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 چکیده 
هاي از پیش اندیشیده شده ها و برنامهشهري مبتنی بر طرح بیش از یکصد سال از شهرسازي نوین و توسعه

کشوري و همچنین گذرد. کشورهاي مختلف با توجه به نظام اداري حاکم، تقسیمات در سراسر جهان می
اند. در این هاي گوناگونی براي هدایت و توسعه شهرها در نظر گرفتهعوامل اجتماعی و سیاسی موثر، شیوه
ریزي شهري در کشورهاي مختلف و مقایسه آن با شیوه شهرسازي در میان، شناسایی و بررسی نظام برنامه

هاي بهینه در جهت اصالح نظام شهرسازي گیريیمتواند عالوه بر آشنایی با تجارب جهانی، در تصمایران می
تحلیلی و بر اساس مطالعات  –در کشور موثر واقع گردد. بر این اساس، این تحقیق با روشی توصیفی 

در سه کشور ایران، یونان  رسازيشه فضایی و شیوهریزي اسنادي به دنبال آن است تا به بررسی نظام برنامه
دهد که هر کدام از کشورها، در زمینه مقایسه نماید. نتایج نشان میبا یکدیگر ها را و سوئد بپردازد و آن

هاي متفاوتی هاي مختلفی دارند و با چالشریزي در سطوح مختلف به ویژه در سطح شهر، ویژگیبرنامه
 مواجه هستند.

 
 هاي توسعه شهريریزي شهري، طرحشهرسازي، برنامهواژگان کلیدي: 
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 مقدمه 
و ریزي یا طراحی)، بررسی تجارب موفق یا ناموفق داخلی مطالعات شهرسازي (منجر به برنامهها در یکی از مهمترین بخش    

هاي مداخله و نتایج هر یک از این تجارب و ها، روشگیريباشد. مطالعه اهداف، انواع تصمیمجهانی مرتبط با موضوع تحقیق می
جا از آن گیري درست در ارتباط با موضوع مورد نظر، کمک شایانی نماید.تواند به تصمیمها میآن ضعف شناسایی نقاط قوت و

مختلف، نهادهاي ریزي در کشورهاي نظام برنامه مطالعهرسد، که سابقه شهرسازي به شیوه نوین در ایران به کمتر از یک قرن می
ریزي ایران و تحول آن تواند در تحلیل نظام برنامهها میتهیه و تصویب آنگیري و هاي توسعه، شیوه تصمیممسئول، انواع طرح

 موثر واقع شود. در جهت بهبود نظام فعلی و رفع موانع و یا معایب احتمالی
ریزي  ات اسنادي، به بررسی نظام برنامهاز این رو، تحقیق حاضر در پی آن است تا با روشی توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مطالع 

هر یک از کشورها مورد  شهرسازينظام   کلیاتدر این تحقیق ابتدا بر این اساس، بپردازد.  و سوئد یونانایران، کشور سه  در
 شوند.بررسی قرار گرفته و در انتها به صورت کیفی با یکدیگر مقایسه می

 
 روش تحقیق 

آوري اطالعات در بررسی نظام تحلیلی است و براي جمع –با توجه به موضوع انتخابی، روش این تحقیق از نوع توصیفی  
 گردد.اي استفاده میریزي شهري در کشورهاي مورد مطالعه، از مطالعات اسنادي و کتابخانهبرنامه

 
  یافته ها

اگانه مورد هاي هر کدام به طور جدهاي موردي، الزم است تا ابتدا ویژگیریزي شهري در نمونهجهت مقایسه شیوه و نظام برنامه
 بررسی قرار گیرد.

 
 نظام شهرسازي ایران

باشد. با کشور ایران به دلیل برخورداري از قدمت چندین هزار ساله، داراي سوابق درخشانی در حوزه معماري و شهرسازي می
شد و تحوالتی در نظام  با تاسیس شوراي اقتصاد، آغاز  1316ریزي نوین در ایران در دوران پهلوي اول و در سال حال، برنامهاین

ها به تدریج در سطوح مختلف تعریف و اجرا شدند. با آغاز ریزي و همچنین شهرسازي ایجاد کرد. از آن زمان به بعد، برنامهبرنامه
هاي توسعه شهري در قالب شمسی و همزمان با کاربست طرح اصالحات ارضی و رشد شتابان شهري، تدوین طرح 1340دهه 
 ).1395گلی و قدمی، اي ایجاد کرد (حسینی سیاهو تفصیلی آغاز شد و تحوالت عمدههاي جامع طرح

 توسعه ساله هاي پنجبرنامهو  1404 زاندا، سند چشمیدر سطح مل یرانشور اک یزيرهاي توسعه در نظام برنامهبرنامه ینمهمتر
 . سازمان برنامه و بودجه بهدهدیکشور را نشان م ینو مداوم در ا مدون يسازمیاست که تصم یاقتصادي و فرهنگ ی،اجتماع

 ریزيبرنامه عهده دارد و امور را بر یزيرکار برنامه یتاقتصادي، مسئول یتو با محور یزانهربرنامه یکردرو با ،یعنوان نهادي فرابخش
 یکشور نگاه ینانداز اآن است. در چشم دست ها ، نهادها و ... کشور درها، سازمانوزارتخانه یهاي بخشبرنامه ینسب یو هماهنگ

در  .)1398میرغالمی و دیگران، ( شودیدنبال م یاقتصادي و دانش ایدئولوژیک، بغال یکردچندبعدي به توسعه وجود دارد و رو
ره شود که کلیات آن به شرح جدول شماهاي متعددي در سطوح ملی تا محلی در کشور ایران تهیه و اجرا میحال حاضر برنامه

 باشد.می 1
 



 

  
 

 یتا محل یاز سطوح مل یزيموجود نظام برنامهر یتوضع -1جدول 
 سطح

 یریتمد
 تقسیمات
 سیاسی

 هاي توسعهعنوان طرح
 ايشهري و منطقه

محدوده فضایی 
 طرح

 نحوه مدیریت فضایی

کشور/ حکومت  ملی
 مرکزي

 هادولت، وزارتخانه یئته یس جمهور،رئ کشور کل ینطرح جامع سرزم
 یکالبدي مل طرح هااستان یشوراي عالو 

 و یزيراستانداري، شوراي برنامه یک یا چند استان ايهاي کالبدي منطقهطرح استان ايمنطقه
 شوراي ی،هاي دولتاستان، سازمان توسعه

 استان یاسالم
 یک استان آمایش استان

 طرح توسعه و عمران شهرستان ايخرد منطقه
 ايیهجامع ناح

 یزي شهرستان،ربرنامه یتهفرمانداري، کم یک یا چند شهرستان
 یشوراي اسالم ی،هاي دولتسازمان

 شهرستان
 و شوراي یهاي دولتها، ادارهبخشداري - - بخش

 بخش اسالمی
فضا و یطرح سامانده دهستان  

 ییروستا هايسکونتگاه
و  یدولت هايبخشداري و دهداري و سازمان یک یا چند دهستان

 دهستان یشوراي اسالم
شهرهاي بزرگ و  طرح مجموعه شهري شهر محلی

 شهرهاي اطراف آن
 یفرمانداري و شهرداري و شوراي اسالم

 شهر
طرح توسعه و عمران شهر 

 نفوذ آن و حوزه
 شهر

 روستا یو شوراي اسالم هایاريده روستا طرح هادي روستایی روستا
 1393مآخذ: صرافی و نجاتی، 

 
 تصویب و بررسی نحوه نامهآیین ،نایرا در آن انواع و فضایی توسعه هايطرح تعریف مرجع ترینرسمی و مهمترینبه طور کلی، 

 شهرسازي عالی شوراي مصوب کشور معماري و شهرسازي مقررات و ملی و ايمنطقه اي،ناحیه ،محلی عمران و توسعه هايحطر
که  است شده تعریف زیر طرح 13 قالب در توسعه هايطرح انواعنامه، اساس این آیین . براست 1378 لسا در ایران معماري و

 عبارتند از:
 سرزمین جامع طرح •
 ايمنطقه و ملی کالبدي هايطرح •
 اي(جامع) ناحیه عمران و توسعه طرح •
 شهري مجموعه طرح •
 روستایی هايسکونتگاه و فضا ساماندهی طرح •
 شهر جامع طرح •
 شهر هادي طرح •
 تفصیلی طرح •
 روستا هادي طرح •
 ویژه هايطرح •
 جدید شهرهاي طرح •
  مسکونی هايشهرك طرح •
 )1398(میرغالمی و دیگران،   هاشهرك سایر طرح •

الگو با  یناست. ا یو طرح، متک تحلیل ،شناختبر الگوي  یران،شهري در ا هايطرحدوین ت و فرایند نظري یحال حاضر، مبان در
 یزيرجاي خود را به الگوي برنامه یجتدر جهان بود، به مختلف يهاي شهري در کشورهاطرح یهها الگو و روش تهمدت ینکها



 

  
 

اجرا است.  براي یاستگذاريو س یابیبه اهداف و سرانجام، ارز یدنرس یمعن که به دهدمی گذاريیاستس–طرح - یلشده تحل
 هايهزینه ه انرژي وینکال با اشوند ؛ اما عمین میرشد کالبدي موزون شهرها تدو سازيینهبا هدف زم یرانا در هاي جامع طرح

-شکل یاصل یل. از دالشودینم محقق از اهداف آنها هرگز ايال بًخش عمده، معمو کنندیم یلرا بر اقتصاد شهري تحم یاريبس
ه راهبرد توسع یرنظ شهري، یزيربرنامه آنها در حوزه نداشتن و کاربرد یدجد هايها و نگرشبه روش توجهییروند حاضر ب یريگ

 ).1390زاده دلیر و دیگران، حسیني، است (شهر
 ي،نظام شهرساز يناکارآمد)، 1340ریزي شهري در ایران (از دهه سال برنامه 60رغم برخورداري از سابقه حدود قع، علیدر وا

 یهته یندفرا یختگیگس ماز ه ساز کرده است، در طول زمان سببرشد  يمطالبات شهروند کمبود و یریتکه در بستر ضعف مد
در تحقق  یینبود توانا و کشور يبا رشد اقتصاد يشهر يهاطرح یمهم در ناهمخوان این .ها در کشور شده استطرح يو اجرا
  .هستند ضعف داراي طرح کیفی و کمی تحقق نظر از شهري هايطرح از بسیاريعالوه بر این،  رخ نموده است. يشهر يهاطرح

 شهري توسعۀ مسیر در بتوان تا است داشته الزم را شهري هايطرح تهیۀ فرایند در بازخوانی یک نیاز روند این که معنا این به
 نگاهی با بتواند که مسیري یافت؛ دست آن ساکنان و ایران شهرهاي مشکالت حل توان داراي مؤثرِ شهرسازي الگوي به ایران در
(پورحسین روشن و  کند کمک کشور شهرسازي توسعۀ و رشد و ایجاد به شهري محور مشارکت بستر در و آن به شهر درون از

  .)1400دیگران، 
 

 نظام شهرسازي یونان
 3-6شود که در زمان اوج خود در دوران هلنیستی (قرون هاي دنیا محسوب میترین تمدنشور یونان به عنوان یکی از قدیمیک

پیش از میالد) از نظام خاص شهرسازي و شیوه خاص براي احداث شهر برخوردار بود. شهرسازي معروف این دوران هیپوداموس 
کار گرفت  نام داشت که شیوه خاصی از احداث شهر در قالب شبکه شطرنجی را براي شهرهاي همچون آتن، پرینه و میلتوس به

با   ، این کشورونان تکرار نشد و در دوران معاصرگاه شکوه و جالل گذشته و شهرسازي خاص ی. اگرچه هیچ)1398(موریس، 
 گیرد.ریزي در سطوح مختلف صورت میري از تجارب سایر کشورها، برنامهگیبهره

مربوط به  ،ریزي شهري روي آورد. نخستین قانونگیري نهضت مدرنیسم در کشورهاي اروپایی، کشور یونان، به برنامهبا شکل 
ریزي فضایی را در یونان در پیش باشد که چارچوب سازمانی و سیاست برنامهمی هاي شهريدر خصوص برنامه 1923حکم سال 

-60دهه  ها شکل گرفت. اگرچه دري طیف وسیعی از شهرها و سکونتگاهها برااز برنامه، تعداد زیادي بر اساس این حکم گرفت.
نسل ، اجتماعی و اقتصادي فضاي شهري آشکار شد. به همین دلیل وانایی در سازماندهی توسعه فضاییمیالدي، عدم ت 1950

اد بر اساس بازسازي شهري با هدف ایج نیز 1980سیاست دهه تصویب شد.  1979ریزي شهري در سال جدید قوانین برنامه
 کنون برتا 2000سیاست دهه پس از آن، بود.  و کنترل پراکندگی شهريهاي شهري الزم برنامه فضایی جدید جهت فعالیت

ایی ریزي فضنظام برنامهدارد. به طور کلی  تاکیدتوسعه پایدار ریزي فضایی در سطح محلی (شهرها و روستاها) مبتنی بر برنامه
اقتصادي و اجتماعی در سطح هاي اجرایی، فعلی در شیوه و همچنین تغییراتها و قوانین اتحادیه اروپا یونان تحت تاثیر سیاست

نان ریزي فضایی یوباشد. در نتیجه نظام برنامهمشارکت و حقوق شهروندي و ...) میسازي، تقویت محلی (تمرکز زدایی، خصوصی
 کند.را بیان می فضایی یونانسازمان دولتی و برنامه ریزي ، 2جدول  ).Serraos et al, 2015( اي از گذار قرار دارددر مرحله

 
 
 
 
 
 
 

 سازمان دولتی و برنامه ریزي فضایی یونان -2جدول



 

  
 

 سطح نهاد

 : وضع قوانین اصلی براي کل کشورپارلمان
 ت ثانویه، ایجاد مقرراهاي عمومیسازي و اجراي سیاستها): آماده(وزارتخانه دولت
 ها: کنترل کاربرد قوانین اجراییدادگاه

 ملی

 اداري –منطقه اجرایی  13
 رئیس: روساي ادارات دولتی، شامل وظایف زیر:

 اي تعیین روساي شوراي منطقه 

 نظارت بر خدمات منطقه اي 

 وضع قوانین اجرایی تحت مسئولیت خود 

 ايمنطقه

  2کمون 133و  1شهرداري 900: مقامات محلی درجه اول
 یکبار)سال  4رئیس: شهردار یا رئیس کمون ( انتخاب 
 سال یکبار) 4شوراي شهر یا شوراي کمون ( انتخاب 

 رئیس  54: مقامات محلی درجه دوم 

 محلی

 Serraos et al, 2015مآخذ: 
 
 ست.در کشور یونان، در سه سطح ملی، منطقه اي و محلی، برنامه ریزي وجود دارد. خصوصیات هر یک به شرح زیر ا 

 در سطح ملیریزي نظام برنامهالف) 
 ریزي وجود دارد که عبارتند از:براي برنامه در این سطح دو ابزار اصلی  

 هاي ملیبرنامه ریزي فضایی و توسعه پایدار در قالب چارچوب عمومی براي برنامه •
طابق با یریت و توسعه ملی مهاي عمومی براي سازماندهی، مدیک برنامه چند بخشی شامل خط مشی این چارچوب در واقع 

هاي ه ملی و دروازهمحورهاي مهم توسع ها وباشد و ابعاد مختلفی همچون قطبالمللی و اتحادیه اروپا میاي فضایی بینهسیاست
واحی ه ن، نواحی کالن شهري، ارتباط با مناطق، توسعهاي حمل و نقلخصوص شبکه المللی کشور، زیرساخت فنی بهبین

 گیرد.بیعی و میراث فرهنگی را در بر میملی و حفظ منابع طاي و مدیریت منابع کوهستانی، ساحلی و جزیره
 باشد.هاي بخشی میت برنامهریزي فضایی و توسعه پایدار که به صورهاي خاص براي برنامهچارچوب •

هاي لیتفعا شامل باشد کهمی هاي عمومی با توجه به ساختار فضایی کشورهایی بر اساس چارچوبخط مشیاین چارچوب،  
ل نواحی و همچنین نواحی خاص مث غیرهها و توزیع فضایی خدمات فنی، اجتماعی، اجرایی، علوم و شبکهبخشی اقتصادي، 

 ریزي فضایی نهاد تهیه وزارت برنامه ،).در هر دو موردOCED, 2014( نواحی ساحلی است و حفاظت محیطی، کوهستانی، جزایر
 را نیز بر عهده دارد. ارزیابی و بازبینی نظارت، باشد که مسئولیتمی و امور عمومی

 ايدر سطح منطقهریزي نظام برنامه ب) 
اي شامل منطقه هاي قلمرويبرنامهریزي فضایی و توسعه پایدار وجود دارد. براي برنامه ايهاي منطقهچارچوبدر این سطح، 

 که اثر بلند مدت بر توسعه و ساختار فضایی منطقه دارند. است هاي الزم با توجه به عواملیخط مشی
 در سطح محلیریزي نظام برنامه ج) 

باشد. اگرچه چالش اصلی این می ریزي شهريبندي و برنامهفضایی  بر منطقهریزي تاکید ویژه سیاست برنامهدر سطح محلی نیز 
ها در سطح محلی به انواع برنامه ).OCED, 2014(باشدمی شهرقانونی هاي مصوب به دلیل توسعه غیرعدم تحقق برنامه سطح،

                                                           
۱ Demoi 
۲ Commune 



 

  
 

در سطوح  نهادها و سیاست هاي موثر در برنامه ریزي فضایی در یونانهمچنین،  است. 1صورت سلسله مراتبی به شرح نمودار 
 اند.بندي شدهجمع 3جدول مختلف، در 

 

 
  Wassenhoven,2016 مآخذ:، هاي یونان در سطح محلیانواع برنامه -1نمودار 

 
 ریزي فضایی در یونانهاي موثر در برنامهنهادها و سیاست-3جدول

منطقه غیر  7میانی ( هايشهرداري)، دولت 325هاي شهري (دولت
 منطقه) 13اي ( منطقههاي متمرکز) و دولت

 دولت یکپارچه ساختار

 ايتوسعه منطقه سیاست

 هاي رهبريکمیتهها یا ) وزارت1 وزارت توسعه و رقابت

اي منطبق بر سیاست اتحادیه هاي منطقهچارچوب راهبرد ملی، برنامه
 اروپا

 اي ) چارچوب توسعه منطقه2

 هاي توسعه شهريسیاست

 هاي رهبريها یا کمیته) وزارت1 وزارت محیط زیست، انرژي و تغییر اقلیم

فضایی ملی و منطقه اي و چارچوب توسعه پایدار، طرح  ریزيبرنامه
  آتیکا –جامع منطقه آتن 

) چارچوب سیاست یا استراتژي 2
 شهري

 هاي  توسعه روستاییسیاست

 هاي رهبريها یا کمیته) وزارت1 وزارت توسعه روستایی و غذا

ملی کند و برنامه چارچوب را وضع می )2005روستایی (قانون توسعه 
 کند.هاي سیاستی فراهم میمشی توسعه روستایی، خط براي

) چارچوب سیاست یا استراتژي 2
 شهري

  Wassenhoven,2016   مآخذ:
 
 



 

  
 

 نظام شهرسازي سوئد
ی) است سمر(ناحیه فاقد قدرت  شهرداري ناحیه 2512شهرداري و  290شهرستان،  24سوئد به عنوان کشوري یکپارچه داراي  

کنند. گر عمل میباشد که مستقل از یکدیها میعهده شوراهاي شهرستان و شهرداري ها و شهرها بهشهرستانکه مسئولیت اداره 
و مهمترین  هاي آن حوزه هستندر شهرستان مسئول هماهنگی شهردارياین مقامات محلی قوانین خاص خود را دارند. شوراي ه

ایف ، وظدر کنار آن .)Commin,2012( ی و نهادهاي فرهنگیخدمات بهداشتی، حمل و نقل عموموظایف آنها عبارتند از: 
شود. جات مینخدمات سالمندان و خدمات  دبستانی، دبستان، دبیرستان، تجهیزات آب و فاضالب،ها شامل خدمات پیششهرداري

 %51رنده بشوند، حزب می انتخابساله  4دوره  براي یک  از طریق انتخابات همزمان با انتخابات مجلس وراي شهري شاعضا
مل شوراي شوراي شهر نیز شا شود.برنده توسط شوراي شهر انتخاب می کرسی را در اختیار دارد که شهردار از میان حزب

ا در جلسات باشد که مسئولیت تضمین اجراي کامل تصمیمات، بودجه و  توسعه بلند مدت رهیات اجرایی شهر میشهرداران و 
 .)Koglinl and Pettersson,2017( خصوصی بر عهده دارند

یت حق با توسعه شهر در آغاز قرن بیستم به دلیل مهاجرت زیاد از تجربه آلمان مبنی بر داشتن و رعادر زمینه نظام شهرسازي، 
از مهمترین خصوصیات به تصویب رسید.   3ریزي شهريرنامهنخستین قانون ب 1909در سال مالکیت زمین در توسعه شهري، 

ح شهري، مطرح شدن توان به  ایجاد ارتباط قانونی بین شهرداري ها و مالکین اراضی، الزام مالکین به رعایت طرقانون میاین 
اي هاي منطقهلزوم تهیه طرح  تصویب قانون ساختمان،با  1974در سال ریزي سوئد اشاره کرد. ها در برنامهانحصار شهرداري

دهد مورد توجه قرار گرفت. این قانون با اصالحات در سال هاي بعد همچنان ادامه شش میاحی که چندین شهرداري را پوبراي نو
 .)Commin,2012(دارد

 در حال حاضر نظام برنامه ریزي سوئد تحت تاثیر دو قانون اصلی قرار دارد:
ون قانون یک قانون کلی با هدف اصلی ترویج توسعه پایدار است که جایگزین قوانینی همچ :)1999الف) قانون محیط زیست (

ت محیطی انون یک استاندارد کیفیحفاظت محیط زیست، قانون آب، قانون حفاظت طبیعت و غیره شد. به عبارت دیگر این ق
 است: شود. اهداف عمده آن بدین شرحوا و سایر ابعاد محیطی) محسوب میزمین، آب، ه(

 سالمت بشر و محیط زیست حفاظت شود. •

 هاي با ارزش طبیعی و فرهنگی، حفاظت و مدیریت شود.محیط •

 تنوع زیستی حفظ شود. •

 آب، زمین و محیط فیزیکی براي یک مدیریت بلند مدت خوب استفاده شود. •

 دست آید.هاستفاده مجدد و بازیافت ترویج شود تا چرخه طبیعی ب •

ارج از شهر، ریلی، حفاظت طبیعی، میراث فرهنگی، نواحی تفریحی خ هايجادهها، محیط زیست شامل ضوابطی براي راه قانون
ریزي ها، برنامهاجراي طرح ده از انرژي را پیش ازتواند امکان ایجاد صنایع بزرگ یا استفا... است. طبق این قانون، دولت میدفاع و 

 ).Ptichnikova,2012(کند
مجوز ي مثال اعطاي این قانون قابلیت اجرایی بهتر نسبت به قانون قبلی دارد. برا :)2010ریزي و ساختمان (ب)قانون جدید برنامه

ل بهتر ساخت، اهداف ملی)، کنتره اقلیم و محیط زیست حین طراحی (هفته صورت می گیرد و توجه بیشتر ب 10ریزي در برنامه
قل و اهدف هاي شهرستان براي زیرساخت حمل و ناي، راهبردهاي انرژي، برنامهیم منطقهاهداف کیفیت محیطی، اقل رعایت

 .)Ptichnikova,2012(باشدا از دیگر خصوصیات این قانون میهسیاستی حمل و نقل از سوي شهرداري
ی توسعه، اي، طرح جامع شهري،طرح تفصیلریزي و ساختمان شامل طرح منطقههاي تعریف شده در قانون برنامهانواع طرح

نوز مفهوم درستی ریزي فضایی هتوان گفت برنامه، میدر نتیجه ).2باشد (نمودار مقررات ناحیه خاص و طرح مقررات امالك می 
 در سوئد ندارد.

                                                           
۳ Town Plannig Act 



 

  
 

 
 ).Ptichnikova,2012( ، مآخذ:چارچوب قانونی نظام برنامه ریزي سوئد-2نمودار 

 
باشد. و شهرداري در تامین اهداف ملی (به ویژه محیط زیست) می نوعی قرارداد بین هیات اجرایی شهرستانطرح جامع شهري 

هاي جامع طرح کنند.ت که تحت نظارت شوراي شهر عمل میهاسزي کاربري اراضی بر عهده شهرداريریمسئولیت اصلی برنامه
و استفاده از  ت و صنعت همراه با مالحظات محیطیوسعه تجارهاي توسعه شهري مرتبط با عرضه مسکن، تشهري شامل برنامه

 ها در حوزه آب و زمین هستند.شامل تمامی تغییرات و تصمیم گیريهاي جامع باشد. طرحزمین در راستاي اهداف اجتماعی می
هاي توسعه براي ساختمان. طرح تفصیلی باشندساله) می 5-15طرح تفصیلی توسعه نیز مهمترین ابزار براي اجراي طرح جامع (

ها می باشد که مکان فضاهاي الزم است و ابزار اجرایی شهرداريها محیط پیرامون و بازسازي ساختمان جدید، تاثیر آنها بر
ها را ها، میادین و پاركها، راههاي عمومی براي خیاباناظتی، مجوز ارتفاع ساختمان، مکانتجاري، ورزشی، ترافیک، نواحی حف

ها نوعی ابزار اجرایی براي شهرداري دهد. در واقع طرح تفصیلی توسعه نیز کنترل کاربري و توسعه را بر عهده دارد و بهمینشان 
براي استکهلم چنین طرحی  ارتباط دهنده طرح جامع و اهداف ملی هستند اگرچه تنها نیز ايبرنامه منطقه .شودمحسوب می

 .)Koglinl and Pettersson,2017( شودتهیه می
سوئد جزو کشورهایی است که علی رغم تغییر سریع شرایط و بروز بحران هایی که در مقیاس جهانی رخ داده است، نظام برنامه 
ریزي مبتنی بر توسعه پایدار دارد. سیاست گذاري سوئد در ترویج بهترین اقدامات در راستاي بکارگیري تکنولوژي، هدف محو و 

هاي انواع طرح 3نمودار  .)Commin,2012(می کند نتیجه بر چالش هاي توسعه شهري مدرن غلبه رتوسعه شهري یکپارچه است د
 دهد.سوئد تحت تاثیر دو قانون ذکر شده را نشان می

 



 

  
 

 
 قوانین  موثر در برنامه ریزي و طرح هاي توسعه در کشور سوئد-3نموار 

 )Koglinl and Pettersson,2017( مآخذ:

 
 که عبارتند از: مرحله است 5در کشور سوئد شامل  فرایند برنامه ریزي

 .هایی که بیانگر اهداف طرح هستندتهیه پروپوزال اولیه: برنامه •
 مشورت شهرداري با هیات اجرایی شهرستان و سایر شهرهاي مرتبط با آن یا متاثر از آن •
فراد مسئول در خدمات مند، مدارس و امحلی، ساکنین، نهادهاي خاص عالقههاي مشورت با مالکان، شرکت •

 اجتماعی منطقه تحت پوشش 
ماه براي طرح جامع و سه هفته براي  2طی حداقل هداف طرح اصلی براي بررسی عمومی نشان دادن محتواي ا •

 طرح تفصیلی، نظرخواهی از عموم مردم و مکتوب نمودن آنها
 .)Commin,2012(رتصویب طرح توسط شوراي شه •

 کند.ریزي و ابعاد ویژه آن را در سوئد نشان بیان میسطوح برنامه 6و  5، 4جداول شماره  
 

 سطوح برنامه ریزي و ابعاد ویژه (سطح ملی)-4جدول
 فرایندهاي مشارکت برنامه برنامه ریزي بخشی

 برنامه ریزي

 نهاد
 

 بعد
 D C B A 

طرح هایی براي  - - -
ها، راه هاي  راه

ریلی، بندرها، 
 فرودگاه ها و ...

فاقد 
 طرح

 اطالع رسانی
 عمومی

نظرخواهی 
مستقیم از 

 مردم

 براي قانون تهیه  پروپوزال
گیري در خصوص اجبار تصمیم

 رعایت قوانین

یع منابع براي زگیري در توتصمیم
 سرمایه گذاري زیرساخت

 هادر ایجاد طرحگیري تصمیم

 ملی دولت



 

  
 

 آموزش، 
 بهداشت

رفاه 
 عمومی،

 فرهنگ

آب، 
 انرژي

براي طرح هایی 
ها، راه هاي  راه

ریلی و غیره به 
صورت اولیه و 
مقدماتی براي 

 اجرا.

فاقد 
 طرح

 اطالع رسانی
 عمومی

مشارکت  
  عمومی در

ریزي برنامه
 زیرساخت ها

براي برنامه  هاایجاد خط مشی
 ریزي

مطابق با  مسئول ارائه اهداف ملی
 قانون محیط زیست

ایجاد طرح ها براي راه ها، راه هاي 
 ... ریلی و

 نهادهاي دولتی

 )Commin,2012مآخذ: (

 
 سطوح برنامه ریزي و ابعاد ویژه (سطح منطقه اي) -5جدول

 فرایندهاي مشارکت برنامه ریزي بخشی برنامه

 برنامه ریزي

 نهاد
 

 بعد
 D C B A 

 مشی ها براي برنامه ریزي خط عمومی اطالع رسانی فاقد طرح - - - -
براي اهداف ملی  مسئولیت تامین جزئیات

 ط زیستیمطابق با قانون مح

 تامین حکم و بیانیه براي طرح جامع

هاي تفصیلی توسعه مغایر تضمین اینکه طرح
 با منافع ملی نیست.

 ارتباط با طرح تفصیلی توسعه مصوب

هیات اجرایی 
 شهرستان

 منطقه

اي طرح منطقه    
شهرستان 

 استکهلم

اي در ریزي منطقهبرنامه
استکهلم،  شهرستان

مشارکت عمومی را دنبال 
 می کند.

 حمل و نقل عمومی مسئول
استکهلم مسئول برنامه شوراي شهرستان 

 اي در این استان است.ریزي منطقه

شوراي 
 شهرستان

 )Commin,2012مآخذ: (
 

 سطوح برنامه ریزي و ابعاد ویژه (سطح محلی) -6جدول
 فرایندهاي مشارکت ها برنامه برنامه ریزي بخشی 

 برنامه ریزي 

 نهاد 
 

 بعد

 D C B A سطح

اي بخشی هطرح تهیه - - -
براي تامین مسکن، 

ها، آب، انرژي، خیابان
 مدارس و غیره

، جامع هايتهیه طرح
تفصیلی، هاي طرح

ضوابط ناحیه و اعطاي 
 مجوز ساخت

ضوابط تفصیلی 
مشارکت عمومی 
 را دنبال می کند.

ریزي  مسئول برنامه
 نواحی آب و زمین

 محلی ها شهرداري

 )Commin,2012مآخذ: (
 
 

 گیريبحث و نتیجه
ریزي سه کشور ایران، یونان و سوئد بود. بر این ریزي شهري و جایگاه آن در برنامههدف اصلی این تحقیق، بررسی نظام برنامه 

رغم برخورداري از قدمت مطالعه کشور ایران نشان داد که علیاساس، ابتدا هر یک از کشورها به طور جداگانه بررسی شدند. نتایج 
ها وجود دارد. ریزي شهري، همچنان مشکالتی در روند تهیه و اجراي طرحسال برنامه 60ریزي مدون و حدود یک قرن در برنامه

 ها عبارتند از: مهمترین این چالش



 

  
 

 
ریزي فضایی این کشور عمدتا تحت تاثیر اتحادیه اروپا و قوانین متاثر از ساختار مشخص شد که نظام برنامهدر مطالعه یونان، 

ریزي در مقیاس شهر شامل باشد. برنامهمشارکت و حقوق شهروندي میسازي، تقویت تمرکز زدایی، خصوصیکشور از جمله 
تحوالت موجود در این کشور سبب شده است شود. می اقدام هايبرنامه و يراهبرد هايطرح ي،ساختار هايجامع، طرح هايطرح

 ریزي فضایی در مرحله گذار باشد.تا نظام برنامه
ریزي و ساختمان بررسی شهرسازي سوئد نشان داد که نظام شهرسازي فعلی این کشور متاثیر از دو قانون محیط زیست  و برنامه

شهري است. هاي توسعه ار در فرایند تهیه و تدوین طرحباشد که این امر بیانگر اهمیت محیط زیست و جایگاه توسعه پایدمی
ها در حوزه تدوین قوانین و اجراي آنها و همچنین مشارکت شهروندان در فرایند همچنین قوانین محلی، استقالل شهرداري

 باشد.هاي بارز شهرسازي کشور سوئد میها، از ویژگیسازي و تهیه طرحتصمیم
 اند.، با یکدیگر مقایسه شده7و شهرسازي سه کشور ایران، یونان و سوئد، در قالب جدول شماره ریزي در انتها، نظام برنامه

 
 ایران، یونان و سوئدمقایسه تطبیقی نظام برنامه ریزي  -7جدول

 سوئد یونان ایران موضوع

 1316دهه سوم قرن بیستم ( ریزيسابقه برنامه
 شمسی)

 اوایل قرن بیستم اوایل قرن بیستم

هاي و برنامه 1404 اندازچشم ریزي ملیبرنامه
  ساله 5توسعه 

هاي بخشی، فاقد در قالب برنامه هاي ملی متاثر از اتحادیه اروپابرنامه
 برنامه کلی

ریزي برنامه

 ايمنطقه
اي و آمایش هاي منطقهطرح

 استانی
 تنها منطقه استکهلم آتیکا -تنها منطقه آتن 

ریزي برنامه

 شهري
هاي مجموعه شهري، طرح
 هاي جامع و تفصیلیطرح

هاي هاي جامع، طرحطرح
هاي راهبردي، ساختاري، طرح

 برنامه اقدام

 طرح هاي جامع، تفصیلی توسعه، 

تعریف طرح متناسب با سطوح  نقاط قوت
 و تقسیمات کشوري

یکپارچگی ساختار اجرایی، استقالل 
اي و محلی در در سطوح منطقه
 به محیط زیستوضع قوانین، توجه 

وجود قوانین محلی، استقالل 
ها، توجه به محیط زیست، شهرداري
 مشارکت

نقاط ضعف و 

 هاچالش
فقدان قوانین محلی، استفاده از 
فرایندهاي قدیمی در تهیه 

 طرح، عدم مشارکت

تغییرات ناشی از تحوالت اقتصادي 
 و اجتماعی کشور

اي به جز هاي منطقهفقدان برنامه
 کهلمشهرستان است

 مآخذ: نگارنده
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