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  چكيده
كالبـدي   -هاي توسعة فضـايي  پذيري طرح جامع شهر بيجار در مؤلفه هدف اصلي اين پژوهش ارزيابي ميزان تحقق

تحليلـي و   -كاربري زمين و چگونگي و جهت گسترش شهر است. روش پژوهش توصيفي ويژه جمعيت، اشتغال، به
هـا و اطالعـات از    هاي اسـنادي و ميـداني و بـراي پـردازش داده     ها از روش آوري داده اي است. براي جمع مقايسه

 دهد مي گيري شده است. نتايج پژوهش نشان بهره Expert Choiceافزار  و نرم ELECTREو مدل  AHPهاي  مدل
درصـد و در مؤلفـة    60/58درصـد، در مؤلفـة اشـتغال     17/46پذيري طرح جامع در مؤلفة جمعيت  كه ميزان تحقق

مـدت   بيني طرح جـامع در كوتـاه   درصد بوده است. دربارة جهت گسترش شهر، پيش 44مساحت پيشنهادي شهر 
گسترش شهر بر خالف جهت پيشـنهادي   گام با طرح بوده است، اما به دليل تكميل ظرفيت محدودة پيشنهادي، هم

هاي كشاورزي گسترش يافته اسـت.   طرح جامع كه در سمت شمال شرقي بوده، در جهت شمال غرب و روي زمين
هاي غيركارشناسـانه در زمينـة تحـوالت     بيني توان به پيش هاي طرح مي بيني ترين داليل محقق نشدن پيش از مهم

گيـري   ر هماهنگي و مشاركت مؤثر مردم و نخبگان محلي و ضعف در بهرهجمعيتي و اقتصادي در درازمدت، ضعف د
اقتصـادي   -ويژه اجتماعي از الگوهاي مطلوب و مناسب رشد و توسعة شهري و عدم انسجام مطالعات جغرافيايي به

توان گفـت مشـاركت نكـردن نخبگـان و      فضايي شهر اشاره كرد. بنابراين مي -با الگوي پيشنهادي توسعة كالبدي
پذيري طرح از داليل عدم موفقيت طـرح   جمعيت بومي در فرايند تهيه و تدوين و نظارت مستمر و ضعف در انعطاف

 جامع شهر بيجار بوده است.
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  مقدمه
 يـا  اهميـت  شـناخت فراينـد   از اسـت  عبـارت  مفهـومي  تعريـف  در و اسـت  زشار تعيـين  معنـاي  به لغوي نظر ازارزيابي 

 اقدامات كارايي تعيين آن از منظور. دگيرمى انجام معين مشي يا توسعه يهابرنامه زمينة در كه ييهافعاليت گذاريشارز
 يك گوناگون يهاجنبه به ارزيابي. ستنهاآ اثربخشي و پايداري همچنين و كاررفته به منابع كفايت اجرا، براي هگرفت انجام
و  اقتصـادي  و اجتمـاعي  ارزيـابي  كالبـدي،  ارزيابي به موضوعو از نظر  پردازدمى طرح يك مرتبط ابعاد همچنين و برنامه

 ،يـي اجراهـاي   حـل  راه وهـا   پـروژه  ،هـا  برنامه ليتحل و هيتجز فرايند يابيارز همچنين. است تفكيك قابلها  ديگر ارزيابي
  .)63و  17 :1393 ،همكاران و يشماع(ن موفقيت و عدم موفقيت آنهاست ميزا ليتحل و يبررس

گـذاري،   سياسـت  يـك  نتـايج  بررسـي  يـا ، باشـد  آينـده  و گذشـته  موجـود،  وضع بررسي است ممكن ارزيابي از هدف
 به افتاده اتفاق تغييرات تعيين از عبارتست ارزيابي باشد. آينده و گذشته موجود، وضع دراينها  نظاير وريزي و طراحي  نامهبر

 تعيـين  و (اهـداف)  انتظار مورد تغييرات با (نتايج) عملي تغييراتة مقايس طريق از كه، شده طراحيهاي  برنامه نتايج عنوان
  ).James, 1971: 31- 32( است آمده حاصل تغييرات ميزان
 در هـا  كـاربري  نامناسـب  و ناموزون توزيع همانند شهري معضالت شهري،ة توسع و رشد موازات به اخير قرن يك در
 محيطي، زيست هاي آلودگي و زيست محيط تخريب شهري، ترافيك مشكالت نامناسب، مسكن شهري، محالت و نواحي
 مشـكالت  و مسـائل تـرين   مهم ازوجود آمده است كه اين عوامل  به اقتصادي و اجتماعيهاي  بحران زندگي، كيفيت افت

 بـا  و مسـتمر طـور   بـه  شـهري  انريز نامهبر شده موجب مسائل اين است. وسعهت حال در شهرهايويژه  به و جهان شهرهاي
  باشند. آنها كاهش و كنترلدنبال  به مختلف عناوين
 در شهري عمران و توسعهة عرص در رويكردها و ها ايدهاز  متنوعية مجموع بيستم، قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر از
ة اوليـ  متفكـران  و روانشـ پي ميان در شد. شهري يريز نامهبر دانشة توسع و شدر آنها برآيند كه شد مطرح آمريكا و اروپا
 و او .شـود  مـي  ياد شهري يريز نامهبر اصلي پرداز نظريه و گذار پايه عنوان به معموالً گدس پاتريك از شهري، يريز نامهبر

 مطرح شهرسازي در را »ارگانيستي ريهنظ« شناسي زيست و شناسي بوم اصول از استفاده با مامفورد، لوييزآورش  نام شاگرد
 پيدا قانوني و رسمية جنب آمريكا و انگلستان در و آمد وجود به جامعهاي  طرح الگوي او ارگانسيتية نظري اساس بر ند.كرد
  ).77 -78 :1386 زاده، ي(مهد كرد

 اهـداف  دنكـر  شخصم توسعه،هاي  گرايش تبيين شهر، ساختار بازنگري و تعيين براي كه است طرحي جامع طرح«
 دهكر ارائه راهايي پيشنهاد وها  سياست عمومي، رفاه و آموزش بهداشت، ترفيع و حفظ منظور به جامعه، ترقي و رشد كلي

  ).Gallion and Eisner, 1987( »كند مي تدوين را ضوابطي و استانداردهاآنها  اجراي جهت در و
 جهـان  سراسـر  در و آميخـت  هـم  در )1933، آتن (منشور نمدر شهرسازي كاركردگرايية نظري با گدسهاي  ديدگاه

 از بـيش  جـامع هـاي   طـرح  اصـول  و گدس هاي يدگاهد واقع در شد. گرفته كار به شهرية توسع جامعهاي  طرح صورت به
 :1386 زاده، ي(مهـد  آورد دوام خـود  خاستگاه در 1960ة ده حدود تا و بود حاكم جهان علمي شهرسازي تفكر بر قرن نيم
78- 77.(  

 بـر  حـاكم  ديـدگاه  با كامالً يريز نامهبر اين بر حاكم ديدگاه .گرفت شكل انگلستان در ساختاري يريز نامهبر 1968 از
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 ي،ريز نامهبر اين در .بود متفاوتپذيرفت  مي صورت ... و »كرامبي ابر« ،»گدس« چون افرادي توسط كه قبل يريز نامهبر
 توصـيف  -خرد و كالن اهداف تدوين«فرايند  به »برنامه -تحليل -شناخت« تصور به جامع يريز نامهبر در گدسفرايند 

 ايـن  ).Hall, 1992: 230- 242(يافـت   تغييـر  »هـا  گزينـه  انتخـاب  و ارزيابي -ها گزينه توليد -موجود وضعيت تحليل و
 تحليـل  متوجه را خود تالش موضوعي، جامع شناخت براي نيرو صرف جاي به سيستمي، تحليل متدهاية پاي بر تحوالت

 مسـتلزم  چيـز  هـر  از بـيش مسـئله   حـل  كـه  بـود  شـده  مشـخص  تئـوري  در هـم  و عمل در هم زيرا كرد.مسئله  جامع
 ).32: 1374، (سعيدنيا »استمسئله  درست» بندي صورت«

 -كالبـدي  و اقتصـادي  -اجتمـاعي هاي  چالش و مسائل بروز موجب ايران در اخير قرن نيم در شهرنشيني شتابان رشد
ـ  بـي  رشد و مسائل اين كنترل منظور به را شهرية توسعهاي  ة طرحتهي كه گرديد، محيطي زيست  ضـروري  شـهري ة روي
 تـأمين  و شـهر ة توسـع  جهـات  تعيـين  و برنامـه  تـدوين  منظـور  بـه  كـه  شـهري،  جـامع هاي  طرح اولينة تهي زمان .كرد

گـردد   مـي  بـر  1340ة دهـ  اواسـط  بـه ند شـد  ا و اهداف توسعة شـهري تهيـه مـي   ه بيني هاي آن بر مبناي پيش نيازمندي
  ).109 :1384 (برآبادي،، )140 :1382 (مجتهدزاده،
 هـاي  هزينـه  صرف نيز و تخصصي و فني مقدمات با نفوذ)ة حوز و عمران و توسعههاي  طرح( جامعهاي  طرح هرچند

 نسـبي  بهبود و ساختمان مقررات و ضوابط رعايت ،ها كاربري بندي منطقه در مثبتي تأثيرات البته و اند گرديده تهيه زيادي
 ).2 :1390 آراسـته،  و (عزيـزي  برسـند  خـود  اهـداف  تمـام  بـه  انـد  نتوانسته متعددي داليل به اما، اند داشته شهرها حيات
  اند. رسيده خود اهداف درصد 60 از كمتر به شهرها اغلب در جامع هاي طرح كه است آن از حاكي موجود هاي بررسي
 هنـوز  بـيش،  و كـم  تغييـرات  باها  طرح اينة تهي روند ايران، در جامعهاي  ة طرحاولي عمر از قرن نيم از بيش گذشت با
 تـا  سـفانه متأ اما؛ است اجرا يا تهيه حال در جامعهاي  طرح چهارم حتي و سوم نسل كشور شهرهاي ربيشت در و دارد ادامه
 تحقـق  ميـزان  از آگـاهي  وهـا   زمينـه  شناخت ك،ش بي. است نگرفته صورتها  طرح اين موفقيت از جامعي ارزيابي كنون

 مختلـف هاي  بخش در شهري جامعهاي  ة طرحمطالع نيازمند ايران در جامعهاي  طرح پيشنهادهاي وها  بيني پيش اهداف،
  .)2 :1390 آراسته، و (عزيزي است كشور

 بررسـي  و نقـد  مـورد  اجـرا  حين در شهري جامع هاي طرح ةتهي روش كنون، تا آغاز همان از كه گفت چنين توان مي
 نتـايج  ارزيابي عدم همچنين و طرح محلي شرايط تحليل از غفلت و غرب از الگوبرداري .است بوده مجريان و كارشناسان

 هـاي  طـرح  ناكارآمدي در كه است ديگري عوامل از گذشته، هاي اشتباه از جلوگيري براي ها طرح اجراي و تهيه از حاصل
  .است بوده مؤثر جامع

 نـوعي  كـه  شـهر  اين براي شهريتوسعة  طرح اولين .است كردستان استان شهرهاي ترين قديمي از يكي بيجار شهر
 بـه  كامل صورت به طرح اين اما شد. تهيه انگليسي زبان به آمريكايي مهندسان توسط 1337 سال در ،بود گذربندي طرح
 يـل دال بـه  اين طرح هـم  .شد تهيه 1363 سال در يجارب شهر جامع طرح اولين اسالمي، انقالب از بعد نرسيد. اجرا ةمرحل

 سـال  در بيجـار  شـهر  جـامع  طـرح  پس از آن، .نشد تصويبويژه نارسايي آمار و اطالعات  اقتصادي و به -متعدد سياسي 
 تصويب به 1388 سال در جامع طرح دومين همچنين. رسيد تصويب بهبراي اولين طرح  پس از طي مراحل قانوني 1371
 برخـي  هـم  هنوز ،1371 سال جامع طرح ةتهي زمان از سال 21 گذشت وجود با كهدهد  مي نشان اوليههاي  رسيبر .رسيد
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 ارزيـابي  هـدف  بـا  پـژوهش  اين اساس، اين بر است. يرفتهذنپ تحقق شهر فضايي ةتوسع ةزمين در طرح اين پيشنهادهاي
 منظـور  به و طرح اين پيشنهادهاي تحقق عدم در تأثيرگذار عوامل شناسايي و 1371 سال جامع طرح پذيري تحقق ميزان

 و شـدن  روز بـه  در نيـز  و شـهر  آتية توسعهاي  طرح تدوين درپيشين  احتماليهاي  اشتباهها و  نارسايي تكرار از جلوگيري
الزم به ذكـر اسـت كـه افـق طـرح       است. هگرفت صورت )1388 جامع (طرح فعلي جامع طرح پيشنهادهاي شدن متناسب

سال بوده و اين طرح سال  15ها  بيني ساله تهيه شده است و افق اين طرح براي همة پيش 15جار براي افق جامع شهر بي
  :است زير شرح بهآنهاست  به گويي پاسخ پي در حاضرپژوهش  كههايي  را افق طرح در نظر گرفته است. سؤال 1385

 شـهر  فضـايي  - كالبـدي  ةتوسع ايه بيني پيش در توانسته ه ميزانچ به بيجار شهر 1371 سال جامع طرح .1
 ؟باشد موفق

 ؟اند بوده مؤثر بيجار شهر 1371 سال جامع طرح تحقق عدم يا تحقق در عواملي چه .2

  
 پيشينه و مباني نظري پژوهش

بود. وي اسـتدالل   1950ريزي جامع پرداخت، ليندبلوم در اواخر دهة  يكي از نخستين كساني كه به ارزيابي و انتقاد برنامه
بيني بودن شرايط آينده و توسعة سريع در علـوم و   ريز در شناخت سيستم، غير قابل پيش كه به دليل ناتواني برنامه كند مي

هاي سنتي كه با اهداف بلندمدت سروكار دارند، ناكام خواهند بود. ليندبلوم اشـاره دارد كـه    ريزي هاي انسان، برنامه توانايي
كننـد، نـه بـر اسـاس      شهري با توجه به شرايط زمـاني و مكـاني عمـل مـي     هاي مسئوالن اداري در شكل دادن به طرح

  ).Faludi, 1976: 151ريزان ( شدة برنامه هاي از پيش طراحي طرح
اند. زيرا در  هاي توسعة شهري در اختصاص زمين كافي و تملك آن ناموفق بوده ) معتقد است كه طرح1993( 1آموس

دهندگان شهري در جايي كه بيشترين سـوددهي را بـراي    است. در نتيجه توسعه اين زمينه به منابع مالي توجه كمي شده
هاي شهري تصـويب شـده و بـر     هاي دولتي نيز بدون توجه به طرح پردازند و سازمان آنان داشته باشد به توسعة زمين مي

افراد، باعث شده است كـه   پردازند. آموس معتقد است كه حقوق مالكيت و آزادي برداري از زمين مي اساس تقاضا به بهره
هاي توسعة شهري از نظر اجتمـاعي سـخت و از    شده در طرح بيني هاي پيش هاي جامع شهري و تملك زمين اجراي طرح

  ).Amos, 1993: 135نظر سياسي غير قابل قبول باشد (
قتصـادي و  هـاي اجتمـاعي، ا   هاي كـاربري زمـين در مقابـل بحـث     . تسلط بحث1) نيز عواملي چون: 1993( 2ديواس
هاي  پذير نبودن طرح . انعطاف4. نبود مكانيزم مؤثر براي كنترل توسعة زمين؛ 3. تأمين نشدن بودجة مورد نياز؛ 2محيطي؛ 

  ).Devas, 1993: 70داند ( هاي جامع شهري مؤثر مي جامع و تطابق نداشتن با شرايط واقعي را در شكست طرح
 ريزي برنامه متنوع هاي طرح تهية فرايند در موضوع اين شهري، ريزي رنامهب فرايند در ارزيابي فراوان اهميت رغم علي
 و نظـري  ارزيـابي  زمينة در است. نرسيده خود واقعي جايگاه به هنوز ايران كشور در آن اجرايي امور و اي و منطقه شهري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Amos 

2. Devas 
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جـايگزين   هاي طرح از بسياري و نگرفته صورت كشور در جامعي هاي تاكنون پژوهش شهري، توسعة هاي محتوايي طرح
آيند (عزيزي و آراسته،  مي حساب به زا برون و وارداتي الگوي جامع، هاي طرح راهبردي) مشابه -ساختاري هاي (مانند طرح

در ايـران صـورت    جـامع  طـرح  جمله از شهري هاي طرح هايي كه در زمينة ارزيابي ها و پژوهش ). از جمله طرح3: 1390
  وارد زير اشاره كرد:توان به م پذيرفته است، مي

) نتـايج اجـراي هفـت طـرح جـامع      1372هاي جامع شهري در ايران (سازمان برنامـه،   در مطالعات طرح ارزيابي طرح
طور موردي ارزيابي و تجزيه و تحليل شده اسـت. نتـايج    شهري (رشت، بندرعباس، يزد، شيراز، اراك، مراغه و زاهدان) به

در ». اند عمالً در جهت اهداف خود حركت كنند ها نتوانسته اين طرح«ه در مجموع نهايي اين بررسي حاكي از آن است ك
  بندي شده است: صورت زير جمع ريزي و طراحي شهري در ايران به اين مطالعات، علل اصلي عدم تحقق اهداف برنامه

 هاي اقتصادي و اجتماعي) ويژه در بخش ها (به بيني پذير نبودن پيش امكان -

 هاي اقتصادي طرح گونگي تأمين مالي و بازتابتوجهي به چ بي -

 گيري شهر ها و نقش مردم در شكل توجهي به خواست بي -

 اي) مقررات كالبدي نامناسب (تراكم ساختماني ثابت، جايگزيني خدمات محله -

 گرا و صلب ريزي غيرواقع برنامه -

هاي مشـكالت شهرسـازي و الگـوي     شههاي شهرسازي، مباني و ري سعيدنيا در باب انديشه1374اي در سال  در مقاله
هـاي   افتـادگي طـرح   و پس» ها ها و روش زماني انديشه ناهم«هاي جامع را بررسي و تحليل كرد. وي به عواملي مثل  طرح

هاي جامع در ايران را در سه  جامع ايران از تحوالت بنيادي شهرسازي جهان اشاره كرده است. همچنين علل بحران طرح
  ده است:عرصة زير مطرح كر

 خواني ندارند. هاي واقعي شهر و شهرنشيني هم اند و با پويش بيني خود را از دست داده اهداف آن واقع .1

 اند. هاي آن به دليل نداشتن جامعيت، كارايي عملي خود را از دست داده روش .2

  مدل نظري آن منسوخ شده و بر پايگاه علمي استوار نيست. .3
 شـهر  چهـار  شـهري و در  هـاي  طرح عملكرد بررسي هدف با پژوهشي كه در شارمند مشاور مهندسان 1378سال  در

 نحـوة  به مربوط اهداف تحقق در ها طرح اين گرفته، به اين نتيجه رسيدند كه صورت ملكان و رفسنجان اصفهان، قزوين،
اسـت.   بـوده  همـراه  توفيـق  درصـد  75قـزوين   و درصـد  50ملكان ، درصد 25با  رفسنجان و اصفهان در شهر، گسترش
 80 ملكان در و درصد 40 قزوين درصد، در 20در رفسنجان درصد، 30 اصفهان در ها طرح اين گرايي واقع ميزان همچنين
 و مـديريتي  مشكالت مالي، منابع كمبود طرح، اجرايي بين نهادهاي كافي ارتباط نبود و ناهماهنگي كه است، بوده درصد

  .اند بوده شهري هاي تحقق طرح عدم اصلي عوامل از محيطي و پيراموني مشكالت
 كشـور  در يشـهر  ةتوسـع  يهـا  طـرح  يشناسـ  بيآسـ ) در پژوهشي بـا عنـوان   1385نژاد و حسيني ( پوراحمد، حاتمي

  دانند: هاي شهري مؤثر مي ريزي براي محيط راهكارهاي زير را در زمينة بهبود برنامه
اصـلي توسـعة كـالن كشـور و بـه عنـوان        هاي كالن دولت در زمينة آمايشي به عنوان خـط مشـي   ترسيم سياست -

 ريزي و ايجاد سازوكارهاي قانوني براي اجرايي شدن آنها هاي باالدست براي همة سطوح برنامه طرح
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ريزي باال به پايين به نظام غيرمتمركز و پايين بـه   ريزي كشور و تغيير آن از روند متمركز و برنامه اصالح نظام برنامه -
 ها زوكارهاي مشاركت مردم، نهادهاي محلي و متخصصان در تهيه و اجراي طرحباال، به منظور ايجاد سا

توجه به تمركززدايي در جهت مشاركت مردم در مراحل تهيه و بررسي طرح، به دليل نقش مؤثر مشـاركت مـردم در    -
 هاي اجرايي آن گرايي تدوين اهداف و قابليت واقع

ريـزي و تهيـة طـرح جـامع و      شـهرداري در جريـان برنامـه    لزوم همكاري بين وزارت مسكن و شهرسازي، مشاور و -
 مطالعات آن

 ريـ اخ اتيتجرب( يشهر ةتوسع يراهبرد يزير برنامه) در مطالعة پژوهشي خود با عنوان 1386زاده و همكاران ( مهدي
سي و شنا هاي جامع شهري را به سه عرصة نظري، روش مجموعه نقايص و مشكالت طرح )رانيا در آن گاهيجا و يجهان

  كنند: اجرايي بدين شرح تقسيم مي
نگـري   مشكالت نظري شامل اين موارد است: توجه ناكافي به ماهيت پيچيده و پوياي شهر و مشكالت نداشتن آينده

ريـزي   هاي مختلف علوم مهندسي، طبيعي و اجتماعي؛ تقليـل برنامـه   براي آن؛ سردرگمي دانش شهرسازي در ميان رشته
سـازي،   توجهي به پيوستگي روندهاي تصـميم  توجهي به ابعاد اجتماعي و فرهنگي؛ بي كالبدي و بيريزي  شهري به برنامه

  هاي بومي و محلي. گيري و اجرا؛ توجه ناكافي به تفاوت شهرها و ارزش تصميم
ناپـذير بـراي همـة شـهرهاي      ها شامل اين موارد است: وجود قراردادهاي همسان و انعطاف ها و رويه مشكالت روش

پذيري الزم از  هاي جامع؛ نبود تنوع و انعطاف شده در مطالعات طرح ريزي ر؛ نبود يك نظام هدفمند و روشمند و برنامهكشو
هـاي تفصـيلي؛ نبـود نظـام      نظر تفكيك موضوعات مداخله، مكان مداخله، ميزان مداخله، امكانات مداخله و غيره در طرح

هاي جامع و تفصيلي؛ استوار بـودن بـيش از حـد ضـوابط و مقـررات       منسجم و يكپارچه در فرايند بررسي و تصويب طرح
سازي الگوهاي توسعه و عمران؛ فقدان روشني اسناد و مدارك  پيشنهادي بر معيارهاي كمي؛ تقسيمات مصنوعي و يكسان

  هاي جامع و تفصيلي از نظر شكل و محتوا. طرح
تفصيلي در ايران  -هاي جامع ، تصويب و اجراي طرحمشكالت اجرايي شامل اين موارد است: متمركز بودن روال تهيه

 هاي جامع به عهدة شـوراي  سازي و اجرا؛ واگذار شدن تصويب نهايي طرح مراتب هماهنگ در تصميم و فقدان يك سلسله
شود؛ نبود تعريف درسـت و مشـخص در    بخشي محسوب مي عالي معماري و شهرسازي كه يك شوراي فرابخشي و ميان

گيري جايگاه مـديريت   هاي توسعه و عمران شهري؛ عدم شكل خصوصي و نحوة مشاركت آن در طرحزمينة نقش بخش 
صورتي نهادمند و قانونمند؛ گرايش دفاتر خدمات مهندسي مشاور به معمـاري و مهندسـي    ريزي محلي به شهري در برنامه

  ي و محيطي آنها.ويژه جهات اجتماعي، اقتصاد اي، به رشته ساختمان و توجه كمتر به ابعاد ميان
 شـنهادهاي يپ و ياراضـ  كـاربري  هـاي  ينيب شيپ رييپذ تحقق يابيارزعنوان  با پژوهشي ) در1390آراسته ( و عزيزي

 ايـن  در هـا  كـاربري  سرانة و سطوح هاي بيني پيش اغلب كه اند رسيده نتيجه اين به الر شهر جامع طرح در توسعه جهات
 از تعـدادي  هنـوز  جـامع،  طـرح  اجرايـي  دورة پايان رغم علي و بوده نادرست هرش جمعيتي افق بيني پيش توجه به با طرح
 فـازي،  منطـق  طريـق  از گرفتـه  صـورت  ارزيابي اساس بر حال، عين در است. نشده محقق پيشنهادي كاربري هاي سرانه
  .نيست سازگار جامع طرح در توسعه جهات پيشنهادهاي با طرح در اين شهر توسعة پيشنهادي جهات
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  هاي جامع در كشور به رشتة تحرير درآمده است، عبارتند از:  هايي كه در زمينة ارزيابي طرح ديگر از پژوهش برخي
)، ارزيابي طرح 1373شهر نوشتة كاليه ( )، ارزيابي طرح جامع اسالم1372ارزيابي طرح جامع سنندج نوشتة زريبافيان (

هاي جامع شـهري   )، بررسي عملكرد طرح1375يه نوشتة قرباني ()، ارزيابي طرح جامع اروم1374جامع قم نوشتة آقاجان (
)، ارزيـابي جغرافيـايي طـرح    1379)، ارزيابي طرح جامع اصفهان نوشتة شفيعي (1377نوشتة بهروان (» مورد شهر مهاباد«

آن نوشـتة  كالبـدي   -)، ارزيابي طرح جامع شهر كرمانشاه با تأكيد بر ابعـاد فضـايي  1379جامع شهر مرند نوشتة رضايي (
  ).1381منش ( ثابتي

هـاي جـامع)،    هاي توسعة شهري در جهان و در ايران و نيـز پيشـينة پـژوهش (ارزيـابي طـرح      از مقايسة الگوي طرح
هـاي توسـعة شـهري از گـرايش كالبـدي و فيزيكـي صـرف در ابتـداي          توان چنين بيان كرد كه فراينـد تهيـة طـرح    مي

تـر شـدن    رود. بـا توجـه بـه پيچيـده     سياسي، اقتصادي و كالبدي پيش مـي  گيري، به سوي تلفيق اهداف اجتماعي، شكل
هاي وسيع در علـوم،   هاي شهري و گسترش متغيرها و عوامل دخيل در رشد و توسعة شهرها و تغييرات و دگرگوني محيط
هـاي   هـا و گـرايش   رسد نظريـه  هاي اجتماعي مردم و بالطبع محيط انساني، به نظر مي ها و رشد آگاهي ها و انديشه نظريه
ريـزي مشـاركتي و ... در    گـام و برنامـه   به ريزي گام راهبردي، برنامه -هاي ساختاري ريزي در جهان به سوي نگرش برنامه

نـژاد و حسـيني،    كند (پوراحمـد، حـاتمي   پذير حركت مي هاي سيال و انعطاف جهت مقابله با تغييرات ناگهاني و ايجاد طرح
و بر اساس مدل قـديمي  » پاتريك گدس«هاي  جامع در ايران كه نشأت گرفته از ديدگاه ). ليكن الگوي طرح170: 1385

هاي اول پس از انقالب، نـام ايـن    طرح) است، بارها نقد و بررسي شده است. در نتيجة اين امر در سال -تحليل -(بررسي
تغييـر   نفوذ ةحوز و عمران و توسعه طرحها صورت بگيرد، به  ها بدون اينكه تغييري در محتوا و روش تهية اين طرح طرح

دستورالعمل تشخيص اساس طـرح  « 63/ 12/ 23يافت. به دنبال آن، براي روشن كردن مفاد و اساس اين طرح در تاريخ 
ها به تصويب رسـيد   كنندگان اين طرح از سوي وزارت مسكن و شهرسازي با محوريت دو موضوع براي تهيه» جامع شهر

هـا و   . توجه بـه جنبـة فيزيكـي طـرح بودنـد. بـا گذشـت سـال        2سازي مطالعات و  . ساده1از: كه اين دو موضوع عبارت 
هاي ساختاري  طرح«الگوي  1378ها كه خصلتي محتوايي داشت، از سال  گونه طرح گيري ناكارايي الگوي رايج اين نتيجه

  ).192 -193: 1389مطرح گرديد (جنگجو، » يا استراتژيك
  

 روش پژوهش

هـا و اطالعـات از طريـق     آوري داده اي است. براي جمـع  تحليلي و مقايسه -اربردي و روش آن توصيفيپژوهش حاضر ك
پـذيري   هـاي وضـع موجـود، تحقـق     اي و ميداني استفاده شده است. در اين پژوهش ابتـدا بـر اسـاس داده    منابع كتابخانه

هاي كاربري در پيشنهادهاي طرح با  سرانه بيني افق جمعيتي شهر بيجار ارزيابي شده است. سپس با تطبيق سطوح و پيش
هاي موجود در سطح شـهر بيجـار بررسـي و تحليـل      آمار و اطالعات وضع موجود، تناسبات، كمبودها و مازادهاي كاربري

  فضايي گرديده است.
بهـره گرفتـه    Expert Choiceافزار  و نرم ELECTREو مدل  AHPهاي  ها و اطالعات از مدل براي پردازش داده

  ده است.ش
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هـا و چگـونگي گسـترش     بينـي  پـذيري آن در پـيش   به منظور ارزيابي طرح جامع شهر بيجار و بررسي ميـزان تحقـق  
. بررسـي  1هايي در قالب چهار بخش صورت پذيرفتـه اسـت كـه عبارتنـد از:      فضايي شهر در افق طرح، تحليل -كالبدي
پذيري كاربري  . بررسي تحقق3هاي مربوط به اشتغال؛  بيني پذيري پيش . بررسي تحقق2بيني جمعيت؛  پذيري پيش تحقق

  بيني جهات توسعة شهر. پذيري پيش . بررسي تحقق4اراضي پيشنهادي؛ 
 

  محدودة تحت مطالعه
هاي مركز آمار ايران، جمعيت شهر بيجار در سـال   اساس سرشماري شهر استان كردستان است. بر 25شهر بيجار يكي از 

نفـر، در سرشـماري    17224برابـر   1355نفـر، در سرشـماري    11780برابر  1345رشماري ، در سنفر 9090حدود  1335
نفـر و در سرشـماري    47449برابـر   1385نفر، در سرشـماري   44240برابر  1375نفر، در سرشماري  34123برابر  1365
  نفر بوده است. 47926برابر  1390

گونه  نفر افزايش يافته است. همان 47926به  1390درصدي جمعيت آن در سال  70/3سال با رشد  55اين شهر طي 
درصـد و دورة   80/7بـا   1355 -1365شود، بيشترين نرخ رشد ساالنة جمعيت مربـوط بـه دورة    كه در جدول مشاهده مي

ترين داليل اين رشد در اين مقاطع عالوه بر زاد و ولد زيـاد، مهـاجرت جمعيـت     درصد است. مهم 87/3با  1345 -1355
ترين ميزان نـرخ رشـد    تر مرزي درگير در جنگ تحميلي به اين شهر بوده است. كم و مهاجران شهرهاي كوچك روستايي

درصد بوده است. اين مسئله عمدتاً ناشي از مهـاجرت جمعيـت    20/0با  1385 -1390ساالنة جمعيت نيز مربوط به دورة 
مچنين كاهش زاد و ولد در اين شهر است. الزم به هاي اقماري تهران، كرج و ديگر مناطق كشور و ه اين شهر به شهرك
درصـد و نقـاط    14/2، متوسط نرخ رشد ساليانة جمعيت در نقاط شـهري ايـران   1385 -1390سالة  5ذكر است، در دورة 

درصد) از هر دوي اينها بسيار  20درصد بوده است كه نرخ رشد ساالنة جمعيت شهر بيجار ( 42/1شهري استان كردستان 
  ).1ت (جدول كمتر اس
شمسـي، ايـن شـهر بـه خـارج از       1220در سـال   گـردد.  ي بر مياسالم به اوايل حكومتبيجار نشيني در شهر ةسابق
 شـود.  مـي اساس طرح هادي وزارت كشور تعدادي خيابان در اين شهر احداث  رب 1337در سال يابد و  ميتوسعه  ها دروازه

و بلواري از مركز شهر به  گردد مياز نظر دسترسي سبب تسهيالتي  ،متالشي كردن بافت تاريخي شهر رغم علي اين طرح
). مساحت 24: 1371 وند،ا(مهندسان مشاور سر شود ميسمت غرب سبب هدايت و گسترش فيزيكي شهر به سمت غرب 

ظ هكتار رسيده است. از لحا 1336محدودة شهر به  1390هكتار بوده و در سال  9/453معادل  1371شهر بيجار در سال 
نفـر در   87/35محله است. همچنين تراكم ناخـالص جمعيتـي شـهر بيجـار      20ناحيه و  3تقسيمات شهري، بيجار شامل 

تـراكم كشـور    نفر در هكتار است و از ايـن جهـت جـزو شـهرهاي كـم      82/160هكتار و تراكم خالص مسكوني اين شهر 
  شود. محسوب مي

صـورت   شود. اين وضعيت طبيعيتـاً فـرم شـهر را بـه     ند محدود ميهاي با شيب ت شهر بيجار از سه ناحيه به ناهمواري
  ).1الگوي شعاعي درآورده است (شكل 
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  يجاركشور، استان كردستان با شهر ب يشهر يتجمع يانةرشد سال يزان. متوسط م1جدول 

 1385-1390 1375-1385 1365-1375 1355-1365 1345-1355 1335-1345  محدوده

 14/2 74/2 21/3 41/5 93/4 1/5  نقاط شهري ايران

نقاط شهري استان 
 42/1 94/1 13/5 44/8 4/6 -  كردستان

 20/0  70/0 63/2 08/7 87/3 63/2  شهر بيجار

  ) و (محاسبات نگارندگان)1335-1390هاي دورة   مأخذ: (مركز آمار ايران، سرشماري  
  

  
  يجار. نقشة موقعيت جغرافيايي شهر ب1شكل 

 هاي پژوهش يافته وها  داده

  يجمعيتهاي  بيني پيش پذيري تحققارزيابي 
 1370 - 1375هاي  درصد براي سال 2/6به تصويب رسيد، ميزان رشد ساليانة جمعيت  1371در طرح جامع شهر بيجار كه سال 

جمعيت واقعي شهر بيجار در پايان اين رسيد، اما  نفر مي 56844بيني شده بود. جمعيت اين شهر در اين دوره بايد به حدود  پيش
  درصد بوده است. 64/77بيني جمعيت  پذيري پيش نفر شد كه بنا بر اين مقدار، ميزان تحقق 44246دوره برابر با 

بيني گرديده بود؛ يعني جمعيت  درصد پيش 1/6انة حدود ساليرشد  1375-1385هاي  همچنين در اين طرح براي سال
نفـر   47449برابر بـا   1385رسيد، اما در واقع جمعيت شهر بيجار در سال  نفر مي 102762وره به بايست در اين د مي شهر

  بيني جمعيتي تحقق يافته است. درصد پيش 17/46شد كه حدود 
 اجتماعي حيات متنوعي اجزا براي درازمدت هاي بيني به ثابت كرده است كه امكان پيش جهان در يريز نامهبرة تجرب

 هـا  ده از اسـتفاده هـاي گونـاگون جمعيتـي و     نظارت به نيازبيني جمعيتي  براي پيش .گيرد تي صورت ميسخ كشور به يك
 ديگـر  سـوي  ازة آنهـا  بهينـ  سـازي  مـدل  بـراي  -كامپيوترهـا پيشرفتة  نسل با – محاسباتي توانايي و سو يك از شاخص
شـوند   موجـب مـي   ،كننـد  مـي  تحميل را خود دوجو حدوثي يا اتفاقي صورت به كه گوناگوني عواملپذير است. البته  امكان

  طور صددرصد محقق نشود. هاي جمعيتي به بيني    شپي
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  بيني جمعيتي طرح جامع شهر بيجار . درصد تحقق پيش2جدول

  سال  جمعيت موجود بيني طرح جامعپيش  درصد تحقق
-  - 42079  1370  
84/77  56844 44246  1375  
17/46  102762 47449  1385  

  )1371) و (مهندسان مشاور سراوند، 1385و 1375هاي  هاي سال مركز آمار ايران، سرشماريمأخذ: (  
  

  بيني اشتغال پذيري پيش بررسي تحقق
 يافتـه،  تحقـق  درصد 14/80جامع  طرح در1375سال  در اشتغال بيني پيش است، شده داده نشان جدول در كه طور همان

 بينـي  پـيش  اشـتغال  تحقق عدم يعني اين موضوع، است. شده محقق صددر 60/58فقط  بيني پيش اين 1385سال  در اما
  آيد. به حساب مي شهر كالبدي و جمعيتي كند رشد عوامل ترين مهم از يكي خود شده،

غيرمتخصـص   افـراد  توسط مطالعات اين انجام و اقتصاد حوزة مناسب هاي شاخص از كافي شناخت نبود و توجهي بي
 باعـث  جـامع،  شـرح خـدمات طـرح    در اقتصـادي  مطالعـات  تيپ و قالب تكميل صرف ن) واقتصادانا از غير (متخصصاني

 آمدهاي پيش بين پيوند و ارتباط برقراري امكان عدم آن حاصل كه است شده طرح اين در ضعيف وجود آمدن مطالعات  به
 طـرح  در شده مطرح هاي شاخص كه كرد ادعا توان مي كلي طور به است. بيجار شهر فضايي توسعة و روند شهر اقتصادي

 شـد،  وصـف  كـه  شـرايطي  با مطالعات اين وجود يا نبود و اند نبوده شهر اين فضايي توسعة تحقق در راستاي بيجار جامع
  .است طرح نداشته انجام در تأثيري

يوة بيني دقيق و قطعي براي درازمـدت نـاممكن اسـت. بنـابراين، شـ      تر نيز بيان گرديد، پيش گونه كه پيش البته همان
بيني توسعة آتي شـهرها چنـدان    تواند در پيش گيرد، نمي هاي جامع شهرها انجام مي مطالعات اقتصادي كه امروزه در طرح

  اثر بخش باشد.

  هاي طرح جامع از اشتغال در شهر بيجار بيني . بررسي ميزان تحقق پيش3جدول 

  عنوان
  1385سال  1375سال

  درصد  تعداد شاغالن  يتنوع فعال  درصد  تعداد شاغالن  نوع فعاليت

  
  بيني طرح جامع از تعداد شاغالن پيش

  گانه هاي سه در بخش

  6  1504  كشاورزي  8  1010  كشاورزي
  6/29  7410  صنعت  7/26  3377  صنعت
  4/64  16149  خدمات  30/65  8246  خدمات
  100  25063  جمع كل  100  12632  جمع كل

  گانه هاي سه يافته در بخش مشاغل تحقق

  59/5  1429  كشاورزي  23/13  1339  كشاورزي
  73/27  4133  صنعت  34/27  2768  صنعت
  23/61  9127  خدمات  43/59  6017  خدمات
  100  14689  جمع كل  100  10124  جمع كل

  60/58  14/80  بيني طرح جامع درصد تحقق پيش
  )1385 و1375هاي  هاي سال ) و (مركز آمار ايران، سرشماري1371مأخذ: (مهندسان مشاور سراوند، 
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  بيني كاربري اراضي شهر بيجار پيش
شهر  1385انداز جمعيتي سال  هاي اخير با رشد پاييني از لحاظ جمعيتي مواجه بوده است؛ چنانكه چشم شهر بيجار در سال

 1385نفر برآورد شده است. اين در حالي است كه جمعيت شهر در سال  102762برابر  1371در طرح جامع مصوب سال 
) بـوده اسـت.   1385بيني شده براي سال  درصد تحقق جمعيت پيش 17/46نفر ( 47449عالم مركز آمار ايران بر اساس ا

هـاي   طوري كه بخش اعظـم توسـعه   رشد كم جمعيت در شهر بيجار، توسعة اندك كالبدي را نيز به همراه داشته است. به
رخ رشد آرام جمعيتي موجـب شـده اسـت كـه     كالبدي طراحي شده در طرح جامع محقق نشده است. از سوي ديگر، اين ن

  تر شود. هاي گوناگون شهري به ميزان مطلوب نزديك هاي كاربري شهر بيجار از لحاظ سرانه
برابـر   1385بيني شـده در طـرح جـامع بـراي سـال       تر بيان گرديد، با توجه به آنكه جمعيت پيش گونه كه پيش همان
بينـي شـده محقـق شـده اسـت، بنـابراين،        درصد جمعيت پـيش  17/46نها نفر برآورد شده است، و از آنجا كه ت 102762

  جز كاربري انبارها) بيشتر از مساحت كاربري در وضع موجود است. ها (به بيني شده براي همة كاربري مساحت پيش
ييـر  متر مربع بوده است، اين در حالي اسـت كـه بـا تغ    56176ميزان مساحت پيشنهادي براي كاربري نظامي برابر با 

كاربري صورت گرفته در شهر بيجار، مساحت اين كاربري از آنچه در طرح جامع پيشـنهاد شـده، كمتـر شـده اسـت كـه       
كارگاهي نيز بايد خـاطر نشـان    -شده است. در زمينة كاربري صنعتي بيني دهندة ميزان موفقيت و تحقق هدف پيش نشان

واسـطة ايجـاد شـهرك صـنعتي و      متر است. اين موضوع بهكرد كه مساحت وضع موجود كاربري از آنچه پيشنهاد شده ك
دهندة ميـزان   هاي صنعتي و كارگاهي از شهر است. كمتر شدن ميزان اين كاربري نيز نشان خروج حجم زيادي از كاربري
شده است. در باب كاربري انبارها، بايد بيـان كـرد كـه مسـاحت پيشـنهادي بـراي ايـن         بيني موفقيت و تحقق هدف پيش

متر مربع بوده است، در حالي كه تغيير و حذف اين كاربري در محدودة شهر بـه آن   11235ي در طرح جامع برابر با كاربر
هايي كـه در   متر مربع از اين كاربري در شهر موجود است. بنابراين، يكي از سياست 41710اندازه نبوده و در شرايط فعلي 

  يرد، حذف و تغيير كاربري انبارها است.هاي آتي بايد در اين شهر مورد توجه قرار گ سال
(كـاربري   78/0ها، نسبت مساحت وضع موجود به مساحت پيشنهادي، در بيشـترين ميـزان خـود     دربارة ديگر كاربري

  ستان) بوده است. (كاربري آرام 06/0ترين ميزان اين نسبت  درماني) بوده و كم -بهداشتي
شده در طرح جـامع،   بيني هاي اخير و محقق نشدن جمعيت پيش سالبا توجه به كند بودن رشد جمعيت اين شهر طي 

هاي شهر براي رسيدن به ميـزان سـرانة    هاي شهر، افزايش ميزان سرانة كاربري و نيز با توجه به افزايش مساحت كاربري
  استاندارد صورت پذيرفته است.

هاي  يشنهادي در طرح جامع براي كاربريشود، نسبت سرانة موجود به سرانة پ مشاهده مي 4گونه كه در جدول  همان
اسـت كـه    1سـتان بيشـتر از    درمـاني، تأسيسـات، شـبكة ارتبـاطي، آرام     -مسكوني، تجاري، آموزشي، مذهبي، بهداشتي

  شده در طرح جامع است. بيني دهندة ميزان موفقيت و تحقق اهداف پيش نشان
 1ونقل و فضاي سـبز كمتـر از    ، ورزشي، اداري، حملهاي فرهنگي، پذيرايي و جهانگردي اما اين نسبت براي كاربري

 -شده در طرح جامع است. در زمينة كـاربري صـنعتي   بيني دهندة عدم موفقيت و محقق نشدن اهداف پيش است كه نشان
دهندة  كارگاهي بايد بيان كرد كه سرانة وضع موجود نسبت به آنچه در طرح جامع پيشنهاد شده بسيار كمتر است كه نشان
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انتظـامي و انبارهـا،    -هـاي نظـامي   ان موفقيت در كاهش اين كاربري در محدودة شهر بيجار است. اما دربارة كاربريميز
  ها كاسته نشده است. بايست، از سرانة اين كاربري گونه كه مي آن

 هاي فرهنگـي، پـذيرايي و جهـانگردي،    گردد كه افزايش سطح و سرانة كاربري از مجموع مطالب مذكور مشخص مي
كارگاهي، نظـامي و انبارهـا در    -هاي صنعتي ونقل و فضاي سبز و نيز كاهش سطح و سرانة كاربري ورزشي، اداري، حمل

نقشـة كـاربري اراضـي     3و  2هاي  ريزان و مديران شهري اين شهر قرار گيرد. (شكل هاي آتي بايد مورد توجه برنامه سال
  دهند). يپيشنهادي و وضع موجود در افق طرح جامع را نشان م

  1371هاي شهر بيجار در وضع موجود و طرح جامع پيشنهادي سال  . مساحت و سرانة كاربري4جدول 

  )، (محاسبات نگارندگان)1388)، (مهندسان مشاور پرويس شهر، 1371مأخذ: (مهندسان مشاور سراوند، 

  كاربري
مساحت وضع 
  موجود كاربري

  

مساحت 
پيشنهادي طرح 

  1371جامع سال 
  

درصد تحقق مساحت 
پيشنهادي در طرح 

  1371جامع سال 

سرانة 
موجود 
  كاربري

سرانة پيشنهادي 
كاربري در طرح 

  1371ع سال جام

نسبت سرانة موجود به 
سرانة پيشنهادي در 

  1371طرح جامع سال 

 36/1  27 8/36  58/0  3033504  1781120  مسكوني

 38/1  75/1 42/2  59/0  196616  116701  تجاري

 07/1  3/4 61/4  46/0  483114  222385  آموزشي

 61/0  72/0 44/0  26/0  80893  21315  فرهنگي

 20/1  20/2 24/0  52/0  22470  11717  مذهبي

پذيرايي و 
 24/0  94/0 23/0  10/0  105611  10979  جهانگردي

 –بهداشتي 
  درماني

146683  187628  78/0  04/3 67/1  82/1 

 50/0  56/2 29/1  22/0  287621  62405  ورزشي

 90/0  29/2 06/2  38/0  256163  98016  اداري

–صنعتي 

  كارگاهي
13108  87635  15/0  27/2 78/0  35/0 

 30/2  5/0 15/1  98/0  56176  54941  نظامي

 60/8  1/0 86/0  71/3  11235  41710  انبارها

 52/1  26/1 92/1  69/0  134822  92435  تأسيسات

 48/0  7/1 82/0  21/0  190998  39580  نقل و حمل

شبكة 
 10/1  6/28 5/31  47/0  3213267  1519795  ارتباطي

 25/0  2/11 77/2  11/0  1258342  133714  فضاي سبز

 38/0  32/0 44/0  06/0  325820  21535  تانس آرام

 06/1  33/82 56/87  44/0  9931916  4388139  مجموع
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  )1385شهر بيجار براي افق طرح ( 1371. نقشة كاربري اراضي پيشنهادي طرح جامع سال 2شكل 

  

  
  1386. نقشة وضع موجود كاربري اراضي شهر بيجار در سال 3شكل 
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  بيجار شهرة توسع جهات هاي بيني پيش يريپذ ققتح
 تمشـكال  بـا  غـرب  و جنـوب  شمال، جهت سه از ارتفاعات، و تند هاي شيب مانند طبيعي موانع وجود دليله ببيجار  شهر

 مقابـل  در بازدارنـده  عامـل  توانـد  مـي  هـا  كوه و ها تپه تند، هاي بشي مانند طبيعي موانع وجود. است مواجه فيزيكيوسيع 
 گـزاف  هاي هزينه بايدة نيز توسعو در صورت  كند نمي پيدا توسعهبه دليل وجود اين موانع طبيعي  شهر. باشد شهرة توسع

  ند.دهب بيجاربه شهري همچون  اي ستاره يا شعاعي شكلتوانند  يم موانع اين. شود متحمل را
 جنـوب نواحي  در شهر فيزيكي مدت كوتاه ةتوسع جهات ها، محدوديت اين گرفتن نظر در با 1371 سال جامع حطر در
 زنجـان ة جـاد  طـرف  بـه  شـرقي  شـمال  در مدت بلند در شهر فيزيكية توسع اما؛ شد گرفته نظر در غربي شمال و شرقي

 تكميـل  رغـم  علـي ، حـال  اين با. است بوده مذكور قسمت در شهرة توسع براي پيشنهادي مساحت بيشترين و شد پيشنهاد
 گسـترش  موجـب  و داشـته  ادامه جهت اين در شهر فيزيكية توسع شهر، غربي شمال سمت در پيشنهادي جهات ظرفيت
 جهـت  در زنـدگي  بـه  مـردم ها و تمايـل نداشـتن    ت. نبود زيرساختاس شده كشاورزي هاي زمين داخل در سازها و ساخت

 فيزيكية توسع از جامع طرح جمعيت بيني پيشنشدن  حققم همچنين و شهر شرقي شمال در واقع جامع طرح پيشنهادي
  .)4 (شكل است دهة پيشنهادي طرح در بلندمدت) جلوگيري كرتوسع (جهت شرقي شمال جهت در شهر فضايي و

  
  1371جهات توسعة فيزيكي پيشنهادي طرح جامع سال   جهات توسعة تحقق نيافته در افق طرح

  
  . نقشة وضعيت جهات توسعة فيزيكي شهر بيجار4شكل 

 نيست. جامع طرح رهنمودهاي اساس رب بيجار شهرة توسع جهات فعلي و گذشته روند، شد ذكر تر پيش كه طور همان
 بـا  ند.شو مي ارزيابي الكتر روش طريق از پيشنهادي هاي گزينه بيجار شهرة توسع جهات ارزيابي برايپژوهش  اين در لذا

 هـاي  پتانسـيل  و هـا  زمينـه و نيز با در نظر گـرفتن   نگارندگان ميداني مطالعات و شهر پذيري جمعيت آماري نتايج به توجه
 بـافتي  ميـان  يـا  درونـي ة توسعة گزين بيجار، شهر آتي فضايي – كالبدية توسع هاي گزينه ارزيابي در، شهراين  در موجود
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، اسـت  پيشـنهاد  چهـار  مجموعـاً  كه ها گزينه ايناست. در اين پژوهش  شده اضافه قبلي مورد سه به ديكالبة توسع براي
  است. هشد ارزيابي الكتر مدل از استفاده با بيجار شهر كالبدية توسع براي

 مـت عال از كـار  مراحـل  انجام سهولت براي الكتر مدل در بيجار شهر فضايي – كالبدية توسع هاي گزينه ارزيابي در
 معـرف  A2 بـافتي)،  ميان يا درونية (توسع اولة گزين معرف A1 است. شده گرفته بهره A4 و A1 ،A2 ،A3 اختصاري

 چهارمة گزين معرف A4 و شهر) غربي شمال دره (توسع سومة گزين معرف A3 شهر)، شرقي شمال دره (توسع دومة گزين
  .)5 (جدولاست  جنوب) دره (توسع

  بيجار شهر فضايية وسعت مختلف الگوهاي. 5 جدول

A1 (توسعة دروني) توسعه در فضاهاي خالي موجود در داخل شهر و نوسازي بافت فرسوده 

A2  توسعه در سمت شمال شرقي شهر 
A3  توسعه در سمت شمال غربي شهر 
A4  توسعه به سمت جنوب 

  )، (نگارندگان)1371منبع: (طرح جامع شهر بيجار، 
  
1 الكتر روش )ELECTRE(  

 مـثالً  كه صورت بدين .شود مي استفاده 2اي رتبه غير به معروف جديدي مفهوم از ها گزينه بندي رتبه جاي به روش ناي در
kA A  و DM امـا  ندارنـد،  يكديگر به ارجحيتي رياضي هيچ نظر از 1 و Kهاي  گزينه چه اگر كه است آن بيانگر 1
 اي غيررتبـه هـاي   همقايسـ  از اسـتفاده  بـا ها  همة گزينه روش اين در .پذيرد مي A1 بر را kA بودن بهتر ريسك، آناليست
  ).370 :1390 موسوي، و نيا (حكمتشوند  مي حذف غيرمؤثرهاي  گزينه طريق بدان واست  هشد ارزيابي

 اسـتوار  )ijV( مـوزون هاي  ارزيابي مقادير از اختالفة درج و )jW( اوزان از توافقة درج اساس بر زوجيهاي  همقايس
ة مجموعـ  يـك  و هماهنـگ ة مجموعـ  يك مبناي بر مراحل اينهمة  .شوند مي آزمونها  گزينه ارزيابي براي توأماً و بوده

  ).371 :همان(است  معروفنيز هماهنگي  آناليز به روش، اين لحاظ بدينشوند.  مي ريزي پايه نگناهماه
 كـدام  هر بيجار شهر فضايي -كالبدية توسع هاي محدوديت همچنين و امكانات نگارندگان، ميداني مطالعات انجام با

 ايـن  كيفـي ة مقايسـ بـه   ابتـدا  در، هـا  شـاخص  زوجـي ة مقايس منظور به سپس ).6 (جدول گرديد مشخص شاخص 9 در
 و نامتخصصـ  از نگارنـدگان،  ميـداني  مطالعـات  بر عالوه ها شاخص اينة مقايس براي كه يمنيازمند يكديگر با ها شاخص

  شد. گرفته كمك بيجار شهر محلي كارشناسان
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eliminnation et choice Transling reality 
2. Outranking 
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  هاي توسعة فضايي شهر بيجار . امكانات و محدوديت6جدول 

  فضايي –توسعة كالبدي  2هاي تمحدودي  فضايي –توسعة كالبدي  1امكانات
F1- وجود اراضي باير و خالي 

-F2 رسيدن تراكم به ميزان مطلوب  
F3- آوري خدمات سهولت در فراهم  
F4- افزايش پيوستگي كالبدي شهر  

-F5      امكان كنترل بهتر توسـعة شـهر و حفـظ اراضـي
  پيراموني شهر

6F- جلوگيري از گسترش طولي شهر  
F7- اي توسعه در درازمدتوجود اراضي مناسب بر  
F8- ريزي و طراحي آزادي عمل بيشتر در برنامه 

F9- هـا،   اندازهاي طبيعـي هماننـد چشـمه    وجود چشم
  ها رودخانه و باغ

L1-    ريـزي   آشفتگي و ازدحـام شـهري در صـورت برنامـه
 نامناسب

L2- نبود تمايل عمومي به سكونت در اين منطقه  
L3- يرسان هزينة احداث تأسيسات و خدمات 

L4-  نزديك شدن شهر به شهرك صنعتي و آلودگي ناشي
  هاي صنعتي از فعاليت

L5- از بين رفتن اراضي كشاورزي و منابع طبيعي  
L6- ها به خدمات شهري كاهش ميزان دسترسي  
L7-  درصد) 15شيب زياد اراضي (بيش از  
L8- ها واقع شدن در حريم گسل  
L9- زيواقع شدن در حريم مسيل و احتمال سيل خي 

  
) اسـت كـه ايـن    A4تا  A1هاي توسعه ( ) با گزينهF9 تا F1هاي امكانات توسعة ( اولين مرحلة مقايسة كيفي شاخص

هـاي   هاي امكانات و محدوديت هاي توسعه نيز انجام گرفت و هر يك از گزينه صورت جداگانه براي محدوديت مقايسه به
طور كه ذكر شد، اين امتيازدهي با مشاركت كارشناسان محلـي و   انهاي جداگانه امتياز كيفي گرفتند. هم توسعه در جدول

  ها، از آوردن آنها خودداري شد. همچنين مطالعات ميداني نگارندگان صورت گرفته است كه به دليل حجم زياد جدول
لـذا بـراي   ها با يكـديگر نيازمنـديم،    هاي مربوط به مدل الكتر به مقايسة كمي شاخص از آنجا كه براي انجام محاسبه

  اي استفاده شده است: هاي كيفي به كمي از مقياس دوقطبي فاصله تبديل ويژگي

  اي . مقياس دوقطبي فاصله7جدول 

  امتياز كمي امتياز كيفي
  1 خيلي كم

  3 كم
  5 متوسط
  7 زياد

  9 خيلي زياد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Facilities 
2. Limitations 
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كمـي بـراي هـر دوي امكانـات     بنابراين با جايگزيني امتيازات كمي به جاي امتيازات كيفي، جدول ماتريس ارزيـابي  
  صورت خالصه آورده شده است. آيد. در ادامه، اين جداول به دست مي هاي توسعه به توسعه و محدوديت

  گيري (امكانات توسعه) . ماتريس ارزيابي و تصميم 8جدول 

  F1F2F3F4F5F6F7F8F9 هاي امكانات توسعه شاخص
i jx 2  

  A4و  A1 ،A2 ،A3 هاي توسعه گزينه
172  92  180 100 92  108 84  156  196

  

  توسعه) هاي (محدوديت گيري تصميم و ارزيابي ماتريس. 9 جدول

  L1 L2  L3  L4  L5  L6L7  L8  L9 هاي توسعه هاي محدوديت شاخص
i jx 2  

  A4و  A1 ،A2 ،A3 هاي توسعه گزينه
188 92 100 148 140100116140124 

  
  نورم روش اساس بر ها داده سازي مقياس بي اول:ة رحلم

  است: شده استفاده نورم سازي مقياس بي روش از منظور بدين كه كرد مقياس بي را آنها بايدها  ة شاخصمقايس براي
ij

ij m

ij
i

x
r

x




 2

1

  

 هـا  داده تـا  كنيم مي يمتقس ستون هر هاي داده مربعات مجموع مجذور بر را ماتريسهاي  داده از يك هر روش اين در
  شود: مي A1 در F1 ضريب، توسعه امكانات در مثال: شوند. استاندارد

ijr . 
  

9 69
81 81 1 9

  

  شود. . مي66 حاصل A1در  L1هاي توسعه، ضريب  و همچنين در محدوديت

ijr . 
  

9 66
81 9 49 49  

  
  مقياس موزون (يا استاندارد) مرحلة دوم: محاسبة ماتريس بي

ها و تأثير آنها بر انتخاب مكان بهينه با يكديگر برابر نيست، به منظور دخالت اثرگذاري ايـن   كه اهميت نسبي شاخصاز آنجا 
اسـتفاده شـده اسـت.     Expert Choiceافـزار   ها از نرم دهي به شاخص دهي آنها نيازمنديم. به منظور وزن ها، به وزن شاخص

  ).6و  5هاي  اند (شكل يي با يكديگر مقايسه شده و امتيازبندي شدهصورت دودو ها به بدين منظور اهميت نسبي شاخص
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  . ماتريس مقايسة دودويي امكانات توسعه با يكديگر5شكل 

  
  هاي توسعه با يكديگر . ماتريس مقايسة دودويي محدوديت6شكل

  ).10آيد (جدول  دست مي آنها بهها با يكديگر، وزن نهايي  تك شاخص پس از انجام مقايسات تك

  ها شاخص براي آمده دست به نهايي وزن. 10 جدول

  R1 R2  R3  R4  R5  R6  R7 R8  R9  شاخص امكانات

114/0114/0256/0  وزن

 

05/0 256/0 024/0 114/0 05/0 0024/0 

  L1 L2  L3  L4  L5  L6  L7 L8  L9  شاخص محدوديت

 099/0099/0246/0246/0 099/0 038/0 099/0 38/0 38/0  وزن
  

 وزن در را استانداردشـده)  (يـا  مـوزون  مـاتريس  در شاخص هر مقدار معيارها، وزن آوردن دست به از پس ترتيب بدين
  است: زير شرح به آن فرمول كه آيد دست به ها شاخص واقعي ارزش تاكنيم  مي ضرب شاخص همان

ij jV r W   
  )NIو ماتريس ناهماهنگ ( )Iمرحلة سوم: تعين ماتريس هماهنگ (

هـا بـا    هاي مختلف نسبت به همة شـاخص  هاي هماهنگ و ناهماهنگ، گزينه دست آوردن ماتريس در اين مرحله براي به
رد، برتـري    ها مشخص شده ها، بردها و باخت يكديگر مقايسه و ارزيابي شده است. براي هر يك از شاخص اند. منظور از بـ

ها است. همچنين در صورتي كه دو گزينه در يك شاخص بـا هـم    يگر در هر يك از شاخصيك گزينه نسبت به گزينة د
ها به لحاظ داشـتن جنبـة    ها، بايد به نوع شاخص گيرند. در تعيين بردها و باخت برابر باشند، در مجموعة هماهنگ قرار مي

رد يك شاخص نسـبت بـه شـاخص    اند، ب هاي توسعه هاي منفي كه همان محدوديت مثبت يا منفي توجه كرد. در شاخص
ديگر در صورتي است كه مقدار آن شاخص كمتر باشد و باخت يك شاخص نسبت به شاخص ديگر در صورتي است كـه  

، F2در شـاخص   A2بـا   A1مقدار عددي يك شاخص نسبت به شاخص ديگر بيشتر باشد. براي مثال در مقايسة گزينـة  
يك برد و بـراي   A1دست آمده است. در نتيجه، در اين شاخص براي  به 012/0، برابر با A2و  107/0برابر با  A1مقدار 

A2 شود. يك باخت در نظر گرفته مي  
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مرحلة بعدي، ايجاد و محاسبة ماتريس هماهنگ است. در محاسبة ماتريس هماهنـگ، بـا توجـه بـه وزنـي كـه هـر        
شـود تـا مـاتريس     دها با يكديگر جمـع مـي  ها، وزن بر هاي دودويي گزينه دست آورده، براي هر يك از مقايسه شاخص به

  آيد: دست مي هماهنگ شكل بگيرد. اين نتيجه از رابطة زير به
kl jI W /  13 49   

  آمد. دست هب 49/13، نتيجة هماهنگ ماتريس مقادير جمعاز  كه
  شود: اهماهنگ از رابطة زير استفاده مين ماتريس تشكيل براي هماهنگ ماتريس تشكيل از پس

kj ij

ki

kj ij

max V V , j
NI

max V V , j

 


 
  

  آمد. دست هب 29/9نتيجة  ناهماهنگ ماتريس مقادير مجموعاز 
  
  )G( مؤثر ناهماهنگ ماتريس و )H( مؤثر هماهنگ ماتريسة محاسب چهارم:ة مرحل
 تر بزرگ هماهنگ ماتريس عنصر هر اگر سپس كرد. تعيين را آستانه حد يك بايد ابتدا مؤثر هماهنگ ماتريس ايجاد براي

، صـورت  ايـن  غير در وگيرد  مي خود به يك مقدار مؤثر هماهنگ ماتريس در شاخص آن د،نباش آستانه حد اين ساويم يا
  شود. مي صفر مقدار

شـود   مـي  ايجـاد  و محاسبه زير صورت به مؤثر هماهنگ ماتريس )،12/1( آمده دست بهة آستان به توجه با، ترتيب بدين
  ).11 (جدول

                                          /
I /  

13 49 1 1212  

  
اند، براي تشكيل  دهندة ناهماهنگي كمتر با مجموعه تر از آستانه نشان با توجه به اينكه در اين ماتريس مقادير كوچك

دهندة ناهماهنگي بيشترند، عـدد صـفر    تر از آستانه كه نشان گيرند و مقادير بزرگ ماتريس ناهماهنگ مؤثر، مقدار يك مي
  ).12گيرند. (جدول  مي

                                          /
NI /  

9 29 0 7712  

  مؤثر هماهنگ ماتريس. 11 جدول

  مؤثر هماهنگ ماتريس
 1 2 3 4 

1  1 1 1 

2 0  0 0 

3 0 0  1 

4 0 1 1  

  جمع مقادير ماتريس هماهنگ
 تعداد مقادير ماتريس هماهنگ

  جمع مقادير ماتريس هماهنگ
 تعداد مقادير ماتريس هماهنگ
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  . ماتريس ناهماهنگ مؤثر12جدول 

  
  مرحلة پنجم: ايجاد ماتريس نهايي

رحله با تركيب ماتريس هماهنگ مؤثر و ماتريس ناهماهنگ مؤثر، ماتريس نهايي ايجاد شده است. بـا مشـخص   در اين م
دست آمده است. لذا با توجـه   هاي جهات توسعة كالبدي به بندي گزينه ها، اولويت ها براي گزينه كردن تعداد بردها و باخت

ة درون بافتي و توسعة دروني شهر بيجار اسـت، بـه عنـوان    كه معرف توسع A1به نتيجة حاصل از ماتريس نهايي، گزينة 
  ).13فضايي شهر بيجار تشخيص داده شد (جدول  -بهترين گزينة توسعة كالبدي

  . ماتريس نهايي13جدول 

  
مشخص شد، در حال حاضر بهترين گزينة توسعة كالبدي شـهر بيجـار توجـه بـه توسـعة       13طور كه در جدول  همان

فضايي شهر بيجار منطبق دانست. از آن جمله،  -هاي فعلي توسعة كالبدي توان با ويژگي دروني است كه اين گزينه را مي
درصد رشد سـاالنة جمعيتـي ايـن     1385-1390يجار است كه در طول سرشماري ميزان رشد بسيار اندك جمعيت شهر ب

  درصد است. 20شهر حدود 
نفـر در   82/160نفر در هكتار و تراكم خالص مسـكوني ايـن شـهر     87/35تراكم ناخالص جمعيتي شهر بيجار حدود 

راضي رهاشده و همچنين گسترش درصد ا 24/30هكتار است. تراكم ناخالص جمعيتي بسيار اندك در شهر بيجار و وجود 
اسـت. از مجمـوع    افقي شهر بيجار و پايين بودن تعداد طبقات ساختماني از ديگر خصوصيات بخش مسكوني شهر بيجـار 

درصـد   07/18انـد و   درصد واحدهاي مسكوني در يك طبقه احـداث شـده   70/80واحد مسكوني شهر بيجار حدود  9949
). 40: 1388طبقه و بيشترند (مهندسان مشـاور پـرويس شـهر،     صد از واحدها چهاردر 21طبقه و  درصد سه 02/1دوطبقه، 

  ماتريس ناهماهنگ مؤثر
 1 2 3 4 

1  0 1 1 

2 0  0 0 

3 1 0  0 

4 1 0 0  

 ماتريس نهايي

 هاي توسعه گزينه امتياز نهايي باخت برد 4 3 2 1 

  0 1 1 2 1 1 A1 

 0  0 0 0 3 3- A2 

 0 0  0 0 3 3- A3 

 0 0 0  0 3 3- A4 
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متوسط تعداد طبقات گر چه نشان از خصوصيات فرهنگي و اجتماعي مردم شهر بيجار دارد، ولي اين نسبت بـا توجـه بـه    
  شرايط فعلي زندگي در شهرها در اين شهر نيز قابل افزايش است.

حاصل از ارزيـابي جهـات توسـعة شـهري بـا مـدل الكتـر و همچنـين مـوارد ذكرشـده از           در نهايت با توجه به نتايج 
تواند مديريت شـهري را   فضايي شهر بيجار، توجه به توسعة دروني براي توسعة آتي شهر بيجار مي –خصوصيات كالبدي 

  در كنترل توسعة شهر ياري رساند.
  
  گيري نتيجه
 مقطـع  يـك  در اجراشده هاي برنامه نتايج عنوان به افتاده اتفاق تغييرات سنجش از عبارت شهرية توسع هاي طرح ارزيابي
 هـاي  طـرح  و جـامع  طـرح برنامـة   از انتظار مورد اهداف با هگرفت انجام اقداماتة مقايس طريق از تغييرات اين است. زماني
  .است آن پيوست
 آنهـاي   و نارسـايي  مسـائل  از برخـي  ش،پي سال 50 حدود در ايران در جامعهاي  طرح اولين اجراي و تهيه دنبال به
 آنكـه  بـا  اسـت.  داشـته  ادامـه  كنـون  تـا  كـه  گرديد بيان 50ة ده اواسط از پيشنهادات و انتقادات نخستين و گرديد ظاهر
 -سـاختاري هـاي   طـرح  بعـد  بـه  موقـع  آن از و يافته دوام خود خاستگاه در ميالدي 1960ة ده تا شهري جامعهاي  طرح

 در جـز  شـهري  يريز نامهبر نظام در را خود جايگاه كماكان ها طرح اين ايران متأسفانه در ،اند شده هاآن جايگزين راهبردي
 بيجـار،  شـهر  جـامع  طـرح  ارزيابي با گرديد سعيپژوهش  اين در .اند كرده حفظ ... و مشهد و تهران مانند شهرهايي كالن
  شود. يبررس آن موفقيت عدم يا موفقيت ليدال و طرح پذيري تحقق ميزان

 تحليـل  و بررسـي  از پـس  بود. بيجار شهر جمعيتيهاي  بيني پذيري پيش پژوهش ارزيابي ميزان تحقق اين اول سؤال
 نفـر  102762 حـدود  طـرح)  (افق 1385 سال براي طرح جمعيتي بيني جود، نتايج نشان داد كه پيشمو اطالعات وها  داده

 گرفت نتيجهتوان  مي كه رسيده 1385 سال در نفر 47449 حدودبه  تجمعي، طرح پايان در ميزان اين از. بود شده برآورد
  است. شده محقق شده بيني پيش جمعيتاز  درصد 17/46 حدود
 رشد و شده بيني پيش جمعيت تحقق عدمدليل  ها به كاربري وضعيت اينكه به توجه با اراضي كاربريبيني  بارة پيشدر
 افزايشـي  رشدها  ة كاربريسران رديگ ورزشي، و جهانگردي، -پذيرايي نگي،فره سبز، فضاي جز بهها  كاربري اغلبة سران

 پايدارة توسع و رشد درها  كاربري اين اهميت به توجه با است. مشاهده قابلها  كاربري بين در توازن و تعادل عدم و داشته
 كاربري، درصد 11 با سبز ايفض كاربري تحقق، درصد 10 با جهانگردي - پذيرايي كاربريدهد  مي نشانها  بررسي شهر

  است. جامع طرح پذيري تحقق در نارسايي گوياي تحقق درصد 26 با فرهنگي كاربري و درصد 22 با ورزشي
ة توسـع بـود و   گرفتـه  نظـر  در غربي شمال و جنوبرا در نواحي  مدت كوتاه رد شهرة توسع جهات، جامع طرح مشاور
 فضـايي  -كالبـدي ة توسـع  حال اين با؛ بود دهش پيشنهاد زنجانة جاد طرف به شرقي شمال در بلندمدت در شهر فيزيكي

  است. افتاده اتفاق ندرت به شهرة توسع شرقي شمال در و گرفته صورت جنوب و غربي شمال جهت درغالباً  شهر
  است. بوده همراه تحقق درصد 58 با فقط نيز اشتغال درصد بيني پيش
  د:كر بيانتوان  مي را زير موارد بيجار، شهر جامع طرح موفقيت معد ليدال تبيين وپژوهش  دوم سؤالبارة در
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 مدت هاي صحيح تحوالت جمعيتي و اقتصادي در دراز بيني ناممكن بودن پيش -

 گيري كالبد شهر هاي آنها در شكل توجهي به نقش مردم و خواست بي -

 فضايي شهر -لبديتوجه ناكافي به بخش اقتصادي طرح جامع جايگاه مطالعات اقتصادي در توسعة كا -

 هاي اجتماعي و اقتصادي ريزي ريزي كالبدي بدون توجه به برنامه تأكيد زياد بر برنامه -

هاي مختلف كه گاه باعث بيشتر شدن رشد جمعيت نسبت بـه توسـعة    هاي كالن جمعيتي كشور در دوره تغيير سياست -
گاه در  ايجاد تعادل در ميان اين دو عامل هيچپذيرد.  شود و گاه توسعة شهري بيشتر از رشد جمعيت صورت مي شهري مي

 كشور صورت نپذيرفته است.

 اي هاي آمايشي ملي و منطقه ريزي نبود برنامه -

 روز در هنگام تهية طرح نبود يا ناممكن بودن دسترسي به آمار و اطالعات ضروري و به -

 پذيري در طرح نبود انعطاف -

 رتوجهي به نقش بخش كشاورزي در توسعة آتي شه كم -

هاي باير درون شهر كه امكان توسعة دروني را براي شهر فراهم آورده است و نياز به توسعه و  توجهي به وجود زمين كم -
 گسترش افقي شهر را از بين برده است.

 بخـش  4 در جـامع  طـرح  موفقيت عدم در كه است لييدال عمده گرديد، بيان باال در كه لييدال دخاطر نشان كر بايد
 طـرف  از وگنجـد   پژوهش نمـي  اين درها  طرح اينشكست  ليدالهمة  تبيين .اند بوده مؤثرپژوهش  اين در مطالعه مورد
 كه است آمده نظري مباني وة پژوهش پيشين بخش در كشور كل درها  طرح اين موفقيت عدم ليدال از ديگر برخي ديگر،

  شود. مي خودداري آنها تكرار از
 بـه  گرديـد  بيـان پـژوهش   ايـن  در كه گونه همان جامعهاي  طرح ساختار كه دكر بيان بايدپژوهش  سوم سؤالبارة در
 بنـابراين  اسـت.  كـرده ناپـذير   انعطاف آينده سياسي و اقتصادي و جمعيتي تحوالت و تغيير برابر در را آن كه است اي گونه
 هـر  گيري بهره و دكن برطرف را كشور شهرهاي در موجود مشكالت و مسائل توانست نخواهد ها طرح گونه اينة تهية ادام
 نتـايج  بـه  توجـه  با كه است ضروري نكته اين ذكر نهايت در است. ضروري راهبردي -ساختاري هاي طرح ازتر  سريع چه

 بـه  درونـي ة توسـع  بيجـار،  شهر آتي فضايي – كالبدية توسع براي الكتر، مدل با شهرية توسع جهات ارزيابي از حاصل
  است. دهش انتخاب گزينه بهترين عنوان

  
 پيشنهادها

 ذكـر  كه طور هماناست.  كار نيروي جذب نارسايي و توليد و كار فضاهاي كمبود بيجار شهر حاضر حال مشكالت از يكي
توانـد   مـي  خود رشد پايين نرخ اينكه  دارد فاصله صفر عدد تا درصد 20/0 فقط بيجار شهر جمعيتة ساالن رشد نرخ، شد

 شـهري ة توسـع هـاي   طـرح  در، اسـاس  اين بر لذا. باشد شغل جويو جست در كار نيروي جمله ازافراد،  مهاجرت از حاكي
 راستا اين در گردد. جلوگيري گريزي جمعيت از تا شود بيشتريتوجه  اقتصادي و اجتماعية توسع راهكارهاي بهبايست  مي
 گردشـگري هـاي   قابليت و ردستان،ك و غربي آذربايجان زنجان، استان سه بين در شهر اين جغرافيايي موقعيت به توجه با
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 قرار اولويت در بايدكشاورزي  و معدني هاي توان و شهرنفوذ  حوزة هاي بالقوة ظرفيت از گيري بهره همچنين و بيجار شهر
 گيرد.

رسد  مي نظر به، كوچك شهرهاي كل ميان از كوچك شهر چند انتخابة زمين در، هنسن چونهم ينامحقق نظر طبق
 توجـه  مـورد  انتخـابي  كوچك شهرهاي از يكي عنوان به كشور غرب و كردستاناي  ة منطقهتوسع درند توا مي بيجار شهر
 گيرد. قرار

 در كشـاورزي  اهميـت پر نقـش ة دهنـد  نشـان ها  باغ و زراعيهاي  كاربري به شهر مساحت از درصد 89/33 اختصاص
شـود. زيـرا ايـن رونـد      مـي  توصيه غربي مالش سمت به شهر فيزيكية توسع از جلوگيري راستا اين در. است شهر اقتصاد
  .شود مي كشاورزي مستعد اراضي رفتن بين از سبب

 تـراكم  است. بوده )1390 سرشماري در درصد 20( كند بسيار اخير سرشماري در بيجار شهر جمعيتة ساالن رشد نرخ
 هكتـار  در نفـر  82/160 برابـر  شـهر  اين مسكوني خالص تراكم و هكتار در نفر 87/35 برابر بيجار شهر جمعيتي ناخالص

 هاي كاربري از زيادي حجم وجود علت به بيجار شهر خالص و ناخالص تراكم ميزان مياناي  مالحظه قابل اختالف .است
 و ،اسـت  پـايين  بسـيار  بيجار شهر در جمعيتي ناخالص تراكم كه آنجا از .است شهرة محدود در رهاشدههاي  باغو  زراعي

 درصـد  98( بيجار شهر در ساختماني طبقات تعداد بودنكم  و بيجار شهر در رهاشده اراضي صددر 24/30 وجود همچنين
 در شـهر  بافـت  درون بـاير  هـاي  زمـين  از گيري بهره و درونية توسع به توجهبايد  كمترند)، و طبقه 2 مسكوني واحدهاي
 گيرد. قرار اولويت

مهندسان مشاور بومي به جهت اشراف داشتن به شـرايط   ها به هاي شهري، واگذاري و تهية طرح در زمينة تهية طرح
 ريزي ارائه دهد. تري از شهر براي برنامه بينانه تواند تصوير واقع محلي مي

ها، به منظور افزايش كيفيت و اثربخشي  استفاده از مشاركت مردم يا نمايندگان آنها (شوراها) براي تهيه و اجراي طرح
  توجه قرار گيرد. صورت عملي مورد ها بايد به طرح
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  منابع
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 ديشـه  دانشگاه تهران، ،يشهر يزير برنامه و ايجغراف ارشد يكارشناس ةنام انيپا ،مرند شهر جامع طرح ييايجغراف يابيارز .)1379( ؛ميرح ،ييرضا
 .يهشتب

 .بايز يهنرها ةدانشكد تهران، ،يشهرساز ارشد يكارشناس ةنام انيپا ،سنندج جامع طرح يابيارز .)1372( ؛مسعود ان،يبافيزر

 .سمت ،تهران ،ديجد يشهرها يزير برنامه .)1387( ؛هللا كرامت ،ياريز

 .ستايز مشاور مهندسان ،رانيا در يشهر جامع يها طرح يابيارز .)1372( ؛بودجه و برنامه سازمان

 .1389 كردستان استان يآمار ةسالنام

 .اول ةشمار با،يز يهنرها ي،شهرساز خام يها شهياند .)1374( ؛احمد ا،يدنيسع

 .يمعمار و هنر ةدانشكد راز،يش ،يشهرساز ارشد يكارشناس ةنام انيپا ،اصفهان جامع طرح يابيارز .)1379( ؛حسن ،يعيشف

 .تهران دانشگاه انتشارات ،تهران ،ايجغراف علم دگاهيد از يشهر ينوساز و يبهساز .)1392( ؛احمد پوراحمد، ي؛عل ،يشماع

 جـامع  طـرح  در توسعه جهات يشنهادهايپ و ياراض يكاربر يها ينيب شيپ يريپذ تحقق يابيارز .)1390( ي؛مجتب آراسته، ي؛محمدمهد ،يزيعز
 .ازدهمي ةشمار سوم، سال ي،ا منطقه و يشهر يها پژوهش و مطالعات ،الر شهر

 .بايز يهنرها ةدانشكد تهران، ،يشهرساز ارشد يكارشناس ةنام انيپا ،هياروم جامع طرح يابيارز .)1375( ؛رسول ،يقربان

 .بايز يهنرها ةدانشكد تهران، ،يشهرساز ارشد يكارشناس ةنام انيپا ،شهر اسالم جامع طرح يابيارز .)1373( ؛محمود ه،يكال

 .نور اميپ ،تهران ،رانيا در يشهر يزير برنامه .)1382( ؛نيغالمحس مجتهدزاده،

 .1390تا  1335 مسكن و نفوس يها يسرشمار جينتا ران؛يا آمار مركز

 .يشهر يزير برنامه و پردازش شركت ،تهران ي،شهر اليس يها طرح يمبان .)1386( ؛سهراب ،يمشهود

 اميـ پ نشـر  و طـرح  شـركت  ،تهران ،)رانيا در آن گاهيجا و يجهان رياخ اتي(تجرب يشهر ةتوسع يراهبرد يزير برنامه .)1386( ؛جواد زاده، يمهد
 .مايس

 ،كيـ تراف و يكالبـد  مطالعـات  ،موجود وضع شناخت ،دوم جلد جار،يب شهر(جامع)  عمران و توسعه طرح .)1388( ؛شهر سيپرو مشاور مهندسين
 .كردستان استان يشهرساز و مسكن سازمان

 .جاريب شهر(جامع)  عمران و توسعه طرح .)1371( ؛سراوند مشاور مهندسين

 .يشهر يزير برنامه مطالعات مركز ،تهران ،رانيا در يشهر ةتوسع يها طرح ياجرا و هيته تجارب يبررس .)1378( ؛شارمند مشاور مهندسين




