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 8991 تْار ،88 ؽوارٓ هح٘ط، پاٗذارٕ ٍ جغزاف٘ا

 91-99 صص.

 ایران در پایتخت سامانذهی های اولویّت تعیین و بررسی

،  ،تٟشٖا دا٘ـٍبٜ ،فبساث٣ پشد٤غآٔب٤ؾ ػشص٥ٔٗ،  اػتبد٤بس - *ا٥ٔ٢شٜ ٔحٕذ  ا٤شاٖتٟشٖا

، تٟ ،تٟشٖا دا٘ـٍبٜ فبساث٣، پشد٤غ ،ػشص٥ٔٗ آٔب٤ؾ اسؿذ وبسؿٙبع - فتح٣ ا٥ٔش  ا٤شاٖشٖا

 ا٤شاٖ ٢، دا٘ـٍبٜ پ٥بْ ٘ٛس،س٤ض٢ ؿٟشٝاػتبد٤بس رغشاف٥ب ٚ ثش٘بٔ - ا٥ٔش٤بٖ ػٟشاة

، ا٤شاٖ دا٘ـٍبٜپشد٤غ فبساث٣، ، ػشص٥ٔٗ آٔب٤ؾ اسؿذ وبسؿٙبع - پش٥٘بٖ حبتٓ ، تٟشٖا  تٟشٖا

 

 21/2/1395 پذٗزػ:  20/9/1394 ٍصَل:

 چک٘ذُ
 کٌاَى  تاا  ؽذُ هَجة اٗزاى، ؽْزعاسٕ الگَٕ ٍ پاٗتخت ٌَاىػ تِ تْزاى تؼذّده هؾکالت ٍ هغائل

 گازدوٍرٕ،  جارٕ، پضٍّؼ اس ّذف تٌاتزاٗي ؛ؽَد ارائِ اٗي ؽْز عاهاًذّٖ تزإ هختلفٖ رٍٗکزدّإ

 اٗاي  اعات.  اٗازاى  در پاٗتخات  عاهاًذّٖ راّکارّإ تزٗي هٌاعة گشٌٗؼ ًْاٗت در ٍ تٌذٕ دعتِ

ٕ  رتثِ هٌظَر تِ ؽذًذ. ٕتٌذ گزٍُ دعتِ پٌج در ٍ وٍرٕگزد اعٌادٕ هطالؼات طزٗك اس راّکارّا  تٌاذ

ٖ  ّإ ّشٌِٗ ،ٕاثزگذار حجن اجزا، عزػت اجزا، لاتلّ٘ت هؼ٘ار ّفت اس ،وًْا  هالحظاات  کوتاز،  اجزاٗا

ُ  عٌجٖخثزُ ٍ هزاتثٖعلغلِ تحل٘ل تکٌ٘ک ،هح٘طٖ سٗغت ٍ ٖاهٌّ٘ت ٍ ع٘اعٖ التصادٕ،  اعاتفاد

ٖ  در ػاهال  يٗتاز  اّوّّ٘ات پز ػٌَاى تِ اجزا لاتلّ٘ت هؼ٘ار ،پضٍّؼ ّٕا افتِٗ اعاط تز ؽذ.  عااهاًذّ

ّٗت تزت٘ة تِ ذّٖعاهاً ّإ گشٌِٗ يٗتز هْن ّوچٌ٘ي ؽذ. ؽٌاختِ پاٗتخت  ٌذ:ّغت ؽزح تذٗي اٍَل

ٕ  رل٘ة ّإ لطة تمَٗت ٍ اٗجاد عزسهٌٖ٘، رٍٗکزد ،ٖٗتوزکشسدا تْزاى، ؽْز درًٍٖ عاهاًذّٖ  تازا

اًتماال پاٗتخات، اگزچاِ در     ًظ٘از  راّکارّا تزخٖ اعت وى اس حاکٖ تاٗجً پاٗتخت. اًتمال ٍ تْزاى

ٖ  تَعّاط  گاّٖ چٌذ اس ّزتؼذادٕ اس کؾَرّإ جْاى اجزا ؽذُ ٍ ّوچٌ٘ي   اٗازاى  در افازاد  اس تزخا

 چاَى  الذاهاتٖ ،ػکظ تِ ٍ ً٘غتٌذ ِهَجّ خثزگاى ًظز اس چٌذاى ؽَد هٖ هطزح ع٘اعتوذاراى ٍٗضُ تِ

ٖ  هٌااطك  عاٗز تِ وى کارکزدّإ اس تزخٖ اًتمال ٍ تْزاى ؽْز دهَجَ ٍضؼّ٘ت عاهاًذّٖ  ،عازسهٌ٘

ّٗت در ُ  هَفّك چٌذاى دً٘ا، کؾَرّإ اغلة در پاٗتخت اًتمال تجارب ّوچٌ٘ي دارًذ. لزار اٍَل  ٍ ًثاَد

هجاذّدا  تاا    ً٘اش  جذٗاذ  پاٗتخت حتّٖ ٍ دّذ پاعخ پ٘ؾ٘ي پاٗتخت در هَجَد هؾکالت تِ ًتَاًغتِ

ِ  اٗاي  در تٌااتزاٗي  ؛اعت ؽذُ هَاجِ ثلٖل پاٗتخت هؼضالت ٖ  ٌْادپ٘ؾا  ،همالا هاذٗزاى ٍ   ؽاَد  ها

 ،تفکّاز  اٗاي  تاا  ٍ کٌٌذ پ٘ذا هؾغَلٖدل پاٗتخت اًتمال تفکّز تِ اٌٗکِ اس ت٘ؼ ،کؾَر گذاراىع٘اعت

ٖ  تا ؛دٌّذ لزار غفلت هَرد را تْزاى ؽْز هؾکالت  ضاوي  ،تْازاى  ؽاْز  هغاائل  ػو٘اك  ؽٌاعااٗ

ّٗت کارکزدّإ تؼ٘٘ي تِ غثتً ،ؽْز درًٍٖ عاهاًذّٖ  ًواٌٗذ. الذام توزکشسداٖٗ هٌظَر تِ دار اٍَل

 .تْزاى ؽْز پاٗتخت، عاهاًذّٖ، ،AHP تکٌ٘ک ،ي٘عزسه ؼٗوها :کل٘ذٕ ٍاصگاى
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 E-mail: mirehei@ut.ac.ir       09126985397 ٔؼئَٛ: ٤ٛ٘ؼٙذ٠ .*
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 مهمقدّ 
 و مدرنیسدم جریدان در راناید گدرفتن قدرار محصدول ،تهدران کالنشدهر رشدد ویژهبه ایران، در ینشینشهر گسترش

 ناپدییرجددایی جدز  نابسامانی تولید که نکته این به تیعنا با همچنین ،است امروز به تا پهلوی دوران از داریسرمایه

 عندوان بده تهدران ویدژهبده ها،کالنشدهر ةامروز هاینابسامانی از بخشی بنابراین ،(4991 )تبریزی، است داریسرمایه

 ریزیبرنامده ضدف  .اسدت ایران در کارا و روشن یابرنامه بدون داریسرمایه و مدرنیسم گیار حاصلِ ،کشور پایتخت

 بده تهدران کالنشدهر (.4 )شدکل اسدت شدده ایران و تهران در زیادی مسائل آمدن وجود به سبب مختل  سطوح در

 بدا اخیدر یهاهدهد در ندامتوازن و بداال تراکم شهری، عمودی و افقی ةتوسف و رشد رویه،بی و باال مهاجرپییری دلیل

 و محیطدی تدوان گدرفتن نظدر در بدون ففّالیّت و جمفیّت باالی تراکم .است شده گریبان به دست فراوانی مشکالت

 اسدت تهدران در مختلد  مسدائل هجملد از گوناگون عملکردهای با ارتباط در مدیریتی کارآمد نظام نبود و اکولوژیک

 (.4991 همکاران، و )بافرانی

 حدلّ مفتقدنددپژوهشگران  از بفضی که آنجا تا است خطیر و عمتنوّ پیچیده، بسیار تهران، مسائل حلّ بدون شک 

 ابفداد و کشدور توسدفة مشدکالت حدلّ به باید تهران مسائل برای .نیست ممکن تهران درون از فقط تهران مشکالت

 ربسدیا نیدزملّی  بُفد در ای،منطقه بُفد بر عالوه تهران مشکالت (./ ال 4991 یزدی، )پاپلی پرداخت سرزمینی آمایش

 اسدت. داده اختصاص خود به را کشور کلّ جمفیّت %42 بر بالغ 4992 سال در تهران، استان زیرا ،است اهمّیّت قابل

 جهدت لدیا ؛اسدت بیدرقیبد تقریبداً، نیز دیگر هایبخش تمامی در کشور، سیاسی پایتخت بر عالوه تهران همچنین

 بدرای فیزیکدی و انسانی منابع مدیریت و کنترل در هندگان،دتوسفه و ریزانبرنامه نقش تهران، اوضاع به دادن سامان

 طدول در، بنابراین (؛0222 ،4رینسبورگ وان و )بوتس است برخوردار بسیاری اهمّیّت از مردم هاینیاز به ییپاسخگو

 درویدژه بده کشدور، در تمرکزگرایدی از ناشدی مشدکالت و مسدائل به مختل  پژوهشگران، گیشته هایدهه و هاسال

 تمرکزگرایدی بدارزیان اثرات از اندکی بتوانند شاید تا اند.نموده مختل  راهکارهای ارائة در سفی و اندبرده یپ یتختپا

 .شودیم اشاره تحقیقات این از برخی به ادامه در بکاهند. را پایتخت در

 
 (/ الف8939 يزدي، پاپلی :منبع) پايتخت مشکالت و مسائل از برخی .8 شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Botes & Van Rensburg 
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 سداختار در حدد از بدیش تمرکزگرایدی از ناشدی را تهدران مشدکالت نیدز (/ ب4991) یزدی پاپلی ،ستارا این در 

 بدرای شددهتفرید  مأموریدت بده تهدران، در ییتمرکزگرا علل ،وی نظر از .داندیم ایران یجمفیّت - اداری – سیاسی

 دو بدین حائدل نقشی بتواند که ضفی  کشوری :گرددیبرم اوّل جهانی جنگ از بفد انگلستان، و روسیه سوی از ایران

 آنجدا از و وارد تهدران بده روزانه 4990 سال در که نفری 112.222 از که دهندمی نشان هایافته کند. بازی را قدرت

 از بداالیی حجدم ةدهنددنشدان کده انددآمده اداری مسدائل پیگیدری یدا مأموریت برای %6/00 حداقل اند،شده خارج

 تیحداکمیّ غیدر اختیدارات و وظدای  از بخشی که نمایدمی پیشنهاد پایان در وی ،است راتادا به حضوری مراجفات

 مأموریدت ،سدال 1 ظدر  کده آیدد عمدل بده اقدداماتی همچنین شود، واگیار هاشهرستان و هااستان به هاوزارتخانه

 حدلّ بدرای تمرکززدایدی حدلّراه بدر دیدتأک بدا نیدز (4991) نیاحافظ .یابد کاهش %62 تا تهران به دولتی کارمندان

 از انتقداد بده محقّد  سدسس اسدت؛ پرداختده بسیط، نظام یک عنوان به ایران حکومتی نظام شرح به تهران مشکالت

 در اسدت. پرداختده کنندمی قانونی اجرایی، و اداری نظام در را تمرکزگرایی که کشور اساسی قانون در مختلفی اصول

 تفدوی  کشدور، گیریتصدمیم نظدام در تمرکززدایدی اساسدی، قدانون اصالح و زنگریبا راهبردهای ةارائ به نیز پایان

 عددالت تضدمین سدرمایه، و پول جریان بهینة مدیریت و فضایی توزیع دولتی، و حکومتی ساختار در دارمفنی اختیار

 دولدت و حکومدت پرهیدز ،جمفیّدت رشد و حرکات به بخشیتناسب و سازیهماهنگ کشور، در فضایی - جغرافیایی

 تصداعدی افدزایش مندابع، تزرید  عددم قدانونی الزام کشور، ارتباطی و فضایی ساختار تفدیل ،یگریتصدّ از مرکزی

 زدایدیتراکم و تمرکززدایدی راستای در نامرتبط، و غیرضروری هایففّالیّت انتقال خدمات، و گیاریسرمایه هایهزینه

 است. پرداخته تهران از

 ةلمسدئ بررسدی صددد در وی .دانددیمد دیگدری رویکردهدای در را تهدران مشدکالت حلّراه (4991) پورجمفه 

 نشدان بده ایشدان توجّه است. پایداری مفانی و مفهومی هایریشه بر تأکید با ،پایدار توسفة رویکرد با تهران کالنشهر

 در نظدر تجدیدد سدت.ا گردیدده مفطو  شهری ةمنطق در پایدار ةتوسف مفهوم یریکارگبه برای چارچوب یک دادن

 اکولدوژی و شدهری فضدای سیسدتم ،شدهری منطقدة و شدهر سیسدتم در تفادل ،شهری موضوعات و شهر به نگرش

 و فضدایی و اجتمداعی انسدجام بنددی،منطقه ،تهدران( شدهری )منطقدة منطقده - شدهر ،غیرمتمرکز تمرکز ،طبیفی

 است. شده رائها پایان در که است راهبردهایی جمله از مردمی مشارکت یدهسازمان
 از تهدران شدهری مددیریت رفدتبرون راه (4991) راسدتی و ثانی اسکندری ،یادشده هایپژوهش سایر برخال  

 سدازمان )شامل فرایندی محلّی، اجتماع ةتوسف ،ایشان نظر از د.ندانمی محلّی اجتماعات ةتوسف را موجود هایچالش

 کنندد.می ایجداد شانهمحلّ در زندگی کیفیّت ارتقای برای حلّیم مردم که است کردن( اعمال و نمودن تسهیل دادن،

 یسدازظرفیّت لیدقب از اقدداماتی بدرای را خدود بایدد شدهری مدیریت که یابندمی دست مهم این به پایان در ایشان

 هایفرآینددد سددازینهادینه ،محلّددی اصددلی کنشددگران یتوانمندسدداز و آمددوزش توسددفه، گیریتصددمیم در مشددارکت

 سازند. آماده مشارکتی ةشیو به اجرایی مدیریت و جمفی و شورایی گیریتصمیم

 و دولدت مدردم، میان متقابل و مفنادار ارتباط نیازمند شهری پیشرفت و ساماندهی که دهدمی نشان باال مباحث 

  وظدای نیترثمربخش و نیترعاجل با را خود حکومت که است آن مستلزم خوب حکمرانی همچنین ؛است حکومت

 هدایشدکل تمدام در مددنی جامفة با نزدیک همکاری یفنی این .شود تجهیز منابع و هاتوانایی از فراتر و کند محدود

 افدرادی بدا نیدز و خودیداری به موسوم هایففّالیّت میهبی، هایدسته غیردولتی، هایسازمان ،محلّی هایگروه با آن،

 و دارندد کمدک بده نیداز کده افرادی میان هاییشبکه خواهندمی یا هستند، جمفی کاالهای تأمین بهبود خواهان که

 عندوان بده را «شدهری خدوب حکمروایدی» رویکدرد امدروزه ،رو ایدن از .کند ایجاد هستند، یاری به مایل که کسانی
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 ةبهیند سداماندهی نآ حاصدل کده انددنموده مفرّفدی مدیریت اعمال شیوة پایدارترین و نیترنهیهزکم ،نیتراثربخش

 انسدجام برقراری و واحد سرزمین یک با مردمی بین اتّحاد ایجاد ،اساس این بر .(0221 ،4کمسان و )دکر است ریشه

 و سیاسدی اقتددار و نفدو  اشداعه، اصدلی مرکز ،خوب پایتخت یک و است ملّی پایتخت یک کارکرد ترینمهم دولت،

 .(486 :4981 ،0)کوهن است فرهنگی

 یاگونده به است شده انجام مختلفی اقدامات هاپایتخت به دادن سامان و تقویت یبرا ،دنیا مختل  هایکشور در 
 و هسدتند شددهمنتقدل هدایپایتخت ةنموند لیلونگو، و آستانا آنکارا، اند.کرده پایتخت انتقال به اقدام اوقات گاهی که

 انتقدال از (.0229 ،9)کمسبدل ندهسدت اشددهبن ندو از هاییتختاپ هجمل از نیودهلی و آباداسالم کانبرا، برازیلیا، آبوجا،
 راه تنهدا تواننمی را سیاسی پایتخت انتقال اامّ است، آمده دست به یتفاوتم نتایج دنیا مختل  هایکشور در پایتخت

 هداینظام هدایکارکرد یتجلّد محدلّ عندوان بده هداپایتخت .دانست پایتخت رد ففّالیّت حجم کاهش و تمرکززدایی
 موضدوعی جدید محلّ برای یابیمکان و انتقال پایتخت، تغییر موضوع و برخوردارند یتوجّه قابل مّیّتاه از اجتماعی،
 هایدهده طدی دیگدر هایکشدور از بسدیاری مانند نیز ایران ،میان این در آید.می شمار به تاریخی ةسابق با و مرسوم

 در پایتخدت انتقدال امّا ؛است نموده پایتخت انتقال و تغییر به اقدام مرحله چندین در و نبوده دور روند این از گیشته
 رو پدیش یهدایندوآور و محیطدی تغییدرات آن، بر حاکم هایارزش ایران، کالن ساختار به توجّه با باید حاضر عصر

 تمدام بلکده را، منطقده و اسدتان تنهدانده تهران مشکالت که آنجا از (.4966 رحیمی، و )نوبری گردد اثبات و بررسی
 نیدز محیطیزیسدت و اجتمداعی فرهنگدی، سیاسدی، اقتصادی، هایبخش در تهران است. کرده خود درگیر را کشور
 شدهر خدود بدر اثرگیاری از جدای نیز پایتخت ساماندهی مبحث است. آورده وجود به یتفدّدم مشکالت کشور برای

کلّیّدة  در تهدران نفدو  قلمدرو زیدرا یارد،گدمی اثر غیرمستقیم و مستقیم طور به کشور کلّ بر اطرا ، مناط  و تهران
 ابفداد بده بایدد تهدران مشکالت حلّ برای، بنابراین ؛است کشور کلّ فرهنگی( سیاسی، اجتماعی، )اقتصادی، ها،بخش
 بررسدی نیدز ملّدی فددبُ از را تهران مشکالت و مسائل و داشت ویژه توجّه کشور کلّ همچنین و آن سرزمینی آمایش
 بده بخشدینظدام و ساماندهی اقدامات شامل و بوده راهکار سازگارترین نبالد به سرزمین آمایش، بطهرا این در نمود.
توسدفة  گیریجهدت تریناصدلی تددوین اسداس بدر کده اسدت محلّدی یا ملّی اقتصادی - اجتماعی - طبیفی فضای

 تلفید  و تنگناهدا و مواندع و هداقابلیّت و امکانات ها،بازتاب تفیین و ملّیتوسفة  به باال از نگاه یک در کشور تبلندمدّ
 ایدن از ؛(4961 ،)توفید  اسدت ایمنطقه و بخشی بین نگیهماه و اقتصادی هایبخش با برخورد در فوق فرایند دو
 دارد وجدود پایتخدت سداماندهی بدرای که راهکارهایی شودیم تالش یادشده رویکرد به توجّه باپژوهش،  این در، رو

 شود. ارائه تهران ساماندهی برای روش نیترمناسب ،نخبگان و ینتخصّصم نظرات زیابیار با و شده استخراج

 هاروش و مواد
 یجمفیّتد تمرکدز بیشترین که است ایران پایتخت عنوان به ناتهر شهر پژوهش، این در ةمطالف مورد مکانی ةمحدود

 جمفیّدت کدلّ برابر در تهران شهری ةوعمجم جمفیّت ،4961 سال در ،(0 )شکل است جغرافیایی حوزة این در ایران
 چدده کشددور در گیاریسددرمایه از %10 ،4961 سددال در .(4966 ،رحیمددی و نددوبری) اسددت بددوده %49/46 کشددور
 ارزش کدلّ %16 ،سدال همدان در اسدت، شدده انجدام تهران شهری ةمنطق در ،خصوصی چه و دولتی گیاریسرمایه
 دارد قدرار تهدران شدهر در کشدور صدنفتی هدایکارگاه %12 .اسدت دهبو تهران در کشور ةافزود ارزش %80 و کاالیی

 .(4991 همکاران، ونژاد حاتمی)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Dekker & Kempan 

2- Cohen 

3- Campbell 
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 ايران در شهرها یجمعيّت توزيع و مطالعه مورد منطقة .2 شکل

 همچندین اسدت؛ تحلیلدی - توصدیفی تحقیقدات ندوع از ،ماهیّدت بده و کداربردی هد  لحاظ به حاضر پژوهش 

 کده اسدت بدوده صورتبدین تحقی  یندفرا است. شده انجام میدانی هم و یاکتابخانه ورتص به هم هاداده گردآوری

 پایتخدت ساماندهی مختل  راهکارهای آوریدگر به نسبت موجود مختل  منابع مبنای بر و اسنادی مطالفات با ابتدا

 نفدر 41 با مشورت با ،ادامه در (.4 جدول) شدند بندیدستهکلّی  گروه 1 در راهکارها این سسس و شد اقدام ایران در

 0 داشدتن نظدر در و شددند( انتخداب قضاوتی گیرینمونه روش به که مربوطه حوزة در تخصّصم )اساتید خبرگان از

 اکسدسرت افزارنرم و 4یمراتبسلسله گرتحلیل تکنیک مبنای بر شدهیطرّاح پرسشنامة از گیریبهره و (4 جدول) مفیار

 شد. اقدام راهکارها یبندرتبه به نسبت 0چویس

 در گیریتصدمیم بدرای سداده، و قدوی منفطد ، اسدت روشدی ی،مراتبدسلسدله تحلیل فرایند است  کر به الزم 

 در ابتددا ،روش ایدن سدازد.می مواجده مشدکل با را هاگزینه بین انتخاب متضاد، گیریتصمیم هایمفیار که شرایطی

 یناوّلد اسدت. داشدته مختل  علوم در یتفدّدم هایکاربرد ا کنونت و گردید پیشنهاد 9ساعتی ال توماس 4962 سال

 اهددا  آن در کده است بررسی مورد موضوع از یمراتبسلسله ساختار یک ایجاد ی،مراتبسلسله تحلیل فرایند در قدم

 وزن ةاسدبمح ،یمراتبدسلسدله تحلیدل فرایندد در بفد مرحلة شود.می داده نشان آنها بین ارتباط و هاگزینه مفیارها،

 و هاگزینده نهدایی امتیداز ةمحاسدب ها،گزینده وزن ةمحاسب وجود(، صورت در زیرمفیارها )و مفیارها (،اهمّیّت )ضریب

 مقیداس از امتیدازدهی بدرای اینکه مهم نکتة (.4962 )زبردست، شودمی شامل را هاقضاوت منطقی سازگاری بررسی

 (.0 )جدول است شده استفاده ساعتی ایدرجه نه

 نتايج
 صدورت بده کهاست؛ امّا پژوهشی  شده ارائه مختلفی راهکارهای، اخیر یهادهه طی ایران در پایتخت ساماندهی برای
و  تحقید  و هدد  ایدن بدا اسدت. نشده انجام، نماید یبنداولویّت و بندیدسته، استخراج را راهکارها اینهمة  جامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- AHP 

2- Expert Choice 

3- Thomas L. Saaty 
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 8631 بهار ،81 ، سال ششم، شمارةو پايداري محيط جغرافيا 04
 

 ایدران در پایتخدت سداماندهی مختلد  هایگزینه نخبگان با همصاحب در همچنین مختل ، اسناد و منابع در بررسی
 تمدامی همدراه بده اصدلی گدروه پدنج هدر ،9 جددول در اند.شدده بندیتقسیم اصلی گروه پنج به در و شد استخراج
 تهدران، شدهر دروندی سداماندهی پدژوهش، ایدن در اصدلی هایگزینه یا هاگروه است. آمده آنها با مرتبط هایگزینه

، بفدد مرحلدة در هستند. پایتخت انتقال و سرزمینی رویکرد تهران، برای رقیب هایقطب تقویت و ایجاد یی،اتمرکززد
 مقددار یفندی آنهدا اولویّدت ترتیدب که گردیدند بندیاولویّت نخبگان بین مهپرسشنا توزیعبا  پژوهش مفیارهای ابتدا

 است. آمده 9 شکل در درصد به مفیار هر اثرگیاری

 استفاده مورد يهامعيار و هاينهگز .8 جدول

 هاگزينه

 تهران شهر یدرون ساماندهی .4
 ییتمرکززدا .0
 تهران برای رقیب هایقطب تقویت و ایجاد .9
 سرزمینی رویکرد .1
 پایتخت انتقال .1

 هامعيار

 اجرا قابلیّت .4
 اجرا سرعت .0
 یاثرگیار حجم .9
 اقتصادی مالحظات .1
 یامنیّت و سیاسی ظاتمالح .1
 محیطیزیست مالحظات .8
 کمتر اجرایی یهانهیهز .0

 ساعتی روش به گذاريارزش .2 جدول

 ارزش
 )نمره(

 توضيح j به نسبت iة مقايس وضعيّت

 ندارند. هم به نسبت یارجحیّت یا و دارد برابر اهمّیّت j به نسبت i شاخص 4یکسان ترجیح 4
 است. ترمهم کمی j به نسبت i شاخص یا گزینه 0حمرجّ کمی 9
 است. ترمهم j به نسبت i شاخص یا گزینه 9حمرجّ  خیلی 1
 است. j از بیشتری خیلی ارجحیّت دارای i ةگزین 1حمرجّ  زیاد خیلی 0
 نیست. j با مقایسه قابل و ترمهم مطلقاً j از i ةگزین 1حمرجّ  کامالً 9

 بینابین 0-1-8-6
 i بدرای 9 از ترپدایین و 0 از زیدادتر یاهمّیّتد بیدانگر ،6 مدلالً دهدمی نشان را بینابین یهاارزش
 است.

 
 درصد به هاگزينه بر معيارها از هرکدام تأثير .9 شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Equally Preferred 
2- Moderately Preferred 
3- Strongly Preferred 
4- Very Strongly Preferred 
5- Extremely Preferred 
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 ونها با مرتبط اوّليّة هايگزينه تمامی و اصلی هايگزينه .9 جدول

 (اوّليّه) مرتبط هايگزينه هابنديدسته 

 هاگزينه

 ساماندهی

 شهر یندرو

 تهران

 تفدری  ،یسدازبرج افدزایش و تهدران شدهر عمدودی ةتوسدف ،یسدازمسکن و همحلّد – سازیشهرک الگوهای در تغییر

 بده ویالیدی از مسدکن الگدوی تغییدر کالنشهرنشدینی، بسدترهای و پایه ایجاد نشینی،کالنشهر فرهنگ آموزش ها،خیابان

 قبدول جدیدد، هایشهرک ةتوسف و ایجاد منوریل، ایجاد هوایی، ونقلحمل ةتوسف زیرزمینی، ونقلحمل ةتوسف ،یاکاشانه

 سیاسدی سدازماندهی در نظدر تجدیدد دولت، توسّط تهران ساماندهی برای (تومان میلیارد هزار چند) ضروری هایهزینه

 ،ملّدی هدایرسدانه و پدرورش و آمدوزش توسّدط برتر هاییفناور از استفاده آموزش و یسازفرهنگ تهران، استان در فضا

 در محلّدی نهادهدای اجرایدی و یتخصّص توان تقویت ،(بحران مدیریت ،ونقلحمل ،ستیزطیمح) شهری مدیریت وحدت

 در قاطفیّدت شدهری، مهدمّ هایگیریتصدمیم در مدردم دادن مشدارکت نظارتی، نقش تلبیت و سیاسی و اقتصادی امور

 کداربری تغییدر تهدران، شدهر زیباسدازی فرسوده، هایبافت ایاحی تهران، کالنشهر به مربوط راهبردی هایگیریتصمیم

 کارمنددان تیدمأمور کداهش ،(محدوری حضدور جایه ب بودن محور کار) دولت کارمندان جهت دور راه از اشتغال اراضی،

 بدازار نقدش کداهش ،(الکترونیدک دولدت ةتوسف) دولتی تدابیر توسّط ادارات به مردمی مراجفات کاهش تهران، به دولتی

 .هاشهر دیگر نفع به تهران در گیاریسرمایه هایمزیت و ملّی

 تمرکززدایی

 و هداپادگان خدروج تهران، از هادانشگاه خروج ،(هااستان مراکز) تهران از خارج به هاسازمان و هاوزارتخانه از بخشی انتقال

 در تهدران شدهر هدایففّالیّت و امکاندات شپخد تهدران، از کوچک صنایع و هاکارگاه خروج تهران، در بزرگ نظامی مراکز

 و ایحاشدیه هایاسدتان در یگیارهیسرما و تهران از تمرکززدایی به خصوصی هایشرکت تشوی  کشور، هایاستان دیگر

  و تدددریجی انتقددال تهددران، شددهر پیرامددون شددهرهای در (درمددانی و آموزشددی سددتادی،) مراکددز برخددی توزیددع مددرزی،

 در تهدران بده مربدوط یهداطرح و اقددامات ها،ففّالیّت تمامی یاجرا تهران، در مستقر الزم غیر واحدهای شدةکارشناسی

 تقویدت مشداوران، گدروه توسّط پایتخت ساماندهی و تمرکززدایی جامع طرح ةتهیّ سرزمین، آمایش طرح یک چهارچوب

 بده هاوزارتخانده یتیحداکم ریدغ یداراتاخت و وظدای  از بخشدی یواگیار شغلی، - اداری تمرکززدایی ،تمرکززدایی تفکّر

 .تمرکززدایی فرآیند در مرکزی دولت بخشیتفادل ها،شهرستان و هااستان

 تقویت و ایجاد

 هایقطب

 برای رقیب

 تهران

 شدهرهای تقویدت میلیدونی، و بدزرگ شدهرهای کالنشهرها، ةتوسف کشور، سطح در ایمنطقه هایقطب تقویت و توسفه

 و شدرق محورهدای ةتوسدف بده یجدّ توجّه مختل ، هایکالنشهر بین دیگر ارتباطی خطوط و هاراهرگبز گسترش میانی،

 .غرب

 رویکرد

 سرزمینی

 شدهری هایزیرسداخت در گیاریسدرمایه ،(عمدان دریای و فارس خلیج) جنوب جزایر و بندری - ساحلی مناط  ةتوسف

 و صدنفتگران از حمایدت ،(هوایی و یشهر نیب خطوط مترو، ،آهنراه) هاراه شبکة گسترش ،ونقلحمل هایشبکه ویژهبه

 هایریزیبرنامده و گیاریسیاسدت طرید  از کوچدک شدهرهای تقویدت و توسدفه محدروم، هایاستان در تولیدکنندگان

 دولدت توسّدط اسدتراتژی تددوین مناسدب،فاصدلة  بدا بدزرگ شهرهای پیرامون جدید شهرهای احداث ،محلّی و ایناحیه

 ششدم برنامدة در کشدور هایاسدتان تمدامی ةجانبدهمده ةتوسدف و ساماندهی سرزمینی، عدالت ةتوسف یندافر در مرکزی

 تهران. به مهاجرت از جلوگیری جهت (4991–4999)

 مربوطه هایکارکردکلّیّة  و سیاسی - اداری پایتخت انتقال پایتخت انتقال

 در را آنهدا رتبدة 1 شکل که شدند بندیاولویّت ،مفیار هر تأثیر به توجّه با و ینتخصّصم نظر اساس بر هاگزینه سسس
 دهد.می نشان مفیارها تکتک اساس بر و هاگزینه دیگر مقابل

 بحث
ها دارد و در اوّلین نگاه، مرکز تجمّع قدرت سیاسدی و اقتصدادی دولدت اسدت پایتخت، نقشی اساسی در زندگی ملّت

برای پایتخت، آن شهر از زوایای گوناگون رشد کدرده و بده واسدطة تجمّدع  (. به مح  انتخاب محلّی0221، 1)راوات
 (. در کشور ایدران نیدز طدی قدرن0222، 2یابد )داشرقدرت در یک محل، آثار جغرافیایی و اقتصادی عمیقی بروز می
 ر، باعدثرویة جمفیّت در تهران در طول چندد دهدة اخیدجمفیّت و امکانات در تهران شده است. افزایش سریع و بی
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 معيارها تکتک اساس بر هاگزينه بنديرتبه .9 شکل

 سدبب مسدائل این تمامی است. شده امکانات و منابع بر آمدن فشار و خدمات کیفیّت آمدن پایین ها،تراکم رفتن باال

 ،آن عتبد بده کده اسدت شده کشور در مهم و مرزی نقاط از بسیاری شدن خالی و تهران در هاآلودگی میزان افزایش

 گونداگونی هدایاهر امدروز بده تدا ایدران در پایتخدت بده دادن سدامان برای .ندازدیب خطر به را کشور امنیّت تواندمی

 است. شده پیشنهاد

 بدر شددند. بنددیرتبه و بندیدسدته و گدردآوری گونداگون راهکارهدای ،پژوهش این در شد اشاره که گونههمان 

 هاندهیگز سدایر بده نسدبت تمرکززدایدی و دروندی سداماندهی راهکارهای یهاگروه آمده؛ عمل به یهایبررس اساس

 کمتدرین دارای دیگدر هایگزینده به نسبت تهران شهر یکیزیف یسامانده ةگزین که یاگونه به دارند اولویّت و برتری

 از سدرزمینی، رویکدرد و تهران از زداییتمرکز هایگزینه به نسبت البتّه .است باالتری اجرایی قابلیّت و سرعت هزینه،

 تهدران شدهر دروندی سداماندهی همچندین دارد. قدرار تریپدایین سدطح در محیطیزیسدت مالحظات رعایت لحاظ

 گزیندة کده اسدت حدالی در ایدن کندد. بدرآورده را نظدر مدورد سیاسدیِ مالحظدات تمرکززدایدی، ةانداز به تواندمین

 در تهدران از تمرکززدایدی و دارد شدتریبی اریاثرگدی حجدم ،فیزیکدی سداماندهی بده نسدبت ،تهران از تمرکززدایی

 دارد. برتری هاگزینه دیگر بر نیز اثرگیاری حجم و سیاسی زیستی، مالحظات مفیارهای

 مجمدوع در (.1 )شکل است شده پرداخته آنها مقایسة به ،تمرکززدایی و ساماندهی یهانهیگز نزدیکی به توجّه با 

 ارجحیّدت دارای و بکشدد خدود سدمت بده را برتری %02 به نزدیک است توانسته یفیزیک ساماندهی مفیارها، تمامی

 دروندی سداماندهی لدیا اسدت؛ ناچیز بسیار ،گزینه دو این بین اختال  که پییرفت بایستی ،وجود این با است. نسبی

ط توأمدان صدورت بده بایسدتی ،پایتخدت از تمرکززدایدی منظور به اقداماتی همراه به تهران شهر  و دولتمدردان توسدّ

 دو ایدن بده توجّده دیّمؤ نیز جهانی تجارب و ایران نظیر کشورهایی اتواقفیّ .گیرند قرار توجّه مورد کشور ریزانبرنامه

 و تمرکزگرایدی وضدفیّت دربدارة خود گزارش در ملل سازمان که یاگونه به ؛ندهست تمرکززدایی راهکار ویژهبه گزینه

 شدمال و اندهیخاورم منطقدة در محلّی حکومت سیستم است، مفتقد آفریقا شمال و خاورمیانه منطقة در تمرکززدایی

 ،کدل در اسدت. محلّدی سدازمان و تمرکززدایدی از شدکلی باشدد مستقل محلّی حکومت از نوعی آنکه از بیش آفریقا

، خددماتارائدة  بدرایویدژه به ،هابخش بیشتر برای ت و است تمرکزگرا تشدّ به منطقه در عمومی مدیریت سیستم

 ایدن از تبفیدت بده محددود محلّدی و یامنطقده یهاحکومت نقش و  شودمی گیریتصمیم مرکزی حکومتتوسّط 
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 بدر تمرکزگرایدی خطرنداک بسدیار و منفدی اثرات و پیامدها به توجّه با (.8 :0226 ،4ایلماز و )توسون است دستورات

 .(4991 همکاران، و زادهابراهیم) است جهانی روند کی به شدنلیتبد حال در تمرکززدایی امروزه کشورها، پیکرة

 پایتخدت سداماندهی در بیشدتری اهمّیّت که ایگزینه تمرکززدایی، و فیزیکی ساماندهی از بفد ها،یافته اساس بر 

 بده نسدبتامّدا  اسدت، گرفتده قدرار هدااولویّت مسدوّرتبة  در سرزمینی رویکرد هرچند .است سرزمینی رویکرد دارد،

 انتقدال و تمرکززدایی گزینة به نسبت، این برکند؛ افزون  رعایت را زیستی مالحظات تواند،می بهتر درونی دهیسامان

 چندد هدایپایتخت بدرای ریزیبرنامده زیدرا؛ کندد رعایدت را اقتصادی هایصرفه و مالحظات تواندمی بهتر، پایتخت

 انتقدال بده اقددام کده کشدورهایی بدین از، واقدع در .داشدت خواهد دنبال به را یآورسرسام هایهزینه نفری میلیون

 همکداری و توسدفه )سدازمان کنندد هزینده مطلدوب طدور بده اندتوانسدته پیشرفته هایکشور فقط اندکرده پایتخت

 اسدت. آن اقتصدادی مالحظات، ایران در پایتخت ساماندهی مفیارهای ترینمهم از یکی، بنابراین ؛(0221 ،0اقتصادی

 خواهندد دنبدال بده را برابری هایهزینه تقریباً رقیب، هایقطب تقویت و ایجاد گزینة با مقایسه در نیسرزمی رویکرد

 دارد نسدبی برتری ها،مفیار سایر در سرزمینی رویکردامّا  کنند،می رعایت را سیاسی مالحظات اندازه یک به و داشت

 (.8 )شکل شود بیشتری توجّه آن به هاریزیبرنامه در باید و

 
 معيارها اساس بر تمرکززدايی و فيزيکی ساماندهی هايگزينه ةمقايس .1 شکل

 
 سياسی مالحظات و اجرايی يهزينه هاي،معيار اساس بر هاگزينه ةمقايس .6 شکل
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 ،تهدران بدرای رقیدب هدایقطب تقویدت و ایجداد است گرفته قرار بررسی مورد تحقی  این در که دیگری ةگزین 

 بدرای ،ملدال عنوان به ؛است شده دنبال دنیا مختل  کشورهای در تا کنون رویکرد این .است آن هب ساماندهی جهت

 اینکده یدا شدد؛ رقیدب قطب هشت توسفة و یطرّاح به اقدام م،دوّ انیجه جنگ از پس پاریس، ةندیفزا رشد با مقابله

 انددافتهی گسدترش و رشدد تشددّ بده هداقطب ایدن و شده ایجاد رقیب یهاقطب برلین، با رقابت برای نیز آلمان در

 قدرار هدااولویّت چهدارم ةرتبد در گزینه این ،ینتخصّصم نظر اساس بر ،جاری پژوهش در (.4991 ،نوحدانی )احمدی

 کمتدر را اقتصدادی و سیاسی محیطی،زیست مالحظات کند،می مطالبه را زیادی اجرایی هایهزینه زیرا ؛است گرفته

 اثرگدیاری حجدم همچنین .(1 )شکل کندمی رعایت سرزمینی رویکرد و تمرکززدایی ،درونی ساماندهی هایگزینه از

 ایجداد کده برد یاد از نباید البتّه دارد. شدهاشاره ةگزین سه به نسبت تریپایین اجرایی قابلیّت و کمتر رقیب هایقطب

 رویکدرد بده نسدبت تهدران دهیسدامان فرایندد در بیشدتری اجرایدی سدرعت ،تهدران برای رقیب هایقطب تقویت و

 دارد. سرزمینی

 پایتخدت مشدکالت و مسدائل از بتواند ایمنطقه هایقطب تقویت شاید کرد اشاره بایستی ،راهکار این با رابطه در 

 حاضدر، حدال در اینکده وجدود بدا .اسدت ایمنطقده هایقطب به تهران مشکالت و مسائل انتقال مفنی به امّا ؛بکاهد

 مقیاسدی در امّدا ند،هسدت روروبده تهران در موجود مسائل بیشتر با تبریز و اصفهان مانند موجود ایمنطقه هایقطب

 هدایقطب تقویدت و ایجداد ،پدژوهش ایدن در ینتخصّصدم کده دهددمی نشان چهارم ةرتب در گرفتن قرار ترکوچک

 تهدران مشدکالت و مسدائل از سدتنکا در سدرزمینی، رویکرد و تمرکززدایی ،فیزیکی ساماندهی ةانداز به را ایمنطقه

 یجددّ اعتمدادیبی شاید ،واقع در ؛(4991 )زارع، دانندمی جدید نقاط به تهران مسائل قالانت را آن و اندندانسته کارا

 ایدن از شدده ارائده تجارب که ایگونه به ؛دانست دنیا در رشد قطب نظریّة موفّقیّت عدم ،را ایده این به نظرانصاحب

 شدکا  نظیدر - یانددهیفزا مشدکالت ایجداد و رشدد یهاقطب موفّقیّت عدم از حاکی جهان مناط  اغلب در نظریّه،

 کننددمدی ایجاد کشور مناط  سایر و خود برای هاقطب این که است - شهری – روستا یهامهاجرت و فقر طبقاتی،

 (.029 :4960 سناجردی،رجبی  و یزدی )پاپلی

 ةگزیند وزندی ةمقایس در است. پایتخت انتقال به مربوط گرفتهصورت یهایبندبهرت در اولویّت آخرین نهایت، در 

 و اولویّدت فاقدد هدامفیار تمدامی در و هاگزینده تمامی برابر در پایتخت انتقال دیگر، هایگزینهکلّیّة  با پایتخت انتقال

 مربوطده هدایکردکار و اداری - اسدیسی پایتخت انتقال منظور البتّه که پایتخت انتقال (.0 )شکل باشدمی ارجحیّت

 گیشدته یهادهده طدی کشدور دولتمردان توسّط شدهمطرح راهکارهای نیترمهم و نیتریجدّ از راهکار این - است

 .است شده سنجیده اولویّت ترینضفی  عنوان به - بوده

 زمدان هدر است. شده بدیلت مجامع از برخی بحث به هاستسال تهران از کشور سیاسی مرکزیت انتقال، واقع در 

 چدون مباحلی گیرد.می خود به یتریجدّ حالت نیز بحث این شودمی نمایان پیش از بیش تهران شهر مفضالت که

 یهدایآلدودگ و هیدرویبد گسدترش کالنشدهر، ایدن شهروندان به یرسانخدماتدشواری  تهران، شهر جمفیّت انفجار

 اسدت. انداختده نقداط سدایر بده تهدران از مرکزیت تغییر فکر به را برخی که است ییهاتعلّ جمله از محیطیزیست

 نیدز، و... آموزشدی بهداشدتی، رفداهی، متفددّد امکاندات شدغلی، یهافرصدت کشور، مهمّ ادارات و هاوزارتخانه تمرکز

 مرکزیدت انتقدال حدال هدر بده امّدا ؛است شده آن شهریة منطق و تهران به مهاجرت و جمفیّت رشد باعث همچنان

 اسدت بدوده نیدز هادولت از برخی، دغدغة دیگر شهرهای به تهران از، انقالب از پس سالةسی دوران طول در سیاسی

 وزارت سرپرسدت کده شد مطرح نهم دولت در موضوع این بارآخرین نرفتند. پیش نیز آن نزدیکی تا گاهچیهالبتّه  که

 و اشدتغال مسدکن، تقاضدای حجدم کداهش بدرای مطدرح یهاندهیگز از یکدی عندوان بده پایتخدت انتقدال از کشور

  راهکدار ایدن کده دهددمدی نشدان تحقی  این نتایج با همگام جهانی تجارب امّا داد؛ خبر تهران ففلی یهاتیمحدود
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 01 ايران در پايتخت ساماندهی هاياولويّت تعيين و بررسی
 

 
 هامعيار تمامی در هاگزينه ساير با پايتخت انتقال ةگزين وزنی ةمقايس .7 شکل

 تفددادی اندد،نبوده راضدی خود پایتخت موجود وضع از که مختلفی ایکشوره که ایگونه به نیست کااتّ قابل چندان

 هاکشدور ایدن تمدامی بدرای کده انددکرده پایتخدت انتقدال بده اقددام آلمان و استرالیا برزیل، پاکستان، ترکیه، مانند

 ؛(0221 راوات،) دکند بدرآورده را الزم انتظارات نتوانسته موارد بیشتر در و است داشته دنبال به را بسیاری هایهزینه

تواندد ( مدی0221 ،4)کدوری مالزی مانند کشوری در دیجیتال عصر در آن هوشمندکردن و پایتخت ساماندهی ،البتّه

 باشد. اتیاطاّلع و ارتباطی هایاوریفنّ ةگسترد نفو  به توجّه با ایران برای الگوی خوبی

 در جمفیّدت کداهش سدبب پایتخدت انتقدال کده دهددمی نشان خوبیبه  نیز کشورها دیگر تجارب ،وجود این با 

 اسدتراتژیک، هدفی شده: پایتخت انتقال موجب کشورها این غالب در که هدفی ترینعمده است. نشده اوّلیّه پایتخت

 از برخدی مکدانی موقفیّت است کافی است. بوده ملّی قلمرو کلّ به نسبت پایتخت به دادن مرکزیت الخرهاب و یامنیّت

 کشدورها ایدن اتّفداق بده قریب اکلریت در .دهیم قرار توجّه مورد کشورشان ملّی قلمرو با رابطه در را ساب  مراکز این

 کده پاکسدتان و برزیدل کشدور دو اسدتلنایبه است. نبوده یکالنشهر مفاصر ضالتمف اثر در کشور مرکز انتقال قصد

 اصدطالح بده یدا و یجمفیّتد تمرکدز ةمسدئل ابد کددامهیچ کشورها، این ةبقی هستند، یجمفیّتپر هایکالنشهر دارای

 اسدترالیا، کشدورهای ،ملال عنوان به ؛(4969 )داودی، اندنبوده مواجه جمفیّت ةرویبی و حد از بیش رشد با ،امروزی

 در جهانندد. منداط  ترینجمفیّتکم از مساحتشان به نسبت مفموالً اند؛داده تغییر را پایتختشان که قزاقستان کانادا،

 مفاصدر یکالنشدهر مفضدالت اثر بر پایتخت انتقال شوندیم محسوب جمفیّتپر که هم ناپاکست و برزیل هایکشور

 نبدوده اندد،مواجه آن بدا توسدفه،درحال ،دیگدر تفبیدر به یا و یافتهنتوسفه به مفرو  کشورهای اخیر هایدهه در که

 قطدب و شدهر ینتدربزرگ عندوان بده باشدد،ن چده باشدد پایتخدت چه تهران که کرد فراموش نباید ،ضمن در است.

 یهادسدتگاه حضدور کده داشدت نظدر در بایدد همچنین دارد؛ را خود تابیّجیّ کشور دانشگاهی و اقتصادی صنفتی،

 ضدمناً زند. رقم آن برای را کنونی پایتخت مشکالت تواندیم که نمایدمی تابیّجیّ ایجاد نیز جدید پایتخت در دولتی

 شدهری شدد؛ خدواهیم مواجده شهر یتیّهویب مشکل با ،شود منتقل آنجا به پایتخت و شود هساخت جدید شهری اگر

 ةابقسد هوجد در اتنهدهند کده است شهری ژنریک شهر که حالی در و... یزیربرنامه فاقد ،تیّهویب تاریخ،بی ،انیبنیب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Corey 
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 زادهابدراهیم) رودیمد تحلیل یزن ساکنانش اخالقی، و فرهنگی اجتماعی، شخصیت نظر از بلکه شهری بافت و تاریخی

 (.4991 همکاران، و

 اشداره پایتخدت انتقدال ةزمیند در خدویش مطالفدات در (4994) رحیمدی و ندوبری ،موفّ ندا تجارب ابطه بار در 

 حیدات و زنددگی بدر ایمالحظده قابدل تدأثیر جدیدد هایپایتخت ساخت مطالفه، مورد کشورهای همه که کنندمی

 انتقدال ةمسدئل بندابراین ؛اسدت سداخته متفادل و داده کاهش حدودی تا را رشد آهنگ فقط و نداشته قدیم پایتخت

 و فدوری هایضدرورت از کیدچیهد گشدایگره کده اسدت مبداحلی جمله از کنونی شکل به دیگر مکانی به پایتخت

 بده شدودمدی وصیهت کشور گیرانتصمیم و انریزبرنامه به لیا (؛4991 ،)رشنو ستین کالنشهر این در جاری مشکالت

 جداری پدژوهش یهاافتدهی و جهدانی تجدارب کده گونههمان پایتخت، انتقال موضوع برای هزینه و زمان صر  جای

 شود. تمرکز داراولویّت یهانهیگز سایر به بایستی (6 شکل) دهدمی نشان

 گيرينتيجه
 شدوند.مدی واقع یجدّ توجّه مورد همواره دنهست هادولت نمایشگاه و ویترین و حکومت مقرّ اینکه دلیل به هاتختیپا

 .اندداشدته مناسب پایتختی ایجاد در سفی ایرانی یهاحکومت تاریخ، طی در و نیست مستلنی قاعده این از نیز ایران

 ایدن بدا .انددنموده ترمناسدب شدهرهای بهآن  انتقال یا و جدید پایتخت ساخت به اقدام، تاریخ طی در، اساس این بر

، ادامدة نقدش ایدن حفدظ بدا همچندان شهر این پایتخت، عنوان به تهران انتخاب از سده دو از بیش گیشت با وجود،

 انقدالب از پدس و ارضدی اصدالحات وقدوع از بفد ویژهبه که یاندهیفزا مشکالت دلیل به، وجود این با دهد.می حیات

 سدوق مسدائل ایدن حدلّ جهت یزیربرنامه و تفکّر به را ایرانی دولتمردان و انریزبرنامه است، شده ایجاد تهران برای

 بدرای نیدز متندوّعی بسدیار راهکارهدای آن، مسدائل گسدتردگی و تهدران بزرگدی میدزان به منظور بدین است. داده

 اقددام راهکارهدا این یسنجاولویّت و یبندگروه گردآوری، به کهتا کنون پژوهشی  است. شده ارائه پایتخت ساماندهی

کلّدی  گدروه 1 در و شدده یبندجمع، شدهارائه راهکارهایة یّکلّ، جاری تحقی  در بنابراین ؛است رفتهنگ صورت نماید

 بدودن اجرایدی نظران،صداحبدیدد  از آنهدا نیترمهم که شد گرفته نظر در مفیار 0، سنجش برای شدند. بندیدسته

 رویکدرد تمرکززدایدی، تهدران، شدهر یفیزیکد سداماندهی شدامل ترتیدب بده نیز ساماندهی هایاولویّت است. راهکار

 انتقدال نظیدر اقدداماتی، واقدع در هسدتند؛ پایتخدت انتقدال و تهران برای رقیب هایقطب تقویت و ایجاد سرزمینی،

 شدده مطدرح پایتخدت ساماندهی اصلیگزینة  عنوان به ایرانی سیاسیون و دولتمردان توسّط بارها و بارها که پایتخت

 اسدتقبال بدا چنددان شدد،تهیّه  شهرسازی و راه وزارت توسّط نیز آن یسنجامکان طرح 4989 سال در حتّی و است

 بایسدتی، مقابدل در اسدت. نکدرده اخی مناسبی امتیاز، هفتگانه مفیارهای لحاظ به و است نشده مواجه نظرانصاحب

 است. تمرکززدایی و تهران درونی ساماندهی یهانهیگز راهکارها، نیترمناسب کرد دیتأک

 
 ها(گزينه کارايی )ميزان ايران در پايتخت ساماندهی مختلف يهانهيگز اولويّت .1 شکل
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 کده پایتخدت انتقدال نظیدر ییهانهیگز با یمشغولدل از بیش بایستی که دارند اعتقاد نظرانصاحب نتیجه، این با 

 (4969) داودی ( و4994) یرحیمد و ندوبری (،0221) کدوری (،0221) راوات کده گونههمان نیز آن جهانی تجارب

 و تهدران شدهر مشدکالت شناسدایی فکدر بده اسدت بوده زمینه این در کشورها شکست نشانگر عمدتاً اندکرده اشاره

 در پایتخدت انتقدال زمینة در نیز یموفّق تجارب مفدود البتّه .باشند شهر کارکردهای از برخی خروج و آنها ساماندهی

 - اداری متفداوت سداختار دلیدل بده کارشناسدان اغلدب گدواه بده کده دارد وجود و... ااسترالی آلمان، نظیر کشورهایی

 دلیدل نیتدرمهم باید افزون بر این، ؛نیست مناسب و عملیاتی و اجرایی ایران در تجربه این ایران، سرزمینی و سیاسی

 زیدر شدرح بده آنهدا از برخدی کده دانست شهر این باالی یهاقابلیّت و هاتوان را تهران پایتختی نقش ادامة بر دیتأک

 است:

 کشور. یجمفیّت ثقل مرکز نزدیکی در قرارگیری. 4

 خارجی. تهدیدات مقابل در نسبی امنیّت از برخورداری. 0

 .ایران جغرافیایی پهنة در تهران مناسب بسیار ارتباطی موقفیّت. 9

 .کشور دوی درجه سیاسی یهاکانون و مناط  بر تهران نظارتی موقفیّت. 1

 مناسب. نسبتاً آبی منابع به دسترسی مناسب، وهوایآب زیستی: بنیادهای و هالیپتانس از برخورداری. 1

 شود.می ارائه یرز شرح به پیشنهادهایی آن شدن اجرایی و پایتخت ساماندهی منظور به پایان رد

 آنهدا بنددیاولویّت شدهر، التمشک شناسایی منظور به تهران شهر موضفی و موضوعی طرح اجرای و تهیّه در تسریع 

 .مسئول نهادهای توسّط اثرگیار و جانبههمه اقدامات و

 واحدد و یکسارچده مددیریت اصول رعایت با پایتخت ساماندهی در محلّی و ملّی نهادهای یجدّ هماهنگی و همکاری 

 .شهری

 یسدازمسکن و همحلّد ،یشهرسداز الگوهدای در تغییر گیرند: قرار اولویّت در شرح این به فیزیکی و کالبدی اقدامات، 

 یریدگبهره مونوریدل، یانددازراه در تسدریع زیرزمیندی، ویژهبده عمومی ونقلحمل ةتوسف ،تهران شهر عمودی ةتوسف

 فرسوده. یهابافت از تریاصول و مناسب

 هایرسدانه و پدرورش و آموزش توسّط برتر یهایتکنولوژ از استفاده آموزش و یسازفرهنگ مباحث به بیشتر توجّه 

 مشدارکت ،نظدارتی نقدش تلبیدت و سیاسدی و اقتصادی امور در محلّی نهادهای اجرایی و یتخصّص توان تقویت ،ملّی

 ،تهدران کالنشدهر بده مربدوط راهبدردی هایگیریتصدمیم در قاطفیّت شهری، مهمّ هایگیریتصمیم در مردم دادن

 زیرزمیندی، ونقدلحمدل ةتوسدف ،(محدوری حضدور جایه ب نبود محور کار) دولت کارمندان جهت دور راه از اشتغال

 .تهران منطقة در فضا سیاسی سازماندهی در نظر تجدید نوریل،وم ایجاد هوایی، ونقلحمل ةتوسف

 مالحظدات بایدد بودندد، شدده انتخداب اولویّدت مدیندوّ عندوان بده تهدران از تمرکززدایدی هایسیاسدت که آنجا از 

 گیرد. قرار هادولت کار دستور در همچنین و پایتخت به ساماندهی هایهکارگرو ةبرنام در تمرکززدایی

 پایتخت کارکردهای تمرکززدایی بندیاولویّت و یسنجامکان زمینة در جامع علمی یهایبررس و اقدامات اجرای. 

 فدارس خلدیج) جنوب جزایر و بندری - ساحلی مناط  ویژهبه جمفیّت پییرش و توسفه برای مستفد مناط  توسفة 

 تقویدت و توسدفه محدروم، هایاستان در تولیدکنندگان و صنفتگران از حمایت مرزی، مناط  ةتوسف ،(عمان دریای و

 .محلّی و ایناحیه هایریزیبرنامه و گیاریسیاست طری  از کوچک شهرهای

 منابع

 از برخدی جداییهجابد رگدیاریتأثی میدزان بررسدی (4991) علدی کشدکولی، بداقری میرنجد ؛ موسدوی، عیسدی؛ زاده،ابراهیم
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 .498-481. صص (،14) 40 ،ژئوپولتيک، ایران در پایتخت وضفیّت ساماندهی در تهران شهر کارکردهای

 هماايش مقااتت مجموعاه، آلمان دو اتّحاد از پس پایتخت عنوان به برلین ساماندهی (4991) سیروس نوحدانی، احمدی

 .09-90، صص. پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی

 کالنشدهر در واقفدی تمرکززدایی بسترساز :محلّی اجتماعات ةتوسف ریزیبرنامه (4991) عمران راستی، محمد؛ ،اسکندری ثانی

 .99-14 صص.، پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش مقاتت مجموعه تهران،

 دروندی آمدایش و ساماندهی بر ناظر حظاتمال و هاسیاست راهبردها، (4991) پروانه مهدوی، زهرا؛ غالمرضایی، جمال؛ بافرانی،

 .81-01 صص.، پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش مقاتت مجموعه تهران. شهر 40 منطقه

 مقااتت مجموعاه تهران، از تمرکززدایی برای راهکاری شغلی -اداری تمرکززدایی (/ ال 4991) حسین محمد یزدی، پاپلی

 .01-61 صص. ،پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش

 همدایش، علمدی دبیدر دیددگاه از پایتخدت تمرکززدایدی و سداماندهی همدایش نتایج (/ ب4991) حسین محمد یزدی، پاپلی

 .4-40 صص.، پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش مقاتت مجموعه

 تهران. سمت، انتشارات ،پيرامون و شهر يهانظريّه (4960) حسین سناجردی، رجبی حسین؛ محمد یزدی، پاپلی

، پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش مقاتت مجموعه، تهدران کالنشهر ساماندهی چیستی (4991) جالل تبریزی،

 .61-90 صص.

 شهرسدازی تحقیقدات و مطالفدات مرکز ،ايران وضع با ون انطباق و جهانی ةتجرب سرزمين: ومايش (4961) فیروز توفی ،

 تهران. ایران، مفماری و

 مقااتت مجموعاه مناسدب، رویکدرد ای،منطقده ریزیبرنامه ساماندهی، یا تغییر تهران، کالنشهر (4991) محمود پور،جمفه

 .96-442 صص.، پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش

 ،پایتخدت تلبیدت در ایمنطقده ریزیبرنامده راهکارهدای و راهبردهدا (4991) امین صفدری، امید؛ جامی، حسین؛ نژاد،حاتمی

 .444-408 صص.، پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش مقاتت مجموعه

 مقااتت مجموعاه ایدران، پایتخدت عندوان بده تهدران از زداییتراکم و تمرکززدایی راهبردهای (4991) محمدرضا نیا،حافظ

 .400-491 صص. ،پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش

 از خاار  باه پايتخت اقتصادي و اداري سياسی، مراکز انتقال و يیجاابهج یسنجامکان (4969) مجیدد دسیّ داودی،

 .42918 مسلسلشمارة  مجلس یهاپژوهش مرکز ،موضوع ابعاد مقدماتی بررسی ،8 تهران

 مقااتت مجموعاهتهدران،  کالنشدهر در فضدایی سیاسدی آمدایش بدر رمؤثّ عوامل ژئوپلیتیک ماهیت (4991) اهللنبی رشنو،

 .416-481 صص. ،پايتخت ساماندهی و ايیتمرکززد همايش

 کداهش گزیندة عنوان به پایتخت انتقال ارزیابی و تهران شمال گسل پهنة در زلزله ریسک و خطر بررسی (4991) مهدی زارع،

 .090-018 .صص ،پايتخت ساماندهی و تمرکززدايی همايش مقاتت مجموعهلرزه، زمین ریسک

، 42، زيباا هنرهااي ای،منطقده و شدهری ریزیبرنامده در ی(مراتبسلسله تحلیل فرایند) کاربرد (.4962)اسفندیار  زبردست،

 .49-04 صص.

 و مطالفدات مرکدز ،کشاور سياسای پايتخات انتقال موضوع بر تحليلی گزارش (4966) محمد رحیمی، نازک؛ نوبری،

 تهران. ،1شمارة  شهر دانش تهران، شهر ریزیبرنامه
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