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 چکیده
. باشدیم لامیشهر ا یلیکامل طرح جامع و تفض یموانع اجرا یبندو رتبه ییشناسا ق،یتحق نیهدف ا

 قاتیجمع آوری اطلاعات، از نوع تحق یو از نقطه نظر چگونگ یپژوهش بر اساس هدف، کاربرد نیا

نفر از  08که شامل  یفی. جامعه آماری شامل دو بخش است بخش کباشدی( میفیک-ی)کم ختهیآم

 222به تعداد  لامیا یشامل کارکنان شهردار یو بخش کم لامیشهر ا یو اعضاء شورا یشهردار ارشناسانک

 ییحتوام ی وصور ییکه روا دیها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردداده یگردآور ی. براباشندینفر م

 نیکه ا د،ید( محاسبه گر38/8کرونباخ پرسشنامه )آلفای  بیشده است. ضر دییتوسط استاد راهنما تأ

نسخه  زرلیو ل 22نسخه  spssافزار از نرم هاهیآزمون فرض ی. براباشدیقابل قبول م یاز نظر آمار بیضر

 یمنظور بررسبه رنفیاسم-مورد استفاده آزمون کلموگروف یآمار یهااستفاده شده است. روش 2/0

 جهت یفاز یدلف کیها و از تکنهیفرض یبه منظور بررس یآزمون معادلات ساختار ها ونرمال بودن داده

 یاجرا موانع یهاشاخص یبار عامل ،یعامل لیتحل جهیبندی متغیرها استفاده شده است. بر اساس نترتبه

 باشندیم 39/8بزرگتر از  زیآنها ن یمعنادار بیو ضرا 28/8بزرگتر از  لامیشهر ا یلیکامل طرح جامع و تفض

 ،ییو اجرا یلیتفص یهاطرح هیدر ته ریخأت ،ییتمرکز قدرت و امکانات اجرا ها شامل: نبودلذا همه مؤلفه

 ،ینبود مشارکت محل ،یهاو سازمان لاتیبا طرح و کارا نبودن تشک یخاص طرح، برخورد انفعال یژگیو

 لامیشهر ا یلیکامل طرح جامع و تفض یموانع اجرا شاخص 22و همه  نیمشکلات مربوط به تملک زم

تأثیر  نیکمتر 228/8با وزن  نیها، مشکلات مربوط به تملک زممؤلفه یبنداند. با توجه به رتبهشده دأییت

 یتأثیر بر اجرا نیشتریب 022/8با وزن  یهاو سازمان لاتیبا طرح و کارا نبودن تشک یو برخورد انفعال
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 مقدمه

وجه شده است، ت لیتبد رانیدر حال توسعه مانند ا یکشورها یبرا یکه امروزه به معضل ینیروند شهرنش شیافزا

که خطوط و اصول  یجامع شهر یهاسازد. طرحیرا دوچندان م یشهر ۀتوسع یهاطرح ۀنیبه یالگو نیبه تدو ژهیو

 شهرها و دیه با تحولات جدهمواج یرا برا ازمل ییکردند، هم اکنون کارآیشهر را در گذشته مشخص م ۀتوسع یدیکل

از حالت  یشهر یزیربرنامه ،یدر سطح جهان ریاخ ۀدر طول چند ده گرید یاند. از سوشهروندان از دست داده

نگ با تنگات یاکرده است که رابطه دایارتقاء پ یارشته انیدانش م کیبه سطح  یها و فنون کاربرداز روش یامجموعه

 یعموم طیتحت تأثیر شرا یاو منطقه یشهر یزیربرنامه ستم،یقرن ب لیدارد. در او یو علوم اجتماع یلسفف یهاهینظر

کل ش کایدر اروپا و آمر «یلیتفص -جامع یهاطرح یالگو»به صورت  یعقلان یزیربرنامه ۀشینفوذ اند ریآن زمان و ز

شد که شهر و مسائل یو مسلط در جهان داشت. در واقع تا آن زمان تصور م ریفراگ ینقش 8398گرفت که تا حدود دهه 

شهرها،  یدگیچیقابل کنترل است. اما، با گذشت زمان، پ یبه کمک تعقل و علوم شناخت گرید ۀدیمانند هر پد زیآن ن

آمدن  دیو نوع مداخله در ساختار و عملکرد شهرها، موجب پد زانیو حساس بودن م یشناخت یمحدود بودن ابزارها

 رییغت نیا یاز محصولات اصل یکی یراهبرد-یساختار یزیربرنامه یعرصه گشت که الگو نیدر ا یدیجد یهاهینظر

 زییرکاربرد برنامه یشهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه در پ عیسر رشد(. 82: 8003 ،ی)غمام تفکر است

از سوی  یابزار کنترل کیعنوان شهری به زییردوم موجب شد تا برنامه یاقتصادی و تئوری نوسازی بعد از جنگ جهان

در  ،یتوسعه شهر یهاطرح ییو محتوا ینظام فکر تحول(. 9: 8030 ر،یقرار گیرد )پاکش رشیتصمیم گیرندگان مورد پذ

 یشهر یهاها و تراکمیکاربر قیو مشخصات دق ییکه محصول آن طرح نها یاز نگرش جامع سنت ستم،یطول قرن ب

 یریپذانطباق تیتوسعه که قابل تیهدا یها و راهبردهااستیس یبا محصول اصل یساختار-یراهبرد یهااست تا طرح

 نیداده است. با ا هیشهرها ارا یزیررا در برنامه یتریتر و عملیمنطق ریکند، مسیم جادیرا ا یو مکان یانزم طیبا شرا

 اند نهدهینام یزیربرنامه دیآن را سندروم جد یکه برخ یشهر یهاطرح یریپذعدم تحقق لیاز دلا یاحال، بخش عمده

است.  یتوسعه شهر یهاطرح یو قانون ییاز نقص نظام اجرا یناشبلکه  یزیربرنامه کردیو رو هیاز نقص نظر یتنها ناش

 نیوانتناقض در ق ایابهام  ،یو خصوص یعموم تیمربوط به مالک نیاز جمله قوان یو مقررات شهرساز نیدر قوان یینارسا

ها و تیکمسئله مال ن،یزم یبورس باز ،یتخلفات ساختمان ت،یبا حقوق مالک یتوسعه شهر یهاو مقررات مقابله طرح

 یو قانون ییاز منظر نقص نظام اجرا ران،یا یدر شهرها یتوسعه شهر یهاحقق طرحعدم ت لیاز دلا تیجمع عیرشد سر

 یهستند که نهادها یعمومًا تنها سند ،یضوابط و مقررات شهر ران،یا یاند. در غالب شهرهاها عنوان شدهطرح نیا

ن آ تیدهند و ملزم به رعایمورد استفاده قرار م یدهندگان شهرعنوان توسعهبه یشهروندان و بخش خصوص ،ییاجرا

و تأثیر آن در ضوابط و مقررات  یشهر یهابرنامه و طرح هیته ندیفرا تیرغم وجود اهمیکه، عل یهستند. در حال

و  هطالعم یهاو نقد روش یابیارز هیدر سا یدر ضوابط و مقررات شهر یو بازنگر یابیعموماً توجه به ارز ،یشنهادیپ

وسعه ت یهاضوابط و مقررات توسعه با اهداف طرح یریپذانطباق یماند. و لذا کمتر به چگونگیم یباق یزیربرنامه

مطالعات  الگوی(. 2: 8039 ،یادی)ص شودیپرداخته م یضوابط و مقررات ساخت و ساز شهر یاجرا یو چگونگ یشهر

و مدل شهرسازی شناخته شده  8328رات و القائات شهرسازی دهه ثیر تفکأتحت ت کاملاً 8008تا سال  رانیشهری در ا

سعه تو زییرهای اخیر، برنامهاست. در دهه یطرح جامع و طرح تفصیل ای یعقلان -جامع زییربرنامه یعنیدوره  نیدر ا

 گونه تحولات را درنیکشور ا زییرمواجه شده است که لازم است نظام برنامه دو عمل خو هیدر نظر یشهری با تحولات

ریزی شهری خواه ناخواه با این معیار تاریخی برنامه در(. 02: 8032)کلهرنیا،  های شهری لحاظ کندتهیه و اجرای طرح
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ارای تر و دها در مجموع برای پاسخگویی به نیازهای شهر و شهروندان پایدارتر، ضروریحلروبه رو هستیم که کدام راه

 جراییای اهتعریف اولویت ها وریزی شهری تشخیص ضرورتهدف برنامه ستند. در واقع مبنای کار ووری بیشتر هبهره

ت، ریزی شهری اسهای جامع که نمونه و تبلور حرفه برنامهها جهت رسیدن به یک شکل پایدار شهری است. طرحبرنامه

ها که درلنگه در ایران شروع شده است. از این طرحبا تصویب طرح بن 8022از سال  در آمستردام هلند و 8302از سال 

 شود که؛ سندیشوند به این صورت یاد مییاد شده تهیه می عیارهایبا هدف توسعۀ سامانمند شهر و پاسخ دادن به م

هاد شهروندان پیشنهای ممکن را با توجه به شرایط شهرها و نیازهای حلالاجرا که بهترین راهاست مصوب، قانونی و لازم

همواره شیوۀ تهیه و اجرای  ،ها در عمل با توفیق لازم همراه نبودهکرده است. در ایران از آنجایی که پیشنهادات این طرح

ها در نظام گرداب رسمی تهیه و ارجاع خلاصه شده آن از طرف کارشناسان به دلایل مختلفی نقد و عنوان شده که طرح

مطابقت آن با شرایط محلی خبری نیست. با توجه به این انتقادات علیرغم تغییراتی که در برخی ها و و از کیفیت طرح

های مطالعاتی آن صورت نگرفته است. این ها به وجود آمده، هیچ تغییری در روشعنوان طرح رهای زمانی داز دوره

های اشد، این طرز تفکر در تهیه و طرحبندی درست از مسأله ببدان معناست که اگر حل یک مساله مستلزم صورت

باتوجه به رشد  ر،ی(. در سده اخ802: 8032و همکاران،  ریزاده دلنی)حس شهری ایران مورد استقبال قرار نگرفته است

در شهرها و  یآورو سرعت توسعه دانش و فن یشهر یروزمره زندگ اجاتیو احت ازهاین شیو افزا تیجمع عیسر

 ریناپذناباجت یرشد و توسعه شهرها امر یتوجه به چگونگ ،یانسان یستیز یهاشدن مجتمع دهیچیپ باتوجه به نیهمچن

ا که از ر یفراوان یو اجتماع یاقتصاد یهابیبزرگ، آس یدر شهرها ژهیبه و مطلق، یختگیخودانگ تیحاکم رایاست. ز

از  یجامع شهر یهاطرح هیته استگذارانیکند. سیم لیشوند به جامعه تحمیم یشهر ناش ییو فضا یاغتشاش کالبد

در ابعاد،  یکل صولا دیجامع هر شهر، با ینمودند که پس از بررس دیضرورت را حس کردند و تأک نیهمان ابتدا ا

تا ضمن  د،شون نییشهر تع یهاشاخص و ارهایمع هیبه همراه کل یتیریمد و یاقتصاد ،یطیمح یکالبد ،یفرهنگ یاجتماع

است  یاکه چند دهه زیکشورمان ن دیجد یحفظ شود. شهرها زین یهر شهر، منافع عموم یآمدن نظام کالبد به وجود

طرح،  هیو ته سیسأاند، بعد از گذشت چند سال از تکشور باز کرده یزیرو برنامه یخود را در نظام شهرساز یجا

 قیطر نیباشند که از ایخود م یتوسعه شهر یهاموارد موجود در طرح یترمهم یریپذتحقق زانیدر م یابیارز ازمندین

: 8039 ران،و همکا یلی)سرخ شوند تیهدا حیصح ریدر مس یابیها مشخص شده و پس از علتها و عدم تحققیکاست

ه همان میزان کبه »، ذکر این جمله از فرانسیس تیبالدز، اهمیت و ضرورت مسأله را به خوبی مشخص کند شاید(. 7

می در های علکنند، استفادۀ اصولی از روشهای اقتصادی و تکنولوژیکی جایگاه جهانی جوامع را تعیین میپیشرفت

وجود سابقه  با(. 20: 8030)خسروشاهی،  «رهاستکشو دهندۀ درجۀ پیشرفت و عقب ماندگیساماندهی شهرها نیز نشان

 د.باشنیحوزه م نیدر ا یاریمشکلات بس یکشور ما دارا یصورت مدون، شهرها به یشهر یزیرساله برنامه 78از  شیب

 رانیدر ا نینو ینمود شهرساز نیمند شهرها و آشکارترنظام یو سامانده تیابزار هدا نیترمهم یجامع شهر یهاطرح

کشور به کار  یشهرها ییفضا یکالبد یهاییدر مواجه با نارسا یشمس 8028 یشوند که از اواسط دههیمحسوب م

 نیا یجراو ا هیکه در ته ییهابیو فراز و نش یشهر یتوسعه یهاقرن سابقه طرح میبه ن کینزد رغمیشدند و عل گرفته

تاکنون  جامع یهاطرح تیتحقق اهداف و موفق یدر راستا یتیریمد یبه مثابه ابزار یابیارز ندیها وجود داشته، فرآطرح

نشده  ییاشناس یطور علمنقاط قوت و ضعف آنها به ن،یاست. بنابرا افتهین یزیرمناسب و لازم را در نظام برنامه گاهیجا

 یهاکمبود ،یشهر یمختلف توسعه یهاطرح هیتداوم ته رغمیو عل افتهیانعکاس ن یزیرو بازخورد آن در نظام برنامه

 لین یبرا ن،یکشور است، همچنان پابرجا مانده است. بنابرا یزیربرنامه ندیدر فرا یابیارز فقودهاز حلقه م یمزبور که ناش
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 یهابه خصوص طرح یتوسعه شهر یهاطرح یابیارز ات،یبر واقع یمستمر، منعطف و مبتن ا،یپو یزیربرنامه کیبه 

به دلیل سرعت تحولات کالبدی  لام،یگرفت. شهر ا دهیآن را ناد تیتوان اهمیکه نم یاست ضرور یگام ،یجامع شهر

ده در آن ش شیدهیاز پیش اند زییرهای توسعه شهری و برنامهنیاز به داشتن طرح ری،یپذو اقتصادی و نیز روند جمعیت

رسید و اکنون با گذشت دوره  بیبه تصو 8073منطقه بود که در سال  یها، طرح تفصیلطرح نیاز ا یکیضروری است. 

ها شود. با توجه به نقش و اهمیت این طرحیآن احساس م رییپذمیزان موفقیت و تحقق یابیساله طرح، نیاز به ارز 82

بینی در توسعه موزون و هماهنگ شهرها و با علم به اینکه هدف از تهیه هر طرحی انتظام بخشیدن به وضع موجود و پیش

 نیرتمهم به شناساییپژوهش حاضر لام،یها در ایران و از جمله اشهرهاست، به علت عدم توفیق این طرح نیازهای آینده

 ز:پردازد. لذا سوالات تحقیق عبارتند ابندی آنها میو رتبه لامیدر شهر ا ییلضعوامل مؤثر در عدم تحقق طرح جامع و تف

 ؟موانع تحقق طرح جامع و تفضیلی شهر ایلام کدامند-8

 ؟بندی این عوامل چگونه استرتبه-2

 

 نظری و پیشینۀ پژوهشمبانی

 طرح جامع

آن  فیوظا نییو تع یو مسکن به وزارت مسکن و شهرساز ینام وزارت آبادان رییقانون تغ 8از ماده  2بند  طبق

است که در  یطرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدت» شده است: فیتعر نی( طرح جامع چن8020 ریت 89)مصوب 

أسیسات ت ،یو کشاورز یادار ،یبازرگان ،یصنعت ،یمسکون یهامربوط به حوزه یبندو منطقه یآن نحوه استفاده از اراض

( و نالیخط )ترم یو محل مراکز و انتها یارتباط یخطوط کل ،یشهر یعموم یازهایو ن یشهر لاتیو تسه زاتیو تجه

 و یبهساز ،یمناطق نوساز یعموم لاتیو تسه زاتیتأسیسات و تجه ادجیا یها و بنادر و سطح لازم برافرودگاه

ه ضوابط مربوط ب نیموارد فوق و همچن هیو ضوابط و مقررات مربوط به کل شودیم نییآن تع همربوط ب یهاتیاولو

 دیجدت . طرح جامع شهر، بر حسب ضرورت، قابلگرددیم میو تنظ هیته ،یعیو مناظر طب یخیتار یحفظ بنا و نمادها

ساختار  یبازنگر یاست برا یدرباره طرح جامع گفته شده: طرح گرید یمأخذ در(. 83: 8003)غمامی، « نظر خواهد بود

بهداشت،  یو ارتقا جیجامعه که به منظور حفظ و ترو یرشد و ترق یاهداف کل فیتوسعه و تعر یهاشیگرا نییشهر، تب

 نیتدو یو ضوابط هاآنها استاندارد یارائه نموده و در جهت اجرا ییهااستیو س شنهادهایپ ،یآموزش و رفاه عموم

 . دینمایم

 

 طرح تفضیلی

 یاحطر یمفصل و انجام اقدامات جزء به جزء و مناطق و محلات شهر یهابرنامه میتنظ قت،یدر حق یلیطرح تفص 

ها طرح نی. با استفاده از اشودیم نییتع اتیبا مشخص کردن جزئ یشهر یخدمات و فضاها ،یلیآنهاست. در طرح تفص

 ییاجرا یزیردر برنامه تویرا کم کم و برحسب اول هابرنامه نیکرد و ا نییرا تع یمشخص بخش عموم یهابرنامه

و مسکن به  ینام وزارت آبادان رییتغ کیماده  0تداوم داشته باشد. در بند  دیبا یلیمنعکس نمود. طرح تفص یشهردار

است  یعبارت از طرح یلیشده است: طرح تفص انیب نیچن یلیطرح تفص 89/2/22صوب م یوزارت مسکن و شهرساز

در سطح محلات مختلف شهر و  یشهر یهانیو طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زم یو ضوابط کل ارهایبراساس مع

و  تیتراکم جمع زانیشبکه عبور و مرور و م یلیو تفص قیاز آنها، وضع دق کیهر یبرا نیزم قیو مساحت دق تیموقع
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 و یو توسعه حل مشکلات شهر ینوساز ،یمربوط به مناطق بهساز یهاتیاولو ،یشهر یدر واحدها یتراکم ساختمان

ک براساس مدار تیها و مشخصات مربوط به مالکو نقشه شودیم نییدر آن تع یمل مختلف شهرواع و هیکل تیموقع

طور تفاوت دارد. آنچه در طرح جامع به اتیبا طرح جامع، در جزئ یلیطرح تفص ی. محتواگرددیم میو تنظ هیته ،یثبت

خص و مسکن شده، مش ینام وزارت آبادان رییکه در قانون تغ یفیبا توجه به تعر یلیتفصطرح  یآمده در محتوا یکل

، ردر سطح محلات شه یشهر یاراض یکاربر یطرح جامع، چگونگ یو ضوابط کل ارهایطرح براساس مع نی. اگرددیم

 ،یشهر یدر واحدها کمترا ت،یتراکم جمع زانیشبکه عبور و مرور و م قیاز آنها، صورت دق کیهر یبرا قیمساحت دق

 نییرا تع یعوامل شهر هیکل تیو موقع یمراحل مشکلات توسعه شهر ،یو نوساز یمربوط به مناطق بهساز تیاولو

ها، ا، سرانههمساحت ،یارتباط یهاشبکه ،یاراض یکاربر یهاعبارت است از نقشه یلیطرح تفص ی. در واقع محتواکندیم

مراجع  بیطرح شده است و به تصو یلیطرح تفص هیاز ته شیجامع شهر که پ حطر ییو اجرا قیو ضوابط دق ارهایمع

 .(2: 8030 ر،یاست )پاکش دهیرس یرسم

 

 پیشینه پژوهش

ود. شمطالعات طرح جامع و تفضیلی در ایران و در شهرهای مختلفی انجام شده است که به چند نمونه آن اشاره می

 یهادر بافت یو نوساز یبهساز یهاطرح یموانع اجرا ییبا عنوان، شناسا ی(، در پژوهش8037) و همکاران یقدم

 نیا یثر در عدم اجراؤم یو حقوق یفرهنگ یاجتماع یکالبد یبه موانع اقتصاد ،یشهر سار میبافت قد یفرسوده شهر

 یارو معم یشهرساز یهاکننده طرحهیته نیو مشاور نیمسئول کارشناساننقطه نظرات  یآورپردازد و با جمعیها مطرح

بهبود  یبرا یشنهادیپ یو راهبردها هایاستراتژ تی. در نهادیگرد یمارآ سهیمقا یانمونه کی یزمون تآو با استفاده از 

 .شودیارائه م رانیشهر در شمال ا نیا میبافت قد

جامع  یهاطرح یریپذعوامل اثرگذار بر عدم تحقق یابیبا عنوان، ارز ی(، در پژوهش8037) و همکاران یآبادیزنگ

در  ی(، سعزیشهر تبر 9منطقه  یفرهنگ –یخی: محور تاریمربوط به آن )مطالعه مورد یهاو چالش رانیدر ا یشهر

محور  9منطقه  یطور موردپژوهش به نینمود. در ا یشهر عجام یهاطرح یریپذعوامل اثرگذار بر عدم تحقق ییشناسا

 قرار گرفته است. سرانۀ یمنطقه مورد بررس نیطرح در ا تیموفق زانیو م زیطرح جامع شهر تبر یفرهنگ -یخیتار

ه قرار گرفت لیو تحل یو وضع موجود مورد بررس یشنهادیطرح و افق پ ۀیمختلف در منطقه در زمان ته یهایکاربر

 یرۀ زمانها با در نظر گرفتن کمبودها در سه دومنطقه، ابتدا سرانه نیطرح در ا یریتحقق پذ جیبه نتا یابیدست یرااست. ب

مختلف  یهایکاربر کیبه تفک 8000و وضع سال  8000در سال  یشنهادی(، افق پ8070وضع موجود آن زمان )سال 

و  است افتهیمحدوده تحقق ن نیدهد که طرح جامع در ایپژوهش نشان م نیحاصل از ا جی. نتااست بحث شده یاراض

( ینفر 928888 یبی)اختلاف تقر یتیمحاسبۀ نادرست تحولات جمع -8شده است:  انیراستا نما نیدر ا ریز یهاچالش

مناطق و  یریپذتیعدم تحقق جمع -0( یشنهادیمحور پ 2محور از  2) یسلسله مراتب مراکز شهرعدم تحقق  -2

 شهر(.  ی)شمال شرق یشنهادیپ یهاتبع آن عدم تحقق تراکم بهو  یمحلات شهر

گان، خوراس اصفهان، ی: مطالعه موردرانیا در یلیتفص یهاتحقق طرح یبا عنوان، بررس ی(، در پژوهش8037)ی میابراه

 شهرها طرح جامع یو مصوبات مربوط برا نیبه موجب قوان رانیشهر، شهرضا، کاشان، مبارکه، نشان داد که درا نیشاه

صورت نها بهآ جامع است و در یهاطرح یزیربرنامه یسنت هینظر رب یها مبتنطرح نیا هیته یوهیش شودیم هیته یلیو تفص

 هیته یهامشکل طرح نیبزرگتر شودیمشخص م یلیتفص یهاقالب نقشه در نیمجاز زم یکاربر تیوضع یکامل و قطع
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 یادیز یهاشوند بلکه خسارتیآنها محقق نم هیاندک آنها است و لذا نه تنها اهداف ته یریپذتحقق وهیش نیشده با ا

فروش  و دیخر حقوق مالکانه اعم از عییه تضب توانیها مخسارت نیجمله ا که از شودیم لیتحم زیبرشهر و شهروندان ن

 یهارحط یریپذتحقق یاجمال یبررس .اشاره نمود یشهر یهایزیرشدن برنامه ینیرزمیو ز یبردارو نقل و انتقال و بهره

 از یتواند مصداق خوبیمختلف م یهاکاشان مبارکه با اندام رضاشهر شه نیاصفهان خوراسگان شاه یشهرها یلیتفص

 باشد.  یتیو جمع یسطوح مختلف شهر ها دراندک طرح یریپذتحقق

: طرح جامع شهر ی)نمونه موردی جامع شهر یهاطرح یریپذتحقق یابیبا عنوان، ارز ی(، در پژوهش8039)ی صیاد

رح به اشتغال مدنظر ط دنیو رس تیدرخصوص جذب جمع سیدهد که شهر پردینشان م قیتحق جی(،. نتاسیپرد دیجد

مسکن موفق  یهارساختیز نیمأشهر درخصوص ت نیا نیعقب مانده است. همچن اریاز برنامه و هدف طرح جامع بس

نتواسنته مطابق  ... و یفرهنگ ،یحیتفر ،یورزش یهایامکانات مانند کاربر ریسا نیمأعمل نموده اما درخصوص ت

 باشد. یخصوص م نیا در یبهتر یزیربرنامه ازمندیها عمل کند و نینیبشیپ

ه توسع یهاطرح یدر ناکام یبر نقش تخلفات ساختمان یلیبا عنوان، تحل ی(، پژوهش8039) و همکاران یلیسرخ

 ضوابط و مقررات توسعه یاجرا یهاچالش یبا هدف بررس یلیتحل -یفیروش توص قیکلانشهر تهران، از طر یشهر

رداختند. از پ یتخلفات ساختمان تیو وضع طضواب نیا یاجرا یچگونگ لیو تحل یابیدر کلانشهر تهران، به ارز یشهر

 یاز زمان اجرا ،یشهردار یمال ییضوابط طرح جامع اول تهران تا خودکفا ی: از زمان اجرایرو چهار بازه زماننیا

ابط شهر تهران تا ابلاغ ضو یزیرضوابط برنامه هیاصلاح یفروش تراکم تا اصلاح ضوابط شهر تهران، از اجرا استیس

 یاختمانبروز تخلفات س لیدلا ن،یقرار گرفته است. همچن یابیشهر تهران و پس از آن مورد ارز کپارچهی یلیطرح تفص

 ریظناز آنست که عوامل  یحاک جیواقع شده است و نتا لیمورد تحل یتوسعه شهر یهاطرح یو تبعات آنها در ناکارآمد

و  شهر، نواقص ضوابط یو اقتصاد یاجتماع تربس ،یتوسعه شهر یعیطب یهاشیها و گراتیو محدود یکالبد نهیزم

ر د یعلل بروز تخلفات ساختمان نیتراز مهم توانیناکارآمد را م یشهر تیریمد ستمیمقررات ساخت و ساز و س

 کلانشهر تهران برشمرد.

های جامع شهری ثر در ناکارآمدی طرحؤبا عنوان، بررسی عوامل م ی(، در پژوهش8032) زاده دلیر و همکارانحسین

ثر در امر خدمات شهری، نحوۀ ؤطرح جامع تبریز(، با علم به اینکه عدم هماهنگی سازمان های ممطالعه:  )مورد ایران

ی داشته، با تکیه بر مطالعات میدانی، ها تأثیر زیاداین طرح یها و عدم مشارکت مردم در ناکارآمدتهیه و اجرای طرح

دهد که میان عدم وجود ای پیرامون موضوع بحث کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میاسنادی و کتابخانه

 متقابلها با ناکارآمدی آن ارتباط مدیریت واحد شهری، شیوۀ تهیه و اجرا و هم چنین عدم دخالت مردم در تهیه طرح

 .وجود دارد

 یتوسعه شهر یهادر طرح نیزم یکاربر یریپذتحقق یابیبا عنوان، ارز ی(، در پژوهش8032) محمدنژاد و همکاران

ح میزان موفقیت طر یابیبه ارز ،یتحلیل -ی تهران(، با استفاده از روش توصیف 22منطقه  یلی: طرح تفصمطالعه )مورد

 28کاربری بالای  2شده در طرح، فقط  یابیکاربری ارز 82که از ج نشان داد یتهران پرداخته شد. نتا 88منطقه  یتفصیل

و عدم اجرای قوانین، بورس بازی زمین، مسئله مالکیت ها و  یچون تخلفات ساختمان یدرصد محقق شدند که عوامل

 برایدر سطح کلان و خرد  ییراهکارها ت،یجمعیت در عدم تحقق طرح مذکور نقش داشتند. در نها عیرشد سر

 کاربری زمین در منطقه مورد مطالعه ارائه شده است.  زییربرنامه
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 یاهبردر -ی ساختار یزیربرنامه یالگو ینیگزیجا یو امکان سنج یبا عنوان، بررس ی(، پژوهش8038) زاده مقدماسالی

 یهاطرح ینیگزیجا یسنجبا هدف امکان ،یاسهیمقا -یقیتطب یا: مطالعهرانیدر ا یجامع شهر یزیربرنامه یبا الگو

جامع  یزیربرنامه یدهند که اولاً الگوینشان م جی، نتایقیتطب یکردیبا رو یجامع شهر یهابا طرح یراهبرد -ی ساختار

ازم ل تیو کفا ییدارد فاقد کارآ یشهر ۀعمل توسع ۀو هم در عرص ینظر یکه هم در مبان یاساس یهانقص بهبا توجه 

 ،ینگرندهیو آ یمشارکت یمبان ،یریپذبر اساس انعطاف یراهبرد کردیاست و دوماً رو یشهر ۀتحولات توسع تیهدا یبرا

 در کشور را داراست.  یشهر ۀتوسع ۀنیمطلوب و به یزیربرنامه یلازم برا تیتوان و ظرف

ر د یساختمان یو استانداردها یضوابط ساختمان تیو عدم رعا نیزم یقانون ریتصرف غ(، نشان داد 2882) 8فیکاده

سکن و اشتغال به م ازیو ن ازهاین رییتغ ،ینیگسترش شهرنش ،یانسان یهاتوسعه سکونتگاهی عیطب ندیمسکن را ادامه فرا

)از  متفاوت و خاص یازهایبا ن یدیشهروندان، به وجود آمدن گروه جد یو اقتصاد یاجتماع یازهاین رییغتداند. یم

 نیا یهاو خواسته ازهایتوسعه به اهداف، ن یهاو طرح ی( و پاسخگو نبودن ضوابط شهردیمهاجرت و نسل جد قیطر

مسکن و حل نشدن بحران مسکن،  نیتأم طیشرانامناسب بودن  ،یشهر نینامتعادل اصلاحات زم یهااستیگروه، س

 یهاو احداث ساختمان یآمدن تخلفات ساختمان دیناعادلانه ثروت در شهر را از علل پد عیتوسعه نامتعادل شهر و توز

 کند. یم فیتعر یقانونریغ

 ،یاقتصاد -یرا در بستر اجتماع یمسکون یاستانداردها تیعوامل مؤثر بر رعا( نشان داد 2882) 0و آلنسور 2میتن

و  یبستر اجتماعکنند. در مورد یخلاصه م یمسکون یاستانداردها تیو عدم قطع ،یو ادار ییضعف اقدامات اجرا

 یهاتیبه سا یکمبود دسترسی، برون شهر درون و یهامهاجرت ،یفقر شهر ،یمؤثر بر تخلفات ساختمان یاقتصاد

ط ضواب تیو ضرورت رعا تیاهم ایضوابط و  سازندگان به وجود ایمردم  یو عدم آگاه یتوسعه مسکون یمناسب برا

 جهیتوان نتیدر محدوده شهرها را م یقانون ریو غ رمجازیغ یسازها توسعه ساخت و گر،ید یمطرح شده است. از سو

 دانست.  یشهر تیریضعف اقدامات مد

 یلندن با طراح یابینظام نظارت و ارز ، نشان دادطرح لندن یابیظارت و ارز(، در پژوهشی با عنوان، ن2882) 2اوتا

 یو نظارت در مقاطع زمان شیلازم جهت پا نهیزم یتوسعه و اهداف راهبرد چشم انداز یناظر بر اجزا یهاشاخص

آورد. یفراهم م «طرح یروزرسانو به شیپا» را با تمرکز بر اهداف تیریدم یچگونگ از روشن یریمختلف و ارائه تصو

 یعملکرد متناسب یابیارز یهااز اهداف طرح شاخص کیبا نام طرح، متناظر بر هر  یلندن، در بخش یدر طرح راهبرد

 یابیارز انهیگزارش سالدر که  کندیمشاخص تدوین  98طرح،  یهدف اصل 2 ینموده است و در مجموع برا نیرا تدو

ها است، باید توسط مدیریت مجموعه شهری لندن تهیه و شاخص نیا هیشده کل شیپا جیعملکرد طرح، که شامل نتا

از  یکیدر شهر پراگ  ، نشان دادطرح پراگ یابیظارت و ارز(، در پژوهشی با عنوان، ن2882) 2منتشر گردد. ویچ ویسی

 ابد،یاز طرح تحقق  یمشخص یتا هدف راهبرد ردیانجام گ دیکه با یهر کدام از اقدامات یشده برا نیتدو یاجزا

ه س یپراگ ط یشهر تیریعملکرد نظام مد یابیو ارز شیباشد. گزارش پایعملکرد آن اقدام م یابیارز یهاشاخص

                                                           
8. Fekade 
2. Meaton 
0. Alnsour 
2. Diaz Ortueta 
2. Vajdovich Visy 
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 یردطرح راهب کردی. روردیگیپراگ قرار م یتوسعه شهر نیمسئول اریو در اخت هیمشخص ته یزمان یهاگزارش در دوره

را با  یاهتر، سند جداگانیلیتفص اتییاست که با ورود به جز یاطرح به گونه یسازادهیپ یسازوکارها نییپراگ در تع

 نیا رانگینما یسازادهیدو سند طرح و برنامه پ هر ینموده بررس نیتدو «پراگ یطرح راهبرد یسازادهیپ» عنوان برنامه

از آنها را طراحی و  کی هر لیاهداف را ذ نیبه ا یابیدست یراهبردها ،یهدف اصل نییموضوع است که سند طرح با تع

 تدوین کرده است.

 

 هامواد و روش

پیمایشی )میدانی( و از نظر جمع آوری اطلاعات،  یاز نقطه نظر چگونگ، حاضر بر اساس هدف، کاربردی قیتحق

نفر از  08که شامل  یفیپژوهش دو بخش است بخش ک نیا یاست. جامعه آمار کیفی(-ماهیت روش آمیخته )کمی

د که باشیم لامیا یکارکنان شهردار یکه شامل تمام یاست و بخش کم لامیشهر ا یو اعضاء شورا یکارشناسان شهردار

 در تحقیق حاضر برای گردآوریشمار انتخاب شده اند. . نمونه آماری کلیه افراد بصورت تمامباشدینفر م 222تعداد آنها 

ای استفاده شده است. در این شیوه از انواع کتب و و تدوین ادبیات نظری مربوط به موضوع تحقیق از روش کتابخانه

ت. های مختلف استفاده شده اسرتبط با موضوع در دانشگاههای فارسی منامهمقالات انگلیسی و فارسی و همچنین پایان

ها برای سنجش نرمال بودن توزیع داده. استفاده شده استمحقق ساخته اطلاعات از پرسشنامه  یگردآور یبرا نیهمچن

 هاستفاده شد یها از آزمون معادلات ساختارسنجش سؤال یاسمیرنف استفاده شده است. برا - از آزمون کولموگروف

 2/0نسخه  زرلیو نرم افزار ل 22 سخهن spssافزار الذکر با استفاده از نرمهای فوقاست. لازم به ذکر است که آزمون

 .استفاده شده است یفاز یدلف کیشده از تکن ییعوامل شناسا یبندرتبه یبرا. استفاده شده است

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

کند. ییدی یک مدل آزمون تئوری است، که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز میتأتحلیل عاملی 

آمده است. به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک  2و  8ییدی و ضرایب معناداری در شکل تأمدل تحلیل عاملی 

های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس شود. دادهده میها از روش تحلیل عاملی استفاای از دادهپدیده یا تلخیص مجموعه

ای های عاملی تأییدی که هدف پژوهشگر تأیید ساختار عاملی ویژههمبستگی یا کوواریانس بین متغیرهاست. در تحلیل

شود. هده میهای تبیین شده مشانیز اعداد معناداری ضرایب استاندارد و اعداد معناداری واریانس 2باشد، در شکل می

 2باشد. همانطور که در شکل  -39/8یا کمتر از  39/8برای اینکه یک ضریب یا بار عاملی معنادار باشد، باید بیشتر از 

توان بیان نمود کلیه سؤالات در تجزیه و تحلیل باشند، بنابراین میمی 39/8شود، کلیه اعداد معناداری بیشتر از مشاهده می

 گیرد. فاده قرار میها مورد استداده
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 (: مدل ساختاری در حالت معناداری2(: مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد             شکل )9شکل )

 

 شهر ایلام تفضیلی و جامع طرح کامل اجرای های موانع(: بار عاملی و ضریب معناداری شاخص9جدول )

ضریب  بار عاملی سوالات متغیر

 معناداری

 هنتیج

 

نبود تمرکز قدرت و 

 امکانات اجرایی

 تأیید 30/80 79/8 آور برای هماهنگی و یکپارچگینبود یا ضعف قوانین و مقرارت الزام

 تأیید 29/83 77/8 ناهماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری

پیچیده بودن و زمانبر بودن فرایند یکپارچکی با نهادهای متولی مدیریت 

 شهری

 تأیید 92/28 00/8

 تأیید 38/22 09/8 ناهماهنگی بین زنجیره تأمین و کارفرمایان

 

تاخیر در تهیه طرح 

 های تفصیلی و اجرایی

 تأیید 82/22 02/8 ایراد در نحوه تنظیم اسناد توسعه شهری در طرح جامع و تفضیلی

 تأیید 82/28 08/8 توجه نداشتن به ساز و کار ارجرای یکپارچه

 تأیید 82/20 09/8 فنی طرح تفضیلیمشکلات 

 تأیید 22/28 02/8 مشکلات در قابلیت اجرای آن از طرف شهرداری

 

 ویژگی خاص طرح

 تأیید 23/83 77/8 های خاصبالا بودن منابع مالی برای طرح

 تأیید 08/83 77/8 برهای هزینهریسک نکردن نهادهای مختلف برای طرح

 تأیید 22/89 93/8 نقشه طرحمغایرت بین واقعیت و 

 تأیید 22/80 72/8 شفاف نبودن اطلاعات طرح

 

برخورد انفعالی با طرح 

و کارا نبودن تشکیلات 

 هایو سازمان

 تأیید 32/80 79/8 الزام قانونی شهرداری به هماهنک کردن سایر نهادهای متولی مدیریت شهری

در حوزه پیشنهادی طرح تعریف روشن سایر نهادهای متولی مدیریت شهری 

 جامع و تفضیلی

 تأیید 73/28 00/8

 تأیید 38/80 79/8 کنندگان طرح برای امکان سنجی پیشنهادات طرحملزم کردن تهیه

 تأیید 79/28 08/8 تعیین اولویت اجرای پیشنهادات

 

 نبود مشارکت محلی

 تأیید 02/80 79/8 درگیر کردن مردم در فرایند تهیه طرح

 تأیید 29/20 07/8 منابع درامدی پایدار برای جلوگیری از نفوذ قشر خاصیایجاد 

های جامع و درباره طرح 2سازی همه تصمیمات کمیسیون ماده شفاف

 تفصیلی در رسانه جمعی

 تأیید 98/83 70/8

 تأیید 20/83 77/8 های خاصتقویت و نظارت بر شهرداری توسط ارگان

 تأیید 28/28 00/8 های مالی با مالکانهای ویژه توسط مدیران و تبادلنبود رانت
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مشکلات مربوط به 

 زمینتملک 

 تأیید 33/28 02/8 های نوین برای نمونه گیری از روشبهره

 تأیید 02/28 08/8 های احتمالیپذیری افراد دارای سمت برای جلوگیری از رشوهمسئولیت

 تأیید 20/82 99/8 املاک و مستغلاتاستفاده از اطلاعات کامل ثبتی 

 

 طرح کامل اجرای موانعهای شاخص(، با توجه به اینکه همه بارهای عاملی 8جدول ) عاملی تحلیل بر اساس نتیجه

های شاخص 22باشند پس هر می 39/8و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از  28/8ایلام بزرگتر از  شهر تفضیلی و جامع

 شوند. ایلام تأیید می شهر تفضیلی و جامع طرح کامل اجرای موانع

 

 هاهیفرضبررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون 

پردازیم. بعد از بیان مدل و های مطرح شده از طریق مدل تحلیل مسیر میدر این بخش به بررسی و آزمون فرضیه

شود. یمشده بین متغیرهای اندازه گیری شده شروع ای از روابط شناختهها، تخمین مدل با مجموعهآوری دادهجمع

ا هایی بباشد. هر چند تحلیل مسیر نیز مدلرسیونی چندگانه میهای رگعنوان توسعه منطقی مدلهای مسیر بهمدل

اما در آن امکان وجود هر تعداد متغیر مستقل و وابسته و هر تعداد ، شودمتغیرهای مشاهده شده چندگانه را شامل می

گیرد. برای معنادار معادله وجود دارد. در خروجی نمودار معناداری کلیه ضرایب و پارامترهای مدل مورد آزمون قرار می

باشد. نتایج مدل تحلیل مسیر و معناداری  ترکوچک -39/8یا از  تربزرگ 39/8بودن یک ضریب، اعداد معناداری باید از 

 آمده است.  2و  0ضرایب مسیر در شکل 

 

    
 حالت تخمین معناداری(: مدل ساختاری در 4(: مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد                 شکل )3شکل )

 
 شهر ایلام تفضیلی و جامع طرح کامل اجرای های موانع(: بار عاملی و ضریب معناداری شاخص2جدول )
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ضریب  مولفه ها متغیر

 مسیر

عدد 

معناداری 

(t) 

 هنتیج

 

ع موان یبندو رتبه ییشناسا

اجرای کامل طرح جامع و 

 تفضیلی شهر ایلام

 تائید 9/02 90/8 اجرایینبود تمرکز قدرت و امکانات 

 تائید 87/0 08/8 های تفصیلی و اجراییتاخیر در تهیه طرح

 تائید 03/2 22/8 ویژگی خاص طرح

 تائید 09/7 79/8 هابرخورد انفعالی با طرح و کارا نبودن تشکیلات و سازمان

 تائید 27/2 22/8 نبود مشارکت محلی

 تائید 02/9 97/8 مشکلات مربوط به تملک زمین

 

 ایلام شهر تفضیلی و جامع طرح کامل اجرای بندی موانعاولویت

باشد. در بندی عوامل شناسایی شده از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل میبرای رتبه

فازی پس از ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم، باید به مقایسه زوجی عناصر هر سطح مدل پرداخت.  AHPتکنیک 

های مقایسات زوجی فازی، ضرایب هریک از ماتریس AHPی انجام محاسبات، با استفاده از تعاریف و مفاهیم در مرحله

که خود یک عدد فازی  KSزوجی، ارزش  شود. به این ترتیب که برای هریک از سطرهای ماتریس مقایساتمحاسبه می

( 2( و )0( و )2ی )های این رابطه از رابطهگردد و برای محاسبه هریک از بخش( محاسبه می8ی )مثلثی است، از رابطه

 شود:استفاده می

(8)                                       

 (2   )                                        

 (0)                           

 (2 )                                           

 

ها، در این مرحله باید طبق رابطه زیر درجه بزرگی هریک از عناصر سطوح را بر سایر عناصر KSپس از محاسبه تمامی 

 آن سطح، به صورت جداگانه، محاسبه نماییم:

 (2)                                  

(9 )                                     

1
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 آید:ی زیر بدست میعدد فازی مثلثی دیگر از رابطه Kمیزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 

 

(7)                        

 

 کنیم: ها در ماتریس مقایسات زوجی بصورت زیر عمل میی وزن شاخصبرای محاسبه

 

 (0)               

 

 فازی خواهد بود: AHPها بصورت زیر خواهد بود، که همان بردار ضرایب غیربهنجار این بردار وزن شاخصبنابر

 

(3)               
 

 های اصلی و فرعی و وزن کل(: وزن ویژگی3جدول )

 رتبه وزن های اصلیویژگی

 2 220/8 نبود تمرکز قدرت و امکانات اجرایی

 2 279/8 اجرایی تاخیر در تهیه طرح های تفصیلی و

 2 220/8 ویژگی خاص طرح

 8 022/8 ها برخورد انفعالی با طرح و کارا نبودن تشکیلات و سازمان

 0 229/8 نبود مشارکت محلی

 9 228/8 مشکلات مربوط به تملک زمین

 

 کارا و طرح با انفعالی کمترین تأثیر و برخورد 228/8زمین با وزن  تملک به مربوط ، مشکلات0با توجه به جدول 

 هستند. مؤثر ایلام شهر تفضیلی و جامع طرح کامل اجرای بیشترین تأثیر بر 022/8با وزن  هایسازمان و تشکیلات نبودن

 

 گیریبحث و نتیجه

وندان در شهر یزندگ یبرا شیو موجب آسا ازهایکننده ننیتأم دیشهرها با یلیجامع و تفص یهاطرح نکهیباتوجه به ا

 یراطرح جامع ب هیهاست که ضرورت تهسال ،یشهر تیریمد زانیرباشد، لذا قانونگذاران و برنامه ندهیو آ یفعل طیشرا

 یاتیطرح جامع عمومًا کل هیاند. در تهنموده فیص داده و تکلیبر آن طرح جامع را تشخ یمبتن یلیهر شهر و طرح تفص

 یآت یازهایموجود و ن یهاقابل توسعه و شبکه یهاهر منطقه از هر شهر و محدوده ازیمورد ن یهاو تراکم هایاز کاربر

 میشهرها ترس ندهیآ ریانداز، تصوگردد و در آن چشمیم نییساله تع 88همراه با ضوابط مربوطه، در افق  اسیدر مق

 نییا تعب یوضع موجود و طراح با مطابقت با اسیو در مق شتریبا دقت ب یلیشود، براساس طرح جامع، طرح تفصیم

 یاهطرح گونهنی. اردیگیلازم صورت م یهابا توجه به سطوح و سرانه ره،یها و غها و عرض شبکهو تراکم هایکاربر

در  یفن یشهر و بررس یاسلام یشورا دییپس از تأ بیاستان )به ترت رد بیو تصو یمراحل بررس یپس از ط یشهرساز

)MV(Mand...)andMV(M)M,...,MV(M k121k21 
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و  یو توسعه استان( با بررس یزیربرنامه یو عندالزوم در شورا 2ماده  ونیسیو سپس کم 2ماده  ونیسیکم یفن تهیکم

 هیگردد، عموماً در تهیابلاغ م ربطیذ یهااجراء به دستگاه یو برا ینهائ یو شهرساز یمعمار یعال یدر شورا بیتصو

خش لحاظ ب نیوجود دارد که بد یو مشکلات راتیشهرها تأخ یلیبه موقع و سپس اجرا طرح جامع و تفص بیو تصو

 یارهاهمه ب نکهیبا توجه به ا ،یعامل لیتحل جهیاساس نت برکند. یم رییتغ ایشود ینم یها اجرائطرح نیاز ا یاعمده

 زیآنها ن یمعنادار بیو ضرا 28/8بزرگتر از  لامیشهر ا یلیکامل طرح جامع و تفض یموانع اجرا یهاشاخص یعامل

 یهاطرح هیدر ته ریخأت ،یینبود تمرکز قدرت و امکانات اجراشامل :  پس همه مؤلفه ها باشندیم 39/8بزرگتر از 

ارکت نبود مش ،یهاو سازمان لاتیبا طرح و کارا نبودن تشک یخاص طرح، برخورد انفعال یژگیو ،ییو اجرا یلیتفص

 دأییت لامیشهر ا یلیکامل طرح جامع و تفض یانع اجرامو شاخص 22و همه  نیمشکلات مربوط به تملک زم ،یمحل

زاده دلیر و (، حسین8039) و همکاران یلیسرخ (،8039)یصیادی هاپژوهش جیپژوهش حاضر با نتا جی. نتاشوندیم

 (، ویچ ویسی2882(، اورتا )2882و آلنسور ) شنی(، م2882) کادهی(، ف8032) (، محمدنژاد و همکاران8032) همکاران

با  .استفاده شده است یفاز یدلف کیشده از تکن ییعوامل شناسا یبندرتبه ی. براباشدی(، هماهنگ و همسو م2882)

با طرح و کارا  یتأثیر و برخورد انفعال نیکمتر 228/8با وزن  نی، مشکلات مربوط به تملک زمهامؤلفه یبندتوجه به رتبه

. هستند مؤثر لامیشهر ا یلیکامل طرح جامع و تفض یتأثیر بر اجرا نیشتریب 022/8با وزن  یهاو سازمان لاتینبودن تشک

یانگین ی با مشهر تیریمد یمتول ینهادها ریکردن سا گبه هماهن یشهردار یالزام قانونها، شاخص یبندرتبهبا توجه به 

کمترین  82/8با میانگین رتبه  بر نهیهز یهاطرح یمختلف برا ینکردن نهادها سکیر، بالاترین اولویت و 79/2رتبه 

ش پژوه جینتادهند. را تشکیل می لامیشهر ا یلیکامل طرح جامع و تفض یاجراموانع های اولویت را در بین شاخص

(، محمدنژاد 8032) زاده دلیر و همکاران(، حسین8039) و همکاران یلی(، سرخ8039)ی صیاد یهاپژوهش جیحاضر با نتا

(، هماهنگ و همسو 2882(، ویچ ویسی)2882(، اورتا )2882و آلنسور ) شنی(، م2882) کادهی(، ف8032) همکارانو 

  .باشدیم

 

 پیشنهادات

 : شودهای زیر مطرح میایلام پیشنهاد و شناسایی موانع طرح جامع و تفضیلی شهربا توجه به تحقیق حاضر 

 ها برای اجرای طرح جامع و تفضیلیسازمان هماهنگی و یکپارچگیآور برای ایجاد قوانین و مقرارت الزام -

 ی برای اجرای طرح جامع و تفضیلی. و شهردار یوزارت راه و شهرساز نیب یهماهنگ -

 جامع و تفضیلی.  طرح شنهاداتیپ یامکان سنج یکنندگان طرح برا هیملزم کردن ته -

 ی. لیطرح جامع و تفض هیته ندیکردن مردم در فرا ریدرگ -

 ی. لیطرح جامع و تفض یاجرا یبرا یاز نفوذ قشر خاص یریجلوگ یبرا داریپا یمنابع درامد جادیا -

 ی. در رسانه جمع یلیجامع و تفص یهادرباره طرح 2ماده  ونیسیکم ماتیهمه تصم یسازشفاف -

 ی. احتمال یهااز رشوه یریجلوگ یسمت برا یافراد دارا یریپذتیمسئول -

 . املاک و مستغلات یکامل ثبت استفاده از اطلاعات -

فرسوده  یهادر بافت ینوساز یبرا لاتیتسه ریبر اختصاص وام و سا یدولت مبن ریاخ میتصم با توجه به -

 هایه نوسازگون نیبا ا میو تلاش کن ردیصورت گ یبردارحداکثر بهره به مردممناسب  یرسانبا اطلاع لازم استشهرها 

بخش شهر را  نیمجدد ا یبا انجام شهرساز را هرهاو مشکل دار ش عیوس یهابخش نیدر ا یاصورت مجموعهبه
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شهرها  هیرویبو هم از رشد  میها بکاهبافت یو اجتماع یهم از مشکلات فرهنگ قیطر نیو از اموده پررونق ن

 . در برابر زلزله کاسته شود ریپذبیآس یبناها زانیو هم از م میکن یریجلوگ

اده فرسوده استف یهااز بافت ییهامسکن مهر از بخش یاز بناها یاحداث بعض یبرا یابیدر مکان است بهتر -

 . بشویمها هبافت نیا اءیو هم موجب احگردد موجود استفاده  یهاساخت ریتا هم از زشود 
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