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  ١)شهر بروجرد: مطالعه موردي(توسعه درون شهري 

  
  يزاديطاهر پر
   ،يدانشگاه آزاد اسالم يگروه شهرساز يات علميعضوه

  )مسئول مكاتبات( tparizadi@yahoo.comقات بروجرد يواحد علوم وتحق
  احمد زنگانه

 علم تهرانت ميدانشگاه ترب يات علميعضو ه
  م پوريم ابراهيمر

  ،يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يريز برنامهارشد  يکارشناس يدانشجو
 قات واحد بروجرديتحق علوم و

 
  چكيده

روند  ،شهريهاي  در ايران و به تبع آن افزايش محدوده نشينيبا افزايش شهر :مقدمه و هدف پژوهش
ين مقاله ضمن بررسي مشکالت و پتانسيلهاي در ا .توسعه شهري به سوي ناپايداري سوق يافته است

ي، راهبردها و سياستهاي اجرايي براي استفاده ريز برنامهموجود در سطح شهربروجردو استخراج اهداف 
 .فرهنگي شهر بروجرد ارائه شده است ،اجتماعي ـ  بهينه از فضا، امکانات متناسب با شرايط اقتصادي 

 .تحليلي است ‐ کاربردي و روش انجام پژوهش توصيفي ـ  اي  پژوهش حاضر از نوع توسعه :روش پژوهش
 ،AIDAبوده است تکنيک مورد استفاده در پژوهش، تکنيک اي  کتابخانه ‐روش گردآوري داده پيمايشي

ان شهري بروجرد بوده ريز برنامهمتوليان و  فضاي پژوهش محدوده شهربروجرد وجامعه پژوهش شهروندان و
 است
توسعه شهري و نياز به تامين هاي  ي در طرحريز برنامهپژوهش سياستهاي هاي  يافتهبر اساس  :ها يافته

 مسکن از جمله اهم علل انساني و فضاي جغرافيايي با توپوگرافي ناهموار آن از جمله علل طبيعي گسترش
ضعف  باشد وهمچنين ضعف مديريت شهري و سبقت شهرنشيني بر شهرسازي و مي رويه شهر بروجرد بي

با نگرش بر  پژوهشگرانارهاي زير بنايي شهري از جمله مهمترين مشکالت شهري بوده است که ساخت
هاي  اجتماعي و فرهنگي شهروندان توسعه دورن شهري را با ارائه پروژه اقتصادي و ـ  شرايط زيستي 

   .اند عملياتي پيشنهاد نموده
اگرس و متاثر از شرايط توپوگرافيکي آن شهرهاي غربي کشور بدليل استقرار در جام فضايي ز:نتيجه گيري

از بعد کالبدي باعث افزايش فشار  رويي پراکندهمواجه هستند  رويي پراکندهتقريباً همگي با مشکل 
زير ساختي به متوليان شهري شده و از طرفي ديگر باعث نابودي اراضي کشاورزي و باغات هاي  هزينه

هدايت  ئه راهبردهاي عملياتي توسعه از درون شهربروجردشد در اين پژوهش با ارا حواشي شهرها خواهد
  شده است

  دا، شهر بروجردي، مدل آيشهر، توسعه دورن شهر يرشد کالبد :واژگان كليدي
  

                                                      
  8/6/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  5/5/1390: اريخ دريافت مقالهت 1 

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
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  مقدمه
گانه توسعه شهري است که در کنار سههاي  نظريهتوسعه درون شهري، يکي از  نظريه
متصل به شهر و در محدوده هاي  ايجاد شهرک( توسعه شهري متصل يا پيوسته تئوري
ايجاد شهرهاي جديد با فاصله از (توسعه شهري منفصل يا ناپيوسته نظريه و ) شهر قانوني

در توسعه دروني شهرها، به جاي گسترش افقي، شهر به  .شود مطرح مي) شهر مادر
هاي قديمي، فرسوده و ناکارآمد شهري، احياء،  يابد، بافت صورت عمودي گسترش مي 

 و شود کار گرفته ميهاراضي باير و رها شده شهري ب. شود و نوسازي ميبهسازي 
هاي  ها، پادگان هاي نامناسب و نامتناسب با زندگي امروزي شهري نظير زندان کاربري

  .دنشو مي، تعديل و جابجا ها و صنايع مزاحم درون شهر اصالح نظامي، کارخانه
دوم استان لرستان به  رد و شهرشهر بروجرد مرکز فرمانداري ويژه شهرستان بروج

اول استان لرستان بلحاظ فعاليتهاي صنعتي، به دليل موقعيت  شهر لحاظ جمعيتي و
اطراف شهر . استقرار کوهستاني، با محدوديت توسعه کالبدي در حواشي خود مواجه است

هاي سنگي در برگرفته و در هاي متعدد طبيعي، توپوگرافي و رخنمونبروجرد را گسل
هاي شمالي و شمال شرقي شهر بر روي اين موانع گسترش يافته ي موارد، قسمتبرخ

هاي طبيعي به است بافت شهر در طول توسعه کالبدي به دليل موانع و محدوديت
هاي جديد شهر بروجرد در توسعه. اي چند پاره شده استهاي قديم، جديد و حاشيه بافت

هايي چون شهر با ضعف شديد زيرساخت هاي متعدد در اطرافسازي شهرکقالب آماده
  .اندآب، برق، گاز، فاضالب و مخابرات مواجه

  
  مباني نظري

توسعه  « و يا» توسعه شهر از درون« در مقابل پديده گسترش افقي شهر، نظريه
 مطرح گرديده است که برخي از جوامع با آگاهي يافتن از نقاط قوت و» درون شهري

آورد آن را جايگزين گسترش  مي ه براي شهرهايشان ارمغانکه اين نوع توسعهايي  فرصت
که ضمن کاهش روند گسترش افقي شهرها اند  افقي نموده و يا حتي االمکان سعي کرده

تاکيد و گوشه چشمي هم به ظرفيتهاي نهفته در درون شهرها داشته باشند بنابراين 
اجتماعي  اقتصادي وزندگي  برگرداندن سر جوامعي که با کاهش سرعت گسترش افقي و

 توسعه از درون شهري يريز برنامهبه هسته و بافتهاي اوليه شهرها عالقمندند بايد در 
  .سرمايه گذاري نمايند

 رويه و بي واکنشهاي شديدي به رشد ،جهاني دوم جنگ و ميالدي و ٧٠پس از دهه 
شکل گرفت اين  راهبرد توسعه درونزا براي مقابله با اين مشکل پراکنده شهرها آغاز شد و
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، خلق ٣نوشهرگرايي ،٢گيري جنبشهايي شد که رشد هوشمند نگاه جديد منجر به شکل
آنهاست اين جنبشها در سطوح خردتر برخي هاي  از نمونه.. .و ٥، شهرفشرده٤مکان جديد

 RAPتوان پشتيباني از شکلگيري  مي از انواع توسعه را پيشنهاد نمود که از آن جمله
و توسعه ١٠   TNDو ٩، توسعه دروني٨)TOD( نقل محور ه حمل و، توسع٧هاBID،٦ها

  .را نام برد) مختلط يهايکاربر(١١ترکيبي
 ينکه توسعه درونياز جمله ا ارائه شده است يف متعدديتعار ياز واژه توسعه درون

)INFILL DEVELOPMENT( افته وکم يتوسعه ن ،يخال يند توسعه قطعات اراضيآفر
توسعه  يعيکه قبال بطور وس ،موجود يشهرهاي  حدودهشده درون م يبردار بهره

ر يبه ز توسعه و ،گريد يريبه تعب) Yakubousky 1997, 1( باشد مياند  افتهيوگسترش 
شده و فرسوده  برداري بهرهکم  ،افتهيتوسعه ن بالاستفاده و يشهر يساخت بردن فضاها

خارج شهر  ساخت نشده ير ساخت بردن اراضيز يبجا ،يک محدوده شهريدرون 
)Anderson 2005, 1(.  

  
  پژوهشنه يشيپ

ر و تحوالت آنها ييو تغ يدرون شهر يشهر و فضاها يکيزيدر خصوص توسعه ف
ته طرح جامع يران و جهان انجام شده است کميدر سطح ااي  گسترده هاي پژوهش

گيري حداکثري از فضاي شهري نسبورو با اتخاذ سياست توسعه دروني در جهت بهرهيگر
ينس بورو به نتايج مثبتي در راستاي تامين خدمات و تاسيسات شهري در درون گر

در بررسي  يآباد يزنگ). Greensboro 2000( محدوده موجود شهري دست يافته است
الگوي توسعه فيزيکي شهر کرمان، به بررسي عوامل موثر در توسعه فيزيکي اين شهر 

سياسي و رشد جمعيت  ‐مسائل اقتصادي پرداخته و عواملي از جمله موقعيت جغرافيايي،
فرد در  يفيشر). ١٣٧١ زنگي آبادي(اند را در توسعه فيزيکي شهر کرمان موثر دانسته

تحليل جغرافيايي توسعه مسکن در شهر اهواز با تاکيد بر تاثيرات جنگ و بررسي 
با  بازگشت مهاجرين به اهواز و همچنين با بررسي شرايط جغرافيايي و محيطي اهواز و

هاي کمي و کيفي به تحليل عرضه و تقاضاي مسکن پرداخته و نهايتاً استفاده از شاخص
 و يييحب ).١٣٧٧شريفي فرد (پردازد ريزي توسعه مسکن شهر اهواز ميبه برنامه
فضايي شهر سنندج و روند الگوي  ‐به بررسي توسعه کالبدي GISبا استفاده از  همکاران

هاي توسعه شهري وامل طبيعي، مرکزيت سياسي و طرحتوسعه شهري آن پرداخته و ع
هاي عوارض اجرا شده را در توسعه فيزيکي شهر سنندج موثر دانسته و با همپوشاني اليه

حبيبي ( طبيعي به مکانيابي توسعه آتي شهر سنندج در شمال غربي آن اشاره کرده است
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فيت گسترش شهر يزد به در بررسي فرايند عرضه زمين و تاثير آن بر کي ييسرا ).١٣٨٠
نقش دولت و بخش خصوصي در عرضه زمين و توسعه افقي شهر يزد که باعث بالاستفاده 

فخر ). ١٣٨٤سرايي ( اي از اراضي دروني شهر شده پرداخته استماندن بخش عمده
احمد در خصوص بررسي توسعه آتي شهر دوگنبدان به تعيين کاربري در اراضي فاقد 

- ن پرداخته و به بررسي و مقايسه هزينه ايجاد و نگهداري زيرساختکاربري شهر دوگنبدا
هاي شهري در توسعه دروني و پيراموني در شهر دوگنبدان اشاره کرده و نهايتاً با اتخاذ 

هاي شهري تفکر توسعه دروني به نتايجي چون کاهش هزينه ايجاد و نگهداري زيرساخت
). ١٣٨٤فخراحمد ( کز دست يافته استتر خدمات شهري به صورت متمرو ارائه مناسب

دراين پژوهش به صورت جامع و مانع، برنامه توسعه دروني شهر بروجرد مطرح و 
  .بکارگرفته شده است

  
  )پژوهش يجامعه و فضا(روش انجام پژوهش 

اسـنادي  «و روش گردآوري اطالعات آن » تحليلي ‐يفيتوص«روش انجام اين پژوهش 
. باشدمي) نفر ٢٢٩٤٥٠(پژوهش، شهروندان شهر بروجرد  جامعه آماري. است» و ميداني

با توجه به وسعت شهر و تعدد جمعيت، براي تعيين حجم نمونه آمـاري از روش کـوکران   
با توجه به محاسبات پژوهشگران، حجم نمونه . استفاده شده است) ٧٥ ،١٣٨٧حافظ نيا (

ز بـه طـور عمـده از منـابع     عالوه بر اين، اطالعـات مـورد نيـا   . نفر برآورد شده است ٣٢٢
 پژوهشـي هـا، موسسـات و مراکـز    هـا، سـازمان  اي مراکز علمي همچون دانشـگاه کتابخانه

هـاي  ها و پايگـاه ، شبکه...ريزي، سازمان محيط زيست وهمچون سازمان مديريت و برنامه
رات ها و اطالعات رسمي اداها، نتايج سرشماريرساني داخلي و بين المللي، آمارنامهاطالع

هـاي توسـعه شـهري تهيـه شـده توسـط مهندسـين مشـاور،         هاي ذيربط، طرحو سازمان
اي و مصـاحبه بـا مـردم و مسـئولين محلـي      هاي ميـداني و اطالعـات پرسشـنامه   بررسي

کـار  هـاي بـه  هاي نظري و اسـتفاده از مـدل  در ابتدا با ارائه چارچوب. گردآوري شده است
سيسـتم شـهري بروجـرد از تکينـک سـوات       گرفته شده در زمينـه شـناخت تحليلـي از   

)SWOT (   ،و به منظور شناخت تحليلي از توسعه کالبدي شهر بروجرد از تحليـل مرمتـي
جهت طراحي برنامه راهبردي توسعه درون شهري بروجـرد   )AIDA( نهايتاً از تکنيک آيدا
  .استفاده شده است
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 بررسي مشكالت و پتانسيل ها

 استنتاج اهداف از مشكالت

 بيانيه نهايي اهداف

 تعيين فن طراحي برنامه

 تعيين عناصر سناريو

 تعيين عرصه هاي سياستگزاري

 ن اختيار سياست هاتعيي

 تعيين پروژه هاي توسعه اي و تغييري

  
  روش کار :)١(نمودار 

  
  پژوهشهاي  يافته

    ي ريز برنامهي تدوين اهداف آشنايي با روشها
  .پردازيم مي يريز برنامهتدوين اهداف در هاي  در اين بند به بررسي روش

  روش استنتاج اهداف از ارزشها) الف
و از  جامعه مورد بررسي شناسايي شوندهاي  در اين روش در اولين گام بايد ارزش

س معيارها و جامعه به تدوين اهداف کالن و خرد بر اساهاي  شناسايي ارزش
البته در .دهند مي تشکيلها  نيز پروژه استانداردهاي مربوطه اقدام نمود آخرين گام را

 پژوهش حاضر روش استنتاج اهداف از مشکالت مدنظر است که در ادامه توضيح داده
  .شود مي
 روش استنتاج اهداف از مشکالت) ب

  يابد  مي فرايند استنتاج اهداف از مشکالت در سه گام اساسي تدوين
  ؛تعيين و تحليل مشکالت )1
 ؛تعيين اهداف کالن و خرد براساس مشکالت منتج شده )2
   ؛و سياست ها، مبتني بر اهداف کالن و خردها  تعيين راهبرد )3

در اين قسمت مسائل و مشکالت شهر بروجرد به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته 
  .ان شده استاست و در برابر هر مشکل؛ پتانسيلي که وجود داشته نيز بي
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  يريز برنامهتدوين اهداف 
 ارائه هدف .است شهري يريز برنامه فرآيند همبسته مراحل از يكي هدف تعيين

 مناسب و مطلوب وضعيت به چگونگي دستيابي و نحوه .است شهر آتي وضعيت از تصويري

 از ييك رو اين از .كند مي ارائه را شهر تعادل و از موازنه حالتي .دارد مي بيان را آن

  .شود مي محسوب شهر يريز برنامه فرآيند ترين مراحل ضروري
  

  )AIDA(گيري مرتبط  هاي تصميم شرح مدل؛ تکينک تحليل عرصه
هاي مهم نظام  گيري مرتبط يكي از تكنيك هاي تصميم تكنيك تحليل عرصه

اي است كه شروع تفكر اجراي اين تكنيك در كشور اياالت  ريزي شهري و منطقه برنامه
 ١٩٧٠ميالدي و در كشور انگلستان به اوايل دهه  ١٩٥٠حده آمريكا به اوايل دهه مت

 ١٩٨٠ريزي از دهه  اين تكينك به عنوان نقطه عطفي در برنامه. گردد ميالدي بر مي
هاي موضوعي كاربرد آن نيز با  ميالدي در كشور انگلستان مورد توجه قرار گرفت، زمينه

ريزي و به  هاي مختلف برنامه روابط پيچيده بين جنبه هاي جديد تعيين استفاده از روش
اي ساختاري و استفاده از قاعده كلي انتخاب  هاي برنامه خصوص در مورد ايجاد سياست

  .استراتژيك به منظور غلبه بر پيچيدگي مشكالت تأكيد دارد
اين . شود ريزي استراتژيك تكنيك مهمي محسوب مي اين تكنيك در نظام برنامه

هاي  هاي اصلي، توليد استراتژي شامل تعيين اختيار سياست(در مرحله طراحي تكنيك 
اين . رود گويانه به كار مي و در زمينه كاربرد توصيفي و پيش) آلترناتيو و تهيه برنامه

هاي اقتصادي  هاي غير فضايي به ويژه فعاليت تكنيك با زمينه تئوريك تجربي و در زمينه
  .رود به كار مي

يك به طور كلي تدوين اهداف براساس مسايل و مشكالت، تعيين در اين تكن
راهبردها و ارائه پيشنهادات كه در سه سطح تجريدي و ارتباطات افقي و عمودي انجام 

در باالترين سطح، عناصر سناريو و در سطح ) ٨٨ ،١٣٨٤آباد  كالنتري خليل. (گيرد مي
، قرار دارند، در .باشد ي ميكه داراي جزئيات بيشتر ياستگزاريسهاي  مياني عرصه

شوند قرار  ها تلقي مي هاي پيشنهادي كه به عنوان بيانيه اقدام ترين سطح پروژه پايين
  :روش كار در اين تكنيك در شش گام به شرح زير است شرح .گيرند مي

  
  تعيين راهبردها از اهداف: گام اول

ستخراج شده از ريزي با مرور مسائل و مشكالت ا اهداف و رهنمودهاي برنامه
فرادست و نيز توصيف و تحليل وضع هاي  ساکنين و مسؤلين و اسناد طرحهاي  پرسشنامه
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

تدوين ) ١(موجود شهر در جهت پاسخگوئي به مسائل موجود در جدول شماره 
هاي جغرافيايي، مديريتي، اقتصادي،  برمبناي اهداف تعيين شده در زمينه. اند گرديده

هاي  راهبرد مشخص شده است كه هر كدام داراي جنبه ١٤اجتماعي و كالبدي تعداد 
خاص بوده و هر راهبرد در بر دارنده دو اختيار متقابل است كه با كلمات بلي و خير، 

 ،١٣٧٨آباد  كالنتري خليل. (امكان وجود يا عدم وجود آن استراتژي بررسي شده است
٢٤٨(  

  

  
  )٢٥ ،١٣٧٥دانشپور( ش در سه سطح تجريديساختار رو: ١نمودار 

  
  ريزي براساس مشکالت و پتانسيلها تعيين اهداف برنامه): ١(جدول 

زمينه 
ت  كلي

وعا
وض
م

عي
فر

 

 ها پتانسيل مشكالت
 ريزي اهداف برنامه

 فاقد تجلي كالبدي  كالبدي با تجلي

يي
فيا
غرا
 ج
تار
ساخ

 

خت
سا

ن 
زمي

زه 
 لر
ي،
راف
وگ
توپ

ه لحاظ لرزهتاثيرپذيري شهر ب‐ 
  خيزي از چندين گسل موجود

  
  

ساخت و سازهاي 
اصولي و مقاوم 
  براساس ضوابط

‐  

ساخت و ساز در حريم‐
موجود وهمچنين هاي  مسيل

حرايم خاص دکلهاي برق فشار 
  قوي وحرايم آثار تاريخي

‐  
استقرار پليس 
ساختمان در 
  مکانهايي ويژه

اعمال قوانين در جهت 
عدم ساخت و ساز 

  ايمدرحر

  
  

 هاي مختلفتركيب:نمودار اختيار
  سناريو: عناصر برگزيده سناريو

   عناصر سناريو

 هايتركيب:نمودار اختيار
        مختلف عناصر برگزيده 

 ها سياست

 
  هاي پيشنهادي پروژه

ارتباطات عمودي
 

سطوح تجريد
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  ها ريزي براساس مشکالت و پتانسيل تعيين اهداف برنامه): ١(ادامه جدول 
 زمينه

 ها پتانسيل مشكالت
 ريزياهداف برنامه

 فاقد تجلي كالبدي  كالبدي با تجليفرعيكلي 

تي
يري
مد

ار 
خت
سا

 

يم
صم
ن ت
ملي
عا

 
ري
گي

 

عدم وجود مديريت شهري کارا و  ‐
 يکپارچه

سابقه ي  ‐
تاسيس بيش از 

ساله ي  ٥٠
  شهرداري

وجود شوراي  ‐
 اسالمي شهر

 ـ
تقويت سيستم مديريت 

 شهري

  گيري تعدد مراكز تصميم ‐
 ها و ادارات شهر ناهماهنگي سازمان ‐
عدم وجود هماهنگي ميان شوراي  ‐

 شهر و شهرداري در زمينه ي
  توسعه شهري

‐  ‐  

ايجاد مديريت يکپارجه 
  ي شهري

ايجاد هماهنگي بين 
مؤثر در امر  هاي دستگاه
  ريزي برنامه

  ‐  ‐  عدم اقتدار كامل شهرداري ‐
تقويت سيستم مديريت 

  شهري
عدم نظارت و مديريت موثر بر جريان 

  توسعه شهري
عدم كنترل و نظارت برساخت و  ‐

  سازهاي غيرمجاز

‐  ‐  
ايجاد برنامه مدون براي ‐

  مديريت شهر

عدم تناسب ميان ساختار سازماني  ‐
  با نيازهاي توسعه شهرشهرداري 

متخصص در انساني کمبود نيروي  ‐
  شهرداري

  عدم رسيدگي به مشكالت محدوده ‐

هاي  وجود نيرو
متخصص در 
  سطح شهر

‐  
ايجاد برنامه مدون براي 

  توسعه شهر

عدم مشارکت شهروندان در امور  ‐
  عمران شهري

تجهيز و سازماندهي سازمانهاي عدم  ‐
  محلي) NGO(مردمي 

 وجود ‐
همبستگي بين 

  ساکنان
  هاي مردمي ايجاد تشکل  ‐

رح
ط

 
ري
شه

عه 
وس
ي ت
ها

 

  ـ عدم وجود ضوابط و مقررات اجرايي
ـ عدم تحقق پيشنهادات طرح جامع در 

  زمينه ي کاربري و معابر
ديدگاه صرفاکالبدي در تهيه طرح  ‐

  جامع
عدم تناسب ميان ضوابط طرح جامع  ‐

  اي در شهر مصوب و تمايالت توسعه
 

ر دست اقدام د‐
بودن تهيه طرح 
 تفصيلي شهر

‐ 
ايجاد برنامه مدون براي 

 توسعه شهر

عدم وجود بودجه کافي در جهت  ‐
  اجرايي کردن طرح ها

‐  ‐ 
هاي شهري  تعريف پروژه

  سودآور
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  ها پتانسيل ي براساس مشکالت وريز برنامهتعيين اهداف ): ١(ادامه جدول 
 ها پتانسيل مشكالت زمينه

 ريزي رنامهاهداف ب

 فاقد تجلي كالبدي  كالبدي باتجليفرعيكلي

عي
تما
 اج
تار
ساخ

  

تي
معي
ج

 

مهاجرت نيروهاي متخصص  ‐
از سطح شهربروجرد به مادر 

  شهرهاي کشور
 هاي اشتغال افزايش فرصت  ‐  

گي
رهن
ف

  

عدم وجود روحيه مشاركتي در 
  شهروندان

  عدم اعتماد مردم به مسولين
ض عدم پرداخت به موقع عوار

  شهرداري

وجود همبستگي و هماهنگي  ‐
 بين ساكنان

هاي ساخت و  امكان ايجاد تعاوني
  اي ساز محله

  هاي مردمي ايجاد تشکل  ‐

تاسيس مکانهاي 
ها  NGOخاص براي 
  در سطح شهر

‐  

عدم وجود زير ساختهاي  ‐
الزم براي انجام فعاليتهاي 

  اجتماعي

هاي باير در بافت كه  وجود زمين
كا پرقوتي براي گسترش نقطه ات
  .هاي فرهنگي است فعاليت

توسعه خدمات رفاه 
  عمومي

‐  

باال بودن ميزان مهاجرفرستي 
شهر نسبت به ميزان 

  مهاجرپذيري

هاي باير در شهر و  وجود زمين ‐
هاي  حوزه نفوذ جهت ايجاد زمينه

  اشتغال
 هاي اشتغال افزايش فرصت  ‐

هاي قومي مختلف  وجود گروه
  ‐  ‐  در بافت

ايجاد برنامه مدون براي 
  توسعه

  

وجود کاربريهاي آموزش عالي از 
جمله دانشگاه آزاد اسالمي، پيام 

نور و ساير موسسات عالي در 
  سطح شهر بروجرد

توسعه و جانمايي  ‐
  مراکز آموزش عالي

فرهنگ سازي در زمينه ي 
نياز به ارتقا آموزش در 

  شهر
‐  

 عدم امنيت کافي و وقوع ‐
جرائم در بخشهايي از شهر به 
  خصوص محالت جنوبي شهر

‐  ‐  
اعمال مديريت الزم براي 

  مقابله با جرائم

دي
صا
 اقت
تار
ساخ

  

ص
شاخ

 
مي
ي ك

ها
  

سهم اندک زنان از جمعيت  ‐
فعال شهر بروجرد که نشان 

دهنده مشارکت پايين زنان در 
  .هاي اقتصادي است فعاليت

درصدي تعداد  ٠.٣کاهش  ‐
  ٧٥‐٨٥هه ي بيکاران طي د

افزايش نرخ فعاليت و کاهش ‐
بارتکفل در شهر بروجرد طي دهه

٨٥‐٧٥  

  ـ
ايجاد مراکزي براي فعاليت 

 زنان
  

سه 
ن 
ل بي

عاد
م ت
عد

دي
صا
 اقت
ش
بخ

  

ضعف کارآفريني و مشارکت  ‐
  بخش خصوصي

هاي اقتصادي  خروج سرمايه ‐
 از شهر و منطقه

کمرنگ بودن نقش صنعتي  ‐
  شهر در منطقه

استفاده از فعاليت بخش  امکان ‐
کشاورزي به عنوان بستري براي 

جذب سرمايه گذاري جهت توسعه 
  هاي اقتصادي ساير زيربخش

آموزش نيروي کار ماهر در   ‐
  صنعت

جانمايي مناسب 
  کارخانجات صنعتي

‐  

ال
شتغ

ت ا
ضعي

و
  

 درصد باالي افراد بيکار
  

  وجود نيروي کار جوان ‐
  دهاي جدي امكان ايجاد شغل ‐

بهره گيري از توان ‐
بالقوه کشاورزي
وصنعتي شهر بروجرد
وجانمايي کارگاههاي

تکميلي ‐ تبديلي   

بهبود وضعيت اشتغال -
هاي با واگذاري زمين ‐

قيمت پايين جهت
هاي صنعتي واحد  

  اعطاي وام خوداشتغالي ‐
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  ها ريزي براساس مشکالت و پتانسيل تعيين اهداف برنامه): ١(ادامه جدول 
 هزمين

 ها پتانسيل مشكالت
 ريزي اهداف برنامه

 فاقد تجلي كالبدي  كالبدي  باتجليفرعيكلي

دي
کالب

  

مي
مو
ه ع
رفا

ت 
دما
خ

  

کمبود سطوح خدماتي از جمله
مراکز فرهنگي هنـري، درمـاني،
آموزشــــي، فضــــاهاي بــــاز و

،تجــاري ،همگــانيهــاي  عرصــه
  ...پذيرايي و‐جهانگردي

ــامتوازن ‐ ــع نامناســب و ن توزي
  مات در سطح شهرخد

امكــان توســعه و بــاال بــردن
ســــــطوح خــــــدماتي در

  هاي باير زمين

افزايش خدمات رفاه 
  عمومي

‐  

توزيع بهينه خدمات رفاه 
  عمومي

‐  

  شهريهاي  تعريف پروژه  ‐

عدم تجهيز فضـاهاي شـهري ‐
.به لحاظ مبلمان شهري مناسب

‐  
ساماندهي وضعيت 

  مبلمان
‐  

ات
يس
اس
ت

‐
ات
هيز
تج

  

فقدان شبکه کارآمد و مناسب ‐
  دفع آبهاي سطحي 

آلــودگي آبهــاي ســطحي و ‐
زيرزميني به دليل عـدم وجـود
ــع ــع آوري و دفـ ــبکه جمـ شـ

  فاضالب
دفع سطحي فاضالب خانگي ‐

  مشكل دفع زباله و در معابر
شـبکه آب،هاي  اختالل برنامه‐

  گاز و مخابرات ،برق

‐  

ي جهت ريز برنامه ‐
  فعاليتهاي آالينده

‐  

بهبود وضعيت زيست  ‐
    محيطي شهر

‐  
  در نظر گرفن اعتبار ‐

  تقويت مديريت شهري

محيطي پيرامـونهاي  آلودگي ‐
  موجودهاي  مسيل

  

ها با فضاسازي حاشيه مسيل
توانيم بـه ايجـاد فضـايي مي

ــادرت ــهر مب ــرزنده در ش س
  .ورزيم

  ‐  ساماندهي مسيل ‐

‐  
فرهنگ سازي در جهت عدم ‐
  دگي مسيلآلو

تخريب و تغيير کاربري باغات ‐
  و گسترش سطحي شهر

وجـود اراضـي بـاير در شـهر
  ‐  جهت توسعه

رعايت قوانين و ضوابط زيست 
محيطي در طرحهاي توسعه 

  شهري

هي
رگا
کا

‐
تي
صنع

  

وجــود اراضــي کشــاورزي ‐  وجود کارخانجات و صنايع
فاقد کشت در اطـراف شـهر
براي جايگزين شدن کاربري

  اهي کارگ

جابجايي وانتقال 
کاربرهياي فرامنطقه 

...) وپادگانها وها  زندان(اي
 از محيط مسکوني شهري

ي جهت انتقال ريز برنامه
  مشاغل و فعاليتهاي آالينده 

ش 
ارز

 با 
اي
ضاه

ف
خي

اري
ت

  

ــب از ــتفاده مناس ــدم اس ــ ع ـ
  فضاهاي با ارزش

  ـ كمبود خدمات گردشگري
عدم توجه به ضوابط ساخت و ‐

  حريم آثار تاريخيساز در 

امکان استفاده از رباط شهر 
در جهت در جهت 
‐فعاليتهاي گردشگري

  توريستي‐تفريحي

حفظ و نگهداري فضاهاي 
  با ارزش

افزايش خدمات رفاه 
  عمومي

  

اعمال ضوابط قانوني در 
در  جهت عدم ساخت و ساز

  حريم اثر تاريخي

    

ساخت و سازهاي غير مجاز در 
حواشي شهر فاقد خدمات 

  اسيسات زيربناييوت
‐  ‐  

اعمال ضوابط و مقررات در 
  جهت کاهش تخلفات 
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  ها ريزي براساس مشکالت و پتانسيل تعيين اهداف برنامه): ١(ادامه جدول 
 ها پتانسيل مشكالت زمينه

 ريزي اهداف برنامه
فاقد تجلي كالبدي  كالبدي  باتجلي فرعي  كلي

دي
کالب

  

ني
کو
مس

ي 
اها
فض

  

  کمبود مسکن

 ساختماني نسبتا کم تراکم ‐
  وجود اراضي باير ‐
  هاي مسکن مهر وجود طرح ‐
هاي ساخت و  امكان ايجاد تعاوني‐

  ساز در شهر

هاي  پيشنهاد پهنه
  مسکوني

ارتقا تراکم 
ساختماني 

وجمعيتي مناطق 
  شهري

 وجود فضاهاي نيازمند بازسازي ‐
وجود فضاهاي نيازمند بهسازي و ‐

  نوسازي

ساز و مصالح وجود ساختمانهاي نو‐
 با دوام در محالت وشهرکهاي جديد

تخريب فضاهاي 
ارزش بهسازي  بي

 فضاهاي قابل استفاده
‐  

توسعه افقي شهر وتجاوز به اراضي 
بکر،باغات واراضي کشاورزي خارج از 

 محدوده مصوب طرحهاي توسعه شهري

وجود سطح وسيعي از اراضي باير و 
باالبردن تراکم   قابل توسعه در شهر

  ختمانهاسا
اتخاذ رويکرد توسعه 

  دروني

ساخت و سازهاي غير مجاز در حواشي 
  ‐  ‐  شهر فاقد خدمات وتاسيسات زيربنايي

اعمال ضوابط و 
مقررات در جهت 

  کاهش تخلفات 
توسعه ي پراکنده وجود محالت 

  وشهرکهاي گسيخته در حواشي شهر 
  

امکان استفاده از اراضي باير در 
  از توسعه جهت کاربري مورد ني

  
‐  

تجويز راهبرد 
توسعه درون 

  شهري

عدم وجود سيماي عمومي مطلوب  ‐
بدليل كيفيت پايين و نامناسب مصالح 

  .بكاررفته درنما

روند رو به افزايش تعداد  ‐
هاي ساختماني صادره و  پروانه

تمايل به افزايش تعداد طبقات و 
هاي  ارتقاي الگوي ساخت در پروانه

ر شهر طي دوره ساختماني صادره د
  سال گذشه ١٠

جابجايي وانتقال 
کاربرهياي فرامنطقه 

ها وپادگانها  زندان(اي
از محيط ...) و

  مسکوني شهري

ساماندهي بافت 
  شهري

  هاي فرسوده شهري  وجود پهنه‐
تشديد فرسودگي و مخروبه بودن ابنيه  ‐

  در پهنه ي شناسايي شده بافت فرسوده
هاي  عهتفکيک خارج از ضابطه در توس‐

  جديد شهر

وجود تمايل به سرمايه گذاري در  ‐
  بخش ساختمان در شهر 

افزايش گرايش مردم به بازسازي  ‐
و نوسازي ابنيه و جايگزيني 

  ساختمانهاي فرسوده با ابنيه نوساز

تخريب بناهاي 
  ارزش بي

تقويت سيستم 
 مديريت شهري

بازتفكيك قطعات و افزايش ميزان  ‐
  ريزدانگي قطعات

رگانيك بودن بافت در بخشهايي از ا ‐
روستاهاي ادغام شده ويا بافتهاي خودرو 

  عدم تعادل بين بافت پر و خالي  ‐

وجود بافت طراحي شده در محالت 
  وشهرکهاي نوساز

  وجود اراضي بايردر سطح شهر ‐
  طرح تفصيلي در دست تهيه ‐

‐  
ساماندهي بافت 

  شهري

ها و  عدم رعايت سلسله مراتب راه ‐
  يفيت نامطلوب معابرک
عدم فرهنگ سازي در رابطه با  ‐

  استفاده از پارکينگ
هاي تاکسي و  عدم پيش بيني ايستگاه ‐

  بارانداز

‐  

هاي  ايجاد پارکينگ
  اي و طبقاتي حاشيه

اعمال ضوابط 
  طراحي معابر

‐  
ها  مديريت پارکينگ

وايستگاهها 
  وباراندازها
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  سناريوي ممكن: گام دوم 
هاي كلي و فراگير و مرتبط با توسعه بافت بوده كه در مورد آنها  ريو عرصهعناصر سنا 

اند هر  عناصر فوق كه اساساً در باالترين سطح تجريد تدوين شده. گيري شده است تصميم
هر راهبرد در . يك از آنها در مقابل يكي از دو اختيار منحصر متقابل قابل انعطاف است

تواند به عنوان يك  باشد و يك عنصر سناريو مي مي بردارنده يك يا چند هدف توسعه
در واقع پس از تعيين اهداف و راهبردهاي منتج . مسئله يا پديده مربوط با شهر باشد

  .پردازيم مي شده از آن به بررسي سازگاري و يا ناسازگاري آنها و انتخاب سناريوي برتر
 ارزيابي و انتخاب سناريو برتر: گام سوم

سناريو توليد شده  ٢٩اب سناريو برتر الزم است عمل ارزيابي در مورد به منظور انتخ
نتيجه شده از ) سناريو ٢٩(جهت ارزيابي و انتخاب سناريو برتر، كليه سناريوها . انجام شود

ماتريس با هم مقايسه شده و در نتيجه سناريويي كه بيشترين فراواني مثبت را دارا بوده 
  .شده است به عنوان سناريو برتر انتخاب

 از اهداف و راهبردها ياستگزاريسهاي  تعيين عرصه: گام چهارم
باشند كه  تر توسعه مي تر و عيني هاي ملموس ، عرصهياستگزاريسهاي  عرصه

ها، در  و نيز استراتژي ياستگزاريسهاي  عرصه. گيري در مورد آنها ضرورت دارد تصميم
هاي  عرصه. اند اي شهر حاصل شدههاي متعدد تدوين از اهداف و رهنموده نتيجه دور

هاي اجرايي نقش واسطه را در رهيافت سه  نقطه شروع دستيابي به پروژه ياستگزاريس
  .كند سطحي انتخاب استراتژيك بازي مي

. تعيين شده است ياستگزاريسعرصه  ٢٩در برنامه توسعه دروني شهر بروجرد 
ها،  يارهاي مربوط به استراتژيبرخالف اخت ياستگزاريسهاي  اختيارهاي مربوط به عرصه
تر نبايد به دو اختيار محدود گردند، بلكه هر يك  تر و ملموس به علت داشتن ماهيتي عيني

  . توانند داراي سه اختيار باشند در صورت نياز مي ياستگزاريسهاي  از عرصه
  :تعيين اختيارهاي سازگار: گام پنجم

در  ياستگزاريسمربوط به عرصه در اين قسمت عدم تطابق دو به دو اختيارهاي 
ها در يك ماتريس  و استراتژي ياستگزاريسهاي  شهر بررسي و اختيارهاي ناسازگار، عرصه

. است درج شده است ياستگزاريسهاي  اختيار كه در بردارنده ارتباطات افقي مابين عرصه
كه با هر يك از راهبردهاي سناريو  ياستگزاريسدر اين ماتريس اختيارهايي از عرصه 

ناسازگارند مشخص، سپس نتايج حاصل از بررسي سازگاري اختيارهاي عرصه 
از ماتريس استخراج و در ماتريس تدوين سياست درج   با يكديگر عيناً ياستگزاريس

   .اند گشته
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  از اهداف ياستگزاريسهاي  تعيين راهبردها و عرصه): ٣(جدول 

 فاقد تجلي كالبدي  كالبدي  باتجلي  ياستگزاريسعرصه   راهبرد زيري اهداف برنامه  کد

١  ‐  

  تقويت مديريت شهري
ايجاد بسترهاي الزم براي 

اتخاذ رويکرد مديريت 
  يکپارجه شهري

هاي مؤثر  ايجاد هماهنگي بين دستگاه
  ريزي در امر برنامه

  ايجاد برنامه مدون براي توسعه شهر
هاي  تدوين طرح
 ‐ضعيراهبردي، مو
  موضوعي

اي و فني  استفاده از مشاوران حرفه
  بومي

  گزينش نيروي متخصص و باتجربه
  استفاده از مشارکت بخش خصوصي  افزايش منابع درآمدي  شهري سودآورهاي  تعريف پروژه

اعمال مديريت الزم براي مقابله با 
  جرائم

  گشت نيروي انتظامي  افزايش امنيت شهر
  افزايش مسؤليت شهروندان

٢  ‐  

مردمي بعنوان رابط هاي  ايجاد تشکل
  مردم و سازمان ها

افزايش مشارکت پذيري 
  مردم

  ها در سطح شهرNGOتقويت 

  ايجاد آموزش در مقاطع مختلف
فرهنگ سازي در زمينه 

ي نياز به ارتقا آموزش در 
  شهر

رفع کمبود و يا نبود مقاطع آموزشي 
  مختلف درسطح شهر

٣  ‐  

در جهت عدم اعمال ضوابط قانوني 
  ‐ساخت و ساز در حريم اثر تاريخي 

رعايت حرايم و ضوابط 
  ساخت و ساز

تدوين ضوابط و مقررات متناسب با 
  شرايط شهر

  مربوطههاي  ارتباط مداوم با سازمان

اعمال قوانين در جهت عدم ساخت و 
  ساز در حريم مسيل

اعمال ضوابط و مقررات قانوني در 
  مانيجهت کاهش تخلفات ساخت

ساخت و سازهاي اصولي و مقاوم 
  براساس ضوابط

رعايت قوانين و ضوابط زيست 
محيطي در طرحهاي جامع و تفصيلي 

  و راهبردي

٤  

ايجاد مراکزي براي 
  فعاليت زنان

جانمايي مناسب 
  کارخانجات صنعتي

  اشتغالهاي  افزايش فرصت
 آموزش نيروي کار ماهر در صنعت

لبهبود وضعيت اشتغا  
  

  ايجاد كارگاههاي صنايع دستي
  اعطاي وام خوداشتغالي

با قيمت پايين هاي  واگذاري زمين
  صنعتيهاي  جهت ايجاد واحد

٥  

جابجايي وانتقال 
ينده ةکاربريهاي آ

ومشاغل مزاحم 
ها  کارگاهها(شهري

از محيط ...) وصنايع و
  مسکوني شهري

فرهنگ سازي در جهت عدم  ‐
  آلودگي مسيل 

زيست محيطي شهر  بهبود وضعيت ‐
ي جهت مشاغل و ريز برنامهو 

  فعاليتهاي آالينده

هاي  کاهش آلودگي
  زيست محيطي

خارج کردن مشاغل مزاحم به خارج از 
  شهر

  مکان يابي محل مناسب دفع زباله

  جلوگيري از تخريب باغات
  ايجاد شبکه فاضالب شهري

فرهنگ سازي در جهت عدم آلودگي 
  صاً مسيل موجود در شهرشهر خصو

نوسازي و بهسازي 
فضاهاي نيازمند تعمير

  و قابل استفاده
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  از اهداف ياستگزاريسهاي  تعيين راهبردها و عرصه): ٣(جدول ادامه 
 فاقد تجلي كالبدي  كالبدي  باتجلي  ياستگزاريسعرصه   راهبرد ريزي اهداف برنامه  کد

٦  

جابجايي وانتقال 
طقه کاربرهياي فرامن

ها وپادگانها  زندان(اي
از محيط مسکوني...) و

  شهري

اتخاذ رويکرد توسعه 
  دروني

رويه  جلوگيري از گسترش بي
  افزايش تراکم ساختماني  شهر

افزايش خدمات رفاه 
همچون (عمومي 

‐کاربريهاي فرهنگي
هنري، درماني، فضاي 

سبز، آموزشي، 
توريستي، مسکوني 

  ...)و

  
ساماندهي بافت 

  شهري

  
کمبودهاي خدماتي از  رفع

طريق تعريف نظام سلسله 
مراتبي متعادل و پراکنش 
مناسب فعاليتها در سطح 

  .محالت

هاي  رفع کمبود خدماتي در پهنه
  بالاستفاده داخل محدوده شهر

  فضاسازي اطراف مسيل
  ارتقاي وضعيت ميلمان شهري

توزيع متعادل خدمات 
 در سطح شهر

ايجاد نظام سلسله 
 خدماتمراتبي توزيع 

  هاي شناور و مختلط پيشنهاد کاربري

رعايت تناسب معابر 
با نقش و عملکرد آنها
مطلوبيت بخشيدن به 

هاي دروني  دسترسي
  محالت

ارتقاء و کيفيت و کارايي شبکه   ‐
  معابر

تسهيل دسترسي به مراكز و  ‐
محورهاي خدماتي شهر به ويژه 

  .شهر دراداري واقع  ـ  تجاري  هايزون
مبودهاي موجود در بخش رفع ك ‐

تجهيزات، تسهيالت و (ترافيك شهر 
  .)تأسيسات ترافيك

تجهيز و اصالح معابر بافت قديم و  ‐
  .اي شهر بافت حاشيه

رعايت ضوابط طراحي 
  معابر

٧  

حفظ و تفويت 
  هاي تجاري راسته

  حفظ فضاهاي باارزش  ‐
تقويت نقش تجاري معابر اصلي شهر 

  زش تاريخيحفظ و نگهداري آثار باار
تخريب فضاهاي 

ارزش و فاقد  بي
  استفاده

‐  
نوسازي و بهسازي محيط 

  کالبدي
تدوين ضوابط و مقررات بهسازي و 

  .هاي فرسوده شهر نوسازي بخش
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  ماتريس تدوين سياست برنامه):٤(جدول
 بررسي اختيارها در سناريو برتر اختيارها ياستگزاريسهاي  عرصه

  نام اختياراختيار شماره ياستنام عرصه سرديف

١  
هاي مؤثر  ايجاد هماهنگي بين دستگاه

  ريزي در امر برنامه
  افزايش  ١

١٢‐٩،١‐١، ٨‐١، ٦‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١ ،
١٨‐١، ١٧‐١، ١٦‐ ١، ١٥‐١، ١٤‐١٣،١‐١ ،
٢٤‐١، ٢٣‐١، ٢٢‐١، ٢١‐١، ٢٠‐١، ١٩‐١ ،
٢٧‐١، ٢٦‐١، ٢٥‐١ 

 ،٦‐٢  حفظ وضع موجود  ٢

٢  
روي متخصص و باتجربه بکارگيري ني

  در کادر شهرداري
  بلي  ١

١، ١٢‐١، ١٠‐١، ٦‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١‐
١٩‐١، ١٨‐١، ١٣ 

   خير  ٢

٣  
اي و فني  استفاده از مشاوران حرفه

  بومي
 ١٣‐١، ١٢‐١، ١٠‐١، ٥‐١، ٤‐١،١‐١  بلي  ١
   خير  ٢

  استفاده از مشارکت بخش خصوصي  ٤
  بلي  ١

١، ٨‐١، ٧‐١، ٦‐١، ٥‐١، ٣‐١، ٢‐١، ١‐١‐
١، ١٧‐١، ١٦‐١،‐ ١٥‐١، ١٤‐١٠،١‐١، ٩‐
١، ٢٥‐١، ٢٤‐١، ٢٣‐٢٠،١‐١، ١٩‐١ ١٨‐
٢٩‐١، ٢٧‐١، ٢٦ 

   خير  ٢

٥  

استقرار نيروي انتظامي جهت حفظ 
وبرقراري امنيت واستقرار پليس 

ساختمان جهت جلوگيري از ساخت 
  سازهاي غير مجاز

  بهبود  ١
٩‐١، ٨‐١، ٧‐١، ٤‐١، ٣‐١، ٢‐١، ١‐١،. ..
٢٩‐١، 

  خير  ٢
 

٦  
افزايش مسؤوليت شهروندان وتفويض 

  اختيار به آنان
  افزايش  ١

١٣‐١، ١٢‐١،١‐٩، ٤‐١، ٣‐١، ٢‐١، ١‐١ ،
٢٣‐١، ٢٢‐١، ٢٠‐١، ١٧‐١، ١٥‐١، ١٤‐١ ،
٢٩‐١، ٢٦‐١، ٢٥‐١، ٢٤‐١ 

 ، ١‐٢، ٢٨‐١  حفظ وضع موجود  ٢

ها در NGOهمکاري در تاسيس   ٧
  سطح شهر

  بلي  ١
١٤‐١، ١٣‐١، ٩‐١، ٨‐١، ٥‐١، ٤‐١، ٢‐١ ،
٢٣‐٢٠،١‐١، ١٩‐١٧،١‐١، ١٦‐١، ١٥‐١ ،
٢٧‐١، ٢٦‐١، ٢٥‐٢٤،١‐١ 

   خير  ٢

٨  
رفع کمبود و يا نبود مقاطع آموزشي 

  مختلف در شهر
 ١٨‐١، ٧‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١  بلي  ١
   خير  ٢

٩  
تدوين ضوابط و مقررات متناسب با 

  جغرافيايي شهر ‐شرايط اقليمي
 ،٧‐١ ،٦‐١، ٥‐١،١‐١  بلي  ١
   خير  ٢

١٠  
هاي  تقويت ارتباط مداوم سازمان

  متولي امور شهر
  افزايش  ١

١، ١٢‐١، ١١‐١، ٥‐٤،١‐١، ٣‐١، ٢‐١‐
٢٠،١‐١٩،١‐١، ١٦‐١، ١٥‐١، ١٤‐١، ١٣ ‐
٢٦‐١، ٢٥‐١، ٢٤‐١، ٢٣‐١، ٢٢‐١، ٢١ ،
٢٧‐١  

 ٢٨‐١  حفظ وضع موجود  ٢

١١  
ايجاد كارگاههاي صنايع دستي وخود 

  اشتغالي
  بلي  ١

١٨‐١، ١٧‐١، ١٦‐١، ١٥‐١، ١٤‐١، ١٠‐١ ،
٢٦‐١، ٢٥‐١، ٢٤‐ ١، ٢٣‐١، ٢١‐١٩،١‐١ ،
٢٧‐١ 

   خير  ٢
‐١، ١٦‐١، ١٠‐١، ٦‐١، ٣‐١، ٢‐١، ١‐١  افزايش  ١اعطاي وام خوداشتغالي و خود   ١٢
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  ماتريس تدوين سياست برنامه):٤(جدول
 بررسي اختيارها در سناريو برتر اختيارها ياستگزاريسهاي  عرصه

  نام اختياراختيار شماره ياستنام عرصه سرديف
  ٢٩‐٢٤،١‐٢٢،١‐١، ٢١‐١، ٢٠‐١، ١٩  سازندگي

    خير  ٢

١٣  
با قيمت پايين هاي  واگذاري زمين

  صنعتي کد الفهاي  جهت ايجاد واحد
  بلي  ١

١٥‐١، ١٠‐٧،١‐١، ٦‐٣،١‐١، ٢‐١، ١‐١ ،
١، ٢٤‐١، ١٩‐١، ٢٢‐١، ٢١‐١، ١٨‐١‐

٢٨‐٢٧،١‐١، ٢٦‐٢٥،١  
    خير  ٢

١٤  
انتقال مشاغل مزاحم وصنايع آالينده 

  محيط به خارج از شهر
  بلي  ١

١، ١١‐١، ١٠‐٧،١‐١، ٦‐١، ٤‐١، ١‐١‐
٢٣‐١، ٢٢‐١، ٢١‐١، ١٩‐١، ١٧‐١، ١٥ ،
٢٩‐١، ٢٨‐١، ٢٧‐١، ٢٦‐١ ،٢٤‐١  

    خير  ٢

١٥  
مکان يابي محلهاي مناسب دفع زباله 

  ونخاله
  بلي  ١

١١‐١٠،١‐١، ٧‐١، ٦‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١ ،
٢٩‐١، ...،١٨‐١، ١٤‐١، ١٣‐١  

    خير  ٢

١٦  
جلوگيري از تخريب باغات واراضي 

کشاورزي و جلوگيري از ادغام روستاها 
  در محيطهاي شهري

  بلي  ١
١٠،١‐١، ٧‐٦،١‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١‐

١، ٢١‐١٧،١‐١٤،١‐ ١٣،١‐١، ١٢‐١١،١‐
٢٨‐١، ٢٧‐١، ٢٦‐١، ٢٥‐١، ٢٤‐١، ٢٢ 

   خير  ٢

  ايجاد وتقويت شبکه فاضالب شهري  ١٧
  بلي  ١

١٥‐١، ١٤‐١١،١‐١، ٧‐٦،١‐٤،١‐١ ،١‐١ ،
٢٨‐ ١، ...،،١٩‐١، ١٨‐١ 

   خير  ٢

١٨  
فرهنگ سازي در جهت عدم آلودگي 

موجود در ي ها شهر خصوصاً مسيل
  شهر

  ارتقاء  ١
١، ١٧‐١١،١‐١، ٨‐١، ٤‐١، ٢‐١، ١‐١‐

١، ٢٦‐١، ٢٥‐١، ٢٤‐ ٢٣،١‐١، ٢٢‐٢٠،١‐
٢٧ 

 ،١٦‐١  حفظ وضع موجود  ٢

  افزايش تراکم ساختماني وجمعيتي  ١٩
  افزايش  ١

١١،١‐١٠،١‐٧،١‐١، ٣‐١، ٢‐١، ١‐١‐
١، ٢٢‐١، ٢١‐١، ١٧‐١٥،١‐١٤،١‐١٣،١‐
٢٦‐١، ٢٥ 

 ، ٢٩‐١، ٢٨‐١٧،١‐١٢،١‐٦،١‐١  حفظ وضع موجود  ٢

٢٠  
هاي  رفع کمبود خدماتي در پهنه

  بالاستفاده داخل محدوده شهر
  ١٨‐١، ١٧‐١٠،١‐٧،١‐٥،١‐١، ١‐١  بلي  ١
    خير  ٢

٢١  
موجود و هاي  فضاسازي اطراف مسيل

چشم اندازهاي طبيعي کوهها 
  وناهمواريهاي اطراف شهر

  بلي  ١
١٦‐١، ١٤‐١٣،١‐١٢،١‐١١،١‐١٠،١‐١ ،
١٩‐١ ،١٧‐١،  

    خير  ٢

٢٢  
ساماندهي وضعيت مبلمان شهري 

  وسيماي بصري شهر
  بلي  ١

١١،١‐١٠،١‐١، ٢‐٦،١‐١، ٥‐١، ١‐١‐
١٨،١‐١، ١٧‐١٦،١‐ ١، ١٤‐١٣،١‐١٢،١‐
٢٨‐١، ٢٦‐١، ٢٥‐١، ٢٤‐١، ٢٣‐١، ١٩  

    خير  ٢

  شناور و مختلطهاي  پيشنهاد کاربري  ٢٣
‐١، ١٠‐١، ٧‐٢،١‐٦،١‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١  بلي  ١

٢٨‐١، ٢٦‐١، ١٨‐١٧،١‐١٤،١‐١١،١  
    خير  ٢
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  ماتريس تدوين سياست برنامه):٤(جدول
 بررسي اختيارها در سناريو برتر اختيارها ياستگزاريسهاي  عرصه

  نام اختياراختيار شماره ياستنام عرصه سرديف

٢٤  
تسهيل دسترسي به مراكز و محورهاي 

  خدماتي شهر
  بهبود  ١

١٠،١‐١، ٧‐٢،١‐٦،١‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١ ‐
١٨‐١٧،١‐١٦،١‐١٤،١‐١٣،١‐١٢،١‐١١،١ ،
٢٨‐١، ٢٦‐١  

  ،١٧‐١٠،١‐ ١، ٦‐١ حفظ وضع موجود  ٢

٢٥  
حمل رفع كمبودهاي موجود در بخش 

  شهرونقل 
  بودبه  ١

١٠،١‐٧،١‐١، ٢‐٦،١‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١ ‐
١٨،١‐١٧،١‐١٦،١‐ ١٣،١‐١٢،١‐١، ١١‐
٢٨‐١، ١٩  

   حفظ وضع موجود  ٢

٢٦  
تجهيز و اصالح معابر بافت قديم و 

  اي شهر بافت حاشيه
  بهبود  ١

١٠،١‐٧،١‐٢،١‐٦،١‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١‐
١٩‐١٨،١‐١٧،١‐١٦،١‐١٤،١‐١٣،١‐١١،١ ،
٢٨‐١، ٢٤‐١، ٢٣‐١ 

  ضع موجودحفظ و  ٢

  تقويت نقش تجاري معابر اصلي شهر  ٢٧
‐١٣،١‐١١،١‐١٠،١‐١، ٥‐١، ٤‐١، ١‐١  ارتقاء  ١

٢٨‐١، ١٨‐١٧،١‐١٦،١‐١٤،١ 
 ٢٥‐٢، ٢٤‐٢ حفظ وضع موجود  ٢

  حفظ و نگهداري آثار با ارزش تاريخي  ٢٨
  بلي  ١

١، ١٣‐١٢،١‐١، ١١‐١، ٦‐٢، ٥‐١، ٤‐١‐
٢٠‐١، ٢٨‐٢، ١٧‐١، ١٦‐١، ١٥‐١، ١٤ ،
٢٧‐١، ٢٦‐١، ٢٥‐١، ٢٤‐١، ٢٣‐١، ٢٢‐١ ،

   خير  ٢

٢٩  
تدوين ضوابط و مقررات بهسازي و 

 هاي فرسوده نوسازي بخش
  شهر ....و ير رسميغ يوسکونتگاهها

  بلي  ١
٧،١‐١، ٢١‐١، ١٩‐٢، ١٦‐١، ١٥‐١، ٤‐١‐

١٨‐١٧،١‐١٤،١‐١٢،١، 
   خير  ٢

  
 پيشنهاديهاي  و سياستها  معرفي پروگرام

هستند كه به عنوان اجزاء تشكيل دهنده  ياستگزاريسهاي  اجرايي عرصهها نتايج  پروژه
در آخرين سطح از سطوح سه گانه تجديد  شوند و مي تلقي ي راهبردي تغييرريز برنامهدر 

عملياتي براي هاي  ي در سطح پروژهريز برنامهدر اين قسمت به طراحي و . شوند واقع مي
باشند که در اين  ها مي قع محصول اجرايي سياستدر واها  پروژه. پردازيم مي هر سياست

از درون . شود مي ختمها  شود و سپس به جز پروژه مي کلي شروعهاي  برنامه از پروژه
هاي اجرايي به صورت توسعه و تغييري مشخص شده و  الذكر، پروژه عناوين كلي فوق

  .گردند ميهاي تغييري خود در سه دسته مكاني، رفتاري و فعاليتي تقسيم  پروژه
  هاي اجرايي و تغييري پروژه 
  .شود مي خالي و بدون فعاليت احداثهاي  که در زمينهايي  پروژه:اي  توسعههاي  هژپرو

  :شوند ها به سه دسته تقسيم مي اين پروژه: هاي تغييري پروژه
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

هايي كه به موجب آن يك فعاليت از يك مكان به مكان  پروژه: هاي تغيير مكاني ـ پروژه
  . يابد انتقال مي ديگر
هايي كه به منظور افزايش بازدهي فعاليت در همان  پروژه: هاي تغيير رفتاري ـ پروژه

  .شود مكان پيشين اجرا مي
  .هايي كه تغيير فعاليت در مكان قبلي را به همراه دارد پروژه: هاي تغيير فعاليتي ـ پروژه

اهداف مورد نظر  ي رسيدن بهدر نظر گرفته شده براهاي  بيانگر پروژه) ٦(جدول شماره
  .شهربروجرد است

  
   ياستگزاريسهاي  تدوين اختيار عرصه): ٥(جدول 

 راهبردهارديف
اختيار 
استراتژي

شماره 
 ياستگزاريسعرصه اختيار 

اختيار 
سرپرست

١  
ايجاد بسترهاي الزم براي اتخاذ

رويکرد مديريت يکپارجه 
  شهري

  ١  بلي
ؤثر در امر مديريت هاي م ايجاد هماهنگي بين دستگاه

  ريزي شهري وبرنامه
افزايش

  بلي  توسعه شهريهاي  تهيه طرح  ٢
 بلي  اي و فني بومي استفاده از مشاوران حرفه  ٢
 بلي  بکارگيري نيروي متخصص و باتجربه  ٣

٣  
افزايش منابع درآمدي 
  شهرداري وشهروندان

  ٤  بلي
استفاده از مشارکت بخش خصوصي و مردم در طرحهاي 

  يعمران
 بلي

 بهبود  افزايش حس مسؤوليت طراحان، مجريان و شهروندان  ٥  بلي  افزايش امنيت وايمني شهر  ٤

٦  
ارتقا کيفي آموزش کارکنان 

هاي  شهرداري وآموزش
  اجتماعي به شهروندان 

  ٦  بلي
رفع کمبود مقاطع آموزشي مختلف در شهر واموزشهاي 

  ومهارتهاي ضمن خدمت براي پرسنل شهردارياي  حرفه
 ليب

رعايت حرايم و ضوابط ساخت   ٧
  و ساز

  بلي
 ـ  تدوين ضوابط و مقررات متناسب با شرايط جغرافيايي   ٧

  اجتماعي واقتصادي شهر
 بلي

 افزايش  تقويت روابط مداوم نهادهاي متولي امور شهر  ٨
افزايشاحداث و تجهيز واحدهاي کارگاهي وايجاد صنايع خوداشتغالي  ٩  بلي  بهبود وضعيت اشتغال   ٨

٩  
  

هاي زيست  کاهش آلودگي
  محيطي

  بلي
  

١٠  
 بلي  شناسايي عملکردهاي آالينده در شهر

  بهبود  فرهنگ سازي در جهت عدم آلودگي شهر

رويه  بي جلوگيري از گسترش  ١٠
  شهر

افزايش  توجه به رويکرد توسعه دروني  ١١  بلي

 بلي  رفع کمبودهاي خدماتي  ١١
  بلي  بالاستفادههاي  رفع کمبود خدماتي در پهنه  ١٢
  بلي  ايجاد سيماي مطلوب  ١٣
  بلي  شناور و مختلطهاي  پيشنهاد کاربري  ١٤

  بهبود  هاي ارتباطي تقويت شبكه  ١٥ بلي  ارتقاء شبکه معابر  ١٢

 بلي  حفظ فضاهاي با ارزش  ١٣
  ارتقاء  تقويت نقش اقتصادي معابر اصلي شهر  ١٦
  بلي  ريخيحفظ و نگهداري آثار باارزش تا  ١٧

نوسازي و بهسازي محيط   ١٤
  کالبدي

هاي فرسوده  بهسازي و نوسازي بخشو ضوابط ها  طرحتدوين   ١٨ بلي
  شهراي  هيوحاش ير رسميغ يوسکونتکاهها

  بلي

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  توسعه درون شهري  

65 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  
 هاي راهبرديتوليد پروژه):٦(جدول

 توسعه ايهاي  پروزه عنوان پروژه كليكد راهبرد
 ها توليد پروژه

 يهاي تغيير پروژه
 فعاليتي رفتاري  مكاني

١ 
سارماندهي وتقويت 

نهاد مديريت 
 ي شهريريز برنامهو

 
ايجاد نهاد مديريت 

  ي شهريريز برنامهو

پذيرش نظارت 
محسوس وغير 

محسوس مردم بر 
  عملکرد شهرداري

ايجاد جلسات مداوم در 
 مسولهاي  ميان سازمان

     
برگزاري سمينارها، 

ها وکارگاههاي  كنفرانس
  وزشيآم

      
اطالعاتي هاي  ايجاد بانک

  مشترک ميان سازمانها

٢  

برگزاري کالسهاي 
آموزش مهارتهاي 

  اجتماعي

هاي  ايجاد خانه
  سالمت و کارآموزي

    
ايجاد کالسهاي آموزشي 

  درون سازماني

تعريف انواع پروژههاي 
 عمراني مورد نيازشهر

تعريف طرحهاي 
  موضوعي ‐موضعي

تعريف وتعيين 
داراي محورهاي 

کاربرهاي مختلط 
 ‐اداري  ـ  تجاري 

  تفريحي

هاي  تعريف پروژه
  انتفاعي

تشويق به کاربريهاي 
  ترکيبي

آزمون و هاي  کميته
  بررسي

    
انجام مصاحبه در 
  گزينش نهايي پرسنل

برگزاري آزمونهاي 
  گزينشي

بررسي رزومه و سوابق 
کاري و تحصيلي 

متقاضيان توسط کميته 
  بررسي

٣  

ت مالي در امور مشارک
  عمراني شهرداري

    

هاي  استفاده از روش
مختلف اقتصادي 

همچون اوراق بهادار و 
مشارکت در ساخت و 

  يا تامين زمين

  

استفاده از نظرات و 
     پيشنهادات و انتقادات

استفاده از روشهايي 
چون پرسشنامه و يا 

پيام کوتاه براي ارزيابي 
  نظرات مردمي

ها در NGOتاسيس 
  رسطح شه

٤  
آموزش صحيح 

ان، ريز برنامهطراحان و 
  مجريان، شهروندان

  اصالح روشنايي شبكه
  معابر در شهر

      

پيشگيري ازايجاد نقاط
نا امن از طريق 
  طراحي صحيح فضا

 ايجاد فضاهاي شهري
هاي  يا كانونامن 

فرهنگي در ـ  اجتماعي 
  مراكز محالت

  
ي براي ريز برنامه
 ٢٤پويا و هاي  فعاليت

  عتهسا
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  هاي راهبرديتوليد پروژه):٦(جدول

 توسعه ايهاي  پروزه عنوان پروژه كليكد راهبرد
 ها توليد پروژه

 يهاي تغيير پروژه
 فعاليتي رفتاري  مكاني

      
افزايش آگاهي و فرهنگ 

نظارت عمومي در 
  شهروندان

تقويت نيروي امنيتي 
 شهر وپليس ساختمان

آموزش نيروي امنيتي     
  وپليس ساختمان

استقرارگشت نيروي 
انتظامي وپليس 

ساختمان در فضاهاي پخ 
  معابر

٦  
هاي  رفع کمبود

  فرهنگي ‐آموزشي 

احداث كودكستان، 
مدرسه راهنمايي، 

ش متوسطه، آموز
آموزش عالي، نهضت 

  سواد آموزي

احداث واحدهاي 
آموزشس ضمن 

  خدمت

ارتقا کيفي سطح 
  آموزش

  

٧  

تدوين ضوابط و 
  مقررات و حرائم

        

    

تدوين ضوابط و مقررات 
ساخت و ساز با توجه 
به ضوابط سازمانها و 

نظرات مجريان و 
شهروندان و متخصصين 

  امر

  

هماهنگي با سازمانها 
راي حريم ساخت ي دا

  و ساز

    

استعالم از سازمانها 
جهت ساخت و ساز در 

حرائم مربوط به هر 
  سازمان

  

    
پاسخگويي سريع 
هاي  سازمانها به استعالم
  مربوطه

  

٨  

ايجاد امکانات توسعه 
  کارگاهي

ايجاد كارگاههاي 
  صنايع دستي

  
با هاي  واگذاري زمين

قيمت پايين جهت 
 صنعتيهاي  ايجاد واحد

  

وري  فزايش بهرها
  واحدهاي کارگاهي

    
هاي  اعطاي وام

  خوداشتغالي
  

٩  
خارج کردن مشاغل 
مزاحم مندرج در 
ضوابط زيست محيطي

  

مکان يابي در خارج از 
محدوده شهر به 

صورت مجتمع و يا در 
حاشيه ي مبادي 

 خروجي شهر‐ورودي

عدم ارائه مجوز به 
ساخت و ساز مشاغل 

مزاحم در داخل 
  محدوده شهر
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

 هاي راهبرديتوليد پروژه):٦(جدول

 توسعه ايهاي  پروزه عنوان پروژه كليكد راهبرد
 ها توليد پروژه

 يهاي تغيير پروژه
 فعاليتي رفتاري  مكاني

مکان يابي محل 
  مناسب دفع زباله

    

استفاده از متخصصين 
امر جهت مکان يابي 

بهترين موقعيت جهت 
  دفن زباله

  

٩  

جلوگيري از آاليندگي 
 محيط زيست شهري

تجويز وتامين خدمات 
مورد نياز متنسب با 
مقياس محله وناحيه 
در اراضي بازيافت شده

از جابجايي 
  عملکردهاي آالينده

بهينه با انتخاب مکان 
حداکثر دسترسي 
وحداقل فاصله 
استاندارد براي 

عملکردهاي آالينده 
  شهري

تدوين ضوابط و مقررات 
جهت پيشگيري از 

  رويه باغات بي تخريب

جابجايي فعاليتها 
  ومشاغل مزاحم شهري

ايجاد وتقويت شبکه 
  فاضالب شهري

افزايش بودجه جهت 
تسريع روند اجراي 
  پروژه مذکور

  

تخصصين استفاده از م
امر جهت طراحي 

مناسب شبکه فاضالب 
  شهري

  

تهيه طرحهاي 
مکانيابي اماکن دفن 
  ودفع زباله ونخاله

    

آموزش صحيح در 
مقاطع اوليه تحصيلي 
به کودکان در جهت 
  تفکيک زباله از مبدا

استفاده از امکانات 
خبررساني همچون 
صداوسيما، بولتن، 

  ...نشريات و

١٠  

افزايش تراکم 
  ساختماني

توسعه وتجويز 
  کاربريهاي مختلط

تامين خدمات عمومي 
در فضاهايي با کاربري 

  مختلط

تدوين ضوابط و مقررات 
  بلندمرتبه سازي

افزايش وتقويت حس 
  مشارکت شهروندان

  

ايجاد واحدهاي 
همسايگي قابل 

دسترس به وسيله 
  پياده روي

آموزش فرهنگ 
  آپارتمان نشيني

بهره گيري از طراحي 
  فشرده ساختمانهاي

    
استفاده از ابزار تشويقي 
جهت افزايش تراکم در 

  ساخت و ساز

ها  بهره گيري از گزينه
مختلف هاي  وشيوه

  مسکن

نظارت بر ساخت و 
ساز خارج از محدوده 

  شهر

حفظ وتقويت فضاهاي 
باز واراضي کشاورزي 
 ونواحي زيست بحراني

  
عدم ارائه مجوز ساخت 
و ساز برخي کاربريها در 

  از محدوده شهرخارج 
  

    
تخريب ساخت 
  وسازهاي غير مجاز

  

١١  

رفع کمبود فعاليتهاي 
رفاه عمومي بر اساس 

سطح و سطوح 
  محاسباتي

   ايجاد مقاطع آموزشي
ارتقا سطح کيفي 
  فضاهاي آموزشي

  

       احداث پايگاه اورژانس

ايجاد مراكز فرهنگي ـ 
  هنري

  
ارتقا سطح كيفي 
فضاهاي فرهنگي 

  موجود
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  هاي راهبرديتوليد پروژه):٦(جدول

 توسعه ايهاي  پروزه عنوان پروژه كليكد راهبرد
 ها توليد پروژه

 يهاي تغيير پروژه
 فعاليتي رفتاري  مكاني

ايجاد هتل و مراكز 
      اقامتي

هاي  ايجاد آژانس
  توريستي

 تاسيسات حمل ونقل

افزايش خطوط حمل 
  و نقل عومي

  
فرهنگ سازي در جهت 
استفاده از حمل و نقل 

  عمومي
  

      احداث پاركينگ
در اي  تعبيه پارک حاشيه
  طراحي معابر

فضاسازي اطراف 
    مسيلها

پيشنهاد فضاي سبز 
خطي در اطراف 

  موجودهاي  يلمس
    

ارتقاي وضعيت 
  ميلمان شهري

اصالح عناصر و 
  مبلمان شهري

      

تدوين ضوابط و 
  مقررات

    
تدوين ضوابط در رابطه 
با نماي ساختمانها و 

  الحاقات نما
  

    

هاي  پيشنهاد کاربري
تجاري به صورت 

شناور در حاشيه ي 
خيابانهاي مرکزي شهر

تدوين ضوابط و مقررات 
يجاد جهت تسهيل ا

  مختلطهاي  مجتمع
  

هاي  ايجاد مجتمع
خدماتي در  ‐تجاري

حاشيه بلوارهاي اصلي 
  شهر

    

١٢  

رفع كمبودهاي موجود
 حمل و نقلدر بخش 

  شهر

اصالح هندسي معابر 
وميادين و تعريض 

  برخي معابر

تقويت حمل ونقل 
عمومي واستقرار 
وجنمايي مناسب 

ايستگاههاي تاکسي 
  واتوبوس

در  انجام محاسبات
رابطه با پيش بيني 
ظرفيت معابر در 

  آتيهاي  سال

  

 تجهيز و اصالح معابر
تعبيه مسيرهاي 

دوچرخه و کالسکه 
  اسبي

تسهيل دسترسي به 
مراكز و محورهاي 

  خدماتي

اصالح كيفيت 
هاي سواره و  دسترسي

  پياده

تغيير نقش معابر سواره 
مرکزي به پياده 

  وسنگفرش نمودن آنها

١٣  

اي فعال ايجاد کاربريه
اقتصادي در حاشيه 

  معابر اصلي

افزايش کاربري تجاري
  و توريستي

      

حفظ و تقويت نقش 
  آثار تاريخي

ايجاد فضاي توريستي 
و تفريحي در حريم 
آثار باستاني وطبيعي 

  شهر بروجرد

  
سازي فضاهاي  بدنه

  تاريخي
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

 هاي راهبرديتوليد پروژه):٦(جدول

 توسعه ايهاي  پروزه عنوان پروژه كليكد راهبرد
 ها توليد پروژه

 يهاي تغيير پروژه
 فعاليتي رفتاري  مكاني

    
نظارت دقيق جهت 

حفظ و نگهداري آثار 
  تاريخي

  

١٤  

دوده مقاوم سازي مح
  بافت فرسوده

ايجاد ساختمان با 
 مصالح جديد و با دوام

  
لحاظ نمودن آيين نامه 

در ساخت و  ٢٨٠٠
  سازها

بازسازي و مقاوم سازي 
ساختمانهاي قابل 

نگهداري در محدوده 
  بافت فرسوده

هاي  اعمال سياست
تشريفي در نوسازي و 

  بازسازي ابنيه

    
اعطاي تراکم تشويقي و 

    ويژه

    
تسهيالت بانکي اعطاي 

  بالعوض
  

    
سهولت در اخذ پروانه 

    ساختماني

    
پايين آوردن عوارض 
  تعمير و بازسازي

  

حفظ وتقويت هويت 
مناطق باارزش مرکزي 

  شهر بروجرد

ايجاد فضاهاي جديد 
به سبک معماري 
زنديه وقاجاريه در 
 باقتهاي بازيافت شده

  
اصالح نماها و بدنه 

ها به سبك  خيابان
  سنتي

  

احياء ميراث تاريخي و 
 فرهنگي شناخته شده

تجويز کاربريهاي 
فرهنگي جهت تداوم 
 حيات در آثار تاريخي

شناسايي آثار تاريخي 
 موجود در بافت فرسوده

  

  
  نتيجه گيري

عليرغم اقتضاي محيطي و محدوديتهاي محيط طبيعي، سياستهاي حاکم بر توسعه 
ي بوده است اين امر که اساسا بر خواسته از شهر بروجرد گسترش در افق وپراکنده رو

شدگي و فرسودگي بافتهاي ومشاوران شهرسازي بوده پديده رهاان ريز برنامهسياستهاي 
توان  مي پژوهش در سطح شهر بروجردهاي  اين شهر را تشديد کرده است بر پايه يافته

را دارد از کل گفت که فضاهاي درون بافتي قابليتهاي الزم در جهت توسعه دروني شهر 
جلوگيري از توسعه ) الف :توان نتايج کاربردي زير را بصورت اجمالي نام برد مي پژوهش

اعمال رويکرد جامع  )ب ؛افقي شهر بروجرد وروي آوردن به راهبرد توسعه درون شهري
 )د ؛تقويت مديريت راهبردي بر زمين )ج ؛نگر وروش سيستمي در موضوع توسعه عمودي

اقتصادي وکسب درآمد وبازگشت سرمايه در پر کردن فضاهاي خالي هاي  توجه به انگيزه
تامين زير ساختها و ايجاد کاربريهاي ارزش افزا در ) ـه ؛ويا توسعه ساختمانهاي موجود
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

بکارگيري دو اصل پياده محوري وتاکيد بر ) ز ؛جهت حفظ رفاه وامنيت وايمني شهروندان
بکارگيري طراحي  )ح؛دروني شهر بروجرد حمل ونقل عمومي در توسعه ميان افزا و 

افزايش مهارتهاي اجتماعي ) ي توسعه دروني و توسعه ميان افزا طريز برنامهشهري در 
تاکيد بر حفظ  )ظ ؛تقويت مهارتهاي تخصصي پرسنل متولي امور شهري شهروندان و

 انتقال کاربريهاي) ذ ؛اراضي کشاورزي و فضاهاي باز حاشيه محدوده شهر باغات و
  .....مشاغل صنايع مزاحم شهري و واي  فرامنطقه

  
  ماخذ منابع و

 :بروجرد .آمارنامه استان لرستان .)١٣٨٨( .ريزي استانداري لرستانمعاونت برنامه )١
  .ريزي استانداري لرستانمعاونت برنامه

چاپ  .اي بر روش تحقيق در علوم انسانيمقدمه .)١٣٨٧( .حافظ نيا، محمدرضا )٢
  .سمت :تهران .چهاردهم

فضايي شهر سنندج با  ‐بررسي روند توسعه کالبدي .)١٣٨٠( .حبيبي، سيد محسن )٣
  .ريزي شهري، دانشگاه تهرانپايان نامه دکتري جغرافيا و برنامه .GISاستفاده از 

رساله  .تحليل فضايي الگوي توسعه فيزيکي شهر کرمان .)١٣٧١( .آبادي، عليزنگي )٤
  .سکارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدر

فرايند عرضه زمين و تاثير آن بر کيفيت گسترش  .)١٣٨٩( .سرايي، محمدحسين )٥
  .رساله دکتري، دانشگاه اصفهان .)شهر يزد: نمونه موردي(شهرها 

تحليل جغرافيايي توسعه مسکن و مسائل آن در شهر  .)١٣٧٧( .شريفي فرد، هاشم )٦
  .پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان .اهواز

گروه  :تهران .١ي شهري ريز برنامهدرسنامه کارگاه  .)١٣٨٥( .نشپور، زهرهعبدي دا )٧
  .دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشکده شهرسازي ومعماري ،شهرسازي

ريزي توسعه آتي شهر با تاکيد بر تعيين برنامه .)١٣٨٤( .فخر احمد، سيدمهدي )٨
پايان نامه  .)شهر دوگنبدان: مورد مطالعه(کاربري اراضي بال استفاده درون شهري 
  .کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس

 .مرمت بافت تاريخي شهر يزدريزي  برنامه .)١٣٧٨. (آباد، حسين كالنتري خليل )٩
 . نامه كارشناسي ارشد دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيدبهشتي پايان

ريزي مرمت بافت  فنون و تجارب برنامه .)١٣٨٤( .آباد، حسين كالنتري خليل )١٠
پژوهشگاه علوم انساني، فرهنگ و مطالعات اجتماعي : تهران. تاريخي شهرها
 .جهاددانشگاهي
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

11) Greensboro comprehensive plan steering committee. (2000). infill  
12) www.udro.org.ir 
13) www.gel.vivil.nagasaki-u.ac.JPLC/Rockengingeering 

                                                      
ل طرح پژوهشي بوده كه با حمايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد به انجام رسيده است اين مقاله حاص 1 

بدينوسيله از مسئولين دانشگاه ، كه شرايط اجراي فعاليتهاي پژوهشي را فراهم مي آورندصميمانه تشكر وقدرداني 
  مي گردد

2  Smart Growth 

3 New Urbanism 

4  Place Making 

5  Compact city 

6  Redevelopment Area Plan 

7 Business Improvement Development 

8  Transit  Oriented  Development 

9  Infill Development 

10  Traditional Neighborhood Development 
11 Mixed Use Development 
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