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  دهيچک

ها و معضالت توسـعه گسـترده    يدگيچيجهان در واکنش به پ ياکثر کشورها ،ستميبا آغاز قرن ب

 ين امـر مسـتثن  يس از اييکشور سو. خود را آغاز نمودند ييفضا يزير ن اقدامات برنامهياول ينيشهرنش

ـ ن سـطح بـا تأک  يتـر  نييخـود را از پـا   ييفضا يزير مهستم اقدامات برنايل قرن بينبوده و از اوا د بـر  ي

ـ آن بـا تک  ييفضا يزير ک قرن برنامهيش از يشروع نموده و امروزه با گذشت ب يمالحظات کم ه بـر  ي

ـ گسـترده از تکن  يريو به کارگ يو خصوص ي، مشارکت عموميدارياصول پا و  يسـاز  مـدل  يهـا  کي

ن کشور يا ييفضا يزير با نظام برنامه يين مقاله آشنايف اهد. شرفت استيدر حال انجام و پ يساز هيشب

از سه بخش اصلي تشكيل شده است؛ در بخش اول به آشنايي مختصر از شرايط سياسي، جغرافيـايي،  

ريزي فضايي اين كشور پرداخته شده و  اقتصادي و اجتماعي و شناخت تنگناهاي موجود در نظام برنامه

گيـري شـده    ريزي فضايي سوييس تبيين شده و در بخش سوم نتيجه هگانه برنام در بخش دوم سطح سه

شود که از  يون، کانتون و کمون انجام ميس در سه سطح کنفدراسييسو ييفضا يزير نظام برنامه .است

ـ ر در سـطوح مختلـف برنامـه    يو عمـود  يافق يآن همکار ياصل يها يژگيو ـ ، تأکيزي د بـر اصـل   ي

  .ک استيتها و اصل دموکرا کانتون يخودمختار

  : يديواژگان کل

  .ون، کانتون، کمونيس، کنفدراسيي، کشور سوييفضا يزير برنامه
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  مقدمه

ـ ر بـا نظـام برنامـه    يين مقاله آشنايکه هدف ا يياز آنجا اسـت و عوامـل    ييفضـا  يزي

ـ نقش دارنـد، در ا  ييفضا يزير در نحوه برنامه ييايو جغراف ي، اجتماعي، اقتصادياسيس ن ي

ـ ا ينـام رسـم  . ميپـرداز  يس مييتصر ابعاد فوق در کشور سومخ ييبخش به آشنا ن کشـور  ي

بـا   يتسـرا اسـت و در مـوارد   يس، سوييتس، سـو يآن شوا ي، نام محل1سييون سويکنفدراس

س بـه  ييکشـور سـو  .  ن کشور شهر برن استيتخت ايپا.  است ا شناخته شده يعنوان  هلوت

ک چهلم ي(لومترمربع مساحت يک ۴۱۲۹۰ن کشور اروپا با يتر ن و مرتفعيتر يعنوان کوهستان

ـ تاليش، ايآلمـان، اتـر   ين کشور با کشورهايا. واقع شده است يمرکز يدر اروپا) رانيا ا و ي

هـا   هـا و کـوه   اچـه يها، در حدود دوسوم مساحت کشور را جنگل. فرانسه مرز مشترک دارد

. هم نـدارد  يممه يست و منابع معدنين يمردم کاف يبرا ين قابل کشاورزياند و زم پوشانده

در جهـان اسـت کـه     يسال است که از رکوردداران رشد اقتصـاد  ۱۵۰ش از يب ،حال ينبا ا

شرفت صـنعت کارآمـد و   يکرده است که در پ ليکار تحص يرويت نين موفقيل اياز دال يکي

تـوان بـه    ين کشـور مـ  يـ ع مهـم ا ياز صـنا . دارنـد  ينقش مهمـ  يبخش خدمات يها شرکت

ق يـ ل و ابـزار دق ي، سـاخت وسـا   يسـاز   ، سـاعت يـي و دارو ييايمي، شيمهندس يها بخش

ـ  و هم يمهندس براسـاس  . ک اشـاره نمـود  يـ ولوژيو ب يشـناخت  سـت يز يع علمـ ين صـنا يچن

ن اساس ينفر گزارش شده و بر ا ۷۵۵۴۶۶۱س ييت کشور سوي، جمع۲۰۰۷سال  يسرشمار

ر سال د(است % ۰۳۸س ييت سويزان رشد جمعيم. استيت دنين کشور پرجمعينود و پنجم

س بـه طـور   ييلومترمربـع از خـاک سـو   ي، در هر کيالديم ۲۰۰۶براساس آمار سال ). ۲۰۰۷

ن کشـور پرتـراکم   يكمـ ين نظر شصت و ين کشور از ايکنند و ا يم ينفر زندگ ۱۸۲متوسط 

ع شده است و بخش عمـده آن در قسـمت   يس به طور ناهمگن توزييت سويجمع. استيدن

ل يـ س، تماييت و اقتصاد قدرتمند سويبه خاطر امن. ندا متمرکز شده) سييفالت سو( يشمال

سـابق،   يوگسـالو ياز  ياز آن، مهاجران يادياد است و تعداد زين کشور زيبه مهاجرت به ا

 يآلمـان % ۶۵دارد،  يمختلف ينژاد يها س گروهييسو. انه استيا و خاورميتاليونان، ايا، ياسپان

هسـتند و   يفرانسـو % ۱۸انـد،   سـاکن  کشـور  يو شـرق  يمرکز يها هستند و غالباً در بخش

ز يـ گر نيد% ۷هستند که در جنوب مستقرند و  ييايتاليا% ۱۰اند،  ميتر در غرب کشور مق شيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Swiss Confederation 
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س حکومت، ييو ر 1فدرال ين کشور  جمهورينوع حکومت ا. گر هستنديد يها نياز سرزم

م يرمسـتق يم و غيمسـتق  يس، مرکب از دموکراسـ ييسو ياسيستم سيس. س جمهور استيير

س، نـام قـوه   ييدر حکومت سـو . باشد يها م از قدرت ييت مردم و جدايحق حاکم يبرمبنا

فـدرال   ي، دادگـاه عـال  ييفدرال و قوه قضا ي، شورايي، مجمع فدرال، قوه اجرايگذار قانون

در رأس . ن کرده استيف سه قوه مذکور را معيارات و وظايفدرال اخت يقانون اساس. است

از دو  ين شورا هفت عضو دارد که مجلـس مشـترک  يا. ل قرار داردفدرا يه، شورايقوه مجر

- ۱صص  ،۱۳۸۸برازش، (ند يگز يک دوره چهارساله برمي يمجلس شورا و سنا آنها را برا

۵۰.(  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  کشور ييموجود در توسعه فضا يها چالش

ها،  س را جنگلييد، حدود دوسوم مساحت کشور سويتر اشاره گرد شيطور که پ همان

د و يت توسعه است، لذا رقابت شديقابل يآن دارا% ۳۰اند و تنها  ها پوشانده ها و کوه اچهيدر

از بـه کنتـرل و   يـ ن کشـور همـواره ن  يـ ن وجـود داشـته و در ا  يناسازگار از زمـ  يها استفاده

ان يـ ز روشـن م يبا وجـود تمـا   .ونقل مطرح بوده است و حمل يشهر يزير برنامه يهماهنگ

سـاخت و سـاز کـه در قـانون      يخت و سـاز و منـاطق ممنـوع بـرا    سـا  يمناطق مجاز بـرا 

بـا   ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰ يهـا  پراکنـده دهـه   يهـا  ن موضوع با توسـعه يمطرح شده، ا يزير برنامه

س در فـالت  ييقانون سو ين توسعه پراکنده، گسترش بيجه ايشکست روبرو شده است و نت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Federal Republic 

س در ارتباط ييت کشور سويموقع: ۲ر شماره يتصو س در اروپاييت کشور سويموقع: ۱ر شماره يتصو

 )ايتاليفرانسه، آلمان و ا(ه يهمسا يبا کشورها
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از  ينگهــدار يالبــا يهــا نــهي، هزيونقــل موتــور آن، بــه همــراه گســترش حمــل يمرکــز

 .شـده اسـت  ... و  يانـدازها و منـاظر شـهر    ب به چشميد و آسيشد يها، آلودگ رساختيز

  :ل استيس به شرح ذييدر کشور سو ييفضا يزير موجود در ارتباط با برنامه يها چالش

م منجـر  يعظ يها ييجا و جابه ييو روستا يشهر يان نواحيز مي، تمايوه زندگير شييتغ

 يسـکونت  يگزن فضاهايد جايجد يد شده و تقاضاهايو خر يحيتفر يگوهار در الييبه  تغ

ت يـ ک جمعيـ  يازهـا ينـده بـا ن  يشـهرها بـه طـور فزا   . شده اسـت  يط زندگيت محيفيو ک

ـ  . انـد  روبرو شده يچندفرهنگ ـ تراف ين و حجـم بـاال  يه زمـ يـ رو يمصـرف ب ک در مقابـل  ي

  ).۳و۲، صص۲۰۰۴، 1ييبولتن فضا(دار قرارگرفته است يپا توسعه

، رونـد  يياداره فدرال به منظور توسعه فضا ۲۰۰۵سال  ييگزارش توسعه فضا يبرمبنا

ها،  گاه سکونت يرکنترل شده، پراکندگيغ ينين کشور به موجب شهرنشيتوسعه موجود در ا

ـ   يش تحرک اجباريافزا عـالوه   دار  بـوده و بـه  يـ ن ناپايه از زمـ يـ رو يو گسترش اسـتفاده ب

ش يک افـزا يـ گذشـته منجـر بـه     يهـا  رسـاختارها در دهـه  يزم در يعظـ  يها يگذار هيسرما

  ).۱، ص۲۰۰۶، 2كلر(شده است  ييفضا يز آزاديانگ شگفت

کنتـرل نشـده،    يتوان به پراکنش شـهر  يم ييفضا يزير برنامه يها در ارتباط با ضعف

 .شده در موقعيت نامناسب اشاره نمود تفکيک عملکردي و اجتماعي و قرارگيري مناطق ساخته

 يزيـ ر سـتم برنامـه  يژه شـهرها و حومـه شـهرها در س   يـ و يازهـا يم درنظرگرفتن نعد

 ).۷، ص۲۰۰۷، 3يهور(

  سييدر سو ييفضا يزير سابقه برنامه

که  يطور م نمود، بهيدوره تقس ۴توان به  يس را مييدر سو ييفضا يزير خچه برنامهيتار

تحت  يبه طور اساس يا قهو منط يشهر يزير اول برنامه يتا جنگ جهان يزير از آغاز برنامه

ان يـ م يهـا  در مرحله دوم کـه سـال  . و بدون ارتباط با سطح باالتر بوده است يط محليشرا

ن و ين دوره  بـا مطـرح شـدن زمـ    يـ شود کـه در ا  ياول و دوم را شامل م يجهان يها جنگ

بـه طـور   . ت و حفظ از آنها احساس شـد يرياز به مدياب، نياندازها به عنوان منابع کم چشم

مرحله سـوم از  . بود ينده کشاورزينشده و آ کنترل يبحث توسعة شهر ي، موضوع اصليلک

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Spatial Bulletin 
2 . Keller 
3 . Hauri 
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ن يـ س اسـت کـه در ا  ييسـو  يسنت يزير شامل دوره برنامه  ۱۹۸۰دوم تا سال  يجنگ جهان

ـ  و هـم  يت خوديکننده کفا نيدر جهت طرح کاشت تضم يدوره اقدامات در  ين اقـدامات يچن

که از سـال   يزير در دوره چهارم برنامه. منظور شد يمل ييفضا يزير در برنامه يكارينبرد ب

ـ ر برنامـه  يراهنمـا ۱۹۹۶فـدرال در سـال    يشود، شـورا  يتا به امروز را شامل م ۱۹۸۰  يزي

ک يکپارچه در ي يزير است برنامهين سيک ايس را اعالم کرد که هدف استراتژييسو ييفضا

 ياسـ ين هـدف چهـار خـط س   يه اب يابي بود که به منظور دست" از شهرها يا ستم شبکهيس"

 يهـا  ک به تقاطعيو نقاط رشد نزد يا گسترده منطقه يجاد شهرهاي، ايشهر ينواح يطراح

، حفـظ  يو اقتصـاد  يزنـدگ  يبه عنـوان فضـاها   ييروستا يت، گسترش نواحياهم با يلير

و ادغـام   ياقتصـاد  يهـا  توسـعه  يک براياکولوژ يق راهنماهاياز طر يعيطب ياندازها چشم

امـروزه  . ن شـد ييتع) يالملل نيآهن و مشارکت ب ع شبکه راهيگسترش سر(در اروپا س ييسو

 :ل استوار استيموارد ذ يس برمبناييسو ييفضا يزير برنامه

 ،ييفضا يزير در برنامه يداريادغام مفهوم پا −

 ،يزير گسترده در برنامه يمشارکت يها وهيش −

 گسترده،  يو خصوص يو مشارکت عموم يهمکار −

 يسـاز  هي، شبيساز ساز همچون مدل ميتصم يتيحما يگسترده ابزارها يريبه کارگ −

 .)۴و۲صص ،۲۰۰۶كلر، ( ينيب شيو پ

 سييدر کشور سو ييفضا يزير نظام برنامه

شـده   يسـازمانده   2هـا  و کمون 1ها ون، کانتونيکنفدراس ياسيس در سه سطح سييسو

در سـه سـطح    ياسـ يمات سياز تقسـ  يرويز به پين کشور نيا ييفضا يزير است، لذا برنامه

حاضر در حال   سييکشور فدرال سو). ٣، ص٢٠٠٧تانگ، (است  5يو محل 4يا ، منطقه3يمل

. يـا کمـون تقسـيم شـده اسـت      6کانتون تشکيل شده است  که هر کانتون به تعدادي شـهرداري  ٢٦از 

  ). ١ص ،٢٠٠٦كلر، (شهرداري يا کمون وجود دارد  ٢٨٠٠امروزه در سوييس بيش از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Contons 
2 . Comonal 
3 . Federal 
4 . Contonal 
5 . Commonal 
6 . Municipalities 
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 يمات کانتون در کشور سوييستقس: ۳ر شماره يتصو

  

 يو حقـوق  ي، اداريها خودمختار بوده و از نظر قـانون  س کانتونييدر کشور فدرال سو

تنهـا   ير قانون اساسـ يياند و مشارکت آنها در کارکرد دولت فدرال مطرح است که تغ مستقل

ـ ر ه برنامـه يپا .)۹۸ص  ،۱۳۸۴ق، يتوف(ر است يپذ ت آنها امکانيبا موافقت اکثر  ييفضـا  يزي

 يد بـر خودمختـار  يـ است که به موجب تأک ۱۹۶۹فدرال در سال  يس قانون اساسييدر سو

 يبـرا  يگـذار  ت قـانون يون تنهـا مسـؤول  ين قانون کنفدراسـ يک در ايو اصل دموکرات يمحل

ـ را داشـته و در   يل ملـ يژه مرتبط بـا مسـا  ين طرح ويو تدو ييفضا يزير برنامه ک سـطح  ي

بـه   يـي ل اجرايمسـا  يو واگـذار  يا طـرح سـاختار  ي 1ها يمش ه خطيها به ارا تر کانتون نيياپ

همچـون   يـي اجرا يها ن سطح به طرحيتر نييز در پايها ن ها را به عهده دارند و کمون کمون

ن قـانون  يبراساس ا). ۴، ص۲۰۰۷تانگ، (ن خواهند پرداخت يزم يکاربر يزير طرح برنامه

و  يجـاد همـاهنگ  يهـا، حـق ا   کـانتون  يت خودمختـار يـ ضمن رعا دولت فدرال موفق شد،

ل يـ ر ذيدر تصـو . ابـد يب يو مال يقانون يآنها را با استفاده از ابزارها يها استيدخالت در س

  .توان مالحظه نمود يس را مييدر کشور سو ييفضا يزير برنامه يها هيابزارها و پا

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Guideline 
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  )۲۰۰۴ بولتن فضايي،(منبع س، ييدر کشور سو ييفضا يزير مهبرنا يها هيابزارها و پا: ۴شماره شكل

ريـزي   در اين بخش از مقاله بعد از معرفي اهداف و اصول قانون فدرال براي برنامه

اي و  ريزي فضـايي در سـطوح ملـي، منطقـه     فضايي در اين کشور به بررسي نظام برنامه

 .محلي پرداخته خواهد شد

تـوان   يي در کشور سوييس را در جدول ذيل ميريزي فضا سطوح و اقدامات برنامه

  .مشاهده نمود

   سييدر سو ييفضا يزير دامات برنامهسطوح و اق: ۱جدول شماره 
 )۱۳۸۹ باباخاني،: (منبع

  اقدامات  ريزي رده برنامه  مسؤوالن  سطح

كنفدراسيون
  

  )دولت فدرال(شوراي فدرال  -۱
  دفتر فدرال آمايش  سرزمين-۲
هايي که اثري بر  ادارات فدرال با فعاليت-۳

  .سازماندهي سرزمين دارند
  کنفرانس آمايش سرزمين-۴

  يالملل بين  -
  ملي  -
  اي فرا منطقه -

  تهيه گزارش آمايش سرزمين -۱
  سوييس) منظر(انداز  طرح چشم-۲
  شبکه شهري-طرح سيستم-۳
  ها و  طرح(هاي ويژه فدرال  طرح-۴

  )هاي بخشي استراتژي
  طرح کلي نظم فضايي سوييس -۵
  ها هاي ساختاري کانتون تصويب طرح-۶

كانتون
مايش که در سوييس مسؤول آ(دولت کانتون -۱  

  )سرزمين است
  دفاتر مسؤول آمايش سرزمين در کانتون-۲

  اي منطقه -
  فراشهري -

  طرح ساختاري کانتون در مقياس -۱
  ۱:۲۵۰۰۰تا  ۱:۲۰۰۰۰۰

كمون
  

  محلي -  مقامات کمون
هاي  بري زمين در مقياسرطرح کا-۱

  ۱:۱۰۰۰تا۱:۲۰۰۰ ۱:۵۰۰۰تا۱:۱۰۰۰۰
  وساز مقررات ساخت-۲

  

  قانون

  اساسي 

  لافدر 

 و قانون 

ريزي  برنامه

 فضايي

  قوانين 

  ساخت و ساز 

  ريزي  برنامه

 فضايي

  قوانين 

  ساخت و ساز 

  كمون
 

 -  طرح ساختاري كمون

 طرح كاربري زمين

 اي طرح ساختاري منطقه

 طرح ساختاري كانتون

هاي بخشي و  استراتژي

 هاي بخشي طرح
 اسيونكنفدر

 كانتون

 منطقه

 كمون

 قوانين پايه ريزي ابزارهاي مهم برنامه
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  ييفضا يزير مفاد اهداف و اصول قانون فدرال در برنامه

ـ ر برنامه يرا برا يقانون فدرال اهداف و اصول س مقـرر  ييدر کشـور سـو   ييفضـا  يزي

  :باشند يل ميداشته که به شرح ذ

 کاربري اقتصادي زمين

کشـور   يسـکونت  يهـا  نياز زمـ  يل، اسـتفاده اقتصـاد  قانون فـدرا  يه و اصليهدف اول

 ۴۲(کشـور  % ۳۰شود که توجه داشت که تنهـا   يم روشن ين هدف زمانيت اياهم. باشد يم

ـ است و تنها در ا يقابل استفاده انسان) لومترمربعيهزار ک  يازهـا يد نيـ محـدود با  ين فضـا ي

پاسـخ داده  ... و  يعـ يو حفاظت طب يح و فراغت، کشاورزينقل، تفر و مسکن، اشتغال، حمل

  :را شامل شده که عبارتند از ين دو جنبه اصليزم ياقتصاد يهدف کاربر يبه طور کل. شود

د مصـرف  ير، باياخ يها ها در طول دهه گاه ع سکونتيبا توجه به توسعه و گسترش سر −

ـ ا يبـرا  يموجود راهکار اصل يدر نواح ير کاربرييع و تغين محدود شده و تجميزم ن ي

 .امر است

 ک سـازمان يـ د بـه  يـ ن بايزمـ  ياقتصاد ين به موجب فراهم آوردن هدف کاربريچن هم −

هـا و   به عنوان نمونه، تمرکز ساختمان. افتيمختلف دست  يها ينه از کاربريبه ييفضا 

و مناسـب هسـتند، بهتـر و     يکـاف  يهـا  رسـاخت يز يکه دارا يساخت و سازها و نواح

خواهنـد   يجدا م يها رساختيک زينده که هر پراک يها گاه جاد سکونتيتر از ا ياقتصاد

 .است

 ها هماهنگي نيازها و فعاليت

ـ کل ي، همـاهنگ ييفضا يزير هدف دوم مطرح در قانون فدرال برنامه ـ ه فعالي هـا در   تي

ـ  در دست ين مشارکت و همکاريها است که ا ون، کانتون و کمونيسطوح کنفدراس بـه   يابي

ـ به عنوان مثال، نبود . ز مؤثر استين نيزم ياقتصاد يهدف کاربر و  يا کـم بـودن همکـار   ي

ا يـ و  يرعمليغ يها جاد طرحيتواند منجر به ا يم يزير ان سطوح مختلف برنامهيم يهماهنگ

  . اشتباه شود يها يگذار هيسرما

 گيري به سوي توسعه فضايي مطلوب جهت

 يبـه سـو   يياثـرات فضـا   يده ، جهتييفضا يزير هدف سوم قانون فدرال در برنامه

ـ اهم از عناصـر بـا   يکـ ي. مطلوب اسـت  يها وسعهت س ييسـو  ييفضـا  يزيـ ر ت در برنامـه ي

 يسـکونت  يک شبکه از نواحيجاد يتمرکز و ا ها به سمت تمرکز عدم تمام توسعه يده جهت
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 يامـدها يمـردم و پ  يازهايد نين هدف بايدر ارتباط با ا. متفاوت است يها فشرده در اندازه

 يرا بـرا  ين اقدامات مهميچن هم ييفضا يزير برنامه. رديگهمزمان مورد توجه قرارب يطيمح

دفـاع از   يرا برا ياست کشاورزيافته و سين مناطق توسعه ياست ساخت مسکن در ارتقايس

  . به کارگرفته است يعيمنابع طب

 سازي ريزي براي کمک به تصميم اصول برنامه

اصـول   يتعداد ييفضا يزير ، برنامهييفضا يزير تعادل در اهداف مختلف برنامه يبرا

بـه عنـوان    يسـاز  ميتصم يارهايه معيارا ين اصول برايه کرده است که ايرا ته يزير برنامه

ن اصـول در  يا. رديگ يق مختلف مورد استفاده قرار ميان عاليم يساز تعادل يک راهنما براي

بـه   يهد ، نظميکشاورز يها نيق زمياز طر ياندازها و منظر شهر ارتباط با حفاظت از چشم

ـ ها به عنوان مثـال از طر  گاه سکونت يها تياز ساكنان و محدودين يها برمبنا گاه سکونت ق ي

 يهـا  ساختمان يابي و مکان ينقل عموم و حمل يکيکار در نزد يها ها و محل  خانه يابي مکان

... و  يو عموم يحيمناسب به خدمات تفر يو دسترس يا منطقه يازهايبا توجه به ن يعموم

  .است

 ها و عاليق عادل جامع ميان گرايشت

ـ ر است که در قانون برنامه ياصول يق برمبنايها و عال شيان گرايتعادل م  ييفضـا  يزي

  :آمده که عبارتند از

 ق،يالت و عاليمشخص کردن تما −

مطلـوب و اثـرات    ييآنها با توسعه فضـا  يژه با توجه به سازگاريق بوين عاليا يابيارز −

 ممکن آنها،

 ها تا آنجا که امکان دارد، شيگراتوجه به تمام  −

 ،يريو تفس يهيانات توجيق در جمالت و بيانتشار تعادل عال −

قابل بـه   يقانون يازمند داشتن دانش و شناخت از هنجارهايق نيان عاليتعادل م يبرقرار −

ـ ر برنامـه (جـامع اسـت    يا هيبه مطالعات پا يو دسترس يريکارگ س، يسـو  ييفضـا  يزي

٢٠٠٤.( 

  )يمل(ون يدر سطح کنفدراس ييافض يزير برنامه

ن نداشت، قانون فـدرال در  يسرزم شينه آمايدر زم اي برنامهون يکنفدراس ١٩٦٩تا سال 
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 يان نـواح يـ ز ميه آن تمـا يـ مطـرح شـد کـه هـدف اول     ١٩٧٩در سـال   ييفضـا  يزير برنامه

بـاز   يدر فضـاها  يت در گسترش پراکنده شـهر يجاد محدودينشده و ا شده و ساخته ساخته

ـ در ا ييفضا يزير ن برنامهيفلسفه ا. است ـ و " رمتمرکـز يتمرکـز غ " ين قـانون برمبنـا  ي ک ي

در  ياقتصـاد  يهـا  تيـ ت و فعاليع متناسب جمعيبه منظور توز ييقلمرو يسازمانده يالگو

  . سراسر کشور است

رفتـه  يپذ ١٩٩٩که توسـط مـردم در رفرانـدوم سـال      يتيقانون فدرال به عنوان موجود

داده که عبارتند  ييدر توسعه فضا يديرا به دو موضوع کل يتوجه قابلاکنون وزن   شده، هم

هـا   ها و کمون ون، کانتونيان کنفدراسيک مينزد يدار و همکاريدر مورد توسعه پا ينگران: از

ـ ا يبرمبنـا  .)٢، ص٢٠٠٤ ،ييبولتن فضـا ) (ييفضا يزير مسؤوالن سطوح مختلف برنامه( ن ي

رد، بـه  يـ د صـورت بگ يبا) ونيکنفدراس( يه در سطح ملک ييفضا يزير قانون اقدامات برنامه

  :ل استيشرح ذ

 گذاري چارچوب قانون

ون در ارتبـاط  يکنفدراسـ  يگذار ت قانونيگستره و حوزه مسؤول ييفضا يزير در برنامه

 يگـذار  موارد مشخص شـده در چـارچوب قـانون   . گردد يبا اصول قانون فدرال مشخص م

 يبـرا  يگـذار  در سطح کالن دارد و حوزه قـانون  ييفضا يزير اشاره به تمام اقدامات برنامه

فـة  يون وظيکنفدراسـ  يالبتـه در مـوارد  . هـا اسـت   تـر بـه عهـده کـانتون     ييموضوعات جز

ـ ر بر برنامه ير قابل توجهيکه تأث يکوچک يها محدوده يبرا يگذار قانون کـل   ييفضـا  يزي

بـه   يگـذار  چـارچوب قـانون  اصول قانون فدرال در ارتباط بـا  . کشور دارند را برعهده دارد

  :ل استيشرح ذ

 .رديمورد توجه قرار گ ييفضا يزير هر برنامه يد برايبا يزير اهداف و اصول برنامه −

 ، يزير ند برنامهين مرتبط با فرآيابزار و قوان −

 .اثر دارند ييفضا يزير که بر برنامه يه اقداماتيو ادغام کل يکپارچگي −

دارد، همچـون   ييفضـا  يزير برنامه يبا عملکردها ميکه در ارتباط مستق يا ژهيل ويمسا −

سات، محدوده مناطق مجاز سـاخت و سـاز،   يها و تأس ساختمان يتمام يلزوم جواز برا

نـان از  يرون از مناطق ساخت و سـاز و اطم يب ينواح يساخت و ساز برا ييموارد استثنا

 .مناطق مجاز ساخت و ساز يرساختارها برايفراهم شدن ز
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 ها ريزي فضايي کانتون  چگي برنامهادغام و يکپار

و  يکپـارچگ ي، ادغـام و  ييفضـا  يزير ون در ارتباط با برنامهيف کنفدراسياز وظا يکي

ـ ها است کـه ا  کانتون ييفضا يزير مشارکت در برنامه توانـد از   ين اقـدام در درجـه اول مـ   ي

 يرسـاختا  يهـا  ب طرحيد و تصوييق تأيفوق و سپس از طر يگذار ق چارچوب قانونيطر

  ).۳و۱، صص ۲۰۰۴، 1يموگل( يون حاصل گرددها توسط کنفدراس کانتون

  2ريزي سوييس راهنماهاي سياست برنامه

ـ ر است برنامهيس ين راهنمايا ـ بـه موجـب ارز   ۱۹۹۶در سـال   يزي  ياز  رونـدها  يابي

است که  ين راهنما گزارشيا. س مطرح شده استييموجود توسط دولت سو يتوسعة شهر

ل مـرتبط بـا   يفدرال در مسـا  يها استيابعاد و س يو سازگار ير هماهنگرا به منظو ياصول

 . فراهم آورده است يزير برنامه

تـوان اذعـان    يمـ  ييفضـا  يزيـ ر ن راهنماها در برنامـه يا يريکارگ ج بهيدر ارتباط با نتا

با وجـود مشـکالت حـل     شکل گرفته و ۱۹۹۶ياست در سال ن سينکه ايداشت، با وجود ا

جمله   مورد توجه قرار گرفته که از آن يمطلوب يها است توسعهين سياساس ااد، بر ينشده ز

 يساز ميتصم يندهايون، بهبود فرآيکارگرفته در سطح کنفدراسه است تجمع بيتوان به س يم

هـا و   ان مسـؤوالن فـدرال، کـانتون   يش ارتباط و مشارکت ميجهت شدن، افزا به موجب هم

ـ موارد مطرح در ا ). ۱۲-۱۰،صص ۲۰۰۴ ،ييبولتن فضا(ها  اشاره نمود  کمون ن راهنماهـا  ي

 :ل استيدر سطح شهر و روستا به شرح ذ

  يشهر ينواح

 يمراکز شهر يو نوساز ي، شامل بازسازيشنهاد شده در سطح مناطق شهريپ يراهنما

ـ  ين، محدود کردن پراکنش شـهر يزم يمنطق يتر بر کاربر شيد بيو تأک نظـم و بنانهـادن    يب

متفـاوت   يهـا  از شهرها با اندازه يا ک شبکهيبه  يابي دست يبرا يشهر -روستا  يها شبکه

از  يکـ يموضـوع تـراکم    يدر ارتباط بـا منـاطق شـهر   . است) کوچک و متوسط يشهرها(

را " گـزارش تـراکم  " ۲۰۰۱است که به دنبال آن دولـت فـدرال در سـال     يموضوعات اصل

 يها استيمرتبط با تراکم شامل س يها استياز س يا ن گزارش گستردهيمنتشر نمود که در ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Muggli 
2 . Swiss Planning Policy Guidelines 
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  .است آورده شده يطيو مح يونقل، اجتماع فضا، حمل

  ييروستا ينواح

ن يـي تع ييمنطقه روسـتا  ۴۰ يرا برا ييها ، نقشيين راهنماها در سطح مناطق روستايا

ـ فعال يژه در همـاهنگ يـ دار و به طـور و يدر آنها بر توسعه پا يد اصلينموده که تأک  يهـا   تي

بـه عنـوان   . و محدود نمودن پـراکنش اسـت   يعيطب ياندازها حفاظت از چشم و يکشاورز

 يو صـنعت در نـواح   يتمرکـز بازرگـان   يهـا  يژگـ يتللنـد بـا و  يم ييه روستاينمونه، در ناح

ـ يمناسب بـه خطـوط ر   يبا دسترس ييروستا و ممانعـت از گسـترش پراکنـده و شـدت      يل

رشـد روسـتا بـه عنـوان      يهـا  تش فرصـ يهمچون افـزا  ياهداف ين کشاورزياستفاده از زم

. ف شده استيف کردن پراکنش تعريو تعر يت زندگيفي، حفظ کييروستا يها گاه سکونت

    .توان مشاهده نمود يرا م ييه روستايدنبال شده در چهار ناح يها يل استراتژيدر جدول ذ
  اهداف سياسي  ها ويژگي  نواحي روستايي

  ميتللند

)Mittelland(  

ني و صنعت در نواحي تمرکز بر بازرگا -

  .آهن روستايي با دسترسي خوب به راه

هاي  پراکنش و استفاده باال از زمين -

  .کشاورزي

 .افزايش پتانسيل رشد در روستاها -

 .حفظ کيفيت زندگي -

  .گي توقف پراکنش و پراکنده -

  منطقه جورا

)Jura region(  

برمبناي صنايع کوچک و متوسط  -

  .يعي جذابمقياس همراه با مناظر طب

 . محدود کردن توسعه - 

هاي طبيعي براي توريست و  استفاده از زيبايي -

  .هاي تفريحي طبيعي فعاليت

  پري آلپ

)Pre-Alps(  

داراي نواحي کشاورزي، اما در فشار  -

توسعه با اهداف صنعتي، سکونتي و 

  .توريست

 .حفظ تنوع بيولوژيک -

 .فراهم وردن تسهيالت فراغتي در طبيعت -

 .اي  ها در مراکز منطقه بهبود زيرساخت -

هاي ارتباط  ونقل عمومي و سيستم بهبود حمل -

  .تلفني

  )Alps(آلپ 

باال بودن تنوع طبيعي، ميراث فرهنگي  -

 .و مناظر سنتي

  .باال بودن قابليت براي توريست -

بهبود شرايط زندگي در روستاهاي کوهستاني از  -

ي روستاهاي هايي برا طريق فراهم آوردن سيستم

 .کوچک

 .هاي کشاورزي کوهستاني حفظ مناظر و زمين -

محدود کردن پراکنش در مناطق توريستي و 

  .کاهش ترافيک ناشي از توريست

  راهنماها يبرمبنا ييروستا ينواح يبرا ييها ياستراتژ: ۲جدول شماره 

  ).ريزي فضايي اداره فدرال سوييس در برنامه: (منبع

  



  ۶۵  ريزي فضايي در كشور سوييس رسي سلسله مراتب نظام برنامهبر

 
 يک سو در معرض گسترش حومه شهرها هسـتند و از سـو  يز ا ييروستا ين نواحيا

واقـع   ييرون از مناطق روستايکه در ب يت کشاورزيمربوط به فعال يها ساختمان% ۲۵گر يد

ل اسـتفاده  يمنجر به تبد ييت روستايو جمع يکشاورز يها تياند، به جهت کاهش فعال شده

 يصـنعت  يهـا  تيـ سـم، فعال يتوره، يمسکن ثانو(شده است  ير از کشاورزيآنها به اهداف غ

ن يـ مجـاز از ا  يهـا  نوع استفاده ۱۹۹۶ن شده سال ين تدويلذا در قوان...). و يسبک و تجار

ـ ر برنامه(ده است يها مشخص گرد ساختمان س، ييون سـو يكنفدراسـ  يتوسـعه اقتصـاد   يزي

   ).۹۱و  ۸۸صص  ،۲۰۰۲

  سيياست تمرکز در سويس

را در جهـت کمـک بـه حـل      ياصـول  ون اقـدامات و يکنفدراسـ  ۲۰۰۱ان سـال  يدر پا

ن يـ ون در اياصول کنفدراس. به کارگرفت يت از مراکز شهريمشکالت و فراهم آوردن حما

  :کند که عبارتند از يرا دنبال م ينه سه هدف اصليزم

 .ها و امنيت شهري بايد افزايش يابد جاذبه: اول −

ـ بـا حما  يستم عدم تمرکـز شـهر  يجاد و حفظ سيا يبرا يهر تالش: دوم − ت متقابـل و  ي

 .د به کار گرفته شوديمختلف با يمکمل از شهرها با اندازه و عملکردها

ـ  يتوسـعه شـهر  (موجـود   يمرزها از يرشد تمرکز در بخش بزرگ: سوم − ـ با) يدرون د ي

ـ ، برنامـه ر يل محليبه دال يافتن پراکنش شهريرا ادامه يحفظ گردد؛ ز  يو اقتصـاد  يزي

 .نامطلوب است

ان مسؤوالن يو مشارکت م يهمکار يديعنصر کل ۲کشور است در ين سيتحقق ا يبرا

 يضـرور ) يو عمـود  يو مشارکت افقـ  يهمکار(در سطوح مختلف و در داخل هر سطح 

  ). ۱۵و۱۳، صص۲۰۰۴، ييبولتن فضا. (است

  يرات مليبا تأث ييها ه طرحيته

    1ااروپ ييطرح توسعه فضا

  :کند يال مرا دنب يهدف اصل ۳مطرح شده و  يفرامل ين طرح در سطحيا

 ،ييروستا يان شهر و نواحيد ميک ارتباط جديجاد يو ا يچند مرکز يک توسعة شهري −

 ،ييتمام مناطق اروپا يها برا رساختيبه ز يمساو يدسترس −

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Euripean Spatial Development Perspective (ESDP) 
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 ،يعيو طب يفرهنگ  راثيح ميت صحيريمد −

د و به موجب يس برقرار گردييه اروپا و سوياتحاد يان کشورهاين اهداف مشترک ميا

قرار گرفتنـد، بـه    ييمنسجم اروپا يک شبکه شهريس در ارتباط با ييسو يهان طرح شهريا

ت متقابـل از  يـ و حما ياقتصـاد  يهـا  تيک شبکه گسترده از فعاليگر، شهرها در يعبارت د

ــدي ــدند يک ــع ش ــه(گر واق ــر برنام ــعه اقتصــاد يزي ــ يتوس ــويكنفدراس ، ۲۰۰۲س، ييون س

  ). ۹۲و۹۱صص

   1ارهينآپر در منطقه يا منطقه يزير برنامه -

اندازهاي شهري، حفظ  اين طرح به جهت کنترل پراکنش شهري و حفاظت از چشم

. نقل عمومي تهيه شده است و نواحي طبيعي، نواحي کشاورزي، حفظ زمين و توسعه حمل

و  k.m۲۱۵۱۸ اي با  منطقه( براي مشارکت در منطقه آپرارهين ۲۰۰۲اين طرح در سال 

تا از  ۵منطقه تعريف شده که  ۲۶مبناي اين طرح که بر . است) ميليون نفر ۵جمعيت 

 ).۳و۲، صص۲۰۰۸پابلو، . (هاي مديريتي در کشور سوييس واقع شده است اين طرح

 
 
 
 
  

  

  

 
  

  

  

 
  سييکشور سو يف شده برايتعر يها و طرح  ت منطقهيموقع: ۵ر شماره يتصو

 )٢٠٠٨پابلو، : (منبع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Upper Rhine 
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  )يا منطقه(در سطح کانتون  ييفضا يزير برنامه

. ريزي فضـايي هسـتند   ها مسؤول فعلي تهيه برنامه برمبناي متن سازمان فدرال، کانتون 

  :گيرد، عبارتند از ريزي فضايي انجام مي ها در ارتباط با برنامه اقداماتي که در سطح کانتون

 ريزي فضايي و مقررات ساخت و ساز برنامه

هـايي در ارتبـاط بـا     اصـول تر اشاره گرديد، قانون فدرال تنها شامل  طور که پيش همان

گردد، لذا در سطح کـانتون ، مسـؤوالن    ريزي فضايي است و قوانين در آن مطرح نمي برنامه

وظيفه دارند که به وضع، تصويب و اجراي قوانيني با توجه به اصول مطرح در قانون فدرال 

  . بپردازند

ررات ساختماني ريزي فضايي در سطح کانتون، تدوين مق يکي از اقدامات مطرح برنامه

  . باشد سازي عمومي، مقررات ساخت جاده و مقررات زمين مي همچون مقررات ساختمان

 طرح ساختاري کانتون

است که لـزوم   1ريزي فضايي در سطح کانتون طرح ساختاري از ابزارهاي اصلي برنامه

کننده آن است که چطـور و چـه    اين طرح مشخص. مطرح شد ۱۹۷۹تهيه اين طرح از سال 

طرح ساختاري يک نتيجـه  . گام اقدامات عمومي که اثر فضايي دارند، بايد به انجام برسندهن

ها نبوده، بلکه اين طرح فرآيندي بـراي ادغـام و    آل در قلمرو کانتون کلي از يک شرايط ايده

و در يک نقشه محتواي طرح ساختاري مشـخص   بودههدايت مراحل بعدي توسعه فضايي 

نقـل عمـومي، نـواحي     و اي ساختاري ممکن است بر شبکه حمـل ه طرح. شود و تعريف مي

ايـن  . متمرکز شود... هايي براي دفع فاضالب و   حفاظتي بااهميت در سطح کانتون و سايت

و  ،هاي مختلف همچون طرح توسـعه شـهري   طرح ترکيبي از متن و نقشه است و از بخش

سال يکبار مـورد   ۱۰ها هر  اين طرح. تشکيل شده است... انداز و طرح حمل و نقل و چشم

تـوان   در ارتباط با اهداف اين طرح مي). ۵و۴، صص۲۰۰۴موگلي، (گيرند  بازنگري قرار مي

هـاي مسـؤوالن    جهت کردن تمام فعاليت به استفاده اقتصادي از نواحي با زمين محدود،  هم

وح اشـاره  ها با اثرات فضايي و توسعه مطلوب فضايي در تمام سط ها و کمون فدرال، کانتون

 ).۹۵، ص۲۰۰۲ريزي براي توسعه اقتصادي كنفدراسيون سوييس،  برنامه(نمود 

) ۹۷، ص۱۳۸۷نيـومن،  (رسـد   ها توسط شوراي فـدرال بـه تصـويب مـي     طرح ساختاري کانتون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Structure Plan 
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کـه بـا ايـن     هاي ساختاري و اصالحات بعـدي آنهـا را در صـورتي    ترتيب که شوراي فدرال طرح بدين

هـاي همسـايه کـه اجـراي      ويژه به آن دسته از وظايف کنفدراسيون و کانتون بهقانون مغايرت نداشته و 

تصـويب ايـن   . رسـاند  باشد را بـه تصـويب مـي     آنها در سازماندهي سرزمين اثر دارد، توجه کافي شده

سـازد   آور مـي  هـاي همسـايه الـزام    ها را براي مقامات فدرال و کـانتون  طرح توسط شوراي فدرال طرح

ها هر چهار سال يکبار دفتر فدرال را از وضع کارهاي مربوط به طـرح   کانتون). ۱۰۷،ص۱۳۸۴توفيق، (

ها بخواهند طرح سـاختاري خـود    سازند و اگر کانتون ساختاري و تغييرات مهم مطالعات پايه مطلع مي

  .را اصالح يا تغيير دهند بايد موضوع را به اطالع دفتر فدرال برسانند

  بررسي نواحي پرخطرريزي کاربري زمين و  برنامه

کوههاي آلـپ، ايـن کشـور يکـي از منـاطق       به دليل قرارگيري کشور سوييس در رشته

لـذا در  . اسـت ... لرزه، سيالب، بهمن و جريانات باد شديد و  مستعد خطراتي همچون زمين

ها،  بندي سيالب هاي خطر و منطقه هاي محدوده ها موظف به تهيه نقشه قانون فدرال، کانتون

به منظور محدودنمودن توسعه در نواحي مستعد خطر هستند، به عبـارتي ديگـر،   ...  بهمن و

 اي و محلي تهيه نماينـد  هاي خطر را در مقياس منطقه نواحي با خطر باالي طبيعي بايد نقشه

  ).۶۵و۶۱، صص1سازمان جهاني(

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  خطر ين نواحييتع يها از نقشه يا نمونه: ٦ر شماره يتصو

 )همان: (منبع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . WMO (world meteorological organization)  
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  )محلي(ها  ريزي فضايي در سطح کمون برنامه

ريزي فضايي  گيرد و در قالب اقدامات برنامه ها انجام مي از اقداماتي که در سطح کمون

هاي کـاربري زمـين بايـد قـانون      طرح. و طرح کاربري زمين است  گيرد، تهيه برنامه قرار مي

سـاختاري را در نظـر     ر طـرح ريزي فضايي و پيشنهادات و الزامـات موجـود د   فدرال برنامه

بـه  . هـاي سـاختاري اسـت    تر از طرح ييلي جزيهاي کاربري زمين خ  مقررات طرح. بگيرند

ايـن  . هاي بايد استانداردهاي قانون محيطي نيـز درنظرگرفتـه شـود    عالوه در تهيه اين طرح

، وسـاز  کنند و در درجه نخسـت نـواحي سـاخت    ها شيوه استفاده از زمين را تعيين مي طرح

و شيوه استفاده آتـي آنهـا را تعيـين     ساختهنواحي کشاورزي و نواحي حفاظتي را مشخص 

  ).۱۰۷، ص۱۳۸۴توفيق، (نمايند  مي

هـا فـراهم آوردن سـرمايه بـراي زيرسـاختارهاي زمـين        يکي ديگر از اقدامات کمـون 

ـ    ساختماني است که معموالً مالکان زمين . دها در فراهم آوردن اين امکانـات مشـارکت دارن

ساخت و ساز در نواحي بيرون از نواحي مجاز براي ساخت و ساز بايد با توجه بـه قـانون   

  .فدرال صورت بگيرد

ها مسؤوليت تهيه طرح کاربري زمـين را برعهـده دارنـد، ولـي بايـد بـه        اگرچه کمون

هـاي سـاختاري    که در طـرح  هاي ساختاري در سطح باالتر خود توجه کنند، به طوري طرح

در ارتبـاط بـا شـيوه    . شـود  ريزي کاربري زمين مشـخص مـي   نيازهاي برنامه پيشالزامات و 

ها را بـراي   ها دستورالعمل ها بايد به اين نکته اشاره نمود که کانتون ها و کمون ارتباط کانتون

بـه   .)۹۷ص  ،۱۳۸۷نيـومن،  (نماينـد   هاي آنها را تصـويب مـي   ها تهيه نموده و برنامه کمون

امات کانتون مسؤول تصـويب طـرح کـاربري زمـين و اصـالحات آن      که يکي از مق  ي طور

که اين مقام وظيفـه مطابقـت طـرح را بـا طـرح سـاختاري مصـوب         طوري ه خواهد شد، ب

و با تصويب طرح از سوي مقام کـانتون، توجـه بـه ايـن طـرح بـراي        داشتهشوراي فدرال 

  ).۱۱ص  ،۱۳۸۴توفيق، (شود  آور مي همگان الزام
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است که تأکيـد   ۱۹۶۹ريزي فضايي در سوييس قانون اساسي فدرال در سال  رنامهپايه ب

ريزي فضـايي ايـن کشـور بـه      اقدامات برنامه. بر خودفرماني محلي و اصل دموکراتيک دارد

و ) اي منطقـه (، کـانتون  )ملـي (موجب نحوه تقسيمات سياسي آن در سه سطح کنفدراسيون 

قـانون فـوق، کنفدراسـيون تنهـا مسـؤوليت       شـود و بـه موجـب    انجـام مـي  ) محلي(کمون 

ريزي فضايي و تدوين طرح ويژه مرتبط با مسايل ملي را داشـته و   گذاري براي برنامه قانون

ها به ارايه يک راهنما يا طـرح سـاختاري و واگـذاري مسـايل      تر کانتون در يک سطح پايين

هاي اجرايي  رين سطح به طرحت ها نيز در پايين ها را به عهده دارند و کمون اجرايي به کمون

  .ريزي کاربري زمين خواهند پرداخت همچون طرح برنامه

ريـزي فضـايي در سـطح کنفدراسـيون شـامل تـدوين        به طور کلـي، اقـدامات برنامـه   

ها از طريق تصـويب   ريزي فضايي کانتون  گذاري، ادغام و يکپارچگي برنامه چارچوب قانون

ريزي سوييس در سطح شهري و  اهنماي سياست برنامهها، تهية ر هاي ساختاري کانتون  طرح

هـاي بخشـي مـرتبط بـا      هـا و اسـتراتژي   هاي با تأثيرات ملـي  و طـرح   اي، تهيه طرح منطقه

تصويب قانون اجرايـي   ،ريزي فضايي در سطح کانتون اقدامات برنامه. اقدامات فدرال  است

، تهيـه طـرح   )ات سـاختماني ريـزي فضـايي و مقـرر    برنامه(ها براساس قانون فدرال  کانتون

ريـزي و مشـارکت و همکـاري بـا دولـت فـدرال در        ساختاري  به عنوان ابزار اصلي برنامه

ريزي فضايي که در سطح کمون  اقدامات برنامه. ريزي فضايي است اقدامات مربوط به برنامه

 .شود گيرد، شامل تهيه طرح کاربري زمين مي انجام مي
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