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 چکیده

ه ریزی طرح های جامع شهری به عنوان راهنمای توسعه شهرها، از اهمیت ویژه ای در سلسله مراتب برنام

لی رغم حدود شهرها می باشند عشهری برخوردارند. این طرح ها که مهم ترین ابزار هدایت و توسعه نظام مند 

ماتی که یکی از اقدا نیم قرن سابقه در ایران، تاکنون جایگاه مناسب و الزم را در نظام برنامه ریزی نیافته است.

یزان ممی تواند در جریان اصالح روندهای نادرست و مشکالت طرح جامع مورد توجه قرار گیرد ارزیابی 

مرحله  ی که مشخص شود چه میزان پیشنهادهای مطرح شده در آنان بهتحقق پذیری این طرح ها است به نحو

مع مصوب اجرا رسیده و محقق شده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی میزان تحقق پذیری طرح جا

 کتابخانه العاتمط از که بوده تحلیلی - توصیفی شده اتخاذ پژوهش شهر صفاشهر می پردازد. روش 1390سال 

 هرهب آن اهداف حصول جهت موضوع با ذیربط متخصصان نظرات و پرسشنامه ابزار میدانی، های یبررس ای،

حلیل تهمچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از دو تکنیک فرآیند  .است شده گرفته

ذیری و دوقطبی فاصله ای استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، میزان تحقق پ (ANP)شبکه ای 

ب آمد که نشان می دهد پیشنهادهای آن در حد نزدیک به مطلو دست به 771/6طرح جامع شهر صفاشهر 

ی معیتج حوزه آمده دست به امتیازات به توجه با پذیری تحقق های مؤلفه بین در محقق شده است. همچنین

 . است اشتهد صفاشهر شهر جامع طرح پیشنهادهای شدن محقق در را تأثیر بیشترین 2.601 امتیاز با اجتماعی -

 ارزیابی، تحقق پذیری، طرح جامع، صفاشهر.: کلمات کلیدی
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 مقدمه-1

. Mabaso et al., 2015, 74))د هستن ینیدر حال شهرنش یاسابقهیحال توسعه با سرعت ب در یکشورها

 یبرا یشهر یهارواج طرحرشد و تحول سریع شهرها در قرن اخیر و به خصوص در چند دهه اخیر موجب 

 یزیربه طرح اقدام کشورها نیبه عنوان اول شرفتهیو پ یصنعت یشد و کشورها یشهر یهاموزون ساختن توسعه

برگیرنده شروع شد اما در عمل در ریخأهر چند با ت یرشد و توسعه شهر زین رانیخود نمودند. در ا یشهرها یبرا

سال اخیر جهان  200تحوالت شهرسازی "رو بودند. در واقع همان مشکالتی است که شهرهای غربی با آن روبه

سال گذشته ایران تفاوتی جز تفاوت زمان و مکان ندارد. مشکل اصلی هر دو تأخیر در ادراک  100صنعتی و 

(. تهیه 168، 1385)پوراحمد و همکاران،  "های شهرسازی استیشهضرورت، واقعیات و خامی در تدبیر و اند

رشد و توسعه مراکز  تیریو مد تیهدا یبرا یشهر یزیربرنامه هیاول یکردهایاز رو یکهای جامع یطرح

. ابزار و راه حل منطقی و عملی بسیاری از کشورها برای فائق آمدن Mishra, 2012, 31))بوده است  یشهر

کالت شهرها و نواحی شهری و بهبود شرایط زیستی و کالبدی آن ها؛ انجام مطالعات شهری و بر مسائل و مش

ترین ها مهمهای توسعه شهری بوده است. به موجب قوانین موضوعه در ایران، این طرحتهیه و اجرای طرح

ها براساس آن ابزار ساماندهی کالبدی شهرها است و انجام انواع اقدامات و صدور انواع مجوزهای عمرانی

ها نه تنها در شود. اما موفقیت این طرح ها، همواره مورد سؤال و تردید بوده است. زیرا این طرحانجام می

اکبری و اند )علیاند بلکه، در مواردی خود مشکالت جدیدی را نیز ایجاد نمودهتحقق اهدافشان ناکام بوده

هایی که رن سابقه طرح های توسعه شهری و فراز و نشیببا توجه به نزدیک به نیم ق(. 98، 1392همکاران، 

ناپذیر است. به خصوص دستیابی ها ضرورتی اجتنابها داشته، بازنگری و ارزیابی آنتهیه و اجرای این طرح

کار گذاری و نیروی انسانی بهوری حداکثری از سرمایههای صحیح در آینده و بهرهمشیها و خطیبه روش

های توسعه شهری، های مزبور و خاصه وابستگی سرنوشت شهرهای کشور به طرحمر تهیه طرحگرفته شده در ا

نماید. چرا که، کل نظام مداخله در امور شهرها متکی بر ها را دو چندان میضرورت بازنگری و ارزیابی آن

اند شکل گرفته ها با این فرضهای جامع بوده و اجزای نظام یعنی قوانین و مقررات، تشکیالت و روشطرح

های که طرح جامع ابزار قانونی و فنی مداخله در امور شهرهاست. در چنین شرایطی، وجود نارسایی ها در طرح

اگرچه این  (. 192، 1393کند )قربانی و همکاران، جامع شهری، کل نظام مداخله در امور شهرها را مختل می

اند و تأثیرات خوب صرف هزینه و وقت زیادی تهیه شدههای جامع با ی شهری، به ویژه طرحهای توسعهطرح

اند، لیکن به دالیلی، امکان ها و رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی داشتهبندی کاربریو قابل توجهی در منطقه

 ،یطور کلبه (.42، 1393تحقق بخشیدن به همه اهداف مورد نظر، فراهم نشده است )زنگی آبادی و همکاران، 

 ند،یفرا نیا هاست. درآن یابیهای توسعه شهری، ارزهای مهم در شناخت میزان موفقیت طرحشاز رو یکی

و  یکم یابیارز ها و نیزطرح نیتوسعه شهری در تهیه ا زییرهای اثرگذار برنامهدگاهیها و دهیاتکا به نقش نظر

 زییربرنامه ندیدر فرا یابیان ارزرغم اهمیت فراویتواند مهم باشد. علیها مآن رییپذمیزان تحقق ای یکیف

 ران،یکشور ا در آن ییای و امور اجراشهری و منطقه زییرموضوع در تهیه طرح های متنوع برنامه نیشهری، ا



 و همکاران شهریاری                     

  

 

123 

 

آل یک طرح شهری (. به طور ایده96، 1391)محمدنژاد و همکاران،  خود نرسیده است یواقع گاهیهنوز به جا

ریزان فاقد تجارب ریزی شده است باید مورد اجرا قرار گیرد، اما از سویی برنامهبه همان صورتی که برنامه

های متعددی مواجه شده و در شرایط عدم قطعیت عملی اجرا بوده و از سویی در عمل مدیران شهری با چالش

ریزی و اجرا گرایی تعادل برقرار کنند. این وضعیت شکافی میان برنامهگرایی با واقعآلورند تا میان ایدهمجب

زاده و رودکی، گردد )امینشان میهای شهری در دستیابی به اهدافکند و منجر به عدم موفقیت طرحایجاد می

در کشور، تالش  یشهر جامع یهاطرح هیبه تجربه چهار دهه ته تیمطالعه حاضر با عنا در (.30، 1396

 در را الگو نیا یریپذعدم تحقق ایتحقق  زانیثر بر مؤعوامل م ،یعلم یهاکه با توجه به شاخص گرددیم

 یهاسمیمکان ایانتخاب الگوها و  نهیزم تواندیم سنجش نیاست ا یهی. بددینما یبررس صفاشهر یجامعه آمار

 از یتوسعه شهر یهابا وجود طرح صفاشهر .را فراهم سازد یمطالعات شهر ندیتر کردن فراییاثرگذار بر اجرا

مشکالت و مسائل  یشهر دارا نیشده است؛ اما هنوز هم ا هیشهر ته نیا یسال که برا 10جمله طرح جامع در 

 ن،یشهروندان به زم ازیسرعت رشد شهر و ن انیم یناهماهنگ ،یشهر یهابافت یاز جمله گسستگ یادهیعد

ها و نیازهای جامعه شهری گسیخته صفاشهر براساس خواستلجام ترششهر، وگس یهاهیتوسعه در طول حاش

محیطی بر شهر ای را در عرصه زیستو شتاب انضمام زمین به محدوده شهر، دگرگونی و تحوالت پردامنه

 تحمیل کرده است. 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش1-2

به سمت  شیاز پ شیب یاستوار است و در عرصه شهرساز یمنطق یو مبان ییجامع اصوالً بر خردگرا یزیربرنامه

از قبل توسط  یزیراهداف و مقاصد برنامه ،یزیربرنامه گونهنیدارد. در ا شیگرا یو کالبد یهندس شهیاند

 یسازمیجامع، موضوع تصم یزیربرنامهند یدر فرا نیو بنابرا شودیم نییجامعه تع رانیو مد یاسیس ندگانینما

 یعنی) یو علم یعقل نیطبق مواز یزیرشکل از برنامه نی. در استیاصوالً مطرح ن ها استیاهداف و س نییو تع

این  . حاصل کارردیگیقرار م لیو مورد تحل یآور( اطالعات الزم در مورد شهر جمعاسیاستقراء و ق قیاز طر

 ندهیرا در حال و آ نیزم یکاربر تیوضع ییو جز لطرح جامع است که به صورت کام نوع از برنامه ریزی،

 یطرح جامع ابزار (.30، 1395 ،ی)مختار گرددیمعلوم م ییاجرا قیو ضوابط دق یلیتفص یهابه صورت نقشه

 ,Hameed & Nadeem, 2008) شده است یزیربرنامه یرشد شهرها به روش تیریو مد تیبه منظور هدا

مطابق با تعریف طرح جامع شهری که یک طرح بلند مدت به لحاظ زمانی می باشد، در این طرح (. 1297

های مختلف مسکونی، درمانی، کشاورزی و باغات، صنعتی، بازرگانی، اداری شیوه استفاده از اراضی در حوزه

های عمومی شهری،  و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و سایر تسهیالت شهری و احتیاجات و نیازمندی

ها و بنادر و میزان زمین مورد نیاز برای خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط )ترمینال( و فرودگاه

ها تعیین های مربوط به آنایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت
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طرح ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد همانند ضوابط  . همچنین در این(29، 1393زاده، )کریمخواهد شد 

مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تدوین می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت 

قابل تجدیدنظر خواهد بود. طرح های جامع شهری در دو مرحله تهیه و تدوین می گردند که مرحله اول این 

ها، شناخت وضع موجود شهر مورد بررسی، از جمله ویژگی ها و م انواع بررسیطرح ها متشکل از انجا

باشد و در مرحله دوم طرح جامع خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی می

های توسعه تردیدی نیست که طرح شود )همان(.مربوطه ارائه میهای شهری، طرح کالبدی شهر و گزارش

در هر شکل و قالبی باشد و هر عنوانی که داشته باشد سندی علمی و کارشناسی است که رشد و  شهری

شده پایداری، محیطی و اصول شناختهشکوفایی آینده شهر را بر مبنای موازین فنی، شهرسازی، بهداشتی و زیست

ن پرسشی که در هر شرایط طوری که اولیکند. بهتوازن، تناسب، هماهنگی و همسانی اجزا و ارکان تضمین می

و موقعیتی پیش روی مدیران شهری قرار دارد برخورداری یا عدم برخورداری شهر از سند و طرح توسعه 

توان گفت طرح توسعه، شناسنامه یا سند هویت هر شهر است و تولد، رشد و نمو، شکوفایی، است. در واقع می

را و پایبندی به ضوابط این سند است. موضوعی که موجودیت و موفقیت یا ناکامی شهر بسته به میزان اج

های توسعه شهری در بسیاری از رغم وجود طرحهای بنیادی علیمتأسفانه به دلیل موانع اساسی و چالش

های خود نتوانسته در وارهشهرهای کشور فرصت رشد و شکوفایی پیدا نکرده و موجودیت شهر با اندام

کند و حتی فرصت اجرای اصول اولیه شهرسازی و معماری نیز برای آن  چارچوب این لباس فاخر خودنمایی

در  های جامعطرحگسترده از  اتانتقاد رغمیعل (.12، 1394پور و سعیدی، فراهم نشده است )صفایی

 .Mishra, 2012, 32))ند ریگیمورد استفاده قرار م یادیز یلدر حال توسعه، هنوز هم به دال یکشورها

عقلی استوار بوده، در عمل با عوارض منفی  –ریزی جامع شهری که بر اساس الگوی برنامههای جامع طرح

مرکز »جویی قرار گرفته است. در گزارش مفصل بسیار روبرو شد، که از جهات مختلف مورد تحلیل و چاره

ریزی شهری در سطح ، که در آن تجارب برنامه1995در سال « های انسانیسازمان ملل متحد برای سکونتگاه

های جامع سنتی اغلب ناموفق بوده است گرفته، این نظر اعالم شده که طرح جهان مورد بررسی و ارزیابی قرار

های توجه به این نکته نیز ضروری است که کل نظام مداخله در امور شهرها بر طرح(. 31، 1395)مختاری، 

ها با این فرض شکل جامع متکی است. به عبارت دیگر اجزاء نظام یعنی قوانین و مقررات، تشکیالت و روش

های ها در طرحاند که طرح جامع ابزار قانونی و فنی مداخله در امور شهرهاست. بنابراین وجود نارساییگرفته

ها در جهت کند. بر این اساس اهمیت ارزیابی مداوم طرحجامع، کل نظام مداخله در امور شهرها را مختل می

ریزان طریق تغذیه اطالعاتی مسئولین و برنامه کارآمدکردن مدیریت اداره شهرها در انطباق با نیازهای جامع از



 و همکاران شهریاری                     

  

 

125 

 

های توسعه شهری در هماهنگ کردن در زمینه امور شهری و مسائل و مشکالت موجود و همچنین نقش طرح

های توسعه شهری، های مسئول در اداره امور شهر، ضرورت توجه به طرحهای بخشی نهادها و سازمانبرنامه

 (. 168، 1385کند )پوراحمد و همکاران، دو چندان میها را شناخت و اصالح نارسایی

زمانی نشانگر عدم موفقیت تدریجی  -ای سری تصاویر ماهواره"ای با عنوان ( در مقاله2020و همکاران ) گومل

های اولیه با اند که در سالبه این نتایج دست یافته "طرح جامع شهری برای کنترل شهرنشینی در ابوجا، نیجریه

ریزی نشده ریزی جامع مطابقت نزدیکی داشت ولی بعدها توسعه برنامهتوسعه ابوجا با اهداف برنامهاینکه 

ها به این نتیجه رسیده گسترش یافت و شباهت شهر به اهداف طرح جامع به تدریج کاهش یافت. همچنین آن

سیار متفاوت است به ها )نوع حکومت ها( باند که سطح پایبندی به طرح جامع با توجه به سیستم حکومت

ریزی نشده به شدت نحوی که بعد از جایگزینی یک حکومت نظامی با یک حکومت دموکراتیک، توسعه برنامه

ریزی جامع توسعه کالبدی شهری و برنامه"ای تحت عنوان ( در مقاله2015افزایش یافت. ماباسو و همکاران )

پذیری باالیی اند که تحققبه این نتیجه رسیده "ر موتارهپذیری در شهدر زیمباوه: یک ارزیابی از میزان تحقق

بین میزان توسعه کالبدی با پیشنهادهای کاربری زمین ارائه شده در طرح جامع شهر موتاره وجود دارد. همچنین 

 های کاربریپذیری فعالیتبه منظور ارزیابی تحقق GISهای مبتنی بر به این نتیجه دست یافته اند که اتخاذ روش

هایی است. میشرا ها در چنین محیطهای شهری روشی سریع و کارآمد برای مدیریت فعالیتزمین در محیط

به این نتیجه رسیده است که  "های جامع شهری در راجستان، هندوستان: موردِ الوارطرح"ی ( در مقاله2012)

پذیری آن به موارد ذیل تحقق طرح جامع راجستان موفقیت چندانی نداشته است. از جمله دالیل اصلی عدم

کند: صرف بیش از حد زمان در تهیه و تصویب، عدم وجود کادر آموزش دیده، تعدد قوانین، حاکمیت اشاره می

تر عدم مشارکت عمومی. همچنین او بیان پذیری و از همه مهمضعیف، فساد گسترده، عدم اراده و مسئولیت

ها باید از بین بروند. رح جامع در آینده، این مشکالت و ضعفکند که برای جلوگیری از عدم موفقیت طمی

به این نتیجه  "های جامع شهری: تجربه الهورهای اجرای طرحچالش"ی ( در مقاله2008حامید و ندیم )

ریزی شده دست یابند. اند به اهداف توسعه برنامههای جامع الهور تنها تا حدی توانستهاند که طرحرسیده

توان به تأخیرهای بیش از ها بیان می کنند  از جمله موانع کلیدی شناسایی شده در این زمینه میهمچنین آن

حد در روند تهیه و تصویب برنامه، ضعف نهادی، عدم هماهنگی بین ادارات دولتی، منابع مالی ناکافی، ابهامات 

( در 1397شاره کرد. رضایی و همکاران )تر به نبود اراده سیاسی اها و از همه مهمقانونی، عدم انتشار برنامه

های توسعه شهری )مطالعه موردی: شهر پذیری طرحتبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق"ای تحت عنوان مقاله

های پذیری طرحاند که معیار بسترهای قانونی مناسب، بیشترین تأثیر را در تحققبه این نتیجه دست یافته "شیراز(
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نفوذان، امکانات مالی و اجرایی نفعان و ذیارهای نوع مالکیت زمین، مشارکت ذیتوسعه شهری دارند و معی

گذاری بخش خصوصی دارای ها، تعیین مشاور مجرب، نقش مدیریت شهری در تأمین زمین و سرمایهشهرداری

زیابی طرح جامع ار"ای با عنوان ( در پایان نامه1395باشند. ثنایی نیک )ها میپذیری طرحترین تأثیر در تحققکم

پذیری مناسب طرح کند که نتایج به دست آمده، حاکی از عدم تحققبیان می "شهر پردیس با رویکرد بازنگری

توان به عدم تحقق های این نتیجه میباشد و از مصداقمی 1395تا سال  1374جامع شهر شهر پردیس از سال 

، تأسیسات و خدمات در این شهر جدید اشاره کرد. بازی زمین، کمبود امکاناتبینی شده، بورسجمعیت پیش

ریزی شهری با رویکرد تحلیلی طرح جامع شناسی فرایند برنامهآسیب"ای با عنوان ( در پایاننامه1395مختاری )

بندی میزان موفقیت به این نتیجه دست یافته است که با توجه به جدول تقسیم ")مطالعه موردی: شهر زرقان(

پذیری سرانه پیشنهادی طرح جامع شهر زرقان در طبقه کمی شهری شارمند، میزان تحقق طرح های توسعه

توسعه  یهاطرح یریپذتحقق زانیم یابیارز"تحت عنوان  یانامهانی( در پا1394توانا ) یبارانموفق قرار دارد. 

 نهیامع زابل در زمکرده است که طرح ج یریگجهینت طورنیا ": طرح جامع شهر زابل(ی)مطالعه مورد یشهر

کند که  یم انیب نیهمچننبوده است و  زیآمتیموفق یاراض یطرح در حوزه کاربر یشنهادیبه اهداف پ یابیدست

 .باشدیشهر م ییاجرا تیریعدم تحقق طرح جامع شهر زابل ضعف مد لیدال نیتراز مهم

 

 مواد و روش تحقیق-2

 

-یلیتحل ق،یتحق کاربردی و بر حسب طرح -پژوهش بر حسب هدف، توسعه ای نیانجام ا یروش شناس

؛ باشد یم یدانیم -یکتابخانه ا یبیروش ترک، اطالعات پژوهش یگردآور وهیاست. ش یشیمایاز نوع پ یفیتوص

 انیپاو  یلماسناد، کتاب ها، مقاالت ع ،ینترنتیبا استفاده از منابع ا یبه روش کتابخانه ا ینظر یدر بخش مبان

 یگردآور یشده است. در بخش بعد یجمع آور یجامع شهر یاز اطالعات راجع به طرح ها ینامه ها دامنه ا

و کتابخانه  یدانیم یباشد که از روش ها یشهر صفاشهر م یعنیاطالعات الزم مربوط به نمونه مورد مطالعه 

 یعموم یها یسرشمار یلیتفص جیها، نتا سنقشه ها و عک یپرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررس لیاز قب یا

پژوهش  یو... استفاده شده است. جامعه آمار یقبل یاسناد و طرح ها ،یآمار ینفوس و مسکن، سالنامه ها

 تیاز وضع ایثان اندکامل داشته  ییآشنا قیهستند که اوال با موضوع تحق یکارشناسان و خبرگان هیکلشامل 

مسکن،  ادیبن ،یافراد شامل کارشناسان و کارمندان شهردار نیته باشند؛ اداش یشناخت کاف شهرموجود شهر صفا

بوده اند که با استفاده مرتبط با موضوع  یرشته ها النیو استادان دانشگاه و فارغ التحص یاداره راه و شهرساز

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه های پژوهش بین آنها پخش  30از روش احتمالی تصادفی تعداد 
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به منظور سنجش  و کارشناسان انجام شده است و دیپرسشنامه ها توسط اسات ییروا و جمع آوری شده است.

زمون و سپس با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه، آ شیپرسشنامه پ 8شامل  هینمونه اول کیاز  ییایپا

بدست آمد  840/0روش معادل  نیاعتماد با ا بیاعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد؛ ضر بیضر زانیم

در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده  ابزار مورد استفاده است. یاعتماد باال تیقابل یایگو بیضر نیکه ا

 Super( و نرم افزار سوپر دسیژن )ANPصل از پرسشنامه ها از روش فرایند تحلیل شبکه ای )های حا

Decisions.استفاده شده است ) 

 محدوده مورد مطالعه-3

 

مرکز  از یلومتریک 190باشد که در شمال استان فارس با فاصله  یم دیشهر صفاشهر مرکز شهرستان خرم ب

 لی)اسماع اردقرار د ییاجغرافی عرض 56ʹʹ و 30° تا 24ʹʹ و 30° و طول 26ʹʹ و 53° تا 16ʹʹ و 53°استان و در 

 لیتشک یرمخو  دیدهب بیو از ترک ردقرار دا رازیشمال ش یلومتریک 175شهر در فاصله  نی(. ا78، 1390پور، 

بام  شهرستان فارس است و آن را نیترمتر است. صفاشهر بلند 2324حدود  ایاست. ارتفاع آن از سطح درشده

 نیهر پنجمسرد است. صفاش یآب و هوائ یبرد و دارا یبهره م یادیشهر از ارتفاعات ز نی. انامندیفارس م

 است. رانیشهر مرتفع ا
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 : موقعیت جغرافیایی شهر صفاشهر در تقسیمات سیاسی کشور و استان1نقشه شماره 

 

 بحث و یافته های پژوهش-4

 

 یافته های توصیفی1-4

 

یشنهاد میزان تحقق پذیری پیشنهادات طرح جامع شهر صفاشهر سعی شده آنچه در طرح جامع پجهت ارزیابی 

مترین شده است و آنچه در وضعیت موجود مشخص است، مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد لذا در ادامه مه

ی و تجزیه و تحلیل موارد از قبیل نحوه استفاده از اراضی شهر، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی و ... مورد بررس

 قرار گرفته است.

 یهکتار م 1085.48شهر صفاشهر  یدر وضع موجود مساحت محدوده خدماتی: اراض یسطح و سرانه کاربر

 23مقدار تنها  نیاست و ا افتهیاختصاص  یهکتار به سطوح خالص شهر 258مساحت تنها  نیباشد که از ا
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 یم یبافت فشرده و متراکم یموجود شهر صفاشهر دارا تیشود. در وضع یدرصد از شهر صفاشهر را شامل م

اعم از واحد  ییدر سطوح مختلف فضا ازیاز خدمات موردن یاریفاقد بس کیارگان مهین یباشد که با ساختار

 .باشد یم رو شه هیمحله، ناح ،یگیهمسا

 

 : سطح و سرانه کاربری ها در شهر صفاشهر 1جدول شماره 

 پیشنهاد طرح جامع وضع موجود 

 سطح پیشنهادی سرانه پیشنهادی سطح موجود سرانه موجود کاربری ردیف

 4158456.86 119.94 2023874.79 83.23 مسکونی 1

2 
خدماتی  –تجاری 

 )انتفاعی و غیرانتفاعی(
41.15 100967.12 1.43 49807.28 

 205075.80 5.91 140613.87 5.78 آموزشی 3

4 
آموزش تحقیقات و 

 فناوری
4 98208.12 1.40 48818.53 

 49786.50 1.43 30489.72 1.25 مذهبی 5

 123696.97 3.56 10903.59 0.45 هنری –فرهنگی  6

 404652.91 11.67 319.31 0.01 تفریحی و توریستی 7

 125411.87 3.61 64754.73 2.66 درمانی 8

 306759.50 8.84 136215.28 5.60 ورزشی 9

 610380.80 17.6 205071.23 8.43 اداری و انتظامی 10

 992504.70 28.62 284192.27 11.69 پارک و فضای سبز 11

 47983.72 1.38 43829.06 1.80 تجهیزات شهری 12

 468.17 0.01 485.13 0.02 تأسیسات شهری 13

 126330.50 3.6 18911.71 0.78 حمل و نقل و انبارداری 14

 82507.77 2.40 2574993.03 105.89 باغات و کشاورزی 15

 1971.80 0.05 1971.80 0.08 میراث تاریخی 16

 185746 5.35 - 0 حریم )سبز حفاظتی( 17

 212739.42 6.13 40284.88 1.66 صنعتی 18

 - 0 79494.27 - دامداری 19

 88854.10 2.56 41649.47 1.71 مسیل 20
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 - 0 2566540.52 105.55 مخروبه و متروکه و بایر 21

 3118070.94 89.8 2392167.10 98.37 معابر 22

 10939984.14 315.50 10854837 446.39 مساحت کل مجموع

 

 (66، 1391)مأخذ: مهندسین مشاور پارس آرایه، 

آنچه از مقایسه بین سرانه و مساحت کاربری های موجود و پیشنهادی طرح جامع شهر صفاشهر طبق دو جدول 

شده، بر می آید، عدم تحقق پذیری کامل پیشنهادات طرح جامع شهر ارائه شده و همچنین نقشه های تهیه 

صفاشهر در زمینه نحوه استفاده از زمین در این شهر می باشد؛ به گونه ای که می توان گفت تفاوت نسبتا زیادی 

 بین سرانه و مساحت هر یک از کاربری های موجود در این شهر اعم از آموزش، مسکونی، تجاری و ... با آنچه

که در طرح جامع پیش بینی شده است، وجود دارد که انتظار می رود با اتخاذ سیاست های اجرایی توسط 

مدیریت شهری این شهر به خصوص متولی اصلی نظارت بر اجرای طرح های جامع و تفصیلی در این شهر 

 یعنی شهرداری صفاشهر در آینده شاهد اجرای کامل این طرح در این زمینه باشیم.

 

 

 
 : نحوه استفاده از اراضی در شهر صفاشهر )وضع موجود(2نقشه شماره 
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 : نحوه استفاده از اراضی در شهر صفاشهر )پیشنهادی طرح جامع(3نقشه شماره 

 

باشند. نقاط  یمنفر در هکتار  50تا  20 نیب یعنیتراکم متوسط  ینقاط شهر صفاشهر دارا شتریبتراکم جمعیتی: 

شهر واقع شده  در پهنه شمال شرق شترینقاط ب نیباشد و ا یکم م اریدر شهر صفاشهر بس ادیز یتیبا تراکم جمع

ح جامع مقایسه دو وضعیت تراکم جمعیتی موجود در شهر صفاشهر و تراکم جمعیتی پیشنهادی توسط طر اند.

معیتی موجود جمی توان نتیجه گرفت که تفاوت زیادی بین این دو می باشد. تراکم جمعیتی پیشنهادی با تراکم 

جامع،  در سطح این شهر تفاوت فاحشی دارد زمان زیادی طول خواهد کشید که تراکم جمعیتی پیشنهای طرح

 تحقق پیدا کند. 

وضع  مطابق با بررسی های به عمل آمده حاصل از برداشت های میدانی، می توان گفت درتعداد طبقات: 

طور در نقشه نیز باشند، تعداد بناهای دو طبقه و بیشتر همانموجود اکثر بناهای واقع در این شهر یک طبقه می 

رح جامع طمالحظه می شود، در این شهر بسیار ناچیز است. آنچه مسلم است در پیشنهادات تعداد طبقات در 

ه به کچیز خاصی دیده نمی شود تنها به احداث یکسری خانه های مسکونی و تجاری جدید اشاره شده است 

وجه به تمنظور نیازمندی های شهروندان و تامین مسکن و ... پیشنهاد شده است که با  صورت یک طبقه به

اد شده بوده، مقایسه با وضعیت موجود می توان عنوان نمود که تقریبا آنچه در این طرح در این زمینه پیشنه

 محقق شده است.
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در  یمرمت یناهاب نکهیبا توجه به ا و باشند یم یشهر صفاشهر مرمت یها اکثر بناها یمطابق با بررسکیفیت بنا: 

ست آنچه از اارائه داده  طبناها در ضواب نیا یبر مرمت ساز یمبن یشنهادتیبوده طرح جامع پ ادیشهر ز نیا

 نیر اد یشنهادیپ یمرمت یبناهااز  یمین بایمشخص است، تقر یمرمت یبناها نهیموجود شهر در زم تیوضع

 است. افتهیتوان گفت تحقق ن یشهر م نیطرح جامع ا شنهاداتیاز پ یمیشده اند اما ن یشهر نوساز

ی شهر با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که در وضعیت موجود اکثر بناهامالکیت بنا: 

ترین صفاشهر دارای مالکیتی خصوصی می باشند. پس از مالکیت خصوصی بناهای دارای مالکیت دولتی بیش

دی طرح مقایسه وضعیت موجود و پیشنهااختصاص داده اند که تعدادشان ناچیز می باشد.  درصد را به خود

رح ارائه نشده جامع شهر صفاشهر پیرامون مالکیت ابنیه، حاکی از اینست که در این زمینه پیشنهادی در این ط

 است و وضعیت موجود هم تغییرات آنچنانی در زمینه مالکیت ابنیه وجود نداشته است.

در  یانبودن تراکم ساختم نییاز پا یشهر صفاشهر، حاک یموجود تراکم ساختمان تیوضعتراکم ساختمانی: 

رح جامع در ط شنهاداتیطبقه هستند. پ 2و  1شهر  نیا یبناها هیتوان گفت کل یم بایباشد و تقر یشهر م نیا

 یکسریه است ک دهیگرد شنهادیباشد و پ یتراکم م نیا ینسب شیشهر افزا نیا یبرا یتراکم ساختمان نهیزم

 یهر بوده، لذا مش یاز توسعه افق یریکه هدف جلوگ ابندیطبقه ارتقا  4و  3شهر به  یمعابر اصل رامونیپ یبناها

تا اکنون به  یتراکم ساختمان نهیطرح جامع در زم شنهاداتیگرفت که پ جهیشده نت انیتوان با توجه به آنچه ب

 نکرده است. دایوجه تحقق پ چیه

 

 یافته های استنباطی2-4

 ANPکه در بخش اول با استفاده از مدل  یپژوهش در سه بخش انجام شده است به نحو لیو تحل هیتجز

طرح جامع شهر صفاشهر به دست آمد. سپس در بخش دوم پژوهش  یریتحقق پذ یشاخص ها تیاهم بیضرا

خش سوم تحقق شاخص ها بهره گرفته شد. در ب زانیبه منظور به دست آوردن م یفاصله ا یدوقطب کیاز تکن

 ازین امتبه دست آوردرای ب یفاصله ا یو دوقطب ANP کیدو تکن قیاز تلف زیپژوهش ن لیو تحل هیو آخر تجز

 .دیطرح جامع شهر صفاشهر استفاده گرد یریتحقق پذ زانیم یینها

 ANPمرحله اول: تعیین ضریب اهمیت شاخص های تحقق پذیری با مدل 

در این پژوهش ابتدا شاخص های تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاشهر با استفاده از نظرات کارشناسان، 

مدیران و اساتید شهری استخراج گردید. به این ترتیب که بر اساس مدل تحقیق ده شاخص در سه مؤلفه 
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ن تحقق پذیری طرح فضایی به عنوان معیارهای اصلی بررسی میزا - جمعیتی، اقتصادی و کالبدی - اجتماعی

 جامع شهر صفاشهر انتخاب گردیدند که به شرح جدول ذیل می باشند. 

 : مؤلفه ها و شاخص های تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاشهر 2جدول شماره 

 شاخص ها مؤلفه ها

 هرم سنی –جمعیت شهری  اجتماعی –جمعیتی 

 شاغلین بخش های مختلف –بار تکفل  –نرخ اشتغال  –جمعیت شاغل  اقتصادی

 فضایی -کالبدی 
 –مراکز خدماتی  –حمل و نقل و معابر  –سازمان فضایی 

 کاربری اراضی

 

بر  مبتنی ANPبعد از استخراج شاخص های پژوهش، به منظور تعیین ضریب اهمیت آنها ساختار کلی مدل 

ریف تع Super Decisionsافزار مؤلفه ها و شاخص های تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاشهر در نرم

 ساتمقای پرسشنامه طریق از (. سپس1گردید که در آن ارتباط بین شاخص ها نشان داده شده است )شکل 

 رتبطم کارشناس 30 راتنظ از بود شده تنظیم( ساعتی) ANP مدل در رایج درجه 9 طیف اساس بر که زوجی

 هر به دهش داده های پاسخ و ها پرسشنامه میانگین آوردن دست به برای که گردید استفاده پژوهش موضوع با

 زوجی یساتمقا از یک هر آن از بعد. شد گرفته بهره هندسی میانگین و Spss افزار نرم از نیز زوجی مقایسه

 .(2شکل . )شدند دهی وزن Super Decisions افزار نرم در آمده، دست به های میانگین اساس بر
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 هرمبتنی بر مؤلفه ها شاخص های تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاش ANP: ساختار کلی مدل 1شکل شماره 
 (1399)مأخذ: نگارندگان،  Super Decisionsدر نرم افزار 

 
   Super Decisionsدر نرم افزار  ANP: نمونه ای از روش وزن دهی براساس مدل 2شکل شماره 

                                                                (1399 نگارندگان،: مأخذ)  

 

ضریب اهمیت و وزن نهایی هر یک از  Super Decisionsدر نرم افزار  ANPبعد از پیاده سازی مدل 

شاخص های تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاشهر از طریق نرمالیزه کردن به دست آمد که نتایج آن بر اساس 

قابل ارائه می باشد. الزم به ذکر است که نتایج تحلیلی نشان داده شده در این قسمت تنها   3جدول شماره 

ه اهداف پژوهش، تحلیل و در یافته های پژوهش آورده شده است. بخشی از اطالعاتی است که با توجه ب
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توان از زوایای می ANP))مشخص است که با توجه به قابلیت های تحلیلی مدل فرآیند تحلیل شبکه ای 

 .مختلف و با توجه به اهداف هر پژوهشی نتایج تحلیلی مربوط به آن تحقیق را به دست آورد

 

  اخص های تحقق پذیری طرح جامع: ضریب اهمیت ش3جدول شماره 

 شاخص ها مؤلفه ها

 هرم سنی جمعیت شهری جتماعیا -جمعیتی 

0.312 0.601 0.399 

 بار تکفل نرخ اشتغال جمعیت شاغل اقتصادی
شاغلین بخش های 

 مختلف

0.287 0.357 0.205 0.132 0.306 

 کاربری اراضی مراکز خدماتی حمل و نقل و معابر سازمان فضایی اییفض -کالبدی 

0.401 0.222 0.141 0.298 0.339 

 (1399)مأخذ: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان، 

به  "کاربری اراضی"و  "جمعیت شاغل"، "جمعیت شهری"بر اساس تحلیل های انجام گرفته، شاخص های 

پذیری  در رتبه های اول تا سوم شاخص های دهگانه تحقق 339/0و  357/0، 601/0ترتیب با ضرایب اهمیت 

از اهمیت  که در طرح های جامع شهری "جمعیت شهری"طرح جامع شهر صفاشهر قرار گرفته اند. شاخص 

هری و شباالیی برخوردار است در صورت مورد توجه قرار نگرفتن در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های 

هت جمنطقه ای باعث می شود که توان شهر و منطقه با جمیعت آن تناسب نداشته و مشکالت بسیاری را 

هر  وضوع های اساسی اقتصاداز جمله م "جمعیت شاغل"دستیابی به توسعه متوازن به وجود آورد. شاخص 

فتگی شهری است به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یا

کاربری  نیز با بهره برداری بهینه از محیط و جایگذاری "کاربری اراضی"جوامع شهری یاد می شود. شاخص 

ر طرح جامع دبهره مندی شهروندان از جایگاه بااهمیتی های الزم با توجه به تراکم و سرانه مناسب در جهت 

 برخوردار می باشد.   
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 مرحله دوم: ارزیابی میزان تحقق شاخص ها با استفاده مقیاس دو قطبی فاصله ای

دل مبعد از به دست آوردن ضریب اهمیت شاخص های تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاشهر با استفاده از 

ANP هر  در مرحله ی قبل، در این بخش از پژوهش به منظور اندازه گیری ارزش اثرات عوامل مثبت بر

 شاخص، از مقیاس دو قطبی فاصله ای به شرح زیر استفاده می شود:

 

 
 (1399 نگارندگان،: مأخذ)  : طیف دوقطبی فاصله ای3شکل شماره 

 

زش که در آن صفر مشخص کننده حداقل اراین اندازه گیری بر اساس یک مقیاس ده نقطه ای است 

ست. مشخص کننده حداکثر ارزش ممکن از اثرات عوامل مثبت بر معیارهای مورد نظر ا 10ممکن و 

، 4، 2( نقطه شکست مقیاس بین مطلوب و نامطلوب است. ضمنا مقادیر 5در این مقیاس، نقطه وسط )

شاخص هایی  ارد، استفاده کرد. در رابطه بارا می توان در هنگامی که حالت های میانه وجود د 8و  6

وزن دهی  که داده ها و اطالعات آن ها موجود است )مانند شاخص های جمعیتی، تعداد شاغلین و ...(

عدد  توسط نگارندگان و با انجام عملیات ریاضی صورت می گیرد. به این صورت که میزان انحراف

قیاس مدرصد تحقق به دست می آید. از آنجایی که تحقق یافته از مقدار پیش بینی شده محاسبه و 

لوب تبدیل به عدد مط 10را منظور می کند این درصد با تقسیم بر  10و  0دوقطبی فاصله ای عدد بین 

دیران، کارشناسان فضایی نیز با تهیه پرسشنامه و سؤال از م - می گردد. در زمینه شاخص های کالبدی

خذ و اع پژوهش نظر آن ها در رابطه با میزان تحقق شاخص ها و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضو

خص ها به میانگین نظرسنجی ها به عنوان عدد مطلوب در نظر گرفته شد. در نهایت نتیجه ارزیابی شا

 حاصل شد: 3صورت جدول 
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  میزان تحقق شاخص های ارزیابی طرح جامع شهر صفاشهر :4جدول شماره 

 عوامل سنجش
 میزان تحقق

 حسب مقیاس دوقطبی فاصله ای()بر 
 معیار کیفی

 مطلوب 8 جمعیت شهری

 مطلوب 7 هرم سنی

 متوسط 6 جمعیت شاغل

 متوسط 6 نرخ اشتغال

 متوسط 5 بار تکفل

 متوسط 6 شاغلین بخش های مختلف

 متوسط 6 سازمان فضایی

 متوسط 5 حمل و نقل و معابر

 متوسط 6 مراکز خدماتی

 مطلوب 7 کاربری اراضی

 (1399)مأخذ: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان، 

 

و دوقطبی فاصله به منظور محاسبه میزان تحقق پذیری طرح جامع  ANPمرحله سوم: تلفیق دو تکنیک 

 شهر صفاشهر

دو  در این بخش به منظور ارزیابی میزان تحقق شاخص های پیشنهادی طرح جامع شهر صفاشهر به تلفیق

های و دوقطبی فاصله ای پرداخته می شود تا بر اساس ضریب شاخص ها میزان تحقق پیشنهاد ANPتکنیک 

ین و همچن ANPطرح مورد سنجش قرار گیرد. تا این مرحله ضرایب اهمیت شاخص ها با استفاده از مدل 

ایب رضعدد میزان تحقق شاخص ها بر اساس تکنیک دوقطبی فاصله ای تعیین شد. در این مرحله از تلفیق 

رای باهمیت و عدد تحقق هر شاخص امتیاز نهایی میزان تحقق طرح جامع شهر صفاشهر تعیین خواهد شد. 

 این کار از فرمول زیر استفاده شده است:

= میزان تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاشهر  ∑ ∑ 𝑊𝑘
𝑚
𝑖=1 𝑊𝑖

𝑛
𝑘=1 (𝑔𝑖𝑗) 

 𝑘 ضریب اهمیت مؤلفه = 𝑊𝑘 

𝑖 ضریب اهمیت شاخص = 𝑊𝑖 
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𝑖 عدد تحقق پذیری شاخص = 𝑔𝑖𝑗  

 

: ساختار درختی ضرایب اهمیت و اعداد تحقق پذیری شاخص ها 4شکل شماره   
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فضایی و همچنین امتیاز نهایی تحقق  –معیتی، اقتصادی و کالبدی ج -نحوه تعیین امتیاز مؤلفه های اجتماعی 

طبق  4کل پذیری طرح جامع شهر صفاشهر با استفاده از ضرایب اهمیت و اعداد تحقق پذیری ارائه شده در ش

 قابل ارائه می باشد. 5جدول 

 

  : امتیاز نهایی تحقق طرح جامع شهر صفاشهر5جدول شماره 

 امتیاز نهایی امتیاز مؤلفه وزن شاخص مؤلفه

 جتماعیا -جمعیتی 
 (8( )0.312) (0.601) جمعیت شهری

2.601 

6.771 

 (7( )0.312) (0.399) هرم سنی

 اقتصادی

 (6( )0.287) (0.357) جمعیت شاغل

1.684 
 (6( )0.287) (0.205) نرخ اشتغال

 (5( )0.287) (0.132) بار تکفل

 (6( )0.287) (0.306) شاغلین بخش های مختلف

 ضاییف -کالبدی 

 (6( )0.401) (0.222) سازمان فضایی

2.486 
 (5( )0.401) (0.141) حمل و نقل و معابر

 (6( )0.401) (0.298) مراکز خدماتی

 (7( )0.401) (0.339) کاربری اراضی

 (1399)مأخذ: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان، 

 

 نتیجه گیری -5

 

مشکالت شهری با رشد بی سابقه شهرنشینی در کشورهای مختلف با نمودی یکسان اما ماهیتی متفاوت روی 

داده اند. با اینکه بسیاری از مشکالت شهرها نوظهور هستند و به ویژگی های نوین شهرنشینی مرتبط می شود 

های توسعه یافته برای رفع ولی به هر جهت سامان دادن روند شهرنشینی و مسائل آن ضروری است. در کشور
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معضالت شهری و ساماندهی شهرها به خصوص از اوایل قرن بیستم توسط کارشناسان طرح های توسعه 

شهری و به ویژه الگوی طرح جامع تهیه و اجرا گردید و در حال حاضر الگوی غالب کشورهای در حال توسعه 

یز حدود نیم قرن سابقه دارند و از مهم ترین ابزارها برای ساماندهی شهرها می باشد. طرح های جامع در ایران ن

و اسناد هدایت و سازماندهی نظام توسعه یا ساخت و ساز شهرهای کشور قلمداد می شود. طرح های جامع 

شهری با وجود اثرات مثبتی که در انتظام کالبدی شهرها و منطقه بندی و کنترل ساخت و ساز داشته، ساماندهی 

کشور به وجود نیاورده است. یکی از مهم ترین سؤاالتی که در سال های اخیر در مورد  مطلوبی در شهرهای

طرح جامع مطرح شده است میزان تحقق پذیری پیشنهادهای این طرح ها در شهرهای ایران بوده است به 

 نحوی که روش های ارزیابی متعددی بدین منظور نیز پیشنهاد شده است. 

یه و ذیری طرح جامع شهر صفاشهر مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تجزدر این پژوهش میزان تحقق پ

نحوی  و دوقطبی فاصله ای بهره گرفته شد. به (ANP)تحلیل پژوهش از دو تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای 

جمعیت "، "جمعیت شهری"، شاخص های ANPکه جهت به دست آوردن ضریب اهمیت شاخص ها در مدل 

حقق مهم ترین شاخص های ت 339/0و  357/0، 601/0به ترتیب با ضرایب اهمیت  "ضیکاربری ار"و  "شاغل

بی فاصله پذیری طرح جامع شهر صفاشهر بودند. بعد از به دست آوردن میزان تحقق شاخص ها با تکنیک دوقط

ی دل هاای، به منظور به دست آوردن میزان تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاشهر نتایج به دست آمده از م

ANP نهایی به  و تکنیک دوقطبی فاصله ای با همدیگر تلفیق شدند. نتایج نهایی بدین صورت بود که امتیاز

ق شدن قرار دارد که نشان دهنده محق 7تا  6( طبق تکنیک دوقطبی فاصله ای در بازه 771/6دست آمده )

حقق تدر بین مؤلفه های همچنین پیشنهادهای طرح جامع شهر صفاشهر در حد نزدیک به مطلوب می باشد. 

 2.601متیاز اجتماعی با ا-پذیری طرح جامع شهر صفاشهر با توجه به امتیازات به دست آمده حوزه جمعیتی

 بیشترین تأثیر را در محقق شدن پیشنهادهای طرح جامع شهر صفاشهر داشته است.

 

 راهکارها و پیشنهادات

 

رح ذیل شهر صفاشهر راهکارهای مطلوب و مناسب به شبه منظور تحقق هر چه بیشتر پیشنهادهای طرح جامع 

 ارائه گردیده است.

رنامه ها رقراری ارتباط منطقی، سلسله مراتبی و اثرگذار میان برنامه ها و پیشنهادهای طرح جامع شهری با بب -

 و طرح های باالدست )ناحیه ای، کالبدی ملی و منطقه ای، آمایش استان(
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ه شناخت و تعیین اهداف و پیشنهادهای و ویژگی های شهر مورد مطالعه در مرحلتوجه به فرهنگ، ارزش ها  -

 طرح جامع

 رائه واضح و روشن اهداف و مسائل، سیاست ها و راهبردهااالزام مشاور به  -

 همه ارگان های مدیریت شهری در تهیه، تصویب و اجرای طرح جامع شهری کسب نظر از -

مختلف به علوم گوناگون مرتبط با طرح  صویب کننده طرح در مراحلتقویت توان تخصصی دستگاه های ت -

 جامع

 خذ نظرات شهروندان در مورد پیشنهادهای ارائه شده در طرح جامع به منظور جلب حمایت حداکثری آنانا -

 یستمیتوجه کافی به روابط شهر و روستا و دیدن شهر در داخل منطقه و مناطق مجاور با رویکرد س -

 رح هاطامکانات عملی در شهرداری ها به ویژه در زمینه بررسی تحقق یا عدم تحقق افزایش  -

 ماهنگ نمودن سیاست های اجرایی با سیاست های پیشنهادی مشاور در زمینه عملی نمودن پیشنهاداته -

 ول اجرای طرح به لحاظ صحت سنجی داده ها و اطالعاتطارزیابی مستمر در  -

 رح جامعطواحد به منظورکنترل اجرای پیشنهادهای  تشکیل یا انتخاب سازمان -

 ماهنگ کننده به منظور جلوگیری از پراکنده کاری در اجرای طرح جامعهوجود نهاد  -

 نجام مطالعات جدید در مورد وضع موجود کاربری های خدماتی و اصالح در جهت توزیع بهینه آنا -

 یشنهادهای آنی کردن پبازنگری طرح جامع به منظور هر چه اجرای -

ستخراج وظایف سازمان های مختلف شهری در زمینه تحقق پذیری پیشنهادهای طرح جامع و اعالم آن ا -

 وظایف و برنامه زمانی و نحوه تحقق آن ها به ارگان های مربوطه
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