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قٟط ؾیؿتٕی پٛیب اؾت وّٕٖ ٝىطز ؾبذتبضٞبی آٖ پیٛؾت ٝثب  ٓٞزض تٗبُٔ اؾتٔ .سیطیت چٙیٗ ؾیؿتٕی ٚ
ضؾیسٖ ث ٝپبیساضی ٔؿتّعْ ٕٞبٍٙٞی  ٚیىپبضچٍی اؾتٔ .سیطیت یىپبضچ ٝقٟطی ٔفٟٔٛی اؾت و ٝزض ثطاثط
چٙسٌبٍ٘ی ٔطاخٕ ٖٙ ٚبنط ٔساذٌّ ٝط زض حٛظٔ ٜسیطیت قٟطی قىُ ٌطفت ٝاؾت  ٚثب تساٖی ٔفْٟٛ
حىٔٛت ٔحّی زض پی ؾبٔب٘سٞی حٛظٔ ٜسیطیت قٟطی زض چبضچٛة ؾیؿتٕی ٔكرم  ٚخبٕٔ  ٚثب
ٖٙبنطی ث ٓٞ ٝپیٛؾت ٚ ٝیىپبضچٔ ٝی ثبقس .تدطث ٝثؿیبضی اظ وكٛضٞب ٘یع ٌٛیبی ایٗ ٚالٗیت اؾت وٝ
زؾتیبثی ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ٔؿتّعْ ؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی یىپبضچ ٝزض ؾُٛح ٔرتّف ؾیبؾتٍصاضی،
ثط٘بٔ ٝضیعی ،تهٕیٓ ؾبظی ،تهٕیٓ ٌیطی  ٚاخطاؾت .زض ٘ٓبْ ٔسیطیت قٟطی تٟطاٖ ؾبظٔبٖ ٞب ٚ
زؾتٍبٟٞبی ٔتٗسزی ثب ْٚبیف ذبل ذٛز ٖٟس ٜزاض ثركی اظ ْٚبیف ٔسیطیت قٟطی ٞؿتٙس.ایٍٝ٘ٛٙ
ٔسیطیت ٔٙدط ث ٝقىُ ٌیطی اخعای خسا  ٚغبِجب ٔتًبز زض قٟط قس ٚ ٜث ٝزِیُ ٖسْ ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ ایٗ ثرف
ٞب ٔكىالتی اظ خّٕ ٝوبٞف وبضایی ٛٔ ،اظی وبضیٟب ،زٚثبض ٜوبضیٟب ،ایدبز تكىیالت ٖطیى َٛ ٚیُ ازاضی ٚ
غیط ٜضخ زاز ٜاؾت .زض ٘تید ٝثطای یىپبضچٍی ایٗ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔرتّفٕٞ ،بٍٙٞی ّٖٕىطز آٖ ٞب  ٚثٝ
ٖجبضتی یىپبضچٍی ٔسیطیت قٟطی تٟطاٖ ث ٝایدبز ؾُح حىٔٛت ٔحّی ٘یبظ اؾت.
وّٕبت وّیسی ٔ :سیطیت قٟطیٔ ،سیطیت یىپبضچ ٝقٟطی ،حىٔٛت ٔحّی ،تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی
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City is a dynamic system in which structural elements are in continuous
correlation. Managing this system with the goal of achieving sustainable
development requires coordination and integration. Urban Integrated
Management (UIM) is a new concept replacing various interfering
elements in urban management. It emphasizes on local government,
integrating all parties involved in the management of city, to be
reorganized under a specified, comprehensive system. Experiences of many
developed countries indicate that sustainable development is accessible
only through integration in management at all levels; planning, decision
making and implementation. In Tehran, frequent agencies are responsible
for different activities of municipality. This has resulted in formation of
separate and sometimes conflicting, sectors in the city. Lack of
coordination among these sectors result in reduced out-put, parallel
working, multiple tasking, bureaucracy and other problems. The suggested
solution to these problems is integration of responsibilities or, in another
word, creation of local government as a basis for UIM.
Key words: urban management, UIM, local government, urban sustainable
development
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 -1مقدمه :
ٌؿتطـ قٟط٘كیٙی  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٔكىالت ذبل ظ٘سٌی قٟطی ثیف اظ پیف تٛخ ٝث ٝضاٞجطزٞب  ٚچبضٜ
ٞبی ؾٛزٔٙس ضا ثطای ثٟی ٝٙؾبظی ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ يطٚضی ؾبذت ٝاؾت .زض ٔیبٖ ٔٛيٖٛبتی ٕٞچٔ ٖٛحیٍ
ظیؿت قٟطی ،حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی ،ایٕٙی قٟطی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ،یىی اظ ٖٛأُ ثؿیبض ٕٟٔی و ٝتبثیط
فعایٙس ٚ ٜتٗییٗ وٙٙس ٜای ثط ٖٛأُ ؾبظ٘س ٜقٟطی زاضزٔ ،سیطیت قٟطی اؾت و ٝؾبیط اخعا ٖٙ ٚبنط ؾیؿتٓ
قٟطی ث٘ ٝحٛی ٘حت تبثیط آٖ لطاض ٔی ٌیط٘س .زض ٚالٕ إٞیت ٔسیطیت قٟطی ث ٝا٘ساظ ٜای اؾت و ٝپبؾد
ثؿیبضی اظ ٘بپبیساضی ٞبی قٟطی ضا زض اضتمبء ویفیت قیٔ ٜٛسیطیت قٟطی خؿتدٔ ٛی وٙٙس؛ ثَٛ ٝضی وٝ
ثؿیبضی اظ ٌبضقٙبؾبٖ ٔ ٚترههبٖ ٘ ٚیع ٔسیطیبٖ قٟطی ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝضا ٜپبیساضی قٟطی اظ تغییط
ضٚیىطز ٔسیطیت قٟطی ٔی ٌصضز ( ٔحٕسی.) 34 – 33 ،1387 ،
ؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی ثِ ٝحبِ ْٚبیف ّٖٕی ذٛزْٛٔ ،ف ث ٝثط٘بٔٝضیعی  ٚاخطای ثط٘بٔٞٝب َ ٚطحٞبی
تٛؾٕٖٗ ٚ ٝطاٖ قٟطی اؾتٔ .سیطیت قٟطی زض لبِت ٘ٓبْ ثط٘بٔٝضیعی التهبزی ـ اختٕبٖی  ٚحمٛلی حبوٓ
ثطوكٛض ،الساْ ث ٝتٟی ٝثط٘بٔٞٝبی تٛؾٗ ٝقٟطی ثطای ٔٙبَك قٟطی ٔیوٙس  ٚؾپؽ آٖ ثط٘بٔٞ ٝب ضا زض
چبضچٛة ٔدٕ ٖٝٛای یىپبضچ ٝاظ ٘ٓبْ ازاضی  ٚاخطایی ث ٝپطٚغٜٞبی ّٖٕیبتی تجسیُ وطز ٚ ٜثٔ ٝطحّ ٝاخطا
ٔیضؾب٘س ( ضيٛیبٖ.) 51 – 50 :1389 ،
ثس ٖٚتطزیس حٛظٔ ٜسیطیت ،یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٘مف ٞب ضا زض ٔٛفمیت  ٚقىؿت ٞط ؾبظٔب٘ی زض زؾت یبثی ثٝ
اٞساف  ٚا٘دب ْ ْٚبیف ٞطؾبظٔبٖ  ٚؾیؿتٕی ثٟٖ ٝس ٜزاضز ٞ ٚط فٗبِیتی ثسٚ ٖٚخٛز ٔسیطیت ؾبظٔبٖ یبفتٝ
ای و ٝاٞساف  ٚاثعاضٞبی ضؾیسٖ ث ٝآٟ٘ب ضا ٔكرم وٙس  ٚفٗبِیت ٞب ضا ٕٞب ًٙٞؾبظز ،اظ ٔ ٓٞی پبقس  ٚثٝ
ثی ٕ٘ٓی ٔی ٌطایس ( حبفّ ٘یب .) 114 : 1385 ،زض ٚالٕ حتی زض نٛضت ٚخٛز ٔٙبثٕ ،ؾطٔبی ٚ ٝفطنت ٞبی
ٔٙبؾت؛ ثسٚ ٖٚخٛز یه ٔسیطیت وبضأس  ٚپٛیب ٞط ٌ ٝ٘ٛفٗبِیت  ٚالسأی ثب ٔٛفمیت ٕٞطا٘ ٜرٛاٞس ثٛز
( تٛالیی.) 47 :1389،
تٛخ ٝؾبظٔبٖ ٞبی خٟب٘ی ثٔ ٝؿئّٔ ٝسیطیت قٟطی زض ُٔبِٗبت تٛؾٗ ٝزض َی چٙس ز ٝٞاذیط ث ٝآٖ خبیٍبٜ
ٚیػ ٜای زاز ٜاؾت .ایٗ ضٚیىطز ثٚ ٝیػ ٜثب اؾتمطاض ثط٘بٔٔ ٝسیطیت قٟطی 1زض ؾبَ  ٚ 1986ثب ٕٞىبضی ثب٘ه
خٟب٘ی ،ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝؾبظٔبٖ ُّٔٔ ٚ 2طوع ؾى٘ٛت ٌبٟٞبی ا٘ؿب٘ی ؾبظٔبٖ ُّٔ 3حٕبیت ٞبی ضؾٕی  ٚثیٗ
1

- UMP
- UNDP
3
- UNCHS
2

٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئٔ : َٛطیٓ نبِحی
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إِّّی ضا ث ٝذٛز خّت وطز ٜاؾت ) . (Davey,1993ثطاؾبؼ آذطیٗ ٌعاضـ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت قٟطی ،ایٗ
ثط٘بٔ ٝثعضٌتطیٗ وٕه فٙی چٙس ؾبظٔب٘ی زض حٛظ ٜتٛؾٗ ٝقٟطی اؾت.
ٔكىّی و ٝأطٚظ ٜزض پیف ضٚی ثط٘بٔ ٝضیعاٖ قٟطی لطاض زاضز  ،چٍٍ٘ٛی اٖٕبَ ؾیبؾت ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی
پبیساض قٟطی  ٚتطؾیٓ خّٞ ٜٛبی پبیساضی زض قٟطٞبؾت٘ .یُ ث ٝچٙیٗ قطایُی٘ ،یبظٔٙس خٟت زازٖ ثٞ ٝسف
ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی اخطایی ،انالح ٚيٗیت ؾبذتبضٞب ٔ ٚسیطیت ٞبی ٔطتجٍ زض ازاض ٜأٛض قٟطٞبؾت .ث ٝتٗجیط
زیٍط ،ؾُح لبثُ لج ٚ َٛثبالی ضقس التهبزی  ٚاقتغبَ ،پیكطفت اختٕبٖی  ٚحفبْت اظ ٔحیٍ قٟطی خٙجٝ
ٞبی زیٍط پبیساضی قٟطی ضا تكىیُ ٔی زٞس.
اٌط چ ٝأطٚظ ٜضٚـ ٞب  ٚاٍِٞٛبی قٙبذت ٝقسّٕٖ ٚ ٜی ثطای ازاض ٜأٛض قٟطٞب ٚخٛز زاضز ٔ ٚی تٛا٘س زض
ٔسیطیت قٟطی والٖ قٟط ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز ،أب قطایٍ ذبل ؾیبؾی ،التهبزی ،خغطافیبیی  ٚفطٍٙٞی
وكٛضٞبٛٔ ،إ٘ ظیبزی ضا زض ضا ٜوبضثطز ایٗ ضٚـ ٞب ایدبز ٔی وٙٙس .ثطذی اظ ایٗ ٔٛإ٘ ثٔ ٝطحّ ٝی تٛؾٗٝ
یبفتٍی  ،ؾبذتبض التهبز ّٔی  ٚچٍٍ٘ٛی فطایٙس نٗٙتی قسٖ وكٛضٞب ٔطث ٌٛاؾت .قبیس ثتٛاٖ ٌفت وٝ
ٌطٞٚی اظ وكٛضٞبی وٓ تٛؾٗ ٝیبفت ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙتكبث ٝظیبزی ثب ٓٞزاض٘سٚ .الٗیت ایٙؿت و ٝزض ایطاٖ ،زض
ذالَ حسٚز چٟبض ز ٝٞی ٌصقت ، ٝؾط٘ٛقت پبیترت  ٚقٟطٞبی ثعضي زیٍط وكٛض ٚاثؿتٍی قسیسی ثٝ
ٖٛأُ ؾبذتبضی ٔصوٛض پیسا وطز ٜو ٝثٛ٘ ٝث ٝذٛز ایدبز تح ٚ َٛثٟجٛز ٔسیطیت قٟطی ضا زض آٟ٘ب پیچیسٔ ٜی
وٙس (َطح تسٚیٗ  ٚتجییٗ ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه  ٚتطؾیٓ اٍِٛی ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی قٟطزاضی وكٛض .) 96 : 1384 ،
 – 2مببنی نظری :
ٔسیطیت قٟطی ضا ٔی تٛاٖ ؾبظٔب٘ی فطاٌیط  ٚزض ثط ٌیط٘س ٜاخعای ضؾٕی  ٚغیط ضؾٕی ٔٛثط  ٚوبضآٔسی
زا٘ؿت و ٝزض اثٗبز ٔرتّف التهبزی ،اختٕبٖی  ٚوبِجسی حیبت قٟط تبثیط زاض٘س  ٚثب ٔبٞیت چٙس ّٖٕىطزی
زض حٛظ ٜؾیبؾت ٌصاضی ثط٘بٔ ٝضیع ی  ٚاخطا ثط آٟ٘ب ٞؿتٙس تب ث ٝازاضٞ ،ٜسایت ،وٙتطَ  ٚتٛؾٗ ٕٝٞ ٝخب٘جٚ ٝ
پبیساض قٟط ثپطزاظز  ٚافعایف ویفیت ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ  ٚضفب ٜقٟط٘ٚسی ضا ٔحمك ٔی ٌطزا٘ٙس ( ٞبقٕی ٚ
ٕٞىبضاٖ)15 :1390 ،
ٞط چٙس ضٞیبفت ؾٙتی ٔ ٚتسا َٚزض ٔسیطیت قٟطی ثط ٔجٙبی تٕطوعٌطایی زض ؾُح ّٔی  ٚتٕطوعظزایی زض
ؾُح ٔحّی ،ثط٘بٔ ٝضیعی یىپبضچ ٝزض ؾُح والٖ ّٔی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ثركی ٔیبٖ ٔستٓ٘ ،بْ ثؿت ٚ ٝا٘حهبض
َّجب٘ ٝزِٚتی ،السأبت ٚاوٙكی  ٚتٓٙیٓ وٙٙسٚ ٜيٕ ٔٛخٛز ثب اؾتفبز ٜاظ ضاٜحُٞبی فٗؾبالضا٘ ٝاؾتٛاض ثٛز ٜأب
زض ٔمبثُ ،ضٞیبفت ٘ٛیٗ ازاض ٜقٟطٞب ثط تٕطو عظزایی زض ؾُح ّٔی  ٚتٕطوعٌطایی زض ؾُح ٔحّیٓ٘ ،بْ ثبظ ٚ
وثطت َّجی زض خبٔٗٔ ٝس٘ی ،السأبت اثتىبضی  ٚتؿٟیُ وٙٙسٚ ٜيٕ ُّٔٛة ُٕٖ ،اختٕبٖی ٔ ٚكبضوت
فطاٌیط اؾتٛاض اؾت ( ٘ٛثطی  ٚضحیٕی.) 12 : 1389 ،
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آ٘چ ٝو ٝأطٚظ ٜزض ٘ٓبْ ٔسیطیت قٟطی إٞیت ثؿیبض زاضز ،تٛا٘بیی ایٗ ٘ٓبْ زض اُ٘ٗبف پصیطی زض٘ٚی اؾت.
زض ٚالٕ زض قطایٍ و٘ٛٙی  ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝتغیطٞبی ثؿیبض ٔ ٚحیٍ ٘بٔ ٚ ٍٕٗٞتٖٛٙی وٓ٘ ٝبْ ٔسیطیت قٟطی زض
آٖ لطاض زاضز ،ایٗ ٘ٓبْ ثبیس ث ٝضٚـ ثبظ ُٖٕ وٙس  ٚؾبذتبضٞبی ذكه  ٚغیط لبثُ اُ٘ٗبف ضا اظ ذٛز زٚض
وٙس؛ ظیطا ایٗ ٘ٓبْ ثبیس ثتٛا٘س ذٛز ضا ثب ٔحیٍ اَطافف ؾبظٌبض وٙس  ٚيٕٗ حفّ ویفیت ذٛز ،ث ٝتجبزَ پٛیب
ثب آٖ ثپطزاظز ( ؾٗیس٘یب.) 31 – 30 : 1383 ،
اخعای اؾبؾی تكىیُ زٙٞس ٜؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی ضا ٔی تٛاٖ ث ٝقطح ظیط تٗییٗ وطز :
-

زازٞ ٜبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی ،ذٛاؾتٞ ٝبی زِٚت  ٚقٟط٘ٚساٖ ٞؿتٙس  ٚؾتب٘سٞ ٜبی آٖ و ٝزض
َی فطآیٙسی اظ ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبَ ،طح ٞب ث ٝزؾت ٔی آیٙس ،تٛؾٗ ٝوٕیت  ٚویفیت ظ٘سٌی قٟطی
اؾت.

-

ٞسف وّی ؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی تبٔیٗ  ٚایدبز ظٔیٔ ٚ ٝٙحیٍ ٔٙبؾت ثطای ظ٘سٌی ضاحت ،أٗ ٚ
وبضآٔس قٟط٘ٚساٖ ث ٝتٙبؾت ٚیػٌی ٞبی التهبزی  ٚاختٕبٖی اؾت .ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٞسف ،ثركی اظ
حطوت ث ٝؾٕت تٛؾٗ ٝپبیساض اؾت ؤُٕ ٝئٙب ثب تٕطوع ظزایی اظ ؾبذتبضٞبی زِٚتی ،ثبال ثطزٖ زا٘ف
زض ٖٚؾبظٔب٘ی  ٚتغییط اٍِٞٛبی ؾٙتی ٔسیطیت ،اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی پیكطفت ٚ ٝتمٛیت ٕٞبٍٙٞی ٚ
تٗبُٔ ؾبظٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبزٞبی زضٌیط ٔسیطیت قٟطی  ٚاِجت ٝثب ٔكبضوت قٟط٘ٚسی ٕٞطا ٜثب آٔٛظـ ٚ
تطٚیح فطٞتً آٖ لبثُ زؾتطؾی ذٛاٞس ثٛز.

-

ؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی ٔؿئ َٛازاضٞ ٚ ٜسایت تٕبْ فًبی خغطافیبیی ّٕٖ ٚىطزٞبی قٟطی اؾت ٚ
ث ٝایٗ ِحبِ ،ثبیس تٕبْ ٖٙبنط  ٚؾبظٔبٖ ٞبی شیطثٍ  ٚتٕبْ ٔحسٚزز ٜقٟط ضا تحت ٘ٓبضت  ٚوٙتطَ
زاقت ٝثبقس ( َطح ٔدٕ ٖٝٛقٟطی تٟطاٖ.) 6 – 5 : 1375 ،

ٔسیطیت قٟطی یه ٔف ْٟٛفطاٌیط اؾت وٞ ٝسف آٖ تمٛیت ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی  ٚغیطزِٚتی) (NGOثطای
قٙبؾبیی ثط٘بٔٞ ٝب  ٚؾیبؾت ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛپیبز ٜؾبظی آٟ٘ب ثب ٘تبیح ثٟی ٝٙاؾت .ا٘سیك ٝاِٚی ٝوبضآٔسی
ٔسیطیت قٟطی زض ِٔٛفٞ ٝبیی چ ٖٛزض ذسٔت ٌطفتٗ ؾطٔبی ٝثیكتط ،نٗٙتی قسٖ٘ ،یطٚی وبض ثیكتط  ٚثٝ
َٛض وّی زض ضقس و ٕی زیسٔ ٜی قسِٚ ،ی تدطثٞ ٝبی خٟب٘ی  ٚث ٝذهٛل ُٔبِٗبت ثب٘ه خٟب٘ی ٘كبٖ زازٜ
اؾت و ٝایٗ ضٚیىطزٞب ٘تٛا٘ؿت ٝثٟجٛز فًبی ظیؿت ،ث ٝذهٛل زض وال٘كٟطٞب ضا زض پی زاقت ٝثبقس ٞ ٚط
ضٚظ ٔٛإ٘ ظیؿت ٔحیُی ،اختٕبٖی  ٚالتهبزی  ٚثَٛ ٝض وّی فًبیی ایٗ ضٚیىطزٞب ٕ٘بیبٖ تط ٔی قٛز.
ٟ٘بیت ایٗ ض٘ٚس تح ،َٛث ٝزیسٌب ٚ ٜتئٛضی ٞبی تٛؾٗ ٝپبیساض ،قٟط ا٘ؿبٖ ٌطا  ٚحىٕطٚایی ذٛة قٟطی
ذتٓ قس ٜاؾت و ٝأیس ٔی ضٚز ضٞیبفت ٞب  ٚضٚیىطزٞبی ٘ٛیٗ ٔصوٛض ،ثٚ ٝیػ ٜتٛؾٗ ٝپبیساض  ٚحىٕطٚا٘ی
ذٛة قٟطی ثٖٛٙ ٝاٖ اثطثرف تطیٗ  ٚپبیساضتطیٗ قی ٜٛاٖٕبَ ٔسیطیتٓ٘ ،بْ پیچیس ٚ ٜچٙس ؾُحی أطٚظ
ٔسیطیت قٟطٞب ضا ثٟجٛز ثركس (تطاثی) 5 : 1383 ،

www.SID.ir

Archive of SID
اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

أطظ ٜتبویس ثط خبٔٗیت  ٚفطاٌیطی ؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی ضا ٔی تٛاٖ فهُ ٔكتطن ٖ ٚبْ تٗبضیف اضائ ٝقسٜ
زض ضٚیىطزٞبی خسیس اؾتٙتبج ٗٔ ٚطفی وطز .زض ایٗ ٔفٔ ْٟٛسیطیت قٟطی ثبیس تٕبْ ؾیؿتٓ قٟطی آٖ اظ
فًبی وبِجسی ّٕٖ ٚىطزی آٖ ضا تحت پٛقف لطاض زٞسٔ .فٔ ْٟٛسیطی قٟط ی چٙبٖ ٌؿتطز ٚ ٜپیچیس ٜاؾت
و ٝثٞ ٝیچ ٚچٕ٘ ٝی تٛاٖ قٟطزاضی ثب ْٚبیف و٘ٛٙی اـ ضا ٔٗبزَ ٔسیطیت قٟطی زا٘ؿتٔ .سیطیت قٟطی
ٔتطازف ثب  ٕٝٞثبظیٍطاٖ ٖطن ٝحیبت قٟطی اؾت ( حبفّ ٘یب .) 115 : 1385 ،الظٔٔ ٝسیطیت قٟطی ثطلطاضی
٘ٓبْ حىٕطٚایی ذٛة زض قٟط اؾت .ثط ایٗ اؾبؼٔ ،سیطیت قٟط زض اضتجبٌ ثب ٔف ْٟٛحىٕطٚایی پی٘ٛس ٔی
یبثس ؤٕٟ ٝتطیٗ ٚیػٌی ٞبی آٖ ٖجبضتٙس اظ :
-

اضتمبی التساض قٟط٘ٚسی

-

افعایف ٕٞىبضی  ٚالساْ خٕٗی ثطای تٛؾٗ ٝا٘ؿب٘ی

-

ایدبز قطایُی ثطاثط ثطای زؾتطؾی قٟط٘ٚساٖ ث ٝفطنت ٞبی تٛؾٗ ٚ ٝزؾتبٚضزٞبی تٛؾٗٝ

-

پبیساضی  ٚثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی ٘ؿُ و٘ٛٙی ثب تٛخ ٚ ٝزض ٘ٓط زاقتٗ ٘یبظٞبی ٘ؿُ آتی

-

ثطلطاضی ایٕٙی  ٚأٙیت زض ظ٘سٌی ضٚظا٘ ٝذب٘ٛاضٞب ( اؾسی.) 3 : 1383 ،

زض ٔدْٕٚ ،ٔٛبیف و٘ٛٙی ٔسیطیت قٟطی (نطف ٘ٓط اظ ت ٚ ٔٛٙاذتالف زض ٘ٓبْ ٞبی اختٕبٖی  ٚؾیبؾی
ٌ٘ٛبٌ )ٖٛث ٝقطح ظیط اؾت :
ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطیْٚ ،بیف ٖٕطا٘یْٚ ،بیف ذسٔبتی ،تبٔیٗ ثٟساقت قٟطی ،ذسٔبت اختٕبٖیْٚ ،بیف
ایٕٙیْٚ ،بیف فطٍٙٞی ،اضتمبی ٔحیٍ ظیؿت قٟطی ْٚ ٚبیف ٘ٓبضتی (ؾٗیس٘یب.) 36 : 1383 ،
خس َٚقٕبض - 1 ٜچبِف ٞب  ٚفطنت ٞبی فطاضٚی ٔسیطاٖ قٟطی

چبلش هب
قىُ ٌیطی ٘مف ٞبی خسیس ثطای حىٔٛت ٞب
َطح چبضچٛة ٞبی خسیس لب٘٘ٛی ثطای تٕطوع ظزایی

ٌصاض اظ تبٔیٗ وٙٙسٔ ٜؿتمیٓ ذسٔبت ،ث ٝتٓٙیٓ وٙٙس،ٜ
ٔحطن  ٚتٛإ٘ٙسؾبظ خبٔٗٝ
ایدبز أىبٖ ثطای ٔساذّ ٝحىٔٛت ٞبی ٔحّی ٟ٘ ٚبز
ٞبی تبظ ٜتبؾیؽ زض ٘تید ٝتٕطوع ظزایی

زض زؾتطؼ لطاض ٌطفتٗ تىِٛٛٙغی ٞبی خسیس

اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی ٞبی ثٟجٛز یبفت ٝاضتجبَبت

ٟ٘بزٞبی خسیس زض ٖطن ٝقٟطی زض حبَ ْٟٛض اؾت

خبٔٗٔ ٝس٘ی ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ خبٔٗ ٝپٛیب زض آٔسٜ

اِٛٚیت ٞبی خسیسی ُٔطح قس ٜو ٝقبیؿت ٝتٛخٞ ٝؿتٙس
إٞیت یبفتٗ ت ٔٛٙفطٍٙٞی
إٞیت یبفتٗ ْطفیت ؾبظی ثطای ٔسیطیت قٟطی

www.SID.ir

فرصت هب

إٞیت ضیك ٝوٙی فمط  ٚنٛضت ثٙسی ؾیبؾت ٞبی
التهبزی  ٚاختٕبٖی
اؾتفبز ٜاظ ت ٔٛٙثٖٛٙ ٝاٖ زاضایی ثطای تٛؾٗ ٝقٟطی
تطثیت افطاز ثطای تٛا٘بیی یبفتٗ ث ٝوبض زض لبِت یه
چبضچٛة یىپبضچ ٝزض ثطاثط ٔؿبئُ قٟطی
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إٞیت یبفتٗ تٛخ ٝث ٝضاثُ ٝقٟط  ٚپؿىطا٘ ٝآٖ
تفبٚت ظیبز ثیٗ قٟطٞبی اضٚپبیی  ٚقٟطٞبی وكٛضٞبی
زض حبَ تٛؾٗٝ

پیك ٝٙؾبظی تٗبُٔ ٔثجت ثیٗ قٟط ٛ٘ ٚاحی ضٚؾتبیی
اَطاف
ٔب ٔی تٛا٘یٓ و ٝاظ تدطث ٕٝٞ ٝوكٛض ٜیبز ثٍیطیٓ

)(Van Dijk, 2006, 16

ا٘ٛأ ٔسَ ٞبی ٔسیطیت قٟطی :
ا٘تربة ٘ٔ ٔٛسَ ٔسیطیت قٟطی ثبظتبثٙس ٜی ٍ٘طـ حبوٓ ثط تٓٙیٓ ضٚاثٍ قٛضا  ٚقٟطزاضی اؾت  ٟٓٔ ٚتط
اظ  ،ٕٝٞثیبٍ٘ط ٔیعاٖ ٔكبضوت  ٚلسضت اخطایی اؾت .یىی اظ ٔجبحث ٔ ٟٓزض تٗییٗ ٔسَ ٔسیطیتی ثطتط ،تٗییٗ
چٍٍ٘ٛی ازاض ٜی قٟط  ٚلطاضٌیطی لسضت زض زؾت ٔسیطاٖ قٟطی اؾت .اظ ؾٛی زیٍطٔ ،سَ ازاض ٜی قٟط
ضاثُ ٝی ٘عزیىی ثب حُ یب ایدبز ٔؿبئُ قٟطی زاضزٔ .سَ ٞبی ٔسیطیت قٟطی ثب تٛخ ٝث ٝلسضتی و ٝث ٝازاضٜ
وٙٙسٌبٖ أٛض قٟطی ٔیسٙٞس  ٔٛ٘ ،ثطذٛضز  ٚتهٕیٓ ٌیطی زض ٔؿبئُ قٟطی ضا زض آٖ چبضچٛة فطأ ٓٞی
وٙٙس  ٚث ٝزِیُ تبثیط ٌصاضی ظیبز ایٗ ٘ٔ ٔٛسَ ثط قٟط  ٚزض اذتیبض زاقتٗ اثعاض تهٕیٓ ؾبظی  ٚتهٕیٓ ٌیطی،
ٖبّٔی ٔ ٟٓزض حُ یب ثٚ ٝخٛز آٔسٖ ٔؿبئُ قٟطی ٞؿتٙس .ضاثُٔ ٝیبٖ ایٗ ٔسَ ٞبی ٔسیطیت قٟطی ٔ ٚؿبئُ
قٟطی ،ضاثُ ٝای ّٖت ِّٛٗٔ ٚی اؾت  .ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس و ٝاظ ّٖٕىطز ٔسَ ٔسیطیتی
قٟطی اؾت ؤ ٝؿبئُ قٟطی ثٚ ٝخٛز ٔی آیس  ٚثب اضائ ٝی ضاٞجطز ٞبی ایٗ ٔسَ اؾت ؤ ٝؿبئُ قٟطی حُ
قس ٚ ٜث ٝنٛضت ُّٔٛة زض ٔی آیس (٘ٓطیبٖ  ٚضحیٕی.) 121: 1391 ،
زض ٔیبٖ زؾت ٝثٙسی ٞبی ٔرتّفی و ٝزض ضاثُ ٝثب ٔسَ ٔسیطیت قٟطی اضائ ٝقس ٜاؾت ٔیتٛاٖ ث ٝچٟبضٌٝ٘ٛ
ؾبذتبض ازاضی ٔ ٚسَ انّی اقبض ٜوطز و ٝثب تٛخ ٝث ٝتمؿیٓ ٔؿئِٛیٟب ث ٝقطح شیُ ٖجبضتٙس اظ :
 -1ؾبذتبض قٛضا – قٟطزاض يٗیف
 -2ؾبذتبض قٛضا – قٟطزاض لٛی
 -3ؾبذتبض وٕیؿی٘ٛی
 -4ؾیؿتٓ ٔسیط  -قٛضا
ؾبذتبض قٛضا – قٟطزاض يٗیف :زض ایٗ ؾبذتبض ،قٟطزاض  ٚقٛضا ٕٞب٘ٙس ٔمبٔبت ٔحّی ٌٕبقتٔ ٝی ق٘ٛس .زض
ایٗ ٔسَ ،قٛضا ٚاخس ثرف لبثُ ٔالحٓ ٝای اظ لسضت اخطایی اؾت و ٝاظ َطیك وٕیتٞ ٝبی ظیطٔدٕ ٖٝٛذٛز
اٖٕبَ ٔی وٙس .قٟطزاض زاضای لسضت  ٚاذتیبض اخطایی ا٘سوی اؾت؛ أب تٗسازی اظ وبضوطزٞبی لًبیی ٚ
لبٍ٘٘ٛصاضی ضا ثٟٖ ٝس ٜزاضز .ثؿیبضی اظ ٔؿئٛالٖ ثرف قٟطزاضی زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛقٟطٞب ،ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ ا٘تربة
ٔی ق٘ٛس .زض ٌصقت٘ ٝتید ٝچٙیٗ ٘ٓبْ  ٚحىٔٛت قٟطی ،فمساٖ ضٞجطی ؾبظٔبٖ یبفت ٝثٛز؛ ظیطا لسضت ٚ
ٔؿئِٛیت زض ایٗ قىُ اظ حىٔٛت ثؿیبض پطاوٙس ٜثٛز.
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ؾبذتبض قٛضا – قٟطزاض لٛی :زض ایٗ ؾبذتبض ،قٟطزاض  ٚقٛضا ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ اظ ؾٛی ٔطزْ ا٘تربة ٔی
ق٘ٛس .زض ایٗ ٔسَ قٟطزاض ،ثبظیٍطی ؾیبؾی اؾت وْٚ ٝبیف اخطایی ٘یع زاضز .ایٗ اٍِ ٛزض حمیمت ثیبٍ٘ط
خبیٍبٞی ٔكبث ٝضیبؾت خٕٟٛضی ثطای قٟطزاض زض ؾُح یه قٟط اؾت.
ؾیؿتٓ وٕیؿی٘ٛی :زض ایٗ ؾیؿتٓ أٛض اخطایی اظ ؾٛی وٕیتٞ ٝبی زائٕی ای ا٘دبْ ٔی پصیطز و ٝتٛؾٍ قٛضا
ایدبز ٔی ق٘ٛس .قٛضا زٚضٕ٘ب  ٚلّٕط ٚاذتیبضات ایٗ وٕیتٞ ٝب ضا تٗییٗ ٔی وٙس .ایٗ وٕیتٞ ٝبتهٕیٓ ٞبی
قٛضا ضا آٔبز ٚ ٜيٕٗ ٘ٓبضت ثط اخطای آٟ٘بٔ ،سیطیت أٛض ٔطتجٍ ثب لّٕط ٚاذتیبضات ذٛز ضا زض چبضچٛة
ثٛزخٔ ٝهٛة پیٍیطی ٔی وٙٙس
ؾیؿتٓ ٔسیط – قٛضا :زض ایٗ ٘ٔ ٔٛسَٔ ،طزْ ٔحُ افطازی ضا ث٘ ٝبْ قٛضا ،ثطای تسٚیٗ احىبْ ٔ ٚمطضات ٔحّی
ٓ٘ ٚبضت ثط أٛض ا٘تربة ٔی وٙٙس ،و ٝایٗ قٛضا افع ٖٚثط اخطای ْٚبیف لٔ ٜٛم ،ٝٙٙا٘تربة قرهی ٚاخس
قطایٍ ضا ثطای أٛض اخطایی حىٔٛت ٔ حّی ثط ٖٟس ٜزاضز .ایٗ قىُ حىٔٛت ٔحّی ث ٝقٛضا اذتیبض وبُٔ ٔی
زٞس تب ٞط فطزی ضاٞ ،ط چٙس ؾبوٗ آٖ ٔحُ ٘جبقس (زض نٛضت احطاظ قبیؿتٍی) ثٔ ٝسیطیت قٟط ثطٌعیٙس وٝ
ایٗ فطز ضا "ٔسیط قٟط" ٔی ٌٛیٙسٔ .سیط قٟط ٔی تٛا٘س ٔمبٔبت ٔسیطیتی  ٚوبضوٙبٖ قٟطزاضی ضا ثب ٘ٓط ٚ
تكریم ذٛز ا٘تربة وٙس (ٕٞبٖ ٔٙجٕ.) 117 - 114 : 1391 ،
اظ ثطضؾی ٔسَ ٔسیطیت قٟطی زض والٖ قٟط تٟطاٖ چٙیٗ ثطزاقت ٔی قٛز ؤ ٔٛ٘ ٝسَ ٔسیطیت قٟطی زض
ایطاٖ ٔسَ "قٛضأ -سیط قٟط" اؾت .اِجت ٝزض ٞیچ یه اظ لٛا٘یٗ ٔطث َٝٛث ٝنطاحت ٘بٔی اظ ٔسَ ٔسیطیتی
ثطزٕ٘ ٜی قٛز .زض ٔت ٖٛلب٘٘ٛی اظ قرهیتی ث٘ ٝبْ قٟطزاض ٘بْ ثطزٔ ٜی قٛز ْٚ ٚبیف  ٚاذتیبضات ث ٝاٚ
ٔٙتؿت ٔی قٛز ،ثس ٖٚتٛخ ٝث ٝایٗ و ٝؾٕت قٟطزاض ،خبیٍبٞی ا٘تربثی اؾت .ثٌ ٝفت ٝزیٍط ،آٖ زؾت ٝاظ
افطاز و ٝاظ ثیط ٖٚاظ قٛضا  ٚثس ٖٚاذص آضای ٔطزْ زض ؾٕت ٔؿئِٛیت قٟطزاضی لطاض ٔی ٌیط٘س ٖٛٙ ،اٖ ٔسیط
قٟط ( )city managementضا وؿت ٔی وٙٙس ،زض حبِی و ٝاُٖبی ٔؿئِٛیت ضٞجطی قٟط ث ٝقرهی و ٝثٝ
َٛض ٔؿتمیٓ یب غیط ٔؿتمیٓ (ًٖٛیت قٛضا) آضا  ٚاٖتٕبز قٟط٘ٚساٖ ضا خّت ٘ىطز ٜاؾتُٙٔ ،می ٘یؿت .زض
ٔسَ ٞبی" قٛضا – ٔسیط قٟط" قرهیتی خساٌب٘ ٝث٘ ٝبْ قٟطزاض ٚخٛز زاضز ،أب حسٚز لسضت أ ٚتفّٛت
اؾت .ثٙبثطایٗ ا٘تٓبض ضٞجطی ؾیبؾی قٟط اظ ٔسیط قٟطی ٔٙتهت ٔ ،كبث ٝآ٘چ ٝزض ٔسَ ٔسیطیت قٟطی ایطاٖ
ٔكبٞسٔ ٜی قٛز ،لبثُ َطح ٘یؿت (ٕٞبٖ ٔٙجٕ.) 120 : 1391 ،
ٞسف والٖ ٔسیطیت قٟطی  ،ایدبز ٔحیُی ٔٙبؾت ظ٘سٌی ثطای ٕٞ ٕٝٞطا ٜثب ٖساِت اختٕبٖی ،وبضایی
التهبزی  ٚپبیساض ؾبظی ٔحیُی اؾت  .ثسیٗ ٔٛٓٙض ٔسیطیت قٟطی ٘ٛیٗ ث ٝثؿیح ٔٙبثٕ خسیس اظ َطیك
تٛإ٘ٙس ؾبظی اختٕبٖبت ٔحّی ثبضی ازاض ٜذٛز ٔ ٚصاوطٔ ٚ ٜكبضوت ثیٗ ثرف ٞبی ذهٛنیٕٖٔٛ ،ی ٚ
زِٚتی تبویس زاضز ٖ ٚال ٜٚثط ثط٘بٔٞ ٝبی وبِجسی ،ثط٘بٔٞ ٝبی اختٕبٖی  ٚالتهبزی  ٚظیؿت ٔحیُی ضا ٘یع
الظْ ٔی زا٘س ( نطافی.) 81 : 1379 ،
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ث ٝزالیُ ٔرتّفٔ ،سیطیت قٟطی زض قٟطٞبی وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾٗ ٝاظ ٚيٗیت ُّٔٛثی ثطذٛضزاض
٘یؿت .اظ خّٕ ٝایٗ زالیُ ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز :
-

ٚیػٌیٟب  ٚقبیؿتٍیٟبی ٔسیطاٖ قٟطی ث ٝزضؾتی َجم ٝثٙسی  ٚتجییٗ ٘كس ٜاؾت

-

ٟ٘بز ٞبی ٔٛخٛز ،ثٚ ٝیػ ٜزض قٟطٞبی ثعضي ،ثب یىسیٍط ٕٞبٍٙٞی ٘ساض٘س

-

٘مف ثركٟبی ضؾٕی  ٚغیط ضؾٕی ث ٝزضؾتی تطؾیٓ ٘كس ٜاؾت ٔ ٚسیطاٖ قٟطی اغّت ث٘ ٝمف
ثركٟبی غیط ضؾٕی زض ظٔیٞ ٝٙبیی ٕٞچ ٖٛاقتغبَ  ٚفمط ظزایی وٓ تٛخٞ ٝؿتٙس

-

ٔكبضوت ٔطزٔی يٗیف اؾت  ٚقٟط٘ٚساٖ ثطای زذبِت زض أٛض قٟطی آٔٛظـ  ٚآٌبٞی ٞبی الظْ
ضا وؿت ٘ىطز ٜا٘س ( ؾٗیسی.) 709 : 1387 ،

 - 3یبفته هبی تحقیق :
 - 3 – 1وضعیت مدیریت شهری در ایران :
خس َٚقٕبض - 2 ٜؾُٛح ٔسیطیت قٟطی زض ایطاٖ

ٚظاضت وكٛض
ؾُح والٖ ٔسیطیت قٟطی

ٚظاضت ضا ٚ ٜقٟطؾبظی
قٛضای ٖبِی قٟطؾبظی ٕٗٔ ٚبضی

ؾُح ٔ ُٝٙای ٔسیطیت قٟطی

اؾتب٘ساضی
قٟطزاضی

ؾُح ٔحّی ٔسیطیت قٟطی

قٛضای اؾالٔی قٟط
فطٔب٘ساضی
قٛضای تبٔیٗ قٟطؾتبٖ

( ؾٗیس٘یب) 70 – 63 : 1383 ،
٘ٓط ث ٝایٙى ٝزض وكٛض ٔب  ٚوكٛضٞبی زیٍط و ٝثب ضٚـ ؾیؿتٓ حىٔٛت ٔتٕطوع ازاضٔ ٜی ق٘ٛس ،ؾبظٔبٖ ٞبی
ٔحّی (قٟطزاضی ٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞبی ازاضی زض ضٚؾتبٞب  ٚثرف ٞب  ٚقٟطؾتبٖ ٞب ) ٕٞ ٚچٙیٗ ؾبظٔبٖ ٞبی
ُٔٙم ٝای (اؾتبٖ) اؾتمالَ ٘ساض٘س ٕٝٞ ،ی آٟ٘ب تبثٕ حىٔٛت ٔطوعی ٞؿتٙس  ٚاظ َطف زِٚت ٔطوعی زض أٛض
آٟ٘ب ٘ٓبضت ٔ ٚساذّٔ ٝی قٛز؛ ثٙبثطایٗ ایٗ ٟ٘٘ ٔٛبز ٞبی ازاضی ٔحّی ُٙٔ ٚم ٝای ضا ٕ٘ی تٛاٖ حىٔٛت
ٔحّی یب ُٔٙم ٝای زا٘ؿت ،ثّى ٝثبیس آٟ٘ب ضا ؾبظٔبٖ ٞبی ٔحّی یب ُٔٙم ٝای ٘بٔیس ( ٘ٓطیبٖ  ٚضحیٕی 1391 ،
.) 119 :
ٍ٘بٞی ثٚ ٝيٗیت ٔسیطیت قٟطی زض ایطاٖ ٘كبٖ ٔی زٞس ث ٝزالیّی چ ٖٛتٕطوعٌطایی ،ثط ٖٚظا ثٛزٖ ثط٘بٔٝ
ٞب َ ٚطح ٞبی قٟطی ،التهبز ضا٘تی ٔ ٚجتٙی ثط ٘فتٔ ،سیطیت قٟطی زض ؾیُط ٜزِٚت اؾت ٔ ٚساْ اظ
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ٔسیطیت یىپبضچ ٚ ٝؾیؿتٕی فبنٌّ ٝطفت ٚ ٝزض ٌطزاة ٔسیطیت ثركی  ٚؾِّٛی ٌطفتبض آٔس ٚ ٜاظ ض٘ٚس
قٟط٘كیٙی ٔ ٚؿبئُ حبنُ اظ ایٗ قٟط٘كیٙی ٖمت ٔب٘س ٚ ٜزض زیسٌبٟٞب ٍ٘ ٚطقٟبی اظ ثبال ث ٝپبییٗ ٌطفتبض
ٌطزیس ٜاؾت٘ .تبیح یه ؾسٔ ٜسیطیت قٟطی ٘ٛیٗ زض ایطاٖ  ٚث ٝذهٛل زض وال٘كٟطٞب ٘كبٖ ٔی زٞس
ٚیػٌی ٞبی انّی ظیط زض ٔسیطیت قٟطی ایطاٖ ٖٕٔٛب حبوٓ اؾت:
 تىی ٝثط ؾبذتبضٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔتٕطوع  ٚغیط زٔٛوطاتیه  ٚثی تٛخٟی ثٟ٘ ٝبزٞبی ٖٕٔٛی وؿت زضآٔس ٘بپبیساض  ٚضا٘تی ثطای تبٔیٗ ذسٔبت قٟطی ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی اظ ثبال ث ٝپبییٗ ث ٝخبی ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی اظ پبییٗ ث ٝثبال وٛتبٞی ٖٕط زٚضاٖ ٔسیطیت ٔسیطاٖ قٟطی ثی ثط٘بٍٔی  ٚتبویس ثط ٍ٘طـ ثركی ث ٝخبی ٍ٘طـ ؾیؿتٕی تىی ٝثط پطٚغٔ ٜحٛضی ث ٝخبی تٛؾٗٔ ٝحٛضی ،تبویس ثط خٙجٞ ٝبی ضقس قٟطی ث ٝخبی تٛؾٗٝقٟطی  ٚتبویس ثط فطز ٔحٛضی ث ٝخبی ثط٘بٔٔ ٝحٛضی
 چٙس پبضٌی زض ٔسیطیت  ٚتهٕیٓ ٌیطی ٖسْ قفبفیت  ٚپبؾرٍٛییٖ ،سْ حؿبثطؾی  ٚاَالٔ ضؾب٘ی ( تمٛایی  ٚتبخساض .) 47 : 1388 ،خس َٚقٕبضٔ – 3 ٜمبیؿٚ ٝیػٌی ٞبی ٔسیطیت قٟطی زض ایطاٖ ثب وكٛضٞبی تٛؾٗ ٝیبفتٝ

ویژگی هبی مدیریت شهری در ایران

ویژگی مدیریت شهری در کشور هبی توسعه یبفته

ؾیتٓ قٟطی ثطٌ ٖٚطاؾت.

ٔكطٖٚیت  ،حبوٕیت  ٚاذتیبض ؾیؿتٓ اظ ٔطزْ اؾت.

ٔسیطیت خٛاثٍٛی ٔمبٔبت ثبالؾت.

ٔسیطیت خٛاثٍٛی ٔطزْ ٞؿتٙس.

ضقس ؾیؿتٓ  ٚتغییطات ٘بٌٟب٘ی  ٚغیطلبثُ پیف ثیٙی
اؾت.

ضقس ؾیؿتٓ ث ٝنٛضت ذٛزخٛـ َ ٚجیٗی

اضظـ ٞب ٌ ٚطایف ٞبی ٔسیطیت ٔتبثط اظ حىٔٛت ٚ

اضظـ ٞب ٌ ٚطایف ٞبی ٔرتّف ٔ ،تبثط اظ ٌ ٓٞطایی

ثؿتط ؾیبؾی اؾت.

اختٕبٖی اؾت.

ٖسْ ٚخٛز یه ضاثُٔ ٚ ٓٓٙٔ ٝتمبثُ ثیٗ ٖٙبنط ایٗ

یه ضاثُ ٝی ٔتمبثُ ثیٗ وبِجس قٟطٔ ،سیطیت قٟط  ٚخبٔٗ ٝی

ؾیؿتٓ.

قٟطی ٚخٛز زاضز.

ٔسیطیت قٟطی چٙساٖ اذتیبض  ٚاؾتمالِی ٘ساضز

ٔسیطیت قٟطی اؾتمالَ ظیبزی زاض٘س
ؾیؿتٓ قٟط اظ یه ٘ٓبْ ٔسیطیت وبُٔ ثطتٕبْ فٗبِیت ٞبی

ْٚبیف ؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی ٔحسٚزیت زاض٘س.

قٟطی ثطذٛضزاض اؾت (ث ٝاؾتثٙبی فٗبِیت ٞبیی و ٝزض اضتجبٌ
ثب أٙیت قٟط ثبقس).

ٔطزْ اظ پطزاذت ٔبِیبت قب٘ ٝذبِی ٔی وٙٙس.

( ٘ٓطیبٖ  ٚضحیٕی ) 119 : 1391 ،
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 - 3 – 2ضرورت مدیریت یکپبرچه شهری و وضعیت آن در تهران :
قٟطٞب ٙٔ ٚبَك قٟطی ،ؾیؿتٓٞبی وبِجسی ،التهبزی ،ؾیبؾی ،اختٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ثؿیبض پیچیسٜای ٞؿتٙس وٝ
ٔسیطیت ٞ ٚسایت ثط٘بٔٝضیعی قس ٜآٟ٘ب ثب زقٛاضیٞبی ثؿیبضی ضٚثط ٚاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝچٙیٗ ٚیػٌی
قٙبذت ٝقسٜایٓ٘ ،طیٝپطزاظاٖ  ٚوبضٌعاضاٖ ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت ثطای زؾتیبثی ث ٝوبضآیی  ٚاثطثركی ٔٛضز
ا٘تٓبض زض تحمك اٞسافكبٖ  ٚپب ث ٝپبی ؾیؿتٓ پیچیسٛٔ ٜي ٔٛذٛز یٗٙی قٟط ُٙٔ ٚم ،ٝتالـ وطزٜا٘س
ؾیؿتٕی ٔتٙبْط ثب ٕٞبٖ پیچیسٌیٞب ثطای ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت آٖ ایدبز وٙٙس تب اظ ایٗ َطیك ثتٛا٘ٙس ثطای
ٞسایت تٛؾٗ ٝیىپبضچٙٔ ٚ ٝؿدٓ ٘ ٚیع ضفٕ ٔؿبئُ ثغط٘ح ایٗ پ ٟٝٙخغطافیبیی الساْ ٔٛثطتطی ٕ٘بیٙس .ث ٝایٗ
تطتیت ٔ فبٞیٕی و ٝاغّت ثب پؿ٘ٛسٞب یب پیك٘ٛسٞبیی چ ٖٛیىپبضچ ٝیب یىپبضچ ٝؾبظیٙٔ ،ؿدٓ ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب
ٕٞطأ ٜی ٌطز٘س ٌٛیبی چٙیٗ تالـ ٞبیی ٞؿتٙس ( ثطن پٛض  ٚاؾسی.) 107 : 1390 ،
قٟط ٔدٕ ٖٝٛای ؾبظٔبٖ یبفت ٝاظ ٖٙبنط  ٚضٚاثٍ ٔٗیٗ اؾت و ٝیه ؾیؿتٓ اختٕبٖی پٛیب  ٚثبظ تّمی ٔی
قٛز ّٕٖ ٚىطزی ٔكرم ٞ ٚسفٕٙس زاضز .قٟط ثٖٛٙ ٝاٖ یه ؾیؿتٓ ،اظ تٗسازی ؾیؿتٓ ٞبی فطٖی  ٚثبظ
تكىیُ قس ٚ ٜاظ َطف زیٍط ،ثٖٛٙ ٝاٖ خعئی اظ یه ؾیؿتٓ ثعضٌتط یب فطاتط ٘یع ُٖٕ ٔی وٙس٘ .مف ٔسیطیت
یىپبضچ ٝقٟطی ٖجبضتؿت اظ قٙبذت لبٕ٘ٙ٘ٛسی ایٗ ؾیؿتٓ ٞب ٞ ٚسایت ّٕٖ ٚىطز آٟ٘ب زض خٟت تٗبزَ
ُّٔٛة .ثٙبثطایٗ ٘ٓبْ تهٕیٓ ٌیطی زض ٞط قٟط ثٖٛٙ ٝاٖ یه ؾیؿتٓ ثبظ ثطای ذٛز اٞسافٙٔ ،بثٕ  ٚقیٞ ٜٛبی
ال اخطایی زاضاؾت  ٚچٙب٘چٞ ٝط یه اظ ایٗ ٖٛأُ ثّّٖ ٝی ث ٝضوٛز وكیس ٜقٛز ،ؾیؿتٓ زچبض اذتالَ
ٌطزیسٕ٘ ٚ ٜی تٛا٘س ثّٕٖ ٝىطز ثٟی ٝٙذٛز ثپطزاظز ِ ٚصا يطٚضی اؾت وٕٛٞ ٝاض: ٜ
-

زیسٌب ٜؾیؿتٕی ثٓ٘ ٝبْ ٔسیطیت قٟطی تؿطی زاز ٜقٛز.

-

قطایٍ ٔ ٚحیٍ ٔٛضز ٘یبظ ثطای فٗبِیت ؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی ٟٔیب ٌطزز.

-

اضتجبٌ زض ٖٚؾیؿتٕی  ٚثط ٖٚؾیؿتٕی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثطلطاض ٌطزز و ٝحساوثط ثبظزٞی ضا ثطای اٞساف
ؾیؿتٓ اضائ ٝزٞس.

اظ زیسٌبٍ٘ ٜطـ ؾیؿ تٕیٔ ،سیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ثطای یه قٟط ٕ٘ی تٛا٘س ثَٛ ٝض ٔدطز  ٚخسا اظ ضٚاثٍ
آٖ ثب ؾبیط ٘ٛاحی  ٚقٟط ٞبی ٔدبٚض ا٘دبْ پصیطز .ثٙبثطایٗ ٔسیطیت قٟطی ٔؿتّعْ ایدبز یه ٘ٓبْ یىپبضچ ٝاظ
ؾُٛح ٔرتّف اؾت و٘ ٝح ٜٛپیٛؾتٍی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔتمبثُ ٔیبٖ ؾیؿتٓ ٞبی فطا زؾت  ٚفطٚزؾت ضا ٘كبٖ
ٔی زٞس  ٚضاٟٞبی ایدبز تٗبزَ  ٚتٛاظٖ ٔیبٖ آٟ٘ب ضا ّٔٗٔ ٓٔٛی وٙس .اظ ٘ٓط ضٚیىطز ؾیؿتٕیٔ ،سیطیت قٟطی
ث ٝخبٕٔ ٍ٘طی یٗٙی زض ٘ٓط ٌطفتٗ وّیت  ٚتٕبٔیت قٟط  ٚاضتجبَبت اؾبؾی آٖ ٘یبظ زاضز  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ
ثطای ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی تٕبٔی ٟ٘بزٞبی ٔؿئ َٛقٟطی ثبیؿتی زض اضتجبٌ ثب  ٓٞث ٝحُ ٔؿبئُ قٟطی
ثپطزاظ٘س ( ٔدبثی ٕٞ ٚىبضاٖ.) 8 – 6 : 1390 ،
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پؽ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛي ٔٛو ٝقٟط ثٔ ٝثبث ٝؾیؿتٓ یىپبضچ ٝای اؾت؛ ثبیس ٔسیطیت آٖ ٘یع یىپبضچ ٝثبقس.
چطا و ٝزض  ّٝٞٚا َٚقٟطٞب زاضای ٛٞیت ٚاحس  ٚیىپبضچ ٝا٘س  ،اظ ؾٛی زیٍط ٔسیطیت ٚاحس ثبٖث
یىپبضچٍی  ٚا٘ؿدبْ ٔسیطیت زضقٟط قس ٚ ٜؾپؽ ایٗ یىپبضچٍی  ،نطف ٝخٛیی زض ٞعیٞ ٝٙبی قٟطی ضا ثٝ
ز٘جبَ زاضز .تٛخ ٝث ٝایٗ حمیمت و ٝزض حبَ حبيط ٞعیٞ ٝٙبی ظیبزی ث ٝزِیُ ٖسْ ٕٞبٍٙٞی ٟ٘بزٞب  ٚزؾتٍبٜ
ٞبی ٔرتّف زض ٔٛضز فٗبِیت ٞبی ٔرتّف ث ٝذهٛل زض ؾُح اخطایی نطف ٔی قٛز ٞ ٚط اضٌبٖ ثط
اؾبؼ ثط٘بٔ٘ ٚ ٝیبظ ذٛز زض قٟط فٗبِیت ٔی وٙس و ٝایدبز ا٘ؿدبْ  ٚیىپبضچٍی ایٗ ٘بٕٞبٍٙٞی ضا اظ ثیٗ ثطزٜ
 ٚثبٖث وبٞف ٞعیٞ ٝٙب ٔی قٛز ( حبخیب٘ی  ٚؾیفبیی ) 8-5 : 1391 ،
تٗسز ،ت ٚ ٔٛٙتىثط ٖٙبنط  ٚاثٗبز ٔرتّف قٟط  ٚظ٘سٌی قٟطی اظ یه ؾٖٛ ٚ ٛأُ تهٕیٓ ٌیط  ٚؾیبؾت
ٌصاض زض ؾبذت قٟط ٞ ٚسایت تٛؾٗ ٝآٖ اظ ؾٛی زیٍط تٟسیس ثبِم ٜٛثعضٌی زض ثطاثط ثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚسیطیت
یىپبضچٙٔ ٚ ٝؿدٓ ایٗ پسیسٔ ٜحؿٛة ٔی قٛزٚ .خٛز ٚیػٌی ٞبی فٛق زض قٟط ٖٙ ٚبنط ٞسایتٍط تٛؾٗٝ
آٖ زض فمساٖ ؾبظٚوبضٞبی ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ثركی  ٚثیٗ ؾبظٔب٘ی ثطای تحمك ٖ٘ٛی ٚحست  ٚیىپبضچٍی ثٝ
ثطٚظ ٔؿئّ ٝای ٔی ا٘دبٔسو ٝث ٝآٖ « تفطق  ٚچٙسپبضٌی » اَالق ٔی قٛز ( ثطن پٛض  ٚاؾسی) 108 : 1390 ،
ٔٛي ٔٛتفطق  ٚچٙس پبضٌی زض قٟطٞب ٔ ٚسیطیت آٟ٘ب  ٚزض ثطاثط آٟ٘ب خؿتدٛی اثعاضٞب  ٚضٚیىطزٞبیی ثطای
چیطٌی ثط آٟ٘ب  ٚزؾت یبثی ثٔ ٝسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٛيٖٛبت ٔٛضز تٛخ ٝؾیبؾت ٌصاضاٖ
 ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ زض تٕبٔی ؾُٛح ثٛز ٜاؾت؛ ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝث٘ ٝمُ اظ خبٖ فطیسٔٗ ٌفت ٝقس ٜیٍپبضچ ٝؾبظی
ضٚیبی ٔمسؼ ثط٘بٔ ٝضیعاٖ ٔحؿٛة ٔی قٛز .تالـ ٞبی نٛضت ٌطفت ٝزض ظٔی ٝٙیىپبضچٍی ضا ٔی تٛاٖ زض
چٙس حٛظٔ ٜدعا ز٘جبَ وطز  :حٛظٔ ّْٖٛ ٜسیطیتی ث ٝز٘جبَ اضتجبٌ یب ٕٞبٍٙٞی ٕٞ ٚىبضی ٞبی ثیٗ ؾبظٔب٘ی
اؾت ،زض حٛظ ّْٖٛ ٜثط٘بٔ ٝضیعی قبٞس حًٛض ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطتػیه فًبیی ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاض یىپبضچٝ
ؾبظی ٞؿتیٓ ،ایس ٜحىٕطٚایی و ٝاو ٖٛٙثٖٛٙ ٝاٖ ٔفٟٔٛی فطاٌیط ٚاضز حٛظ ّْٖٛ ٜثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚسیطیت
ٖٕٔٛی ٌكتٔ ٝحه َٛحٛظ ّْٖٛ ٜؾیبؾی  ٚخبٔٗ ٝقٙبؾی اؾت ( ٕٞبٖ ٔٙجٕ.) 145 : 1390 ،
ٔف ْٟٛیىپبضچٍی ضا ثبیس زض ؾ ٝؾُح تٗطیف وطز :ؾُح ا ،َٚیىپبضچٍی ّٖٕىطزی اؾت .یٗٙی تٕبْ ّٖٕىطزٞبی
التهبزی ،اختٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ،وبِجسی ،ظیؿت ٔحیُی ث ٝنٛضت یىپبضچٔ ٝسیطیت قٛز .ؾُح ز ،ْٚیىپبضچٍی
لّٕط ٚاؾت .ثسیٗ ٔٗٙب و ٝتٕبْ فًبی قٟطی ث ٝنٛضت یىپبضچٔ ٝسیطیت قٛز .ؾُح ؾ ْٛث ٝالیٞٝبی ٔسیطیتی
اذتهبل زاضز .وّی ٝؾیبؾت ٌصاضیٞب ،ثط٘بٔٝضیعیٞب  ٚاخطای آٟ٘ب ٔیثبیؿت ث ٝنٛضت ٕٞب ًٙٞا٘دبْ ٌیطز.
ثسیٗ تطتیت ٔسیطیت یىپبضچ ٝثبیس تٕبْ ّٖٕىطزٞبی قٟطی ضا زض وُ لّٕط ٚقٟط  ٚزض ؾ ٝالی ٝؾیبؾتٌصاضی،
ثط٘بٔٝضیعی  ٚاخطایی زض اذتیبض زاقت ٝثبقس ( وبْٕیبٖ.) 44 :1388 ،
ثبیس ایٗ ٘ىت ٝضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز و ٝیىپبضچ ٝؾبظی ٔسیطیت قٟطی ثٖٛٙ ٝاٖ یه ضٚیىطز زاضای ٔسِی
ٔكرم ٚ ٚاحس ٘یؿت و ٝزض  ٕٝٞخب ث ٝقىّی ّٖٕی ثتٛاٖ اظ آٖ ثٟطٌ ٜطفت؛ ثّى ٝیىپبضچ ٝؾبظی یه ضٚیىطز
تسضیدی اؾت و ٝاخطای آٖ ثب زاقتٗ خٙجٞ ٝبی ثؿیبض ٔتٌ ٚ ٔٛٙبٔ ٜتًبز ،پطٚؾ ٝای اؾت ؤ ٝی تٛاٖ زض ٞط
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وكٛض  ٚزض ٞط قٟط ث ٝتٙبؾت ؾبذتبضٞبی ٔرتّف ثٙیبزی آٖ خبٔٗ ٝقىُ ٞبی ٔتفبٚتی اظ اؾتمطاض آٖ ضا ث ٝاخطا
ٌصاقت .ثٙبثطایٗ ثٟتطیٗ قیٔ ٜٛسیطیت قٟطی ،یىپبضچ ٝؾبظی ؾبذتبضٞب  ٚفطٞ ًٙٞبی ٔتفبٚت زض لبِت ٟ٘بزٞبی
ٔٙبؾت ذٛاٞس ثٛز ( زثیط) 1390 ،
قىُ قٕبضٖٛ – 1 ٜأُ ٔٛثط ثط ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی

ٖٛأُ ٔٛثط ثط ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی

قٟط٘ٚس

تٛإ٘ٙس ؾبظی

ٔٙبثٕ ٔبِی

ثط٘بٔ ٝضیعی

ضٚاثٍ

ؾبظٚوبضٞبی

فٙبٚضی

ٔساضی

ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی

پبیساض

اؾتطاتػیه

ٔیبٖ

لب٘٘ٛی

اَالٖبت ٚ

قٟطی

ثركی

ٔسیطیت یىپبضچٝ
قٟطی

فطآیٙس یىپبضچ ٝؾبظی ٔسیطیت قٟطی

اضتجبَبت

ٔسیطیت قٟطی ؾٙتی

( زثیط) 167 : 1390 ،
زض یىپبضچ ٝؾبظی ٔسیطیت ُٔٙم ٝوال٘كٟطی ٘جبیس اض تٗجیط « ٔسیطیت ٚاحس » ثٙٗٔ ٝبی ایدبز فطا قٟطزاضی
اثط لسضتی نحجت ٕ٘ٛز وٌٛ ٝیب پسضؾبالضی ٟٔطثبٖ ٔی ذٛاٞس ٕٞچ ٖٛوبضفطٔبیی یٍب٘ ٚ ٝغ َٛپیىط ،تٕبٔی
ٖطنٞ ٝبی قٟط  ٚقٟط٘ٚسی ضا لجً ٝوٙسٔ .ی ثبیؿت زض یىپبضچٍی ٔسیطیت والٖ قٟط تٟطآٖ٘ ،بٔی
ٕٞب ًٙٞوٙٙس ٜاظ ؾُح ذطز ( اختٕبٖبت ٔحّی /قٛضایبضی ٞب ) تب ؾُح ٔیب٘ٙٔ ( ٝبَك  /قٟطزاضی  ٚقٛضای
اؾالٔی )  ٚؾپؽ تب ؾُح والٖ ثٚ ٝخٛز آٚضز و ٝاظ یه ؾٔ ٛؿئِٛیت  ٚاخطای أٛض زض پبییٗ تطیٗ ٔمیبؼ
ّٖٕی قٛز  ٚاظ ؾٛی زیٍط انُ ٕٞجؿتٍی ٕٞ ٚیبضی زض ٔدٕ ٖٝٛوال٘كٟطی ٔس ٘ٓط ثبقس ( نطافی،
) 32 :
تدطث ٝثؿیبضی اظ وكٛضٞبی تٛؾٗ ٝیبفت ٚ ٝزض حبَ تٛؾٗ٘ ٝكبٖ زاز ٜاؾت و ٝضؾیسٖ ث ٝؾُحی اظ تٛؾٗٝ
التهبزی ،اختٕبٖی  ٚاوِٛٛغیىی  ٚزض ٚالٕ ضؾیسٖ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی لجُ اظ ٞط چیعٔؿتّعْ ؾیؿتٓ
ٔسیطیت قٟطی یىپبضچ ٝزض ؾُٛح ٔرتّف ؾیبؾت ٌصاضی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ،تهٕیٓ ؾبظی ،تهٕیٓ ٌیطی ٚ
اخطاؾت تب اظ ایٗ َطیك ثتٛا٘س اخعا ٖٙ ٚبنط ؾبظ٘س ٜؾیؿتٓ ٔسیطیت قٟطی ضا زض اضتجبٌ ثب  ٓٞزیس ٚ ٜاظ ٞط
ٌ ٝ٘ٛته ثٗسی ُٖٕ وطزٖ ث ٝزٚض ثبقس تب اظ ایٗ ضٍٞصض لبزض ث ٝپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ضٚظافع ٖٚقٟطٞب ٚ
حُ  ٚفهُ ٔكىالت ٔ ٚؿبئُ ض ٚث ٝضقس آٟ٘ب ثبقس ( ٔحٕسی)33 :1387 ،
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ٖبِی تطیٗ ٞسف اظ یىپبضچٍی ٔسیطیت قٟط ٖجبضتؿت اظ ضؾیسٖ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض ( ٔدٕ ٖٝٛای اظ ٖساِت
اختٕبٖی ،ظیؿت ٔٙسی التهبزی  ٚتٗبزَ اوِٛٛغیه ) .اظ ایٗ ض ٚضاٞجطز ٘یُ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض وال٘كٟطی ثٝ
ایدبز ٔ ٝٔٛٓٙای اظ ٚاحسٞبی فًبیی ذٛز ٌطزاٖ ثب تٛؾٗ ٝاختٕبٖبت ٔحّی زض چبضچٛة ٘ٓبْ ٔسیطیت
یىپبضچ ٝقٟطی ثبظ ٔی ٌطزز .ایٗ ٕٞبٖ چیعی اؾت وٌٍٕ ٝكت ٝثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی و٘ٛٙی وكٛض اؾت.
یىپبضچ ٝقسٖ ٔسیطیت قٟطی ایٗ أىبٖ ضا ٔی زٞس وٖ ٝال ٜٚثط وبِجس ،وبضوطز ٔ ٚحتٛای اختٕبٖی ٚ
التهبزی ضا ٘یع ثب یىسیٍط زض فطآیٙس ثط٘بٔ ٝضیعی تٛؾٗٛٔ ٝضز تٛخ ٝلطاض زاز ٕٟٔ ٚتط اظ ایٗ فطآیٙس ،ٜفطآیٙس
ٔكبضوتی  ٚزض ثط ٌی ط٘س ٜوثطت قٟط٘ٚساٖ ضا ث ٝضا ٜا٘ساذت؛ فطآیٙسی و ٝالظٔ ٝتٛؾٗ ٝپبیساض  ٚقٟط٘ٚس ٔساض
اؾت ( نطافی.) 33 : 1388 ،
یىپبضچٍی زض ٔسیطیت ثطای قٟط ٔعایب  ٚفٛایسی ث ٝقطح ظیط زاضز :
-

اُ٘ٗبف پصیطی  :یىی اظ ٘یبظٞبی ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی  ،ایدبز اضتجبٌ ٔیبٖ ثرف ٞبی ازاضی ٚ
ؾبظٔب٘ی اؾت .اضتجبٌ ثٟی ٝٙثیٗ زؾتٍبٞ ٜبی ٔؿئ َٛو ٝزاضای تٗسز ثؿیبض٘س ٘ ،یبظٔٙس اُ٘ٗبف پصیط
ثٛزٖ  ٚحصف التساضٌطایی ؾبظٔب٘ی اؾت.

-

حصف ٔٛاظی وبضی  :اظ خّٕٚ ٝیػٌی ٞبی ٘ٓبْ ٔسیطیتی  ،ا٘دبْ فٗبِیت ٞبی ٔٛاظی ٔ ٚكبث ٝزض
ٟ٘بزٞبی ٔرتّف زِٚتی اؾتٖ .بُٔ انّی ایٗ أط ٕٞب٘ب اؾتمالَ ٌطایی  ٚفمساٖ یىپبضچٍی ٚ
ٕٞبٍٙٞی  ٚؾیبؾتٍصاضی ٞبؾت.

-

وبٞف ثطٚوطاؾی  :وبؾتٗ اظ تٗسز زؾتٍبٞ ٜبی ٔؿئ ٚ َٛوبٞف ثطٚوطاؾی ازاضی و ٝث ٝپیكجطز
ؾطیٕ ٙٔ ٚبؾت ٔسیطیت قٟطی زض خٟت ٚن َٛث ٝاٞساف وٕه ٔی وٙس ( قٕبٖی .) 60 : 1389 ،

ث ٝا ٖتمبز نبحت ٘ٓطاٖ یىی اظ انّی تطیٗ  ٟٓٔ ٚتطیٗ ضاٟٞب ثطای زؾت یبثی ث ٝتٛؾٗٔ ٝتٛاظٖ  ٚپبیساض
قٟطی ،انالح  ٚاضتمبی ؾبذتبض ٘ٓبْ ٔسیطیت قٟطی ٔی ثبقس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝأطٚظٔ ٜسیطیت قٟطی
 ٚیب ٔسیطیت یىپبضچ ٝق ٟطی زض وكٛض ٔب ٔفٚ ْٟٛیػ ٜای ٘ساضز و ٝثط اؾبؼ آٖ خبیٍبٓ٘ ٚ ٜبْ ذبل ازاضٜ
قٟط ضا زض ش ٗٞتساٖی وٙس .ثٖ ٝجبضت زیٍط زض ایطاٖ ،ؾبٔب٘ٞ ٝبی ٔسیطیتی قٟطٞب اظ حسالُ ؾبذتبضٞبی ٘ٓبْ
ٔٙس ٔ ٚتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی أطٚظی قٟطٞب ثطذٛضزاض٘س٘ .یبظٞبی ٚؾیٕ قٟط٘ٚساٖ زض  ٕٝٞظٔیٞ ٝٙب اظ یه ؾٚ ٛ
ؾیبؾت ٞبی ٔتفبٚت ٌ ٚبٔ ٜتًبز زؾتٍبٞبی ذسٔبت ضؾبٖ قٟطی ثطای پبؾد ٌٛیی ث ٝایٗ ٘یبظٞب اظ ؾٛی
زیٍط ،فًبیی ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت و ٝث ٝزِیُ ٘بٕٞبٍٙٞی زؾتٍبٟٞب  ٚچطذٗٔ ٝیٛة ازاض ٜقٟط ،اثطثركی
ؾیبؾت ٞب ضا ث ٝحسالُ ٕٔىٗ وبٞف زاز ٜاؾت ( ٘بْٕی ٕٞ ٚىبضاٖ) 2 : 1388 ،
ٔطاحُ اؾتمطاض ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی :
ٔی تٛاٖ ٌفت ؾ ٝالساْ ٔ ٚطحّ ٝاؾبؾی زض زؾت یبثی ث ٝؾبذتبض ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی ٚخٛز زاضز .زض
ٔطحّ ٝا َٚالظْ اؾت و ٝحطوت ث ٝؾٕت تٕطوعظزایی اظ لسضت ؾبظٔبٟ٘بی زِٚتی  ٚؾبذتبضٞبی ثٛضٚوطاتیه
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ٚ ٚاٌصاضی اذتیبضات ی ٝحىٔٛت ٞبی ٔحّی ٔ ٚسیطیت قٟطی ا٘دبْ ٌیطز .ایٗ وبض زض وكٛض ٔب ٔی تٛا٘س اظ
َطیك اضتمبی خبیٍبٔ ٜسیطیت قٟطی زض ؾبذتبض والٖ ازاض ٜقٟط آغبظ قٛزٔ .طحّ ٝزٔ ْٚطحّ ٝای اؾت وٝ
َی آٖ حه.وت ٞبی ٔحّی ثٗس اظ اذص اذتیبضات الظٔج ٝؾبظٔب٘سٞی ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞبی حٛظّٕٖ ٜىطز
ذٛز ٔی پطزاظ٘س  ٚثب ایدبز ٕٞبٍٙٞی ٞبی ثیٗ ٟ٘بزی – ؾبظٔب٘ی ٔٛخجبت ایدبز تٗبٔالت ضا زض ؾُحی
ٌؿتطز ٜفطأ ٓٞی آٚض٘س .ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس زض نٛضت ا٘تربة ٔؿتمیٓ قٟطزاض اظ ؾٛی ٔطزْ ،قٟطزاض اظ لسضت
ثیكتطی ثطای پیكجطز ثط٘بٔٞ ٝبی یىپبضچٍی قٟطی ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛزٕٞ .چٙیٗ ٚخٛز وٕیؿیٞ ٖٛبی
ترههی ظیط ٘ٓط قٛضای قٟط ثب حًٛض ٕ٘بیٙسٌب٘ی اظ ؾبظٔبٟ٘بی ظیطثٍ قٟطی فًب  ٚثؿتط ؾبظٔب٘ی ٔٙبؾجی
ثطای ؾیبؾت ٌصاضی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی یىپبضچ ٝضا فطأ ٓٞی وٙس .زض چٙیٗ ؾبذتبضی الظْ ٘یؿت و ٝاضٌبٟ٘بی
زِٚتی اؾتمالَ ُٖٕ ذٛز ضا اظ زؾت ثسٙٞس یب زض اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی ذٛز ظیط ٘ٓط قٟطزاضی  ٚقٛضای قٟط ٚ
ٚاثؿت ٝث ٝآٟ٘ب ُٖٕ وٙٙس؛ ثّى ٝزض چٙیٗ وٕیؿیٞ ٖٛبیی ثط٘بٔٞ ٝبی ٞط اضٌبٖ ظیط ٘ٓط ٔسیطیت قٟطی ثب َطح
تٛؾٗ ٝقٟطی ٕٞبٔ ًٙٞی ق٘ٛس .زض ٌبْ آذط ٘یع تسٚیٗ اؾتطاتػی ٞبی پبیساضٔ ،مسٔ ٝاؾتمطاض ٔسیطیت
یىپبضچ ٝقٟطی اؾت و ٝظٔیٞ ٝٙبی حطو ت ٕٞؿٕٞ ٚ ٛب ًٙٞؾبظٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔرتّف ضا فطأ ٓٞی
آٚضز ( زثیط.) 84 – 83 : 1390 ،
پؽ ٔی تٛاٖ ٌفت حىٔٛت ٔحّی انّی تطیٗ ٘یطٚی ٔحطن ثطای یىپبضچ ٝؾبظی وّی ٝثبظیٍطاٖ زض فطآیٙس
ٔسیطیت  ٚؾبذت قٟط ی ٝقٕبض ٔی ضٚز .ثب یىپبضچ ٝؾبظی وّی ٝثبظیٍطاٖ اظ ؾٛی یه ٟ٘بز ٔی تٛاٖ فطآیٙس
تٛؾٗ ٝقٟط ضا ٞط چ ٝثٟتط ُّٛٔ ٚة تط ٟٔبض ٞ ٚسایت وطز  ٚایٗ ٘یبظٔٙس یه ضاٞجطز ٔسیطیت قٟطی
یىپبضچ ٝاؾت و ٓٞ ٝثط قٟط  ٓٞ ٚثط چبِف ٞبی تٛؾٟٗ٘ ٝبزی آٖ ٔتٕطوع ثبقس ،تطغیت وٙٙس ٜثحث ٞبی
ثیٗ ثركی  ٚزض پی آٖ ٔساذالت ٕٞب ًٙٞوٙٙس ٜثبقس ،ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ثیٗ ٕٞبٍٙٞی  ٚاخطا ضا تًٕیٗ وٙس ٚ
زض ثط ٌیط٘س ٜثرف غیط ضؾٕی ثٖٛٙ ٝاٖ لؿٕتی اظ چبِف ٞبی ؾبذتٗ قٟط ثبقس ( ثطن پٛض  ٚاؾسی1388 ،
) 100 :
اِجت٘ ٝجبیس تهٛض وطز یىپبضچٍی اوؿیطی اؾت و ٝث ٝذٛزی ذٛزٔ ،كىالت وال٘كٟطی غطق زض ٔكىالت ضا
چبض ٜذٛاٞس وطز؛ ثّى ٝزض نٛضت تحمك آٖ ،تبظ ٜثؿتطی فطأ ٓٞی قٛز و ٝثب تغییط ضٚی ٝقٟطزاضی ٞب ثٝ
ؾٛی تٛؾٗ ٝپبیساض  ٚقٟط٘ٚسٔساضیٔ ،ی تٛاٖ ث ٝضا ٜحُ ٞبی ثسیٕ أیسٚاض ثٛز ( نطافی) 32 : 1388 ،
ثب تٛخ ٝثب قطایٍ ٖٕٔٛی ٔحیٍ فٗبِیت قٟطی ایطاٖ ٘ ٚیع اؾتٙبز ث ٝظٔی ٚ ٝٙاِعأبت قىُ ٌیطی  ٚاؾتمطاض
ٔٛفمیت آٔیع ٔ سیطیت یىپبضچ ٝقٟطی ٔ ،طاحُ تحمك آٖ ثب فطو فطا ٓٞثٛزٖ قطایٍ  ٚثب تىی ٝثط تحمیمبت
ٔتطٚپّیؽ  ٚتدطثٞ ٝبی والٖ قٟطٞبی ٔٛفك خٟبٖ ث ٝنٛضت قىُ ظیط اضائٔ ٝی قٛز.
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قىُ قٕبضٔ - 2 ٜطاحُ اؾتمطاض ؾبظٔبٖ ٔسیطیت یىپبضچ ٝوال٘كٟط
قٙبؾبیی وب٘ٞ ٖٛبی خٕٗیتی حبئع

تٗطیف ٟ٘بزٞبی ٔحّی

تفٛیى ذٛز ٔرتبضی

قطایٍ والٖ قٟطی

ثطای ازاض ٜقٟط

ازاضی ث٘ ٝبحی ٝوالٖ قٟط

(ٔبزض قٟط  ٚقٟطٞبی الٕبضی)

اؾتمطاض ؾبظٔبٖ

َطاحی  ٚؾبظٔب٘سٞی ؾبذتبض

قٙبؾبیی ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ٚ

ٔسیطیت یىپبضچٝ

ؾبظٔبٖ ٔسیطیت والٖ قٟط

ذهٛنی ٔٛثط زض ازاض ٜقٟط

( ٘بْٕی ٕٞ ٚىبضاٖ) 17 : 1388 ،
ٔ ٟٓتطیٗ تح َٛزض ٖطنٔ ٝسیطیت قٟطی تٟطاٖ زض َ َٛیه زٌ ٝٞصقت ٝقىُ ٌیطی قٛضای اؾالٔی قٟط
تٟطاٖ ٔی ثبقس ٓ٘ .بْ ٔسیطیت قٟطی تٟطاٖ پؽ اظ تكىیُ قٛضای اؾالٔی ثٟ٘ ٝبزی زٔٛوطاتیه ٔ ،كبضوتی ٚ
اثطثرف تجسیُ قس تب اظ یه ؾ٘ ٛیبظ ٞبی ٔت ٔٛٙقٟط٘ٚساٖ ضا زض ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ِحبِ وطز ٚ ٜاظ ؾٛی
زیٍط ثط٘بٔٞ ٝبی ٔسیطیت ّٔی ضا زض چبضچٛة ٔسیطیت ٔحّی ٔس ٘ٓط لطاض زاز ٚ ٜحبنُ آٖ ضا زض لبِت یه
ثط٘بٔ ٝتّفیمی ث ٝاخطا ٌصاضز ٌ .طچ ٝتبو ٖٛٙقٛضای اؾالٔی قٟط تٟطاٖ فطاظ ٘ ٚكیت ٞبی ٔتٗسزی ضا َی
وطز ٜاؾت ِ ،یىٗ زض ٍ٘ب ٜوّی ٔی تٛاٖ ث ٝض٘ٚس ٔثجت آٖ اشٖبٖ وطز ٚ ٜثب تىی ٝثط قبذم ٞبی ٔٛخٛز اثط
ثركی آٖ ضا تبییس ٕ٘ٛز .
قٟط تٟطاٖ ثطذٛضزاض اظ َطح خبٕٔ ضاٞجطزی – ؾبذتبضی ثٛزَ ، ٜطح ٞبی تفًیّی آٖ زض ٔمیبؼ ٔٙبَك
قٟطی تٟیٟ٘ ٚ ٝبز ٔؿئ َٛپبیف ٓ٘ ٚبضت َطح ٞبی تٛؾٗ ٝقٟطی حبنُ اظ تٛافك ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ
قٟطؾبظی  ،قٛضای اؾالٔی قٟط تٟطاٖ  ٚقٟطزاضی تٟطاٖ پسیس آٔس ٜاؾت  .ایٗ ضٚیساز ضا ٔیتٛاٖ ظٔی ٝٙای
ثطای تحمك ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی ٔ ٚجٙبیی ثطای ٕٞىبضی  ٚتٗبُٔ زض حُ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت قٟط تٟطاٖ
زا٘ؿت (پٛضٔٛؾٛی  ٚضحیٓ ظاز) 21 : 1387، ٜ
زض ثبة ٔسیطیت ٔٙبَك وال٘كٟطی ضٚیىطزٞب ٓ٘ ٚطیبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی تجییٗ  ٚثٔ ٝطحّ ٝاخطا زضآٔس ٜاؾت.
ٌطٞٚی ثط ٚخٛز یه ٔسیطیت ٚاحس  ٚیىپبضچ ٝزض پ ٟٝٙوال٘كٟطی تبویس وطزٌ ٚ ٜطٞٚی زیٍط ثط تدعی ٝپٟٝٙ
وال٘كٟطی ث ٝحٛظٜٞبی ٔسیطیتی وٛچىتط ثطای اٖٕبَ ٔسیطیت  ٚوٙتطَ ثیكتط انطاض ٚضظیسٜا٘س .أب ثب ایٗ
حبَ ثیف اظ یه ز ٝٞاؾت و ٝاظ َطح ٔفٔ« ْٟٛسیطیت یىپبضچ ٝوال٘كٟط تٟطاٖ» زض ایطاٖ ٌصقت ٚ ٝتمطیجبً
ٍٕٞبٖ اظ ٔعایب  ٚآثبض ٔثجت آٖ آٌبٞ ٜؿتٙس .أب ثب ایٗ حبَ تفطق ؾیبؾی ّٕٖ ٚىطزی ٔٛخٛز زض ٖطنٝ
ٔسیطیتی ایٗ ٔدٕ ٖٝٛقٟطی ٔ 13یّی٘ٛی ٕٞچٙبٖ ازأ ٝزاقتٛٔ ٚ ٝخت ٘بوبضآٔسی ٔسیطیت ایٗ پٟٝٙ
وال٘كٟطی قس ٜاؾت ( ثطاتی ٕٞ ٚىبضاٖ) 9 : 1390 ،
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ثَٛ ٝض وّی ٔٛإ٘ ٖٕس ٜؾبذتبضی ٔسیطیت قٟط تٟطاّٖٖ ،ی اِرهٛل زض ضاثُ ٝثب ٍ٘طـ ؾیؿتٕی  ٚاٖٕبَ
ٔسیطیت یىپبضچ ٝضا ٔی تٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ثیبٖ ٕ٘ٛز :
-

ٔتٕطوع ،ثركی  ٚاظ ثبال ث ٝپبییٗ ثٛزٖ

-

ٌؿتطز ٚ ٜزیٛاٖ ؾبالضا٘ ٝثٛزٖ

-

غیط ٔكبضوتی ثٛزٖ

-

فبلس اُ٘جبق ؾّؿّٔ ٝطاتت ؾبذتبضی ٔسیطیتی یب ؾبظٔبٖ فًبیی قٟط

-

ٖسْ ا٘تٓبْ ؾبذتبضی اظ حیث اضتجبٌ الظْ ؾُٛح ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی

-

ذال ثطذی ٖٙبنط ؾبذتبضی ٔهٛة زض ؾبذتبض ٔٛخٛز

-

ٖسْ اُ٘ٗبف اٍِٛی ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی زض ا٘دبْ ٔكبضوتی فٗبِیت ٞبی ٌطٞٚی زض ٖٚؾبظٔب٘ی

-

ٖسْ ٍ٘طـ ؾیؿتٕبتیه ث ٝقٟط

-

وبضثطز انٔ َٛسیطیتی ؾٙتی

-

فمساٖ ٍ٘طـ وّی ثٔ ٝؿبئُ ٛٔ ٚيٖٛبت قٟطی ( وٕب٘طٚزی.) 59 : 1384 ،

 -4نتیجه گیری :
ٔسیطیت قٟطی یىی اظ ٔؿبئّی اؾت وٕٛٞ ٝاض ٜش ٗٞوبضقٙبؾبٖ ضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛزاقت ٝاؾت؛ چطا وٝ
ٕٞطا ٜثب پٛیبیی تحٛالت قٟطی ٔ ٚؿبئُ ٚاثؿت ٝث ٝآٖ ،چٍٍ٘ٛی ٍ٘طـ ث ٝقٟط ٔ ٚؿبئُ ٔسیطیتی آٖ تغییط
ٔی وٙس .یىی اظ انِٛی و ٝث ٝزضن ثٟتط ایٗ قطایٍ وٕه ٔی وٙس ،انُ ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی اؾت.
ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی ٘ٓطیٛ٘ ٝیٙی اؾت و ٝثطای حُ ًٔٗالت و٘ٛٙی ٔسیطیت قٟطی ٔٓطح قس ٜاؾت.
ایٗ ضٚیىطز ث ٝز٘جبَ وبٞف زازٖ ٘بٕٞبٍٙٞی ٞب  ٚتفطلٞ ٝبی ٔٛخٛز زض ُ٘بْ ٞبی ٔسیطیت قٟطی اؾت .اظ
آٖ خبیی و ٝزض ایطاٖ ٔسیطیت قٟطی زض اذتیبض ؾبظٔبٖ ٞب  ٚاضٌبٖ ٞبی ٔرتّفی اؾت ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت
قٟطٞب ضٚظ ث ٝضٚظ پیچیس ٜتط  ٚحبزتط ٔی قٛز ،چطا وٞ ٝط ؾبظٔبٖ یب اظٌب٘ی ثب تٛخ ٝث ٝأىب٘بتٔ ،حسٚزٜ
ْٚبیف  ٚاذتیبضات ذٛز ثٔ ٝؿبئُ قٟطی ٍ٘بٔ ٜی وٙس  ٚزیس خبٕٔ  ٚیىپبضچ ٝای ٚخٛز ٘ساضز.
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 تطاثیٔ ،) 1383( ،ٔ ،سیطیت پبیساض قٟطی زض ٌط ٚحىٕطا٘ی ذٛة ،قٟطزاضی ٞب  ،ؾبَ قكٓ ،قٕبض69 ٜ تمٛایی ٚ ٔ ،تبخساض ،ض ،)1388( ،زضآٔسی ثط حىٕطٚایی ذٛة قٟطی زض ضٚیىطزی تحّیّی ،فهّٙبٔٝٔسیطیت قٟطی ،قٕبض23 ٜ
 تٛالییٔ ،) 1389( ،ْ ،سیطیت قٟطی؛ ٔفبٞیٓ ،اثٗبز ْٚ ٚبیفٔ ،بٙٞب ٝٞاَالٔ ضؾب٘ی ،آٔٛظقی  ٚپػٞٚكیقٛضا ،قٕبض56ٜ
 حبخیب٘ی ،ا  ٚؾیفب٘ی ،) 1391( ،ْ ،قٛضاٞب ٘ ٚؿجت آٖ ثب ٔسیطیت قٟطیٕٞ ،بیف  ٓٞا٘سیكی قٛضاٞب ٚٔسیطیت ٔحّی زض افك چكٓ ا٘ساظ
 حبفّ ٘یبٔ ،)1385( ،ٔ ،جب٘ی ٔسیطیت قٟطی زض ایطاٖ ،فهّٙبٔ ٝآثبزی ،قٕبض51 ٜ زثیطَ ،)1390( ،ٔ ،طاحی ٔسَ اؾتمطاض ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی ثب ضٚیىطز لبثّیتٛٔ -ضز ُٔبِٗ ٝقٟطتٟطاٖ ،ضؾبِ ٝزوتطی  ،زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكتی
 ضيٛیبٖٔ ،)1389( ،ْ ،سیطیت ٖٕطاٖ قٟطی ،ا٘تكبضات پی٘ٛس ٘ ،ٛچبح ز ،ْٚتٟطاٖ ؾٗیس٘یب ،ا ،)1383( ،وتبة ؾجع قٟطزاضی ٞب-خّس یبظزٔ -ٓٞسیطیت قٟطی ،ا٘تكبضات ؾبظٔبٖ قٟطزاضیٟب ٚزٞیبضیٟبی وكٛض ،چبح ؾ ،ْٛتٟطاٖ
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 قٕبٖی ،)1389( ،ٔ ،ضٚیىطزٞب ٍ٘ ٚطـ ٞبی خسیس زض ٔسیطیت قٟطیٔ ،بٙٞبٔ ٝقٛضاٞب ،قٕبض55 ٜ نطافیٔ ،) 1388( ،ْ ،سیطیت یىپبضچ ٝقٟطی زض ذسٔت تٛؾٗ ٝاختٕبٖبت ٔحّیٔ ،بٙٞبٔٓٙٔ ٝط ،زٚض ٜا،َٚقٕبض3 ٜ
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 َطح تسٚیٗ  ٚتجییٗ ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه  ٚتطؾیٓ اٍِٛی ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی قٟطزاضی وكٛض)1384 ( ، َطح ٔدٕ ٖٝٛقٟطی تٟطاٖ  ٚقٟطٞبی اَطاف آٖ « ٔطحّ ٝاٌ ،)1375( ،» َٚعاضـ قٕبضٔ ،5 ٜطوعُٔبِٗبت  ٚتحمیمبت قٟطؾبظی ٕٗٔ ٚبضی ایطاٖ ،تٟطاٖ
 وبْٕیبٖ ،)1388( ،٘ ،اٖتمبز ثٔ ٝسیطیت یىپبضچ٘ ٝیبظٔٙس اٖتٕبز ٔتمبثُ اؾتٔ ،دّٓٙٔ ٝط ،قٕبض3 ٜ وٕب٘طٚزیٛٔ ،ؾیٛٔ ،) 1384( ،إ٘ ؾبذتبضی ٔسیطیت تٛؾٗ ٝقٟطی تٟطاٖ ،خؿتبضٞبی قٟطؾبظی ،قٕبضٜ14 ٚ 13
 ٔدبثیٔ ٚ ْ ،حٕسی ٚ ْ ،فرط ،ة  ٚپٙبٞی ٚ ْ ،پٛض ٔٛؾٛیٛ٘ ٚ ْ ،اظی ،آٔ ،)1390( ،ؿئّ ٝیبثی زضٔسیطیت قٟطی؛ تحّیّی ثط ٔؿبئُ ٔٙبَك قٟط تٟطاٖ ٔجتٙی ثط اؾٙبز ثط٘بٔٞ ٝبی ضاٞجطزی ٔٙبَك ،زا٘ف قٟط،
قٕبضٔ ،33 ٜطوع ُٔبِٗبت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟط تٟطاٖٗٔ ،ب٘ٚت ّٖٓ  ٚفٙبٚضی
 ٔحٕسی ،نٔ ،)1387( ،سیطیت قٟطی یىپبضچ ٚ ٝاٞساف ایطاٖ ٔ ،1400بٙٞبٔ ٝقٟطزاضی ٞب ،ؾبَ ٟ٘ٓ ٘بْٕی ،ـ  ٚحؿیٙی ،ظ  ٚنٙیٗی ،) 1388( ،ٔ ،ثطضؾی أىبٖ ؾٙدی اؾتمطاض ٔسیطیت یىپبضچ ٝقٟطی زضایطاٖ – ٔٛضز ُٔبِٗ ٝقٟط ٔكٟسٔ ،كٟس پػٞٚی – ٔدّ ٝترههی ٔسیطیت قٟطی ،ز ٚفهّٙبٔ ٝقٛضای
اؾالٔی قٟط ٔكٟس ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض2 ٜ
 ٘ٓطیبٖ ،ا  ٚضحیٕی ،) 1391( ،ْ ،تحّیُ اًِ.ی ٔسیطیتی قٟط تٟطاٖ ،پػٞٚف ٞبی خغطافیبیی ا٘ؿب٘ی،قٕبض11 ٜ
 ٘ٛثطی ٚ ٖ ،ضحیٕی ،) 1389( ،ْ ،حىٕطا٘ی ذٛة قٟطی؛ یه يطٚضت تطزیس ٘بپصیط ،زا٘ف قٟط قٕبضٜٔ ،11طوع ُٔبِٗبت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟط تٟطاٖ
 ٞبقٕی ٛٔ ،ضفیٗیبٖ ٚ ْ ،حؿیٗ پٛض ،)1390( ،ٔ ،ؾیبؾت ٞبی ٔسیطیت قٟطی زض وكٛضٞبی ٔرتّف،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات َحبٖ ،چبح اَٚ
- Davey, J.Kenneth (1993), " Elements of Urban Managment". UNDP/
UNCHS/World Bank, Urban Management Programme
- Van Dijk, M. Pieter (2006), Managing Cities in Developing Countries : The
Theory and Practice of Urban Management, Edward Elgar Publishing
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