د، " ز(1833محمااااااود ز وحیااااااد   .21

ما ویهههههه  مقهههههها م ز د، "ااااااای  اشتاااااااید  تحلیاااااا 

ز انتشاااای،ات رترکاررههههاا توسههههه  تصادهههها ا تیههههرتس

م کا تحقیقیت است اتژیک مجمع تشخیص مالحت 

 نظی .
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توسههه    برنامهه  ریهه ا  ز(1833محمااود ز وحیااد   .22

دانشاااکده ماااادی یت ز هرااایپ نشاااادز جاااااوه تصادههها ا

 دانشایه ته ا،.

مباحههههث تساسههههب تصادهههها   ز(1833میاااا ز ج الااااد   .28

آراد  االم  اااایلااااد او  و دو ز ت جمااااه ز جتوسههههه 

 ز نش  نی.ا،مکی

رهاا تصادهها  توسههه   نیریهه  ز(1833ایناتز داییناای   .24

ز ت جمااه االم  اای آراد تحیآیههب تی توهورههاا رصآههب

 ا،مکیز نش  نی.

تصادا  توسه  تی  قهر تها  ز(1831ایییمیز یوجی و   .25

  ز ت جمه االم  ی آراد ا،مکیز نش  نی.ثر م میل
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