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  ارزیابی تاثیر استراتژی توسعه شهری بر توسعه پایدار شهری

 نمونه موردی شهر تبریز- SOARبا روش 

 
  ۲، میریوسف میراحدی * ۱اکبرابراهیمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه عالمه طباطبایی-1

 و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا-۲

 

 

 

 

 :چكیده
مفاهیم و اصول توسعه پایدار و  شدنمطرحهای کنونی شهرسازی و با با آشکار شدن نتایج عملی اجرای طرح

 یهاحلراهبا تغییرات روزافزون شهری ضرورت ایجاد چارچوبی از  های شهریهمچنین برای همراه شدن برنامه

است. در این میان رویکردها و الگوهای مختلفی در حوزه  قرارگرفته دیتأکو  موردتوجهنوین بیش از بیش 

 یزیربرنامهالگوی  بر اساس یریگشکلکه استراتژی توسعه شهری به دلیل  اندگرفتهشکلریزی شهری برنامه

فلسفه تدوین و اجرای اسناد راهبردی  تژیک و رویکرد توسعه پایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.استرا

های ویژگی رسدیماست. به نظر  توسعهدرحالهای مسائل شهری کشورهای توسعه شهر مرتفع نمودن بحران

زمینه مناسبی  تواندیم باشندیما مختلف خود را دار یهاتواناستعدادها و  هرکدامگوناگون شهرهای ایران که 

 ریتأثسنجش و ارزیابی  باهدفرا جهت رشد و توسعه واقعی شهرها فراهم آورد. به همین منظور پژوهش حاضر 

 ه راهکارها وئارا در شهر تبریز و SOARاستراتژی توسعه شهری بر توسعه پایدار شهری با استفاده از روش 

 تهیه فرایند در. بر همین اساس باشدیم موردمطالعهود در محدوده موج برای حل مسائل مؤثرراهبردهای 

و  مسئولین و نخبگان شهروندان، مانند نفوذیذو  ذینفع یهاگروه از مشارکت تبریز شهری توسعه استراتژی

است با توجه به  شدهاستفادهمدیران شهری با محورهای توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیطی 

 مرز یا شهر رشد مرز، دارهدفهای توسعه اقتصادی آرمان توانیمهای بالقوه و نقاط قوت و فرصت لپتانسی

به نتایج مشخصی  تیدرنهااکولوژیکی را تصویرسازی کرد تا  پای ردقرار دادن  لیوتحلهیتجزو  شهری خدمات

 .افتیدست محیطی حساس نواحی از محافظت انسانی، منابع توسعه، زادرونتوسعه چون 

 

 SOARاستراتژی توسعه شهری، توسعه پایدار، شهر تبریز، روش  کلیدی: یهاواژه
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 :مقدمه -۱
 نیترمهمهای انسانی افزون بر مرکزیت تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات سکونتگاه نیتربزرگ مثابهبهشهرها       

. شوندیمبشری نیز محسوب  یهاتمدناجتماعی در  -اقتصادیهای جمعیتی، روندهای جریان دهندهشکلبازیگران و نیروهای 

زمان همواره دچار تحوالت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و  درگذرپیچیده و پویا است که  یادهیپد عنوانبهشهر 

ت شهری در ابعاد و آن معضالت و مشکال تبعبهو  ختهیگسلجام. امروزه شهرها با افزایش رشد جمعیت، رشد شودیمفرهنگی 

ریزان و مواجه هستند که این امر نیازمند کنترل از سوی برنامه یطیمحستیزاجتماعی، کالبدی و  -مختلف اقتصادی یهافرم

مختلف  یهاطرحاز تدوین و اجرای  قرنمینبا توجه به گذشت  .باشدیمشهری  یهاطرحها و مدیران شهری با استفاده از برنامه

کالبدی شهرها و همچنین ارزیابی نتایج و پیامدهای این  انضباطهایی برای انتظام فضایی و  مکانیزم عنوانهبتوسعه شهری 

های توسعه شهری در ایران در جامعه علمی و عملی کشور پی برد. طرح هاطرح گونهنیابه عدم جایگاه  توانیم هاطرح

راهگشای  اندنتوانستهاجرایی  مشکالتش بررسی و تصویب و نارسایی ، روهاطرحبه دالیل گوناگونی چون محتوای  یطورکلبه

 (. 1۹۳۱:۵۸حاتمی نژاد، فرجی مالیی، باشند )مناسبی برای حل معضالت شهری 

توسعه شهری، حل مسائل و مشکالت کالبدی شهر با استفاده از اقدامات موضعی و با نگرش صرف  یهاطرحرویکرد اصلی غالب 

های توسعه شهری آشکار اصول و مفاهیم توسعه پایدار، لزوم تغییر نگرش به تهیه طرح شدنمطرحاست. با به وضع موجود بوده 

کالبدی(، با رویکرد اصلی توسعه پایدار  "صرفا توسعه شهری )با نگرش  یهاطرحگردید؛ چراکه رویه معمول تهیه و اجرای 

اصل توسعه پایدار، توجه به اصل  شدنمطرحبا توسعه شهرها و  اشت.)توسعه متعادل و متوازن در همه ابعاد(، در تناقض قرار د

های پایداری در . مسائل و مشکالت موجود در شهرها نشانگر عدم تحقق مشخصهردیگیمقرار  موردتوجهپایداری هرچه بیشتر 

هستند از این مشکالت  رفتبرونمتخصصین در راستای توسعه پایدار، در پی یافتن راهکارهایی برای  رونیازا. هاستآن

موضعی و  صورتبههای کنونی شهرسازی که با آشکار شدن نتایج عملی اجرای طرح (.1۹۵۸:۹۸رهنمایی، پور موسوی،)

های شهری با تغییرات مفاهیم و اصول توسعه پایدار و همچنین برای همراه شدن برنامه شدنمطرحو با  شوندیمکالبدی تهیه 

است. در این میان  قرارگرفته دیتأکو  موردتوجهنوین بیش از بیش  یهاحلراهجاد چارچوبی از روزافزون شهری ضرورت ای

( به دلیل CDS1) یشهرکه استراتژی توسعه  اندگرفتهشکلشهر  یزیربرنامهرویکردها و الگوهای مختلفی در حوزه ادبیات 

 ایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  استراتژیک و رویکرد توسعه پ یزیربرنامهالگوی  بر اساس یریگشکل

شهرها را از شرایط کنونی که با مسائل و مشکالت  تواندیمشهری ایران نیز  یزیربرنامهاستفاده از این رویکرد جدید در 

بر حل مشکالت شهری در  دیتأکریزی استراتژی توسعه شهری متعددی مواجه هستند، نجات بخشد. ویژگی خاص برنامه

شهر در آینده است. در این میان شهر تبریز به لحاظ شرایط خاص خود  اندازچشمرچوب تصویری شفاف از وضعیت موجود و چا

توسعه  یهاطرحبه دلیل عدم موفقیت  "( که غالبا:۵:1۹۵سلطانی، است )همواره دچار مشکالت و معضالت شهری بوده 

در توسعه پایدار شهرها در تحقیق حاضر سعی شده به  CDSاسناد . به همین منظور و با توجه به جایگاه باشدیمشهری 

 در توسعه پایدار شهری تبریز پرداخته شود. CDSطرح جامع و تحلیل طرح  ازجملهشهری توسعه  یهاطرحارزیابی 

 

 بیان مسئله: -۲
 توسعهدرحالشورهای های مسائل شهری ک( مرتفع نمودن بحرانCDSفلسفه تدوین و اجرای اسناد راهبردی توسعه شهر )

 قرارگرفته دیتأکهای فراروی این جوامع و اهمیت پاسخگویی به آن تشریح و مورد بحران "چالش شهری"گزارش است. در

 ۳۵میلیارد نفر افزوده خواهد شد که  ۲جهان در طی یک نسل به میزان  نیشهرنشاست. بر مبنای گزارش مزبور به جمعیت 

بنابراین باید به این پرسش پرداخت که وضعیت ؛ خواهد بود توسعهدرحالر مربوط به کشورهای درصد از افزایش جمعیت مزبو

                                                 
1 City Development Strategy 
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 توانیمبرای بهبود این وضعیت  ییهاحلراهقرار دارد و چه  هاآنپیش روی  یاندهیآشهرها چگونه خواهد شد و چه  گونهنیا

همزمان از طریق رویکردهای  طوربهمزبور  یهاچالش پیشنهاد کرد. خوشبختانه وضعیت موجود در حال تغییر است؛ چراکه

اند به همین منظور تدوین و پیشنهاد شده  CDSاسناد قرار گرفته است و  موردتوجهجدید از سوی برنامه ریزان شهری 

Cities Alliance4002).) ارند که شهری سعی در بسط این موضوع د پردازانهینظرریزان و امروزه بسیاری از مدیران، برنامه

این رهیافت چگونه و با کدام مکانیسم قادر است در انتظام فضایی شهرها و ایجاد تغییرات  CDSبا استناد به تجارب موفق 

در بیشتر شهرهای جهان سوم در کمتر از  CDSمثبت در زندگی عادی شهروندان، نقش خود را توسعه دهد. مروری بر اجرای 

در این رویکرد بیش از آنکه به دنبال تهیه طرح باشد مبتنی بر اجرا و عمل است. این  است بر این نکته که یدیتأکیک دهه 

تهیه و تدوین و هم از بعد اجرا شرایط دشواری را  ازنظرنظیر ایران هم  توسعهدرحالاست که اغلب شهرهای کشورهای  یحال

ریزی کالسیک با محوریت از مکتب برنامه متأثر شهری ایران یزیربرنامه، چراکه رویکرد عمده در مدیریت و کنندیمتجربه 

 ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهرها بر ابعاد اجتماعی شهروندی تقدم دارد. "طرح جامع است که غالبا

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش:-۳
 نیترمهممصرف کاالها و خدمات  های انسانی افزون بر مرکزیت تولید، توزیع وسکونتگاه نیتربزرگ مثابهبهشهرها       

 شوندیمبشری نیز محسوب  یهاتمدناجتماعی در  -جمعیتی، روندهای اقتصادی یهاانیجر دهندهشکلبازیگران و نیروهای 

 عنوانبهانسانی در شهرها رقم خواهد خورد. شهرهای کنونی  یهاگاهسکونتو به تعبیر گوردن چایلد سرنوشت و آینده 

 درگرواجتماعی و آرایش فضایی هستند که این مقوله نیز  -ب صنعتی از ابعاد مختلف نیازمند انتظام اقتصادیمحصوالت انقال

ریزی شهری در تحلیل جامع رویکردهای مختلف برنامهبررسی و  رونیازازی شهری است. ریبرنامه انینوبناشراف بر دانش 

 یشهرها ند توسعه شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است.راستای ساماندهی و انتظام فضاهای شهری و مدیریت فرای

آن را با  اندازچشمکه هال و فایفر  یاگونهبه اندمواجهشهری با شرایط نامطلوبی  یزیربرنامهاز منظر  توسعهدرحالکشورهای 

ریزی شهری از برنامه ییهاافتیرهبه  توانیم توسعهدرحالکه: آیا در شهرهای جهان  کنندیمچنین توصیف  یسؤالطرح 

 (.Hall & Feiffer,400204داشت )و از طریق آن امید به افزایش درآمد و بهبود شرایط محیطی همه شهروندان  افتیدست

مشترکی دارند که  یهامشخصه توسعهدرحالریزی شهری کشورهای از منظر کارشناسان شهری سازمان ملل متحد، برنامه

امکانات واقعی اجرایی، فقدان نظام قانونی و ساختار سازمانی منسجم،  مالحظهبودن، عدم  یرواقعیغ: از اندعبارت هاآن نیترمهم

جامع طرح  ازجملهکنونی شهرها  یهاطرحو ناسازگاری  یریناپذانعطافها و دانش فنی، کمبود منابع مالی و نارسایی مهارت

(Gunder,4007002 به نظر .)مختلف خود را  یهاتواناستعدادها و  هرکدامهای ایران که های گوناگون شهرویژگی رسدیم

 زمینه مناسبی را جهت رشد و توسعه واقعی شهرها فراهم آورد.  تواندیم باشندیمدارا 

 

 پیشینه پژوهش:-9
 1۳۳۳توسط سازمان ائتالف شهرها در سال در مورد پیشینه و سابقه مطالعات استراتژی توسعه شهری باید اشاره کرد که 

ش داشته قنیز در این امر ن انسانی سازمان ملل متحد یهاسکونتگاهو مرکز  است که در مراحل بعدی بانک جهانی شنهادشدهیپ

در زمینه تحقیقات نظری در خارج از  رجوع کرد. اتحادیه شهرهابه پایگاه  توانیمنیز  هاگزارشاست. برای دریافت بسیاری از 

به کتاب  توانیمدر تحقیقات داخل کشور  استراتژیک یزیربرنامهسه مدل جامع و تحت عنوان  گری کوپربه اثر  توانیمکشور 

 راهبردی توسعه شهری تجربیات جهانی و جایگاه آن در ایران )جواد مهدی زاده( اشاره کرد. یزیربرنامه

با ساختار و نظام  یسومانجهشهر  ۲۸۱کرد که تاکنون در  دیتأکباید  CDSدر زمینه تجارب اجرایی و کاربردی کردن 

به  هاآن ازجمله توانیمو مثبتی را در پی داشته است که  زیآمتیموفقاست که اغلب نتایج  شدههیتهحکومتی متفاوت 

شهرهای باماکو در مالی، یوهانسبورگ در آفریقای جنوبی، شن یانگ در چین، کراکو در لهستان، اسکندریه در مصر، صوفیه در 

، پس از همکاری سازمان مسکن و شهرسازی با بانک جهانی در تهیه 1۹۵۱در ایران نیز در اوایل دهه  اشاره کرد. ...بلغارستان و
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از این سه  یکیدردر سه شهر بندر انزلی، شاهرود و قزوین تصمیم گرفته شد تا  یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندسازطرح 

اما مقدمات تهیه ؛ و مقدمات تهیه طرح در آن فراهم شود آغازشده شهری شهر مطالعات اولیه برای تهیه طرح استراتژی توسعه

، طرح استراتژی توسعه شهری گریدعبارتبهن نیز فراهم نبودن بستر قانونی آن بود. آدلیل  نیترعمدهفراهم نشد؛  گاهچیهطرح 

 (. alliance,۲۱۱4 citiesاست )قانونی محکمی در نظام مدیریت شهری ایران نداشته هیچ جایگاه 
 
 

 

 اهداف:-۵

عمده هدف ارزیابی و تحلیل  طوربهکه در تحقیق مزبور نیز  باشدیمهر تحقیقی در سیر مطالعات خود دارای اهدافی       

آن بر  ریتأثطرح جامع و نحوه  ازجملهتوسعه شهری  یهاطرحمقایسه آن با  ( و بررسی وCDSاستراتژی توسعه شهری )

 ریتأثارزیابی هدف اصلی تحقیق حاضر  یطورکلبه. باشدیمیعنی در شهر تبریز  موردمطالعهنمونه  توسعه پایدار شهری در

هدف کاربردی  ؛ وباشدیمدر شهر تبریز  SOAR( بر توسعه پایدار شهری با استفاده از روش CDS) یشهراستراتژی توسعه 

  .باشدیم موردمطالعهوده موجود در محد برای حل مسائل مؤثرراهبردهای  ه راهکارها وئاراآن 
 

 تحقیق: یهاپرسش-۶
 موردمطالعهو به پاسخ یا شفاف شدن موضوع  شودیمعلمی با طرح مسئله یا موضوع مجهولی آغاز  یهاپژوهش "معموال      

 :دانشرحبدین  هاآن نیترمهماست که  ییهاپرسشبنابراین یکی از اهداف تحقیق حاضر دستیابی به پاسخ ؛ انجامدیم

توسعه  هایزمینه توانندمیمبنا قرار گیرد و این محوها چگونه  CDSکدام محورهای شهری باید در انجام مطالعات  -

 پایدار شهری را فراهم آورند؟

 بر اساس استراتژی توسعه شهری چیست؟ موردمطالعهمطرح در توسعه پایدار شهری محدوده  هایچالش ترینمهم -

 های خود را به نتیجه برسانیم؟ها و آرمانها، فرصتوسی قوتمحس طوربه توانیممیچگونه  -

 

 روش تحقیق:-۷

( به یاکتابخانه) یاسناد، در آغاز با استفاده از مطالعات شدهمطرحدستیابی به اهداف تحقیق و پاسخ به سواالت  منظوربه      

میدانی( و انجام مصاحبه و  ) یشیمایپطالعات است و سپس با استفاده از م شدهپرداختهمطالعه مبانی نظری تحقیق حاضر 

 لیوتحلهیتجز منظوربهاست.  شدهانجام موردنظرپرسشنامه با مسئولین و مدیران شهری و نظرات خبرگان بررسی در محدوده 

ل شهر تبریز( بر اساس توسعه پایدار شهری از مدموردمطالعه )اطالعات و ارائه راهبردهایی برای توسعه شهری محدوده 

SOAR است. شدهاستفاده 

 

 مبانی نظری:-۸
مکانیزم هایی برای انتظام فضایی و  عنوانبههای مختلف توسعه شهری از تدوین و اجرای طرح قرنمینبا توجه به گذشت       

در جامعه  هاطرح گونهنیابه عدم جایگاه  توانیم هاطرحکالبدی شهرها و همچنین ارزیابی نتایج و پیامدهای این  انضباط

آن تشدید معضالت و  تبعبهشهرها و  ختهیگسلجامعلمی و عملی کشور پی برد. امروزه با افزایش رشد جمعیت شهری، رشد 

که مبتنی  هاطرح گونهنیاناکارآمدی  یطیمحستیزاجتماعی، کالبدی و  -مختلف اقتصادی یهافرممشکالت شهری در ابعاد و 

 یهایبررساست. بر اساس  آشکارشده، باشدیمت موضعی با نگرش صرف به وضع موجود بر رویکرد غالب کالبدی و اقداما

، به دالیل مختلف شدهنییتعهمه تمهیدات، رویکردها و ابزار قانونی خود از دستیابی به اهداف  باوجود هاطرحاین  شدهانجام
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با شهرهای  توسعهدرحالت تفاوت میان شهرهای در کشورهای جهان سوم به عل هاطرح. ناکارآمدی و شکست این اندبازمانده

و عدم وجود طرح و برنامه بومی مطابق با ساختار این کشورها از طرف دیگر، نمود بیشتری داشته  طرفکیازجوامع صنعتی 

تمی نژاد، حادارند )که بر همین نکته اشاره  شدهانجامجامع شهری  یهاطرحبرای ارزیابی  یاعمدهاست. در ایران نیز مطالعات 

ریزی برای کنترل و هدایت توسعه شهری نوین برنامه یهاروش یریکارگبه(. بر همین اساس لزوم ۸۵:1۹۳۱فرجی مالیی، 

 . دینمایمبسیار ضروری 

 

 (:CDSاستراتژی توسعه شهری )-۸-۱

موضعی و موردی در  یهاحلراهسنتی که تنها با ارائه  یهاروششهری و ناکارآمدی و ناتوانی  یهاستمیسپیچیدگی       

و با  قرارگرفتهتالش برای رفع مسائل و مشکالت موجود هستند؛ موجب گردیده است تا بسیاری از شهرها در شرایط نابسامانی 

و  هایکاستفقر و شرایط بد اقتصادی مواجه گردند. نیاز به اقدامات آگاهانه و اقدامات قاطع برای رفع  هیرویبگسترش 

و نیز بانک جهانی همکاری مشترکی را با  های انسانی سازمان ملل متحدشهری، موجب گردید تا مرکز سکونتگاه یهاینابسامان

رفیعیان و ) ندینماعنوان استراتژی توسعه شهر جهت بهبود کارایی و ارتقای سطح مشارکت در مقوله توسعه شهری، آغاز 

بانک  "با حمایت  و "ائتالف شهرها"هر ابزاری است که توسط سازمان راهبرد توسعه ش گریدعبارتبه(. 1۹: :1۹۵شاهین راد، 

است  یالهیوساست. سند مزبور  شنهادشدهیپو چند موسسه دیگر  "سازمان ملل متحد یانسانهای مرکز سکونتگاه "و  "جهانی 

طریق ایجاد ظرفیت اجتماعی  توسعه پایدار شهری از نیتأمهدف اصلی آن  و شدهگرفتهمشارکتی به کار  یهاکیتکنکه در آن 

 .(۸: 1۹۵4گلکار و آزادی، ) .باشدیمسازی مشارکتی و اقدام همگانی  اندازچشمبرای 

  "شهرها نامهمانیپ"ریزی استراتژیک، یکی از دو رویکرد اصلی در رویکرد در برنامه نیدتریجد عنوانبهاستراتژی توسعه شهری 

 شدهیطراحاستراتژی توسعه شهری، یک ابزار جدید برای کمک به توسعه، یک ابزار  .باشدیم نامهمانیپو موضوع اصلی این 

مشارکت  CDS. اهداف باشدیمبرای پاسخ به تغییرات جزر و مدی فراگیر جهانی و تسکین فقر شهری و توسعه اقتصاد محلی 

به  "، "تثبیت استراتژی رشد"، "ه شهریکپارچ بلندمدت اندازچشم "در جامعه برای رسیدن به  رگذاریتأثترکیب همه اجزای 

 ,The world bank)است  "مدتکوتاهاجرایی  یهاطرحشناسایی  "و  "مشکالت اداری یهاتیاولوتوافق رسیدن در مورد 

4002: 2.) CDS  شوندیمتهیه اجرایی  یهابرنامهآن  بر اساساز آینده شهر است که  بلندمدت اندازچشمفرایند تهیه .

ها، ساختار ، مالی، زیرساختیطیمحستیزهای جنبه حالنیدرعاست اما  ریپذرقابتبر روی تقویت اقتصاد  CDSتمرکز 

و بهره وران شهری از همه  هانفعیذ یهمهفرایندی مشارکتی است که  CDS. دهدیمشهری و کاهش فقر را نیز پوشش 

برای پاسخ  شدهیطراحدید برای کمک به توسعه، یک ابزار گیرد. استراتژی توسعه شهری، یک ابزار ج یدربرماجزای جامعه را 

مشارکت ترکیبی  CDS. اهداف باشدیمبه تغییرات جزر و مدی فراگیر جهانی و تسکین فقر شهری و توسعه اقتصاد محلی 

توافق رسیدن یکپارچه شهر، تثبیت یک استراتژی رشد، به  بلندمدت اندازچشمهمه اجزای تأثیرگذار در جامعه برای رسیدن به 

به دلیل  (.The world bank:4004;2است ) مدتکوتاهاجرایی  یهاطرحمشکالت اداری و شناسایی  یهاتیاولودر مورد 

روش و  توانینموجود شرایط متفاوت حکومتی، ساختارهای قومی، اداری، اجتماعی و اقتصادی و سازمانی حاکم بر شهرها 

 یخوببهزیر در خصوص مفهوم استراتژی توسعه شهری  شدهارائهتعاریف  مفهوم ارائه کرد. را برای این یشمولهمهتعریف ثابت و 

های مشارکتی و با نگرش شدنمطرحاین رویکر با  (.:۳:1۹۵رفیعیان، شاهین راد،دهد )یماین تنوع و انعطاف را نشان 

ریزی است. بنا به تعریف برنامه شدهلیتبد اخیر یهادههشده و به پارادایم عمده شهرسازی  تریغن هاآناز  یریگبهره

های ذینفع شهری را در توسعه شهر استراتژیک شهری، فرایندی است که امکان اعمال تمامی ابتکارات عمومی و خصوصی گروه

ساخت  توانندیمکه شهرها  شودیم دیتأک CDSدر رویکرد  (.۹:: :1۹۵قربانی و رحیمی، ) دینمایممحل سکونتشان فراهم 

که این امر  شودیماجتماعی و اقتصادی خود را توسعه دهند بدون آنکه به محیط طبیعی خود آسیب برسانند و اظهار 

  .گرددجمع  کنندگانمشارکتو اصول علمی با تجارب و دانش بومی  هاافتهیاست مشروط بر اینکه  یافتنیدست

(Rasoolimanesh & et all,40110140 )  
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 ری: توسعه پایدار شه-۸-۲

، شدنیجهان ماننداست. با توجه به برخی از روندهای عمده  شدهاعالمشهری  یهاچالشتوسعه پایدار در پاسخ به مفهوم       

و  هازاغهاجتماعی،  یهاینابرابر. مشکالتی از قبیل اندمواجهها عدم تمرکز و رشد سریع جمعیت، شهرها با بعضی از چالش

. توسعه پایدار در گذارندیم ریتأثالگوهای آب و هوایی بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی و تغییر در  یررسمیغاسکان 

است.  شدهانیبو تضادهای شهری  هایناسازگارپاسخ به  منظوربهو حکمروایی  یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی،  یهاجنبه

یدار هنوز روشن نیست. بازبینی تعریف توسعه پایدار اغلب تعریف برای توسعه پایدار وجود دارد، اما تعریف توسعه پا ۲۱۱حدود 

و  رسدیمعمده نقطه پایانی به نظر  طوربه، اما دهدیممشکالتی را که توسعه پایدار باید به آن واکنش نشان دهد را ارائه 

  Rasoolimanesh & etall) (40110142شودیماشاره  هاآن نیترمهمکه به  شدهانیبتعاریف مختلف از توسعه پایدار 
 

 استراتژی توسعه شهری و توسعه پایدار شهری: -۸-۳

و  یزیربرنامهراهبرد برای بهبود شرایط موجود شهرهاست ولی با  نیترمهمگفت که توسعه پایدار شهری  توانیمبنابراین       

اساسی  یموردبازنگرموجود  یهایزیرهبرنامو  هاطرحکنونی، دستیابی به این هدف میسر نخواهد شد و الزم است که  یهاطرح

( یک CDSبهترین راهکار برای رهایی از این وضعیت باشد. استراتژی توسعه شهری ) CDS شاید تهیه نیبنیدراقرار گیرند؛ 

شهری است که برای حفظ پایداری به وجود آمده است. تعادل بین ضروریات اقتصادی، محیطی  یزیربرنامهرویکرد استراتژیک 

را برای ایجاد شهرسازی پایدار بدون  شانیاقتصادجتماعی هدف شهرسازی پایدار است. شهرها باید ساختار اجتماعی و و ا

، کنندیممنابع انسانی و طبیعی بسته به افرادی که زندگی  نیرابتوسعه دهند و تعادلی  شانیعیطببه محیط  یرسانبیآس

مشارکت شهروندان فراهم کرده  لهیوسبهسیستمی که نظرات شخصی را  ترکیباختصاص دهند. دستیابی به این تعادل بر پایه 

است. در این سیستم توسعه شهری  ریپذامکانعلمی فراهم شود،  یهالیتحل لهیوسبهبتواند  فرایند و شناخت علمی که و با

. برای تشخیص شودیمشمرده  " ۲1در قرن  یزیربرنامهبلند مقیاس برای هدایت دستور کار  یاندازچشم" عنوانبهپایدار 

است. آن  شدهفراهمریزی شهری ابزار برنامه لهیوسبه ییهاییراهنماشهری  یهااستیساثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی 

، عالوه بر این به شرح وابستگی کندیمسیستماتیک از ارتباط بین توسعه اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراهم  یهالیتحل

. برای پیدا کردن یک نقش جدید برای کندیمریزی شهری و توسعه پایدار در سطح استراتژیک و عملی کمک نامهمتقابل بر

ریزی استراتژیک تغییر یابد. ریزی باید نسبت به برنامهریزی شهری در توسعه پایدار شهری، رویکردهای فعلی از برنامهبرنامه

ریزی ناحیه جهت شهرسازی پایدار در ارتقا آینده شهر و برنامه لهیوسبه توسعهدرحالبرای جهان  "هدف اصلی مخصوصا

. برای ارزیابی کندیماست، بازی  رگذاریتأثپایداری ناحیه در واکنش به تغییرات جهانی و روندهای عمده در جهان که بر شهرها 

ه از یک چارچوب همراه با تنظیمی گذشت یهادههریزی شهری استراتژیک در برنامه یهاستمیسشهری،  یهااستیسپایداری 

مهمی از توسعه شهری پایدار را با  یهاجنبهباید  ها استنتاج شده است. برای ارزیابی پایداری در فرایند توسعه،از شاخص

یابی به پایدار شهرها و یک استراتژی برای دست اندازچشمبرای توسعه  کلیدی از فرایند توسعه شهری مقایسه کرد. یهاجنبه

، روش حالنیباا. کندیمیک روش را برای شهرداران، بخش خصوصی و شهروندان فراهم  (CDS) یشهرآن، استراتژی توسعه 

 یهابرنامهشهری در بسیاری از  یهاچالشبه رشد اقتصادی، کاهش فقر و دیگر  یطیمحستیزجامعی برای اتصال پایداری 

توسعه شهری به  یهایاستراتژبه موقعیت، زمینه و دخالت بازیگران  استراتژی توسعه شهری هنوز مرسوم نشده است. بسته

. برای یک شهر اهداف و موضوعات مختلفی وجود دارد. برای شهرهایی که در محدوده شوندیماشکال مختلفی فرض 

نسانی ملل متحد به ا یهاسکونتگاهبانک جهانی و  لهیوسبه هاموضوعاز  دودستهاز اهداف و موضوعات قرار دارند.  یاگسترده

های انسانی سازمان ملل متحد به ترتیب بر چهار و پنج موضوع شرح زیر آورده شده است. بانک جهانی و مرکز سکونتگاه

( بعد از ۲۱۱6توسط اتحادیه شهرها ) CDSمشترک هستند. به دنبال آن پنج محور برای  هاآنمتمرکز هستند که در برخی از 

 (Rasoolimanesh & et all, 4011: 141)در جهان ارائه داده است CDS 1۸۱ یسازآمادهتجارب 
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های انسانی سازمان ملل متحد و توسط بانک جهانی، مرکز سكونتگاه شدهنییتع CDS: محورهای ۱جدول شماره 

 اتحادیه شهرها
-سکونتگاه مرکز توسط CDSمحورهای  توسط بانک جهانی CDSمحورهای 

 ملل متحدهای انسانی سازمان 

 توسط اتحادیه شهرها CDS محورهای

 معیشت سرپناه زیست پذیری() یزندگقابلیت 

 محیطی پایداری فقر یکنشهیرتوسعه اجتماعی و  یریپذرقابت

 آن هایزیرساخت و فضایی شکل توسعه اقتصادی حکمروایی خوب

 مالی منابع حکومت یریپذبانک

 حکمروایی یطیمحستیزمدیریت 

 

و سازمانی است. مطالعه ساها و  یطیمحستیزمحلی پایداری دارای چهار بعد اجتماعی، اقتصادی،  ۲1اس دستور کار بر اس

( را بازبینی کرده و چهار جنبه از شهرسازی پایدار را 400۲( و کونروی )400۲جپسن )(، 4000(، پروتنی )400۲پترسون )

( دولت و حکومت؛ که ساها و 4( عدالت و تساوی اجتماعی ۹ ( توسعه اقتصادی۲( حفاظت محیطی 1تعریف کرده است: 

. در جدول زیر عناصر این جنبه و اصول توسعه شهری پایدار کنندیم دیتأکمحیطی، اقتصادی و عدالت  یهاجنبهپترسون بر 

 است. شدهارائه

 

 : عناصر اصول توسعه شهری پایدار۲جدول شماره 
 توسعه اقتصادی: محافظت محیطی:

 

 و برابری اجتماعی: عدالت

به  شدهارائهجایگزین  یهایانرژ

 کنندگانمصرف

الزامات  رازیغبهتالش برای حفاظت انرژی )

 ساختمان سبز(

 مقررات محیطی طراحی سایت

 برنامه ساختمان سبز

تجدید پذیر توسط  یهایانرژاستفاده از 

 حکومت محلی

 برنامه بازیافت

 برنامه آموزشی محیطی برای جامعه

 یه و تدارک فضای سبزته

 حفاظت از کیفیت آب

 محافظت نواحی حساس محیطی

 برنامه حفظ فضاهای باز

 یشهردرونعمومی  ونقلحملاجرای 

 حفاظت از مناطق کشاورزی

 یاقهوه یهانیزماحیای 

 دارهدفو  یاخوشهتوسعه اقتصادی 

 صنعتی -توسعه پارک اکو

 زادرونتوسعه 

 خرید حق توسعه یا انتقال حق توسعه

مالیاتی برای توسعه  یهامشوق

 ستیزطیمحدوستانه 

 مرز رشد شهر و یا مرز خدمات شهری

 وکارکسبحفظ  یهابرنامه

 توانمندسازی/ مناطق مشارکتی

 محلی وکارکسبرشد  یهابرنامه

 

 ستطاعت )مالی(تدارک مسکن قابل ا

برای بخش خدمات و  مهدکودکخدمات 

 درآمدکمکارکنان 

 هابرنامهو مداخله  هاخانمانیباز  یریگشیپ

 منطقه بندی دربرگیرنده و محرک

 مسکن -تعادل مشاغل

 دستمزد بر اساسزندگی 

انبوه با درآمد  ونقلحملدسترسی به 

 محلی یهاارانهی

 ه(محل) یگیهمساواحدهای  یزیربرنامه

 یهابرنامهسیستم مواد غذایی پایدار یا 

 امنیتی غذا

 زنان/ اقلیت محور وکارکسب

 مشارکت توسعه اجتماعات محلی

استراتژی توسعه شهری و  یهابرنامه
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 )اتوبوس و یا ترن ها(

 ونقلحملمدیریت تقاضای 

 ردپای اکولوژیکی لیوتحلهیتجز

 

 یگذارهیسرما یهابرنامه

 ضد باند یهابرنامهفرصت جوانان و 

 

(Saha & Paterson, 400۲: 4۲) 

 

انسانی سازمان ملل متحد و اتحادیه شهرها و  یهاسکونتگاهتوسط بانک جهانی، مرکز که  CDSیک مقایسه بین سه تعریف 

 یهاحکومتو توسط بعضی شهرها و  شدهارائه( ۲۱۱۵پترسون )یک تعریف خاص از توسعه شهری پایدار که توسط ساها و 

محیطی، توسعه اقتصادی و  حفاظت، در این بخش صورت گرفته است. سه جنبه از توسعه پایدار یعنی شدهگرفتهمحلی بکار 

یک  CDS. (Saha & Paterson, 400۲: 00است )مقایسه شده  CDSعدالت اجتماعی با محورها و محتوای تعاریف 

استراتژیک است که برای کاهش فقر شهری، بهبود رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار به کار گرفته  یزیربرنامهرویکرد 

بنابراین نسبت دستیابی ؛ باشدیمو شهرسازی پایدار  CDSدارد، ارتباط بین  یریگمیتصمیزی که نیاز به چ حالنیباا. شودیم

و تعریف شهرسازی پایدار که برای ارزیابی  شودیمبه کار گرفته  CDSبه تعریفی که از  CDS لهیوسبهبه پایداری شهری 

 (Rasoolimanesh & et all, 4011 :142). شودیم، مربوط ردیگیمقرار  مورداستفادهپایداری 

 

 CDS: مقایسه جنبه محیطی پایداری با محورهای ۳جدول شماره 

 CDSمحورهای  حفاظت محیطی

 اتحادیه شهرها

 CDSمحورهای 

 بانک جهانی

 CDS محورهای

 اسکان ملل متحد

 *  * کنندگانمصرف به شدهارائه جایگزین هایانرژی

 *  * الزامات ساختمان سبز( زغیرابهتالش برای حفاظت انرژی )

 * * * سایت طراحی محیطی مقررات

    برنامه ساختمان سبز

    تجدید پذیر توسط حکومت محلی هایانرژیاستفاده از 

 *   برنامه بازیافت

   * برنامه آموزشی محیطی برای جامعه

   * سبز فضای تدارک و تهیه

 * * * آب کیفیت از حفاظت

  * * محیطی حساس نواحی محافظت

 * * * باز فضاهای حفظ برنامه

 * * * (هاترن یا و اتوبوس) یشهردرون عمومی ونقلحمل اجرای
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 * * *  ونقلحمل تقاضای مدیریت

  * *  اکولوژیکی ردپای لیوتحلهیتجز

 

 
 CDS: مقایسه جنبه اقتصادی پایداری با محورهای 9جدول شماره 

 CDSمحورهای  توسعه اقتصادی

 اتحادیه شهرها

 CDSمحورهای 

 بانک جهانی

 محورهای

CDS  اسکان

 ملل متحد

   *  کشاورزی مناطق از حفاظت

   *  یاقهوه یهانیزم احیای

   * دارهدف و یاخوشه اقتصادی توسعه

 * * * صنعتی -اکو پارک توسعه

   * زادرونتوسعه 

   * خرید حق توسعه یا انتقال حق توسعه 

   *  ستیزطیمحمالیاتی برای توسعه دوستانه  یهامشوق

 * * * مرز رشد شهر و یا مرز خدمات شهری

 * * * وکارکسبحفظ  یهابرنامه

 * * * توانمندسازی/ مناطق مشارکتی

 * * * محلی وکارکسب رشد یهابرنامه
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 CDS محورهای با پایداری اجتماعی جنبه : مقایسه۸جدول شماره 
 CDSمحورهای  عدالت و برابری اجتماعی

 اتحادیه شهرها

 CDSمحورهای 

 بانک جهانی

 CDS محورهای

 اسکان ملل متحد

 * * * تدارک مسکن قابل استطاعت )مالی(

 * * * درآمدکمبرای بخش خدمات و کارکنان  مهدکودکخدمات 

 * * *  هابرنامهو مداخله  هاخانمانیباز  یریگشیپ

 * * * دی دربرگیرنده و محرک منطقه بن

 * * * مسکن -تعادل مشاغل

 * * * دستمزد بر اساسزندگی 

 * * * محلی  یهاارانهیانبوه با درآمد  ونقلحملدسترسی به 

 * * * واحدهای همسایگی)محله( یزیربرنامه

 * *  امنیتی غذا یهابرنامهسیستم مواد غذایی پایدار یا 

 -مشارکت توسعه اجتماعات محلی  -محور زنان/ اقلیت وکارکسب

  یگذارهیسرما یهابرنامهاستراتژی توسعه شهری و  یهابرنامه

 * * 

 * *  باند ضد یهابرنامه و جوانان فرصت

 

 تحقیق: یشناسروش -4
صورت گرفته،  انعطاف در جامعه علمی و عملی کشور رقابلیغخطی و  یزیربرنامهبا توجه به انتقاداتی که به شیوه       

به دنبال ایجاد یک  یپژوهندهیآبر اساس  زانیرو برنامه قرارگرفته دنظریتجدریزی امروزه مورد این نوع برنامه یطورکلبه

، تکنیک شودیماستفاده  یریگمیتصمراهبردی که برای  یزیربرنامهاستراتژیک و راهبردی هستند. یکی از ابزارهای  یزیربرنامه

SWOT و تهدیدها استوار است. این مدل در همه سطوح مدیریتی  هافرصت، هاضعف، هاقوتتکنیک بر پایه  است. این

همیشه در سطوح  SOAR. در طرف مقابل مدل رودیم؛ ولی در اکثر موارد در سطوح بزرگ مدیریتی به کار شودیماستفاده 

، این مورد تفاوت درواقع. ردیبرگرا در همه سطوح در  اننفعیذو به دنبال این است تا تمام  شودیمباالی مدیریت استفاده 

گیرد که تاکنون بخشی از فرایند  یدربرمرا  نفعانیذآن بخش از  SOARکلیدی بین این دو مدل است؛ زیرا مدل 

ا دارای بنیاد و اساس مشابه هستند؛ زیر SOARو  SWOT. از سوی دیگر مدل اندآمدهینمراهبردی به شمار  یزیربرنامه

 :Stavros Et al, 4010اند )شدهگرفته SWOTاز مدل  ندیآیمبه شمار  SOARکه بنیان و اساس  هافرصتو  هاقوت
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 یاکتابخانهتحلیلی است. برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش  –روش این پژوهش با توجه به ماهیت آن، توصیفی  .(2

شامل پرسشنامه و مصاحبه نیز برای گردآوردی اطالعات در محدوده میدانی  یهایبررساست و همچنین از  شدهاستفاده

است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان، نخبگان و مسئولین و مدیران شهری تبریز  شدهگرفتهبهره  موردمطالعه

نفر از  ۲64ر )نف ۹۵4آن  برحسبکه  شدهاستفادهکوکران  یریگنمونهکه برای برآورد حجم نمونه آن از روش  باشدیم

 است.  قرارگرفته موردمطالعهشهری(  نیمسئولنفر از  ۸۱نفر از نخبگان و  ۱:شهروندان،
 

 :موردمطالعهشناخت محدوده 
سهند و  یهاکوهرشتهجنوب به  از عون بن علی، یهاکوهشهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی که از شمال و شرق به       

 ۳دقیقه تا  1درجه و  ۹۵متر از سطح دریا بین  1۹61با ارتفاع  ؛ وارومیه ختم شده است یاچهیدر از غرب با شیب مالیمی به

این شهر است.  شدهواقعبه نام جلگه تبریز  یاجلگهدقیقه طول شرقی در  ۹۲دقیقه تا  1درجه و  46دقیقه عرض شمالی و 

زرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه ترین شهر منطقه شمال غرب کشور و قطب اداری، ارتباطی، بابزرگ

نفر و مساحت  14۳4۳۳۵ بربالغشهر تبریز دارای جمعیتی  1۹۳۱بر اساس آخرین سرشماری در سال شود. شناخته می

در  نفر 61٫1نفر دارای تراکم ناخالص جمعیتی  ۹٫۹ بعد خانوارو  4۸4۲۵۳. شهر تبریز با تعداد خانوار باشدیمهکتار  ۲44۸1

)مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی  باشدیممنطقه شهری  1۱هکتار است و همچنین به لحاظ تقسیمات کالبدی شامل 

 (.1۹۳۱نفوس و مسکن، 

 

 : موقعیت شهر تبریز در مقیاس ملی و استانی۱نقشه شماره 

 
 

به دومین شهر صنعتی کشور پس از تهران د بسیاری از کارخانجات مادر و بزرگ صنعتی در خو دادن یجا لیبه دلاین شهر 

موقع جغرافیایی، استقرار  شود.ترین شهرهای مهاجرپذیر ایران محسوب می، یکی از مهمبودن یصنعت لیبه دلرود و می شمار

ق مرزهای سیاسی و فرهنگی، طر ژهیوبهمالیم به همراه عوامل اقتصادی و انسانی و  یهابیشو  هادرهشهر در محل مقاطع 

همجوار باعث ایجاد یک موقعیت ممتاز و استراتژیک برای شهر تبریز  یکشورهاارتباطی داخلی و راههای ترانزیتی تبریز به 

ها و تمام پتانسیل رغمیعل یطورکلبهاما ؛ ایجاد کرده است یچهارراهعوامل فوق برای شهر موقعیتی  گریدعبارتبهشده است. 

های مختلف توسعه مختلف مواجه بوده است. طرح یهاجنبهه با مسائل و مشکالت زیادی از امتیازات بالقوه این شهر هموار

که نتوانسته به  افتهیانیپاساله )مهندسین مشاور عرصه(  1۱با افق زمانی  1۹:4در سال  شدههیتهطرح جامع  ازجملهشهری 
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نظیم استراتژی توسعه شهری بر اساس ذینفعان و تدوین و ت رونیازاجهت توسعه شهری تبریز دست یابد که  موردنظراهداف 

شهروندان، اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری و همچنین نخبگان شهری ضروری به نظر  ازجملهشهری  نفوذانیذ

 درسیم

 :لیوتحلهیتجز

مختلف توسعه پایدار  یهاجنبهشهری تبریز سعی شده است تا  اندازچشمدستیابی به استراتژی توسعه شهری و  منظوربه      

بر اساس  شودیممحورهای با اولویت و مهم که شامل توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیطی  عنوانبهشهری 

و  موردمطالعهطرح آمایش استان آذربایجان شرقی، سند توسعه شهرستان و طرح جامع شهر تبریز  ازجملهاسناد فرادست 

که شامل مراحل آغاز و  SOARاز پرسشنامه و چارچوب مدل  آمدهدستبهساس اطالعات قرار گیرد. بر ا لیوتحلهیتجز

منجر به یک  تیدرنهاکه  شدهپرداخته لیوتحلهیتجزبرداشت قدم نخست، شناخت و بررسی، تصور، نوآوری و اجراست، به 

 یزیربرنامه، اعضای گروه اول حلهدر مر .شودیمبرای استراتژی توسعه شهری تبریز مبتنی بر توسعه پایدار  SOARجدول 

که شامل شهروندان،  نفوذیذو  نفعیذ. در این جلسات افراد کنندیم نظرتبادلبحث و  SOARدرباره نحوه استفاده از مدل 

و در ادامه درباره با استفاده از ابزار پرسشنامه و تشکیل جلسات  شدهییشناسا، باشدیمنخبگان و مسئولین و مدیران شهری 

گامی است در جهت انتخاب راهبردهایی از  شناخت و بررسی . مرحلهمیکنیمدرگیر  یزیربرنامهرا در فرایند  هاگروهمصاحبه 

و تبدیل آن به  هافرصتایجاد  منظوربه، نقاط قوت داخلی و محیط بیرونی اندازهاچشمو  هاارزشطریق بررسی و شناخت 

در محدوده  ها و همچنین نقاط فرصت و نتایجننقاط قوت و آرما لیوتحلهیتجزبه  یرکلطوبهو نتایج. در این مرحله  هاآرمان

ها ها، آرمانها، فرصتابتکار و نوآوری مجموعه قوت SOAR و مرحله از مدلدر این قسمت  .شودیمپرداخته  موردمطالعه

 هاآرمانبا  هاآنها و تطبیق ها و فرصتی مجموعه قوتبررس منظوربه ییهایابیارز ؛ کهردیگیمو ارزیابی قرار  یموردبررسنتایج 

. شودیمانجام  یریگاندازهو  سنجشقابلو نتایج  نفوذیذذینفع و  یهاگروهانداز مشترک از سوی تمامی  چشمکیو رسیدن به 

ریافته در سیستم، . البته ممکن است روندهای جدید و تغییشوندیم یبندتیاولوخالقانه شناسایی و  یهایاستراتژسپس 

 منظوربهها ها و فرصتشناسایی قوت لهیوسبهساختار، فرهنگ و ... نیاز به پشتیبانی از اهداف جدید داشته باشند. این تغییرات 

 دوباره یموردبررسو نتایج بازنگری و  هاآرمان، هافرصت هاقوت، مجموعه تیدرنها .ندیآیمها و نتایج به وجود دستیابی به آرمان

 است.  آمدهدستبهجدول زیر  تیدرنها ؛ کهرندیگیمقرار 

 

 برای استراتژی توسعه شهری تبریز SOAR جدول  :4 جدول شماره
  هافرصت هاقوت

 

 بررسی 

 استراتژیک

 های مناسب صنعت گردشگریوجود پتانسیل -

 صنعتی هایفعالیتتنوع  -

 هایکارگاهباال بودن سهم بخش خصوصی در مالکیت  -

 صنعتی

جود پتانسیل مناسب برای تولیدات دامی، زراعی و باغی و -

 و وجود صنایع تبدیلی 

 کیفیت خوب عوامل محیطی  -

 ژئوپلیتیکیدر موقعیت استراتژیکی  قرارگیری -

 و ارتباط با کشورهای همسایه

 صورتبه مادربزرگوجود بعضی صنایع  -

 انحصاری

 خارجی  گذاریسرمایهجذب  -

 مشارکت توسعه اجتماعات محلی -

 

  نتایج هاآرمان
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 دارهدفتوسعه اقتصادی  -

 صنعتی -توسعه پارک اکو -

 مرز رشد شهر یا مرز خدمات شهری -

 رد پای اکولوژیکی  وتحلیلتجزیه -

 به قطب گردشگری کشور شدنتبدیل -

 محلی وکارکسبرشد  -

  زادرونتوسعه  -

 توسعه منابع انسانی  -

 محافظت از نواحی حساس محیطی  -

 

مثبت 

 شناسی 

 
و چشم  هاآرمانحرکت به سمت اجرایی کردن  ینوعبهو  باشدیم SOARقسمت نهایی در مدل استراتژی  درواقع اجرا مرحله

این  گریدعبارتبه. کنندیممختلف در مراحل مختلف این طرح شرکت  یهاگروه. در این مرحله باشدیم شدهنییتع یااندازه

  .کندیم دیتأککه در قالب یک سند بماند، استراتژی به اجرایی شدن یک فعالیت بیش از این
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 :یریگجهینت
مکانیزم هایی برای انتظام فضایی و  عنوانبهمختلف توسعه شهری  یهاطرحاز تدوین و اجرای  قرنمینبا توجه به گذشت       

در جامعه  هاطرح گونهنیابه عدم جایگاه  توانیم هاطرحکالبدی شهرها و همچنین ارزیابی نتایج و پیامدهای این  انضباط

توسعه شهری  یهاطرحاصول و مفاهیم توسعه پایدار، لزوم تغییر نگرش به تهیه  شدنمطرحعلمی و عملی کشور پی برد. با 

کالبدی(، با رویکرد اصلی توسعه  "توسعه شهری )با نگرش صرفا یهاطرحآشکار گردید؛ چراکه رویه معمول تهیه و اجرای 

طرح رویکرد  یزیربرنامهجدید در  یهاشهیانددل و متوازن در همه ابعاد(، در تناقض قرار داشت. یکی از پایدار )توسعه متعا

و نظریه تصمیم سازی در مدیریت  هاستمیسکه مبانی نظری آن از نظریه  باشدیمساختاری  -راهبردی یزیربرنامهراهبردی و 

که استراتژی توسعه  اندگرفتهشکلشهر  یزیربرنامهدر حوزه ادبیات  است. در این میان رویکردها و الگوهای مختلفی اخذشده

استراتژیک و رویکرد توسعه پایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  یزیربرنامهالگوی  بر اساس یریگشکلبه دلیل  شهری

 یهاسکونتگاهمرکز  "و  "هانی بانک ج "و با حمایت  "ائتالف شهرها"است. راهبرد توسعه شهر ابزاری است که توسط سازمان 

مشارکتی  یهاکیتکناست که در آن  یالهیوساست. سند مزبور  شنهادشدهیپو چند موسسه دیگر  "سازمان ملل متحد یانسان

سازی  اندازچشمتوسعه پایدار شهری از طریق ایجاد ظرفیت اجتماعی برای  نیتأمو  هدف اصلی آن  شدهگرفتهبه کار 

 یهاگروه مشارکت اساس بر تبریز شهری توسعه استراتژی تهیه فرایند در که طورهمان. باشدیمهمگانی مشارکتی و اقدام 

و مدیران شهری با محورهای توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و  مسئولین و نخبگان شهروندان، مانند نفوذ وذی ذینفع

-آرمان توانیم موردمطالعهقوت و فرصت در این محدوده های بالقوه و نقاط شد با توجه به پتانسیل مالحظهحفاظت محیطی 

اکولوژیکی را تصویرسازی  پای ردقرار دادن  لیوتحلهیتجزو  شهری خدمات مرز یا شهر رشد مرز، دارهدفهای توسعه اقتصادی 

 .افتیدست یمحیط حساس نواحی از محافظت انسانی، منابع توسعه، زادرونتوسعه به نتایج مشخصی چون  تیدرنهاکرد تا 
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