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مقدمه
طرح  هاي جامع و تفصيلي شهري ابزارهايي هستند كه برنامه  ريزان براي 
كنترل تغييرات در شهر از آنها استفاده مي نمايند. اين طرح  ها با وجود 
ــتوانه قانوني بهره مي  برند، عموماً ايجاد التزام قانوني براي  اينكه از پش
مجريان خود (شهرداري  ها) نمي  نمايند و بيشتر الزم  الرعايه هستند تا 
ــال هاي زيادي است كه در  ــاس با وجود اين كه س الزم  االجرا. بر اين اس
ــور ما از اين طرح  ها استفاده مي  شود، متأسفانه كارايي اين طرح  ها  كش
ــياري از موارد پايين  تر از حد قابل قبول بوده است. لذا ضرورت  در بس
بازنگري طرح  هاي گذشته در اين زمان الزم مي نمايد. بدين منظور اين 

مقاله به بازنگري يكي از طرح هاي جامع شهري مي پردازد.
تعريف طرح جامع

       مطابق قانون تغيير نام «وزارت آباداني و مسكن» به «وزارت مسكن 
و شهرسازي» در سال 1351، طرح جامع به صورت زير تعريف مي  شود: 
«طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتي كه در آن نحوه استفاده 
از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، 
اداري ،  كشاورزي و تأسيسات، تجهيزات، تسهيالت شهري و نيازمندي  هاي 
عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي، محل مراكز انتهاي خط (ترمينال)، 
فرودگاه  ها و بنادر و سطح الزم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات عمومي 
مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آن تعيين مي  شود. كليه 
موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر 
طبيعي، تهيه و تنظيم مي شود. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل 

تجديد نظر خواهد بود» (اسدي، 1380).
محتواي طرح جامع

رويه و مراحل تهيه طرح جامع، گذشته از مطالعات مربوط به منطقه و 
حوزه نفوذ شامل مراحل سه گانه زير است :

1 بررسي
2 تجزيه و تحليل و ارائه الگوهاي نهايي

3 تهيه طرح ها و برنامه هاي عمراني
ــامل شناخت ويژگي  هاي تاريخي، جغرافيايي، جمعيتي،  بررسي : ش

اقتصادي و خصوصيات كالبدي شهر است.
تجزيه و تحليل : شامل تعيين عملكرد و نقش اقتصادي، پيش بيني 

ــد كالبدي و توسعه شهر، پيش بيني  جمعيت آينده، ارزيابي روند رش
امكانات مالي براي اقدامات عمراني، برآورد كمبودها و نيازهاي مختلف 

در زمينه  هاي گوناگون عملكردهاي شهري و تعيين معيارها.
ــه  هاي مختلف در زمينه  هاي  ــامل نقش تهيه طرح ها و برنامه ها : ش
گوناگون كالبد شهر مانند؛ شبكه ارتباطي، تأسيساتي، كاربري زمين، 
درجه بندي خيابان  ها و پيش بيني تأسيسات و تجهيزات به اضافه ضوابط 
و مقررات شهري و ارائه پيشنهادها و توصيه  هاي خاص كه در يك گزارش 
ــود. به عالوه يك گزارش توجيهي حاوي نمودارها،  تدوين و ارائه مي  ش
جداول زمان بندي اولويت  ها و پيش بيني اعتبارات جهت اجراي طرح  ها 

و برنامه هاست (اسدي،1380).
مشكالت موجود در تعريف طرح هاي جامع

ــكل طرح هاي جامع، با مشكالت ساختاري، تعريفي  برنامه  ريزي به ش
و مفهومي فراواني مواجه مي  شود. به راستي هيچ برنامه  اي را نمي  توان 
ــع ناميد! زيرا همواره، عوامل يا جنبه هاي تازه اي پديد مي آيند كه  جام
ــتقيم  بايد مورد مطالعه و مداقه قرار گيرند. «طرح جامع» ترجمه مس
 «Comprehensive Plan» است و در اين اصطالح  «Plan»به «طرح» 

ترجمه شده كه درست نيست و واژه «برنامه» بايد به كار گرفته شود.
اگر اين اشتباه در ترجمه واژه Plan به فارسي تنها در حد يك ترجمه باقي 
مي ماند نيازي به تكرار بحث نبود، اما واقعيت چنين نيست. اين اشتباه در 
ترجمه كه شايد نه از سر سهو بلكه به سبب درك اشتباه آميز مفهوم اين 
ــد، پرداختن به چنين طرح  هايي را از آغاز  «طرح» ها صورت گرفته باش
ــت؛ زيرا تصور شده كه فقط جنبه كالبدي شهرها در  به بيراهه برده اس
اين طرح  ها منظور است. اين مشكل از اينجا ناشي مي شود كه پيش از 
اينكه «شهرسازي» به مفهوم امروزي خود رايج شود و متخصصاني چون 
كارشناسان اقتصادي و اجتماعي در تدوين طرح يا دقيق تر برنامه جامع 
ذي  مدخل شوند، صرفاً معماران و مهندسان دست اندركار شهرسازي بودند؛ 
زيرا در آن روزگاران عمده مسائل شهرسازي به ساخت و زيرساخت هاي 
شهر محدود مي  شد. در برنامه البته از مسائل كالبدي غفلت نمي شود و 
نبايد بشود و براي حل اين مسائل نيز بايد كوشش شود (مزيني، 1379).

مشكل مذكور در واقع به عبارت «طرح» در مفهوم طرح جامع باز مي  گردد. 
اما در مورد جامع بودن آن نيز مشكالتي وارد مي شود. چنان كه مي  دانيم 

اين مقاله به مرور داليل تحقق نيافتن طرح هاي شهري مي  پردازد. بدين 
منظور ابتدا مباني نظري طرح هاي جامع تعريف مي شوند، محتواي آنها 
بررسي و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت آنها، داليل عدم تحقق شان 
بررسي مي شود. سپس به عنوان نمونه موردي، طرح جامع شهر بانه 

مورد بررسي قرار گرفت تا ميزان تحقق اهداف آن سنجيده شود.
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جامـع»  «طـرح  واژه 
مسـتقيم ترجمـه 
 «Comprehensive Plan»

است و در اين اصطالح 
«طـرح»  بـه   «Plan»

ترجمه شده كه درست 
نيست و واژه «برنامه» 
بايد به كار گرفته شود. 
اين اشـتباه در ترجمه 
كه شايد به سبب درك 
اشتباه آميز مفهوم اين 
«طرح» ها صورت گرفته 
باشد، پرداختن به آنها 
را از آغاز به بيراهه برده 
است؛ زيرا تصور شده 
كه منظـور فقط جنبه 

كالبدي شهرها  است.
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نخستين بار برنامه طرح جامع از هلند و از آمستردام (1934 م.) آغاز شد. اما 
انديشه جامعيت برنامه  هاي شهري را شايد بتوان به «پارتيك گدس» نسبت 
داد كه بنا به گفته «لوئيس مامفورد»، انديشمند شهرسازي نزديك به روزگار 
ماست. گدس نخستين كسي بود كه توانست رابطه ارگانيك شهر و منطقه 
را بر اساس عوامل جغرافيايي، تاريخي، ساختاري كه در بُن روابط متقابل و 
پيچيده بين مردم، كار، مكان، آموزش، زيبايي شناسي و فعاليت هاي شهري 
قرار دارد بفهمد و تبليغ كند (مزيني، 1379). اما اين شكل از برنامه  ريزي ما 
ــوي كلي  گرايي و كلي  نگري سوق خواهد داد به شكلي كه امروزه در  را به س
بسياري از طرح  هاي جامع بخش  هاي اقتصادي يا اجتماعي ارتباط چنداني 
با كليت طرح  هاي جامع ندارند. «كريستوفر الكساندر» معتقد است، در طرح 
جامع كليات بيش از حد دقيق است و جزئيات از دقت كافي برخوردار نيست 
ــود كه بايد جاهاي خالي آن  ــي كودكان مي  ش و بنا بر اين مانند كتاب نقاش

رنگ آميزي شود (اسدي، 1380).
نكات مثبت طرح هاي جامع

طرح  هاي جامع با تمام نكات منفي  اي كه در برنامه  ريزي بلند مدت خود و در 
تهيه و اجرا نهفته دارند و موجب از اعتبار افتادن آنها در سال 58 مي  شوند، 
نكات مثبت و مفيدي را در تفكرات و برنامه  ريزي ايراني داشته است كه در 

ذيل، نمونه هايي از اين وجوه مثبت نام برده مي  شود :
 جلوگيري از هرج و مرج و بي  بندوباري در رشد و توسعه شهرها

 ايجاد ضوابط قابل توجهي براي كنترل فعاليت ها و عمليات شهرسازي
ــتن اين سنت ديرينه كه مالك زمين شهري به هر كيفتي بخواهد   شكس
مي تواند زمين خود را تفكيك، طبقه  بندي و ساختمان نمايد و ساختمان خود 

را براي هر كاري اختصاص دهد.
 كنترل زمين خواري (بر اساس مشهديزاده، 1373 و شارمند، 1378).

داليل ناكارامدي طرح هاي جامع
طرح  هاي جامع از آنجا كه با افق نگاه بلندمدت تعريف مي شوند با تنگناهايي 
مواجه مي  شوند. تغيير در هنجارها و ارزش هاي اجتماعي ناشي از تعيير انسان 
و جامعه در گذر زمان، از اعتبار و اهميت طرح  هاي جامع و اصوالً برنامه  ريزي 
ــي را كه بر اين نوع  ــز كالرك» ايرادهاي ــهري مي  كاهد. «جايل بلندمدت ش

برنامه  ريزي بلندمدت وارد مي  آيد، در پنج دسته تقسيم بندي مي  كند :
1 "اين برنامه  ريزي بسيار ايستا است و با سناريوهاي متكي بر رشد آهسته 
شهري سازگار شده است. طبق اين سناريوها مي  توان در متن يك طرح دراز 
مدت (محدود) و با برنامه  ريزي دقيق، سرمايه  گذاري  هاي عمده در زيرساخت  ها 
(نظير راه  ها و تأسيسات) و ديگر تأسيسات عمومي به عمل آورد". در حالي كه 
اصوالً در بسياري از كشورها از جمله ايران، به خاطر سرعت باال، چه از حيث 

رشد جمعيت و چه تحوالت اقتصادي بر برنامه  اي ايستا ايراد وارد است.
ــبي نظير جداسازي مناطق بر  ــتم برنامه  ريزي با ابزارهاي نامناس 2 "سيس
حسب كاربري زمين، مقررات تراكم و استانداردهاي شهرسازي و ساختمان 
متكي است. اين گزارش  ها اغلب بيش از اينكه منافعي عايد جامعه نمايند، 
ــهري در  براي آن هزينه به بار آورده  اند". اين  گونه ابزار  ها براي برنامه  ريزي ش
ايران هم مانند غرب كاستي  هاي خاص خود را بروز داد، به ويژه در استفاده از 
اين روش  ها و ابزارها عالوه بر برخي محدوديت  ها و ناكارامدي  هاي ذاتي  شان، 
ــرايط ايران وفقدان عزمي الزم براي بومي نمودن هم  عدم انطباق آنها با ش

مزيد بر علت بود.
3 "در اين  گونه برنامه  ريزي  ها تأكيد بيش از حد بر تهيه طرح اعمال شده و 
توجه چنداني به اجراي آن نشده است". اين همان نكته  اي است كه در بيشتر 
طرح  هاي كشور ما نيز خود را نشان داده است. زيرا در بيشتر اين طرح  ها بدون 
توجه به ضعف موجود در ضوابط و قوانين و مقررات مورد نياز براي اجرايي 

ساختن آنها و محدويت  هاي موجود در زمينه تشكيالت، سازمان و نهادهاي 
الزم توأم با ضعف سيستم مديريتي موجود باعث شده تا اجراي اين برنامه  ها 
با مشكل مواجه گرديده و بعضاً دست يابي به نتايج آنها امكان  پذير نباشد. در 
ــه اگر در همان حدي كه به ويژگي هاي طرح مي  پردازيم به چگونگي  حالي ك
اجراي آن هم فكر كنيم و قوانين مورد نياز سازوكارهاي متناسب با آن را نيز 
تدارك ببينيم شايد بسياري از اين برنامه  ها در حد طرحي بر كاغذ باقي نمانده 

و مشكلي از شهروندان ساكن شهرها بگشايند.
4 "به برنامه  ريزي اساساً همچون يك روش فني نگريسته  اند و به تنش هاي ذاتي 
موجود در اصول قضايي، حرفه  اي و سياسي دخيل در حقوق استفاده از زمين 
توجه چنداني نشده است". با اينكه به نظر مي  رسد اصول حاكم به عرصه هاي 
قضايي و سياسي در حوزه قابل مداخله و اثرگذار و قابل تغيير توسط مداخالت 
برنامه  ريزان شهري نباشند، يعني بنا به شرح وظايف شان هيچ مداخله  اي به نفع 
برنامه  هاي شهري در آن عرصه  ها نمي  توانند اعمال كنند. اما توجه به اصول حاكم 
بر آن حوزه  ها، مي  تواند حداقل ارائه طرحي واقع  بينانه  تر را براي شهرسازان ممكن 

سازد.
5 "برنامه  ريزي شهري به چگونگي تأمين نياز  هاي فضايي شهرها به جاي فرايند، 
ــن امر آن  را به پديده  اي  ــه صورت توليد محصوالت حاضر و آماده مي  نگرد. اي ب
بي  ارتباط به نيازهاي روزمره ساكنان و كار و كسب آنها در شهر يا مانعي بر سر 
راه تأمين و پيشرفت آنها بدل كرده است". فقدان ديدگاه نظري در اين عرصه به 
ويژه در ايران موجب شده تا برنامه  ريزان شهري به برنامه نه به عنوان يك فرايند، 
بلكه به نتيجه آن به عنوان محصولي آماده براي مصرف نگاه كنند. بروز چنين 
شرايطي به طور منطقي حاصل فقدان زيرساخت ها و نهادهاي الزم براي درك و 
اقدام براي برنامه ريزي در اين چارچوب فرايندي است. تأخير در ورود به دوراني 
كه نهادهاي الزم براي اين ديدگاه را فراهم سازد، مصرف نتيجه كار برنامه ريزان را 
به صورت محصول نهايي بسياري از كشورها از جمله براي كشورهايي در شرايط 

ايران، اجتناب  ناپذير مي  سازد (امكچي، 1382).
طرح  هاي جامع همچنين در دو زمينه با تنگناهايي مواجه بودند كه شوراي 
عالي معماري و شهرسازي با تكيه بر اين مشكالت و مسائل بر ضرورت بازنگري 

در اين طرح  ها تأكيد مي  كند :
الف) نارسايي  ها و تنگناهاي طرح جامع در تهيه

مي  بينيم ابتر ماندن گزارش  ها، نقشه  ها و پيشنهادهاي طرح  هاي جامع كه به 
قول «دزماند مك  نيل» يا در قفسه  هاى دفاتر شهرسازي خاك مي  خورند و يا 
ديوارهاي اين دفاتر را تزيين مي  نمايند، سال هاست كه در كشور ما نيز مشهود 
است. برخي از اين داليل عدم موفقيت در تهيه طرح  ها در ايران عبارت است 

از :
1 وسعت عرصه شهرسازي و پيوند طرح هاي شهري با طرح  هاي ملي  به طور 

كلي سياست هاي كشوري و نفع اقتصادي و سياسي كشور
2 فقدان كارشناسان شهرساز يا كمبود قابل مالحظه   آنان

3 تأكيد بر جنبه  هاي كالبدي شهرها در طرح  ها بدون آنكه تخصص  هايي چون 
اقتصاد، جامعه شناسي و حتي رفتارشناسي در نظر گرفته شوند و يا به اندازه 

كافي به شمار آيند.
4 فقدان ارقام و اطالعات الزم براي تبيين داده  ها كه در تدوين طرح به كار 

آيند.
5 در نظر نگرفتن پيامدهاي جنبي اجراي طرح  ها

6 عرضه   پيشنهادهاي كالبدي طرح ها صرفاً بر اساس نقشه ها و نمودارهاي دو 
بعدي و نه تصور «فرا دو بعدي» (مزيني، 1379).

ب) نارسايي  ها و تنگناهاي طرح جامع در اجرا
با استفاده از نتيجه مطالعه  اي1 در اين خصوص نارسايي  ها و تنگناهاي طرح 

«كريستوفر الكساندر» 
معتقد است، در طرح 
بيش  كليـات  جامـع 
از حـد دقيق اسـت و 
جزئيات از دقت كافي 
برخوردار نيست و بنا بر 
اين مانند كتاب نقاشي 
كه  مي شـود  كودكان 
بايد جاهـاي خالي آن 
شـود.  رنگ آميـزي 
فقدان ديـدگاه نظري 
در ايـن عرصه به ويژه 
در ايران موجب شـده 
تا برنامه ريزان شهري 
به برنامـه نه به عنوان 
يك فراينـد، بلكه به 
نتيجـه آن بـه عنوان 
محصولي آمـاده براي 
مصرف نگاه كنند. بروز 
چنين شرايطي به طور 
منطقي حاصل فقدان 
زيرساخت ها و نهادهاي 
الزم براي درك و اقدام 
در  برنامه ريزي  بـراي 
اين چارچوب فرايندي 

است.
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جامع دراجرا به عوامل زير تفكيك شده است :
الف) نارسايي  هاي ناشي از اهداف، خواست  ها و محتواي طرح  ها :
1 نارسايي طرح  ها در برآورد جمعيت و نيازهاي واقعي جمعيت

2 وجود نقص، ضعف و عدم دقت در تدوين ضوابط و مقررات و نيز عدم ارائه 
ضوابط مشخص براي ساخت و ساز در حريم

3 توجه به مناطق جديد براي توسعه و بال تكليف رها شدن بافت  هاي موجود 
و قديمي شهرها

4 بي  توجهي به نقش مردم و عدم مشاركت جدي مردم در اجراي طرح
5 نقش بازدارنده سخت  گيري  هاي طرح در زمينه تفكيك اراضي و ضوابط 
ــاختماني،  ممنوعيت  ها و  ــعه  ي فعاليت هاي س ــاز در راه توس ــاخت و س س

محدوديت  هاي دست و پاگير
ب) نارسايي و مشكالت پيراموني محيطي :

1 مشخص نبودن سياست  هاي شهرنشيني و توزيع جمعيت در كشور و نبود 
طرح  هاي ملي و منطقه  اي فرادست براي طرح  هاي جامع

2 رشد و توسعه ناهماهنگ و  غير متوازن شهرها در گذشته و پرخرج بودن 
اصالحات شهري و تأمين تأسيسات عمومي و اجتماعي

3  فقدان سازمان  هاي مشخص و مسئول براي اداره امور عمومي روستاها و 
هجوم روستاييان به شهرها

4  بخشي بودن برنامه  هاي عمراني در كشور و عدم تطبيق سيستم برنامه  ريزي 
طرح  هاي جامع با ماهيت ميان-بخشي سيستم برنامه  ريزي عمومي كشور

5  تقليل سرمايه  گذاري در شهرها به لحاظ شرايط خاص اقتصادي آن تاريخ
ج) نارسـايي  ها و تنگناهاي ناشـي از وجود ناهماهنگي و عدم ارتباط 

كافي بين ارگان  هاي اجرايي طرح :
ــازمان  هاي عهده دار  ــهرداري در زمينه ايجاد هماهنگي بين س 1 ضعف ش
وظيفه در تأمين خدمات مختلف شهري و نبود مكانيسم  هاي الزم براي اعمال 

هماهنگي
ــازمان  هاي زمين شهري و منابع  2 تعلق اراضي غيرخصوصي شهري به س

طبيعي و تفاوت نگرش و ديدگاه اين دستگاه  ها به اراضي شهري
3 عدم احترام دستگاه  هاي دولتي به طرح جامع و پيروي نكردن اين دستگاه  ها 

از ضوابط طرح ها و ...
د) نارسايي  ها و تنگناهاي مالي :

ــودن منابع درآمد  ــتمر نب ــهرداري  ها در جنبه  هاي مالي و مس 1 ضعف ش
شهرداري  ها

ــهرداري در اجراي  ــن تراز مالي براي طرح  ها و ناتواني مالي ش 2 عدم تدوي
پيشنهادها

3 تقليل كمك  هاي دولتي به شهرداري  ها و تأكيد بر خودكفايي شهرداري  ها
4 مالكيت خصوصي اراضي و تفكيك ثبتي اراضي حاشيه شهرها در گذشته 

و لزوم پرداخت غرامت در اجراي طرح  ها
ــت منافع ناشي از اجراي طرح  هاي  ــم  هاي الزم جهت برگش 5 نبود مكانيس

جامع به شهرداري و ...
هـ) نارسايي  ها و تنگناهاي مديريتي، سازماني و نيروي انساني :

1 ضعف شهرداري  ها در جنبه  هاي مختلف استخدامي، سازماني و مديريتي و 
نقص قوانين در اين خصوص

2 كمبود كادر متخصص شهرسازي در كشور و كم تجربه بودن كادر موجود، 
عدم امكان جذب اين نيروها در شهرداري به لحاظ محدوديت  هاي موجود در 

نمودار (Chart) تشكيالتي و نيز پايين بودن سطح دستمزدهاي پرداختي
3 محدوديت  هاي قوانين استخدامي كشور و شهرداري  ها در مورد پرداخت 
حقوق و مزاياي كافي به كادر متخصصين و جذب اندك نيروهاي موجود از 

سوي بخش خصوصي
4 عدم ايجاد تشكيالت اجرايي طرح در سازمان هاي ذي  ربط شهر

و) نارسايي  ها و تنگناهاي حقوقي و قانوني :
1 مقررات مال  االجاره و وجود حق سرقفلي (حق محل كسب) و نامشخص 
بودن ميزان آنها، در اين خصوص شهرداري هم بايد رضايت مالك را كسب نمايد 

و هم رضايت مستأجر را و اين امر مستلزم پرداخت غرامت زيادي است.
2 فقدان هرگونه قانون مشخص در خصوص كيفيت و طرز اجراي طرح  هاي 

جامع
ــهري و تفكيك ثبتي اراضي  ــترده در اراضي ش ــت خصوصي گس 3 مالكي
شهرها در گذشته. در اين خصوص ناهماهنگي هاي طرح  هاي تفكيك ثبتي 
ــهرداري با خرده مالكين، اجراي  ــازي و مواجه بودن ش با طرح  هاي شهرس

طرح  هاي شهري را با تأخير مواجه مي سازد.
4 فقدان سيستم مناسبي جهت توزيع عادالنه منافع و هزينه  هاي طرح  هاي 

جامع
ــود ضوابط و مقررات متفاوت و متناقض در خصوص باغات و اراضي  5 وج

كشاورزي شهرها و ... (شارمند، 1378).
سنجش ميزان تحقق طرح جامع شهر بانه

طرح جامع شهر بانه مصوب 1374 توسط مهندسان مشاور پژوهش و عمران 
تهيه شده است. اين طرح براي يك دوره ده ساله از زمان آغاز مطالعه تنظيم 
شده كه در نتيجه افق آن در سال 1383 بوده است. اكنون با پايان زمان اين 
طرح، الزم است تا بررسي شود كه در رسيدن به اهداف خود تا چه حد موفق 

بوده  است.
اهداف طرح جامع شهر بانه در نظام كاربري زمين به شرح زير است :

ــنهادي براي پيش بيني نيازمندي هاي جمعيت  1 تعيين نوع كاربري پيش
آتي

2 استقرار تراكم هاي پيشنهادي طرح جهت كنترل تجمع ساكنان محالت
3 ايجاد تناسب در تنظيم قطعات

4 حفظ سيماي شهر و بافت با ارزش كالبدي
5 جلوگيري از تداخل فعاليت هاي متعارض و متناقض

6 تأمين فضاهاي مورد نياز براي تأسيسات و اثاث شهري
7 كنترل بهره برداري نامحدود از زمين

8 تقويت همبستگي هاي اجتماعي
9 باال بردن روحيه و زيبايي شهر

ــي و ضوابط و مقررات  ــق اهداف باال در گرو تحقق پيش بيني هاي كّم تحق
هدايت كننده شهر است. به همين جهت پيش بيني سطح كاربري هاي شهر 
بانه در افق طرح و وضع موجود سال 1383 مقايسه شده است. در ادامه نقشه 
مقايسه وضع موجود شهر بانه در سال 1383 را با طرح آورده شده  است. جدول 
شماره (1) سطح كاربري ها و وضع موجود سال 1383 را نشان مي دهد. در 
اين ميان كاربري  هاي فضاي سبز عمومي و صنعتي كمترين ميزان تحقق را 
داشته اند كه اهميت آن پوشيده نيست. كاربري هاي بهداشتي و درماني نيز 

بيشترين ميزان تحقق را داشته اند.
به منظور تحليل يافته  هاي اين مقايسه و بررسي داليل اين عدم تحقق مي  توان 
به فقدان ساز و كارهاي اجراي طرح در طرح هاي جامع و تفصيلي اشاره كرد. به 
عنوان مثال در صورتي كه يك طرح جامع پيشنهاد كاربري آموزشي را بدهد، از 
آنجا كه طرح به دستگاه متولي آموزش (سازمان آموزش و پرورش) ابالغ نمي  شود، 
تا پيش از اقدام صاحب ملك براي كسب پروانه اقدامي براي تحقق اين پيشنهاد 
روي نمي  دهد. همچنين در صورت اقدام صاحب ملك براي دريافت دستور نقشه 
نيز، پس از مطالعه طرح و اعالم اين  كه كاربري پيشنهادي در اين محدوده آموزشي 

از نظـر شـوراى عالى 
معمارى و شهرسـازى 
طرح هاى جامع در تمامى 
زمينه هاى تهيه و اجراى 
طرح،  مسائل پيرامون 
هماهنگى  محيطـى، 
بين ارگان هاى مجرى، 
مسائل مالى و مسائل 
نيـروى  و  مديريتـى 
انسـانى با نارسايى و 

تنگنا مواجه بوده اند.
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است به صاحب ملك اعالم مي-شود كه براي گرفتن پروانه بايد درخواست تغيير 
ــازمان آموزش و پرورش مراجعه  كاربري دهد! در اين زمان صاحب ملك به س
ــت اين  ــده اس مي  كند كه از آنجا كه طرح به وزارت آموزش و پرورش ابالغ نش
اولين زماني است كه با طرح مواجه مي  شود. بنابراين فقدان سازوكار پيش  بيني 
شده در طرح براي اجراي نظام كاربري موجب تحقق پايين كاربري  ها مي  شود.

ــاس حكم ضوابط و مقررات  ــبكه ارتباطى، كوچه هايي كه براس از حيث ش
مشمول تعريض تا حد معيني هستند حتي اگر تصميم به اجراي طرح باشد، 
ــكوني ها عملي  ــيني يا تغيير مكان تدريجي مس در طول زمان و با عقب نش
مي شود. ولي محورهايي كه خارج از ضوابط و مقررات دستخوش تغيير عرض 
و يا امتداد طول مي شوند و يا محورهايي كه اصوالً پيشنهاد مي شوند تا ساخته 
شوند، در معرض بحث تحقق پذيري خواهد بود. در سطور زير به محورهايي 

كه ساخته نشده اند و به عبارت ديگر تحقق نيافته اند، اشاره مي شود.
ــياري از شهرهاي طراحي شده در سال هاى 60 تا 80  الف – بانه مانند بس
كه غالباً با دليل كافي و يا بدون دليل هركدام با يك مسير كمربندي تجهيز 
شده اند، داراي يك حلقه كمربندي در اطراف آن است. كمربندي هاي بانه به 

ميزان زير اجرا شده اند :
 كمربندي غرب و جنوب غرب و جنوب 15 درصد

 كمربندي شرق 20 درصد
 كمربندي شمال (بالل حبشي) 55 درصد

كمربندي بانه در گوشه شمال غربي تكليف چندان روشني ندارد. خيابان بسيار 
ــهر و امتداد خيابان شهرداري در  عريضي كه در آينده فقط به عنوان لبه ش
طرح تفصيلي مورد استفاده دارد، مي تواند در ضمن به عنوان يك كمربندي 
ــود. اين خيابان بدون اين كه مشكلي ايجاد شود مي تواند  در نظر گرفته ش
باريك تر شود و فقط به عنوان مرز محدودكننده شهر مورد استفاده قرار گيرد. 
از جانب ديگر حتي اگر عرض اين خيابان به 12 متر برسد باز هم امكان عبور 

دادن 1800 وسيله  نقليه در ساعت و در دو جهت را خواهد داشت.
لذا مي توان كمربندي فعلي را از محل تغيير جهت آن، به طور مستقيم به سمت 
ــتفاده نمود. عدم نياز به اين  ــمال ادامه داد و از آن به عنوان كمربندي اس ش
ــهر در ضمن ناشي از اين واقعيت است كه محله  كمربندي محدود كننده ش
مسكوني شمال   شرقي اصالً احداث نشده است و شهر نتوانسته است هنوز خود 

را به كرانه هاي محل احداث اين كمربندي برساند.
ــود كه از  بنابراين، اين امكان وجود دارد كه كمربندي بانه به ميداني ختم ش
محل برخورد خيابان بالل حبشي و خيابان سردشت به وجود آمده است. شاخه 
خياباني عريضي كه نقش محدودكننده توسعه شهري براي آن برازنده تر است 

تا كمربندي، مي تواند باريك تر شود.
ب –  ايجاد ميادين بزرگ شهري در بانه نيز مانند بسياري از شهرها در طرح 
تفصيلي ديده شده است. از مجموع شش ميدان وسيع كه در بانه پيشنهاد 
شده است (و اين به غير از ميادين موجود است) تنها يك ميدان يعني 15 

درصد از ميادين پيش بيني شده، احداث شده است.
ــيه رودخانه مسيرهايي پيش بيني شده ولي  ج – خيابان هاي مهم در حاش

ساخته نشده است.
د – تعريض كوچه هاي داخل محالت براساس ضوابط و مقررات با وجود اينكه 

همة محالت را پوشانده است ولي به مورد اجرا گذارده نشده است.
ــت بزرگ ترين عامل تحقق  اما به منظور تحليل يافته  هاي اين بخش الزم اس
نيافتن پيشنهادات را عدم توجه مشاور در فرايند تهيه به شهرداري به عنوان 
ــت. به همين جهت اجراي پروژه  هاي  مجري طرح و توان مالي اين نهاد دانس
مربوط به تأسيس و تكميل شبكه معابر به طورعمده خارج از توان مالي شهرداري 
است. اين امر از اينجا ناشي مي  شود كه  وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان 
كارفرماي مشاور در تهيه طرح، ارتباطي با فرايند اجرا ندارد. چنان  كه در بخش 
مباني نظري در خصوص نارسايي  ها و تنگناهاي مالي طرح هاي جامع و تفصيلي 

به موارد زير اشاره شد :
ــودن منابع درآمد  ــتمر نب ــهرداري ها در جنبه هاي مالي و مس 1 ضعف ش

شهرداري  ها
ــهرداري در اجراي  ــدم تدوين تراز مالي براي طرح  ها و ناتواني مالي ش 2 ع

پيشنهادها
3 تقليل كمك هاي دولتي به شهرداري ها و تأكيد بر خودكفايي شهرداري  ها

4 مالكيت خصوصي اراضي و تفكيك ثبتي اراضي حاشيه شهرها در گذشته 
و لزوم پرداخت غرامت در اجراي طرح  ها

ــت منافع ناشي از اجراي طرح  هاي  5 نبود مكانيسم  هاي الزم جهت برگش
جامع به شهرداري و ...

ميزان تحقق پذيري طرح (درصد)طرحافق طرح (1383)كاربري
1973261331072059/6مسكوني
10916313520080/7تجاري
17941331454657/0آموزشي

8993186512103/9بهداشتي و درماني
65378210118064/6 2اداري و انتظامي

346667112304/9صنعتي
4932611307543/6فرهنگي و مذهبي
324758267783/9فضاي سبز عمومي

7823211782566/4ورزشي
2140264222009696/4معابر

16486124063968/5تأسيسات و تجهيزات
--2975جهانگردي و پذيرايي و تفريحي

4312684827968652/1جمـع
جدول شماره 1- ميزان تحقق پذيري كاربري هاي طرح تفصيلي شهر بانه

در مورد طـرح جامع 
شـهر بانه فضاي سبز 
صنعتـي  و  عمومـي 
وكاربري هاي  كمترين 
بهداشـتي و درمانـي 
بيشترين ميزان تحقق 
را داشـته اند. فقـدان 
سـازوكار پيش بينـي 
شـده در طـرح براي 
كاربري  نظـام  اجراي 
موجب تحقـق پايين 
اين كاربري ها مي شود.
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2) مساحت ها در محدوده قانوني شهر در نظر گرفته شده است.

نتيجه گيري و جمع بندي
روند رشد شهر بانه و شكل گيري فضاها و خدمات در آن برايندي از تمايالت و نيازهاي مردم و قدرت مديريت شهري بوده است كه ميزان 
اختصاص اعتبارات براي اجراي پروژه هاي عمراني و مالكيت زمين در اين پارامترها بطور مستقيم دخيل است. در محدوده قانوني شهر بانه 
شاهد اراضي وسيع رها شده هستيم و اين در حالي است كه ساخت وسازهاي پراكنده اي خارج از محدوده قانوني انجام گرفته است. يكي 

از داليل آن ارزش زمين است كه به شكل گيري شهر كمك مي كند.
ضوابط و مقررات نيز از ابزارهاي شكل دهي شهر محسوب مي شود كه در صورت تعريف و اجراي درست، شكل و نقش شهر را به اهداف 
طرح نزديك مي كند. سازوكارهاي اجتماعي و اقتصادي و مديريتي شهر بانه، تا حدي آن را از اهداف طرح دور كرده است. لذا الزم است با 
تشخيص نيازها و پتانسيل هاي شهر، كشش توسعه در بخش هاي مختلف تعيين شود. بر اين اساس به طور كلي طرح جامع شهر بانه در 
بسياري از موارد كمتر از 60 درصد تحقق يافته است. اين امر را مي توان اوالً ناشي از فقدان ابزارهاي قانوني مورد نياز و ثانياً در نظر نگرفتن 
توان مالي شهرداري دانست. مواردي نظير اين امر كه با وجود انعطاف ناپذيري طرح تقويت مي شوند را بايد با استفاده از مشاركت گروه هاي 

ذي نفع و ذي نفوذ در طرح ها برطرف كرد تا طرح هاي شهري به تحقق بيشتري دست يابند.
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راهنما
ميادين اصلى

محورهاى عملكردى
محورهاى ارتباطى

بازار روز
فضاهاى سبز تفريحى

محالت
رودخانه

راسته هاى تجارى جنوب رودخانه  رشد كرده اند 
و مركز تجارى مدرنى در شمال رودخانه شكل 

گرفته است.

ــهر به دو صورت  بخش تجارى ش
ــوب  ــزى در جن ــته اى و مرك راس

رودخانه پيشنهاد شده است.
كمربندى براى سفرهاى عبورى و 
ــعه پيش بينس  محدود كننده توس

شده است.
ــه بانه كهنه  ــيه رودخانه و تپ حاش
به عنوان مكان هايى براى كاربرى هاى 
ــده  دي ــى  تفريح و  ــردى  جهانگ

شده است.

تفرجگاه پيرمراد و دكاتان تنها مكان تفريحى 
شهر محسوب مى شوند

راه هاى عبورى شهر از مركزآن مى گذرد.

سازمان فضايى وضع موجود

سازمان فضايى پيشنهادى طرح تفصيلى


