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Abstract

(javadfarhadi2010@gmail.com)  دﮐﱰای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی: ﺟﻮاد ﻓﺮﻫﺎدی

Rapid and unbalanced physical development in the
cities has resulted in unsuitable economic, social, and
physical consequences. This is one of consequences
of informal settlements and economic and social
unsustainability. One of the solutions for this
problem is city development strategy (CDS). This
approach includes a wide range of management,
social, economic, environmental, physical issues in
the cities. For this approach, different strategic
planning models are used. Therefore, the objective of
this research is the recognition of the possibility rate
of principles of CDB (City Development Strategy) in
Mashhad and prioritization of the effects and roles of
each principle in population of suburban area of
Mashhad. Descriptive- analytical method was used in
order to study the context of suburban area of
Mashhad. By using available information in databank
of Mashhad Municipality and the future plans, the
intensified indicators of population (economic,
migration, housing, social) were recognized. By
analyzing the failure of CDS principles ( livability,
comparability, bankability, and urban governance)
which cause more population in suburban area,
among four main principles of CDS , major factors of
population in suburban area have been weighed by
Delphi Technique and survey (in the form of paired
matrix). They have been analyzed by TOPSIS
technique. The results and findings showed that the
condition of urban development strategy criteria in
Mashhad with overall average of 2.82 was not in good
condition and the failure in these criteria has caused
the population marginalization of the city. Among the
indicators of urban development strategy, the most
breakdowns were in the indicators of good
governance,
viability,
bankability
and
competitiveness.

ﭼﮑﯿﺪه

، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدی،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﻓﺰاﯾﺶ9اﺟﺘ
 ﯾﮑﯽ از.ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ9اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘ
(CDS)  اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی،روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
 داﻣﻨﻪ، اﯾﻦروﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ.اﺳﺖ
 زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی، اﻗﺘﺼﺎدی،ﻋﯽ9 اﺟﺘ،وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
 ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان، از اﯾﻦرو.ﺷﻬﺮﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮی اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی- ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ.ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
، ﻣﻬﺎﺟﺮت،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی )اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﯽ( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺻﻮل9ﻣﺴﮑﻦ و اﺑﻌﺎد اﺟﺘ
 ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی و، رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی،اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺷﻬﺮی( ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ
 و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮیCDS  ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ،ﻮده اﺳﺖd
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ زوﺟﯽ وزندﻫﯽ ﺷﺪه و
 ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖTOPSIS از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ
داد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ
 در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت۲/۸۲
 در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی.ﻮده اﺳﺖd ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ
 ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی،اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی
. ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ،ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب
، ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی،(CDS)  اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
TOPSIS  ﻣﺪل، ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ

Keywords: City Development Strategy (CDS),
Population, Suburban dwelling,City of Mashhad,
TOPSIS Model.
(h.soleymani@hsu.ac.ir) (۰۹۳۰۹۵۴۲۷۰۱) ﻧﯽ ﻣﻘﺪم9ﻫﺎدی ﺳﻠﯿ:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت

ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﴐورت ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ راﻫﱪدﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ
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ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﴩ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  ،از ﻫﺮ

ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻻزم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ

ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۴م ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در

ﻋﻠﯽاﮐﱪی و دﯾﮕﺮان .(۱۹۴ :۱۳۹۷ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻓﻘﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای

ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ  ۸۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻫ9ﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی

ﻓﺮادﺳﺖ و ﻓﺮودﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﻗﻤﺮی و ﻫﻤﮑﺎران،

از  ۳۹درﺻﺪ در ﺳﺎل ۲۰۰۰م ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ در ﺳﺎل ۲۰۱۴م

.(۲۹ :۱۳۹۶

ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ  ۲۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .(UN-HABITAT, 2016:58از ﻃﺮﻓﯽ

روش ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ در اﻫﺪاف ﻫﺰاره و ﻫﻢ در اﺳﻜﺎن ﺑﴩ

ﯾﻜﯽ از ﻣﺪلﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،روﯾﻜﺮد راﻫﱪدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﻜﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ

) (CDSاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭼﺎرهﺟﻮﺋﯽ

ﺷﺪه اﺳﺖ ).(UN-HABITAT, 2003: 2000

و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮی در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی،

اﺳﺖ )ﴏاﻓﯽ و دﯾﮕﺮان .(۶۶ :۱۳۸۸ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی راﻫﱪدی

ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ،ﺗﻌﺎرض ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﯽﺳﻮادی ،ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ،

ﺷﯿﻮهای ﺳﯿﺴﺘ9ﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺪان ﻛﻨﱰل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮارض آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﯽ

اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷ¸ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮی ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻣﺤﺴﻨﯽ،

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد) .ﺑﺰادﻓﺮ و زﻣﺎﻧﯿﺎن (۸۹:۱۳۸۷ ،اﯾﻦ

 .(١٣٥ :١٣٨٩ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﻋﻠﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ

ﻧﻮع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﯿﺸﱰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﮔﺮا اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﻣﻬﺎﺟﺮت را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮی راﻧﺶ-ﻛﺸﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﺮده و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺟﺮا ﴎ و ﮐﺎر دارد

ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻘﺮ و ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ-ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

)داﻧﺸﭙﻮر .(۲۰ :۱۳۸۲ ،ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻛﺎر و درآﻣﺪ زﯾﺎدﺗﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ )وارﺛﯽ،

ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ در

 .(۱۲ :۱۳۸۶ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻫﻢﺳﻮ و

ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در

ﺑﺪرﯾﺨﺖ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه

روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺳﮑﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﱰده ﺑﻪ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ )ﻫﯿﺮاﺳﮑﺎر.(۱۰۹ :۱۳۸۷ ،

ﺷﻬﺮﻫﺎ زدهاﻧﺪ و در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﮑﺎن

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺳﮑﻨﯽ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ )ﮔﯿﺪﻧﺰ،

ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ در

 .(۶۲۲ :۱۳۸۴در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯽروﯾﻪ و ﺷﺘﺎﺑﺎن

ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را داراﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻬﺮی

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی

اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﻘﺪی و ﺻﺎدﻗﯽ (۲۱۳:۱۳۸۵ ،ﮐﻪ اﯾﻦ

اﺳﺖ.

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوﻧﺰا ﺑﻮدن آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در ﭼﻬﺮه ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم

ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب و دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ

ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ زاﺳﺖ از دﻫﻪ  ۱۳۴۰آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از

)ﻧﻈﺮﯾﺎن .(۷۸ :۱۳۷۹،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در دﻫﻪ

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﻤﭽﻮن اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪود  ۳۳درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی

) (CDSﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .ﮔﺴﱰش

اﯾﺮان )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﯽ( و در ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی،

آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ۸۰

1. UN-Habitat

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﺤﻤﺪی.(۱۰۰ :۱۳۸۸ ،

ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻛﻮﻟﻮژﯾﻜﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ

در واﻗﻊ روﯾﮑﺮد ) (CDSﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ

ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺳﻌﺪی

ﺑﻬﺒﻮد ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻘﯿ ً9ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮی را ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﮔﺴﱰش روزاﻓﺰون ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار )ﺷﻬﺮی(،

رﻓﺘﻪ ،در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد روشﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ

و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد

ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷ9ر

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺟﺘ9ﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و

ﻣﯽرود را ﻣﻌﻀﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه

اﻗﺪام ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ9ﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻔﺎﺷﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻓﺮاروی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﺪار )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺷﻬﺮی ) (CDSﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺮ ﺗﻬﺮان( ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﯾﻚ ﺑﯿ9ری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﮐﯽ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ

از ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ9ﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.

اﺻﻮل ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ،

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪﻫﺎی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی dﻮده ﺗﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ9ﻋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽدرﻧﮓ از ﮔﺴﱰش آن ﻣ9ﻧﻌﺖ

ﺑﺴﱰ ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه

ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﺒﺎدرت

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،دو ﭘﺮﺳﺶ

ورزﯾﺪ.

اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻨﮑﻪ .۱ :ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﮐﺪامﯾﮏ از

در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺧﺼﻮص راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻟﮕﻮی ) (CDSﺑﺴﱰﺳﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی

ﺷﻬﺮی  CDSﺑﻪ ﭼﻨﺪ dﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻠﮑﺎر و ﻫﻤﮑﺎران

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟  .۲ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺪامﯾﮏ از

در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ) (CDSﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻟﮕﻮی ) (CDSزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ  CDSدر اﯾﺮان

ﮐﻨﱰل ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﮑﺎن
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۵۰ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘ9ﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﻃﺮح وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر ﭼﻮن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻫﻤﺪان ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و
اﻫﻮاز آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﯿﺮزی ﺟﺮاﻧﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ
راﻫﱪدی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن را ﺑﺮآورد dﻮد.

ﮐﺎردار و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح اﺳﱰاﺗﮋی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )(CDS؛ روﯾﮑﺮدی راﻫﱪدی و ﻧﻮﯾﻦ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﻃﺮح اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ،روﯾﮑﺮدی راﻫﱪدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه
داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎل ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل
و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ اﻋﻄﺎ dﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ

...

درﺻﺪ اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار

ﻋﻮاﻣﻞ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﱰ رﯾﺸﻪ در ﻓﻘﺮ دارد ﻛﻪ ﺧﻮد
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ﻣﺮدم ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ dﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺷﺎن

ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮک ﺑﻬﺎر

دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ dﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺷﺎن در آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی روﺳﺘﺎ -ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎس

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن

ﺗﻌﻠﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه

ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر روﺷﻨﯽ از آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﻃﺮح

ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮک ﺑﻬﺎر ﺷﯿﺮاز ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻬﺒﻮد

اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ،ﺑﺴﱰی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم و

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎ  ٢٢٫٨٦درﺻﺪ اﻫﻤﯿﺖ،

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺷﺎن

اﺳﱰاﺗﮋی ﺑﺮﺗﺮ ،ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ  ١٨٫١درﺻﺪ

ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ را در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

اﺳﱰاﺗﮋی دوم و ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ  ١٢درﺻﺪ

اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽdﺎﯾﺪ.

در اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم اﺳﱰاﺗﮋی ﻗﺮار دارد.

ﺣﺎÆﯽ ﻧﺰاد و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ

ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ) (CDSدر اﯾﺮان ،ﺑﺎ

ﺷﻬﺮی  CDSدر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی،

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺪل  SWOTو ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﻮﮐﺮان و آزﻣﻮن

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪوﯾﮋه در

آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و آزﻣﻮنﻫﺎی ﴐﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ،اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮی و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر

زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺴﱰﺳﺎزی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ  ،۵۶/۲رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی  ،۳/۰۸ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮدن

ﺷﻬﺮی اﻣﺮی ﴐوری اﺳﺖ.

 ۲/۸۱و ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮی  ۲/۱۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷ9ﻋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ

ﻋﺪد  ۲/۵ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮی ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﺑﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﴎدﺷﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  CDSوﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً

ﺷﻬﺮی ) ،(CDSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  ،SWOTﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺧﻮﺑﯽ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﴎدﺷﺖ so

و ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮی دارای راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و

)اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای( ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ،ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮدن

ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء روﯾﮑﺮد  CDSدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ) (CDSدر ﺗﻮاdﻨﺪﺳﺎزی و

دارد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﱪﯾﺰ ،ﺿﻤﻦ

ﻋﻠﯽاﮐﱪی و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ

ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﱪﯾﺰ و

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺑﺎ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻮن  Spssو اﺳﺘﻔﺎده از

اﺟﺘ9ﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎﻟﺒﺪی و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن

ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ

داد ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎ،

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ) (CDSدر

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ  ۴ﺷﺎﺧﺺ ،ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و روﯾﮑﺮد

ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺘ9ﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاdﻨﺪﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺗﱪﯾﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار

درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺼﻮص ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎمﺷﺪه وﻟﯽ در

رﺿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ

ﺧﺼﻮص اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ازﺟﻤﻠﻪ ) (CDSدر

اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی  CDSدر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ﺑﻮدن آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﱰی

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪلﻫﺎی  ANPو

اﻧﺠﺎمﺷﺪه از اﯾﻦرو ،اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

 SWOTﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮک ﺑﻬﺎر ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ) (CDSدر ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﮑﺘﻪ ﺑﻮد.

...

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه

ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ) (CDSﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓ¸ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﺋﺘﻼف ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﺗﺄﺳﯿﺲ در

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی

۱۹۹۹م ،ﮐﻠﮑﺘﻪ ،ﻫﻨﺪ( ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی راﻫﱪدی در ﻗﻠﻤﺮو

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﺳﻜﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
در ﻃﻮل زﻣﺎن روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ
اﺻﻄﻼح ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ،راﺑﺮت ای .ﭘﺎرك ٢ﺑﻮد.
ﭘﺎرك ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ )اﻧﺼﺎری .(۳۹ :۱۳۶۹ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارﻧﺴﺖ ﺑﺮﮔﺲ

٣

و ﻟﻮﯾﺲ ور ث ٤ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ Æﺮﻛﺰ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻛﺎﻓﯽ اﺳﺖ )ﻓﮑﻮﻫﯽ (۱۹۰ :۱۳۸۵ ،ﻣﺎرﺷﺎل ﻛﻠﯿﻨﺎرد ٥و
ارﻧﺴﺖ ﺑﺮﮔﺲ از ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽآﯾﺪ
)ﺣﯿﺪریﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻧﻈﺮﯾﺎن .(۳۴ :۱۳۹۰ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺟﺒﺎری و
ﺣﺬف ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﯿﻦ  ۱۹۶۰ﺗﺎ ۱۹۸۰م
رواج داﺷﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ را ﻏﺪهای ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺪن
ﺷﻬﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد )ﭘﯿﺮی.(۹ :۱۳۹۳ ،
ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )(CDS

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ،ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺐ را ﻧﯿﺰ،
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در دﻫﻪ ۱۹۶۰م اﺑﺘﺪا
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺻﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮاﯾﻨﺪی،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا روی ﻣﯽآورد )ﻣﻬﺪﯾﺰاده .(۱۰۵ :۱۳۹۲ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﺋﺘﻼف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻫﺪف ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل
 ۱۹۹۹ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ).(Mukhija, 2005: 56

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ روﯾﻪای
ﻣﺘﺪاول ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﺳ¸ از ﺳﻄﺢ
ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺳﻨﺪ راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮ) (CDSرا ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﺆﺛﺮ ،ﺗﻬﯿﻪﮐﺮده و ﺗﺮوﯾﺞ داد.
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺟﺘ9ع و
ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن اﺳﻜﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،اﺳﻜﺎن
ﺧﻮدرو ،اﺳﻜﺎن ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ،اﺳﻜﺎن ﻋﺪاواﺗﯽ ،آﻟﻮﻧﻚ
و زاﻏﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﭘﺮﻧﺪآور .(۸۵ :۱۳۹۴ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ،
ﻓﺮﺟﺎم Æﺪن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن و ﯾﻜﯽ از ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﴎﯾﻊ اﺳﺖ )ﭘﺮﻧﺪآور .(۴۹ :۱۳۸۵ ،از ﻃﺮﻓﯽ
ﻗﴩﺑﻨﺪی اﺟﺘ9ﻋﯽ ،ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﻫﺪف
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻫﻤﻮاره ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺷﻬﺮی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) Arbakaf, 2008:28, Hanik, 2007:

.(17
اﺳﻜﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺣﻮزه ﺷﻤﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣ¸ و ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن دو
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ واژه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﻤﯽ دارد وﻟﯽ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه واژه اﺳﻜﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯽ،
ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه از ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ
و ﺟﻮان .(۱۳۴ :۱۳۸۷ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوی
داﻓﻌﮥ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﭼﻮن ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﻜﺎری و ﻛﻤﱰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬاب
ﺷﻬﺮی ،از زادﮔﺎه ﺧﻮد – روﺳﺘﺎ ،اﯾﻞ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ -راﻧﺪهﺷﺪه و ﺑﻪ
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ﺷﻬﺮﻫﺎ روی ﻣﯽآورﻧﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﻛØﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﯽﺳﻮاد

ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ

ﺑﻮده و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺟﺬب در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺷﻬﺮ ﻧﺪارﻧﺪ،

)ﭘﺎرﺳﺎ ﭘﮋوه.(۱۹۹-۲۰۰ :۱۳۸۱ ،

ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺲران ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ آنﻫﺎ را از ﺷﻬﺮ راﻧﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ

راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ )(CDS

ﻛﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ )رﺑﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان .(۹۲ :۱۳۸۵ ،در واﻗﻊ

ﻋﻨﺎﴏ و اﺻﻮل راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ Æﺮﻛﺰ ﺑﺮ روی ﺷﻬﺮ

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎ درك اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺬب ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ9ﻋﯽ ﺷﻬﺮی

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺎه ﻣﻠﯽ ﺷﺪه و ﺟﺰء ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺸﺪﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺸﺪهاﻧﺪ )ﻻدن و ﺷﯿﺮﺳﻮار .(۶۹ :۱۳۸۸ ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ

ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻓﺮدی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در ﻧﻈﺎم

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ

ﺷﻬﺮی ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎورده و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﻨﺎه

ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ )رﻫﻨ 9و دﯾﮕﺮان .(۱۱۰ :۱۳۹۱ ،ازاﯾﻦرو

آورده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﻣ¸ ﺷﻬﺮ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ

راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ) ،(CDSﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ

)ﻟﻄﻔﯽ و دﯾﮕﺮان .(۱۳۶ :۱۳۸۹ ،ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻛﻠﯽ اﯾﻦ

راﻫﱪدی ﻛﻪ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ و

ﺷﯿﻮه ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﻮدرو

ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﻛﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد

و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ،

)ﺗﻘﻮاﯾﯽ و دﯾﮕﺮان .(۲۰ :۱۳۸۵ ،در واﻗﻊ راﻫﱪد ﯾﺎ اﺳﱰاﺗﮋی

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻧﺎﭼﯿﺰ از ﺧﺪﻣﺎت ،ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز،

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ و

وﺟﻮد ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﯿﻜﺎری

اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﮔﺴﱰده ،ﻧﺒﻮد ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آنﻫﺎ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی

)رﻫﻨ 9و ﺗﻮاﻧﮕﺮ .(۸۸ :۱۳۸۷ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ،

زﻧﺪﮔﯽ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ،ارﺗﻘﺎی ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺮاﻛﻢ و ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ در

ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺳﻜﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و اﻗﺸﺎر ﻓﻘﯿﺮ

واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ ،ﻓﻘﺪان آﺳﺎﯾﺶ ﻻزم و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از

و ﮐﻢدرآﻣﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ )رﻓﯿﻌﯿﺎن و

ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺤﺴﻨﯽ:۱۳۸۹ ،

ﺷﺎﻫﯿﻦ راد .(۹-۱۰ :۱۳۸۷ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان

 .(۱۳۴اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘ9ﻋﯽ،

ﮔﻔﺖ ﻃﺮح اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﻣﺜﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮاد ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی

ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن راﻫﱪدﻫﺎ و

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ

زﻣﯿﻦ )داداشﭘﻮر و ﻋﻠﯿﺰاده ،(۳۶ :۱۳۸۹ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﻃﺮح ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺸﺎرﻛﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻬﺮه وران

اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ

و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻛﺎردار و دﯾﮕﺮان،

ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )رﻓﯿﻌﯿﺎن و

 .(۱۸۵ :۱۳۸۸اﺻﻮل اﯾﻦ روﯾﻜﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻨﯽ (۲۱ :۱۳۸۴ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی-ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ) :(Livabilityﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﯽ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ

ﮐﺮدن ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﯾﺎ در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ از

ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ

ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ،اﺳﺘﻘﺮار اﮐ Øاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در

ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺣﻖ ﺗﺼﺪی

زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﯾﺎ زﻣﯿﻦﻫﺎی رﻫﺎﺷﺪه و

اﯾﻤﻦ ،اﻋﺘﺒﺎر ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻣﻮزش و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت

.(۲۷۷

ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ،

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﮐﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان

اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺖ

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣ¸ ﻧﺸﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ

ﻣﻨﻔﻌﺖ Æﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ dﺎﯾﺪ )ﻧﻮروزی ﻓﺮد و ﻫﻤﮑﺎران،

دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘ9ﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ

 .(٢٤٥ :١٣٩٣در واﻗﻊ ﺷﻬﺮی ﻗﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

)اﺣﻤﺪﯾﺎن،

:۱۳۸۲

آنﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی

و دﯾﮕﺮان.(٨٥٣ :١٣٩٣ ،

ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﺶ ﮔﺎم ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .۱ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

ﭘﺮوژه .۲ ،ﺳﻨﺠﺶ وﺿﯿﻌﺖ ﻛﻨﻮﻧﯽ .۳ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازﺳﺎزی.۴ ،

ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ )اﴍﻓﯽ .(۹۶ :۱۳۸۸ ،ﻛﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ،

ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﱪد .۵ ،اﺟﺮا .۶ ،ﻛﻨﱰل )ﭘﺎﯾﺶ( )ﮔﻠﻜﺎر و آزادی،

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ

.(۶۴ :۱۳۸۴

ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای دارد .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،اﻗﺘﺼﺎد،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺟﺬﺑﻪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﱰش در ﻣﯿﺎن ﮔﺴﱰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻠﻮم ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ) Morais and Camanho, 2011:

 .(398ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻢ
ارزﯾﺎﺑﯽ ذﻫﻨﯽ واﻛﻨﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
) .(LEE,2008:1205ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را
در ﻗﺎﻟﺐ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ) Dolincar

 .(and et al, 2012: 60ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  Meebergﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﻛﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ از رﺿﺎﯾﺖ ﻛﻠﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﴍاﯾﻂ روﺣﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ).(Meeberg, 1993: 37
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ) :(Competitivenessاﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮی ،رﺷﺪ
اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﴍاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﺳﺖ )ﴏاﻓﯽ و دﯾﮕﺮان.(۶۸ :۱۳۸۸ ،
ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی ) :(Bankabilityﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻬﺮی و ﻣﺎﻟﯽ ﻛﺎرآﻣﺪ
در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ )ﻫ9ن.(۶۸ :
ﺣﻜﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ) :(Good Governanceﺣﻜﻤﺮواﯾﯽ
ﺧﻮب راﻫﻜﺎرﻫﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ )ﻫ9ن.(۶۹ ،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ  :CDSﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع
اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﻚ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻄﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﴍوعﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﺮا ﺧﺘﻢ
ﺷﻮد .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی  CDSﺗﻜﺮاری و ﯾﺎ ﻣﻮازی

...

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ )ﺧﻠﯿﻖ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .(Marull, 2007: 13ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ از روش و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی
ﻧﻈﺮی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻨﺎدی و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده .در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده dﻮده
و در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدی از دادهﻫﺎی ﴎﺷ9ری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺮداﺳﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﺻﻮل اﺳﱰاﺗﮋی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ،از ﺗﮑﻨﯿﮏ  TOPSISاﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ زوﺟﯽ ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ CDS

و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ،ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه
ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزن ﻫﺮﯾﮏ از اﺻﻮل و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴐاﯾﺐ
اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﻟﻔﯽ را ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و
ﺧﱪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽﺷﻬﺮی )اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه،
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻛﱰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﻬﺮی( ﮐﻪ دارای ﭼﻬﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ )داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در
ﻣﻮﺿﻮعÆ ،ﺎﯾﻞ ،زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﴍﮐﺖ و ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﺆﺛﺮ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮاری ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﮐﻤﱰ از  ۵۰ﻧﻔﺮ و اﮐØا ً  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۷۷ :۱۳۸۷ ،از اﯾﻦرو ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
از ﻧﻈﺮات  ۲۰ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس وزﻧﯽ ﺑﺎ ﴐب وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه
ﺷﺪه اﯾﺠﺎد dﻮده و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ و
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﻮﻟﯽ  CDSرا از اﯾﻦ اﯾﺪهآل-
ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ dﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﴐﯾﺐ  Ciﻧﻘﺶ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ
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اﺻﻮل را در ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی

ﺧﻮب ﺷﻬﺮ ،ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه

dﻮدهاﯾﻢ.

ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،وﺟﻮد

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮی راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﺴﱰ ﺟﺬب ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺷﻬﺮی در ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،از ﻃﺮﯾﻖ  ۴ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ

اﺟﺘ9ﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦروﻧﺪ در ﺷﻜﻞ )(۱

ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی و ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ

آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

CDSاﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

1398

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ

رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی

وﺟﻮد ﺑﺴﱰ ﻣﻬﺎﺟﺮت

34

40

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﯾﺮی

ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮی

ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘ9ﻋﯽ

در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮCDSﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻮل
ﺷﻜﻞ  :۱ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

 ۳٫۰۳۱٫۱۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﺣﻮﺿﻪ

ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺷ9ل ﴍﻗﯽ اﯾﺮان در

آﺑﺮﯾﺰ ﮐﺸﻒ رود ،ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد و ﻫﺰار ﻣﺴﺠﺪ

ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۸۹۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ و

واﻗﻊ و ارﺗﻔﺎع ﺷﻬﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  ۹۸۵ﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺮﻧﻬﺎد،

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﻮر دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ

.(۲۶ :۱۳۸۷

...

ﺷﮑﻞ :۲ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺣﺪود ۹۲۲٫۲۸۲

آﺑﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎﯾﻪ

ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﻮنﻧﻔﺮی ﻣﺸﻬﺪ در

ﻏﻔﻠﺖ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﻟﯿﺎن

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ) (%۳۰ﮐﻪ ﺟﺰء

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی دارای ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب

زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﻘﺎوم ﻧﺒﻮدن ﺳﺎزهﻫﺎ ،ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐ

ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘ9ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد ،ﻃﻼق،

ﻫﺸﺖ ﭘﻬﻨﻪ )اﻟﺘﯿﻤﻮر ،ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘ9ن ،ﮔﻠﺸﻬﺮ ،ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ،

ﻓﺴﺎد و ﻏﯿﺮه را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ،

دروی ،ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﻗﻮﭼﺎن ،ﺳﯿﺪی و ﺳﯿﺲآﺑﺎد( ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ

.(۱۳۹۵

 ٣٫٨٩٤ﻫﮑﺘﺎر و  ۶۶ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۸ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی و ۴

ﺷﮑﻞ  :۳ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﴎﺷ9ری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ۱۳۹۵
)آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ(۱۳۹۶ ،
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ﺟﺪول  :۱اﻃﻼﻋﺎت ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﴎﺷ9ری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۵

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴

۲۶۱٫۹۳۸

۱۴۲٫۱۳۶

%۵۴

۱٫۳۴۲

۴۷۲

%۳۵

۱۹۵

۳۰۱

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵

۱۷۵٫۸۴۹

۱۱۶٫۹۴۵

%۶۷

۱٫۴۳۸

۵۱۳

%۳۶

۱۲۲

۲۲۸

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۶

۲۳۲٫۶۱۶

۱۶۰٫۷۲۵

%۶۹

۱٫۸۶۹

۷۰۸

%۳۸

۱۲۴

۲۳۰

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۷

۲۵۶٫۵۷۵

۱۲۱٫۴۲۵

%۴۷

۴٫۸۱۸

۵۵۶

%۱۲

۵۳

۲۱۸

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۸

۸۹٫۲۱۶

۰

%۰

۱٫۸۵۴

۰

%۰

۴۸

۰

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۹

۳۲۷٫۰۶۱

۰

%۰

۴٫۴۷۳

۰

%۰

۷۳

۰

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۰

۲۹۶٫۸۲۳

۲۶٫۵۲۸

%۹

۲٫۳۳۳

۱۰۲

%۴

۱۲۷

۲۶۰

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۱

۲۰۰٫۱۶۱

۰

%۰

۱٫۵۳۴

۰

%۰

۱۳۰

۰

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۲

۱۰۵٫۲۶۳

۰

%۰

۶٫۵۰۲

۰

%۰

۱۶

۰

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺎﻣﻦ

۱۳٫۸۴۹

۰

%۰

۳۵۶

۰

%۰

۳۹

۰

۲۶٫۱۲۰

۲۶٫۱۲۰

%۱۰۰

۱۸۰

۱۸۰

%۱۰۰

۱۴۵

۱۴۵

۳٫۰۸۳٫۷۹۹

۹۲۲٫۲۸۲

%۳۰

۳۵٫۳۲۷

۳٫۸۹۴

%۱۱

۸۷

۲۳۷

ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎرج از
ﻣﺤﺪوده
ﻣﺠﻤﻮع

ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳

۴۱۷٫۹۵۰

۲۳۶٫۰۶۳

%۵۶

۳٫۳۰۷

۹۶۳

%۲۹

۱۲۶

۲۴۵

)ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر(

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۲

۵۱۳٫۳۶۵

۹۲٫۳۴۰

%۱۸

۳٫۸۴۴

۳۹۹

%۱۰

۱۳۴

۲۳۱

ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱

۱۶۷٫۰۱۳

۰

%۰

۱٫۴۷۷

۰

%۰

۱۱۳

۰

)ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر(

درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

42

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻫﮑﺘﺎر(
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ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )ﻫﮑﺘﺎر(

34

درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

)اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ(۱۳۹۵ ،

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﴎﺷ9ری ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﺑﺮاﺑﺮ

 ۳٫۸۹۴ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ .ﺟﺪول ) (۲ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ

ﺑﺎ ۳٫۰۵۷٫۶۷۹اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ

ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ

اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ  ۳٫۰۸۳٫۷۹۹رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺟﺪول )(۱

)ﻫﮑﺘﺎر( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ

...

ﺟﺪول  :۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ
) اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ(۱۳۹۵ ،

۸

ﻧﻮﯾﺪ

۱۰٫۰۷۱

۳۳

۳۱

ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد

۱۸٫۸۸۶

۶۷

۵۴

۹

ﮐﺎل زرﮐﺶ

۴٫۶۸۱

۲۷

۳۲

۱۲٫۲۳۸

۳۸

۵۵

۱۰

ﺻﯿﺪآﺑﺎد

۹٫۳۷۵

۶۴

۳۳

ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ

۳۳٫۸۲۶

۹۳

۵۶

۱۱

ﮐﻮﺷﮏ ﻣﻬﺪی

۲٫۰۷۱

۳۱

۳۴

اﻟﺘﯿﻤﻮر

۳۷٫۹۸۸

۱۵۰

۵۷

اﻣﯿﻦآﺑﺎد

۱۲

ﺳﯿﺲ آﺑﺎد

۹٫۸۷۳

۷۶

۳۵

ﺧﻄﯿﺐ

۱٫۰۸۲

۷

۵۸

اﻣﯿﺮآﺑﺎد

۶٫۴۷۸

۱۳

دﻫﺮود

۹٫۹۹۳

۵۹

۳۶

ﺑﻼل

۶٫۴۵۸

۳۰

۵۹

ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد

۲٫۴۹۱

۲۱

۱۴

ﭼﺎﺋﯿﺶ

۹٫۹۶۶

۳۲

۳۷

ﻗﺎﺋﻢ

۱۰٫۳۸۱

۴۰

۶۰

۲٫۵۶۴

۱۱

۱۵

ﺷﻬﺮک ﻗﺪس

۷٫۸۵۲

۲۸

۳۸

ﻧﺨﻮدک

۷٫۹۴۰

۲۷

۶۱

۱۱٫۱۹۹

۳۷

۱۶

آزادﮔﺎن

۱۱٫۰۰۳

۵۴

۳۹

ﮐﻼﺗﻪ ﻣﻼﻋﻠﯽ

۴٫۵۷۳

۱۷

۶۲

۱۰٫۸۷۶

۳۱

۱۷

ﺑﻬﻤﻦ

۲۲٫۷۷۵

۷۷

۴۰

ﮐﻮی ﻣﻄﻬﺮی

۳٫۱۳۵

۱۰

۶۳

ردﯾﻒ
۷

ﺷﻬﺮک ﺣﺠﺖ

۹٫۵۴۹

۴۰

۳۰

ﭘﻨﺞﺗﻦ

۲۱٫۷۴۹

۶۴

۵۳

ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

۶

اﻣﺎم ﻫﺎدی

۷٫۴۱۹

۳۳

۲۹

رده

۱۶٫۳۶۷

۵۲

۵۲

ﻣﻌﺼﻮم

ﻣﺴﺎﺣﺖ

۵

ﺑﺤﺮآﺑﺎد

۸٫۶۹۸

۲۷

۲۸

ﻃﱪﺳﯽ ۵۶

۱۷٫۸۱۷

۵۸

ﭼﻬﺎرده

ردﯾﻒ

۴

ﻣﻬﺪیآﺑﺎد

۱۱٫۵۴۰

۴۷

۲۷

ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس

۲۷٫۳۱۷

ﻋﻠﯽ

ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ

ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ

۳

ﻗﺎﺋﻢ

۱۰٫۴۱۱

۴۳

۲۶

ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻢ

۲

ﺷﻬﺮک اﻣﺎم

ﺷﻬﺮک

۷٫۸۴۷

۳۲

۴۸

۱۷٫۵۶۶

۵۰

۴۹

۷۰

۵۰
۵۱

ﮐﻮی
ﺳﯿﺪی
ﮐﻮی
وﻟﯿﻌﴫ
ﮐﻮی ﻗﺎﺋﻢ
ﮐﻮی
ﻣﻬﺪی
ﺣﺎﻓﻆ
اﮐﱪآﺑﺎد
ﺳﯿﺪی
ﻣﻬﺮآﺑﺎد
ﺷﻬﺪ
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر
ﺷﻬﯿﺪ
ﺻﺪوﻗﯽ

ﺷﻬﺮک
ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﮐﻮﭼﻪ
ﺣ9م
ده ﻣﱰی

ﺟﻤﻌﯿﺖ

۲۵٫۰۲۰

۱۰۵

۲۵

۱

ﻣﻄﻬﺮی

ﻣﺴﺎﺣﺖ

۳۱٫۶۲۹

۱۵۵

۲۴

دﯾﺶ دﯾﺶ

ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ

۱۰٫۸۹۶

۳۲

۴۷

ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

۲۶٫۸۹۸

۹۶

۱۵٫۰۵۵

۸۴

۲۳٫۶۴۱

۶۳

۱۳٫۷۰۶

۴۴

۵٫۳۶۰

۵۹

۳٫۳۲۷

۳۱

۳٫۴۷۴

۱۹

۱۶٫۹۵۲

۸۹

۲٫۳۳۳

۳۷

۳٫۱۶۵

۲۵

۲٫۲۰۵

۱۶
۵۴

۶۰٫۵۴۳

۲۴۲

رﺟﺎﺋﯽ
۱۸

ﮔﻠﺸﺎد

۸٫۰۰۲

۲۹

۴۱

دروی

۲۵٫۷۴۷

۹۹

۶۴

ﺑﺎزه ﺷﯿﺦ

۲۷٫۸۱۵

۱۱۲

۱۹

ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ

۱٫۲۹۹

۲۰

۴۲

ﮔﻠﺸﻬﺮ

۳۴٫۱۹۱

۱۲۹

۶۵

اﺑﺮاﻫﯿﻢآﺑﺎد

۲٫۶۱۷

۲۵

۲۰

ﻣﻬﺮﻣﺎدر

۱۳٫۸۸۵

۹۵

۴۳

ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن

۱۳٫۵۴۶

۵۲

۶۶

۳۳٫۹۳۷

۱۶۱

۲۱

ﺷﻬﺮک ﺳﯿ9ن

۵٫۷۷۹

۳۵

۴۴

روح آﺑﺎد

۴۳٫۲۸۴

۱۶۲

۲۲

ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ

۶٫۰۹۹

۳۳

۴۵

ﻃﺮق

۲۸٫۷۷۵

۱۵۹

۲۳

ﺷﻬﺮک آزادی

۴٫۳۸۴

۳۸

۴۶

ﻋﺴﮑﺮﯾﻪ

۴٫۶۶۳

۲۰

ﻣﺠﻤﻮع

ﻗﻠﻌﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن
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ﺷﻬﺮک
ﺷﻬﯿﺪ

34

۹۲۲٫۲۸۲

۳٫۸۹۴

...

در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ

را از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽdﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وزندﻫﯽ ﺑﻪ

ﻣﺸﻬﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ :ﺗﻌﺪاد  ۵۳داروﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ۲۰

روزاﻧﻪ ۶ ،داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ۱۲ .درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪروز۸ ،

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و

ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ ۲۳۵ .ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﺑﯿ9رﺳﺘﺎن ﺑﺎ ۱۰۰

ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮات آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل )ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ.(۱۳۹۵ ،

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿ9ﯾﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ :ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﺳﱰاﺗﮋی

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﮑﻨﯿﮏ
 TOPSISاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ Æﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ دارای
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻜﻨﯿﻚ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وزنﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ) (CDSﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
و ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ،در راﺳﺘﺎی
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

.
ﺟﺪول  :۳ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺗﻮﺿﯿﺢ

ردﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

 ۱ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ9ﻋﯽ در ﺷﻬﺮ )ﺣﯿﺪری ﭼﯿﺎﻧﻪ و رﺿﺎﻃﺒﻊ(۶۶ :۱۳۸۹ ،
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۲

رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی

۳

ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی

ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﴍاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت )ﴏاﻓﯽ و دﯾﮕﺮان.(۶۸ :۱۳۸۸ ،
وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻔﺎف و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺑﻬﺰاد
ﻓﺮ.(۲۰ :۱۳۸۲،

44
۴

ﺣﻤﮑﺮاوﯾﯽ

راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد )ﴏاﻓﯽ و دﯾﮕﺮان:۱۳۸۸ ،

ﺧﻮب

.(۶۹

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺮ

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ،

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘ9ﻋﯽ
ﺟﺪول  :۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ( )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺗﻮﺿﯿﺢ

ردﯾﻒ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

A

ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

B

ﮐﻨﱰل ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﱰﺳﺎز ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ

C

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آن

دﺳﱰﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﺪار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ

D

ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺟﺘ9ﻋﯽ

ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺘ9ﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و رﻓﺎه ﭘﺎﯾﺪار

دﺳﱰﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺷﻔﺎف و
ﭘﺎﯾﺪار

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل TOPSIS

در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺟﻮابﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) (۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵دادهﺷﺪه و از ﺟﻮابﻫﺎی dﻮﻧﻪﻫﺎ

ﺧﱪﮔﺎن)ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ( در ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﻟﯿﻜﺮت )ﺧﯿﻠﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ) (۲/۵ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ

زﯾﺎد ،زﯾﺎد ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻛﻢ( دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻛﻤﱰ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺿﻌﯿﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در

 TOPSISاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آن در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪ

راﺳﺘﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ و وزندﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دادهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  nﺳﻨﺎرﯾﻮ و k

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ،ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

...

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ

اﺳﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،از ﻣﺪل

ﺟﺪول  :۵ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﺎم ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )(CDS

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﻋﻨﻮان

A

B

C

D

ﺷﺎﺧﺺ ۱

۲/۳

۳/۶

۳/۵

۲/۴

ﺷﺎﺧﺺ ۲

۳/۱

۱/۸

۴/۴

۲/۳

ﺷﺎﺧﺺ ۳

۲/۵

۲/۱

۴/۳

۳/۲

ﺷﺎﺧﺺ ۴

۲/۳

۱/۵

۴/۶

۱/۲

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :اﺳﺘﺎﻧﺪارد dﻮدن دادهﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

aij
m

اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ روﺑﻪ رو:

rij 

 a 2kj
k 1

ﺟﺪول  :۶ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )(CDS

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
A

B

C

D

ﺷﺎﺧﺺ ۱

۰/۲۲۵

۰/۴۰۰

۰/۲۰۸

۰/۲۴

ﺷﺎﺧﺺ ۲

۰/۳۰۴

۰/۲۰۰

۰/۲۶۲

۰/۲۳

ﺷﺎﺧﺺ ۳

۰/۲۴۶

۰/۲۳۳

۰/۲۵۶

۰/۳۲

ﺷﺎﺧﺺ ۴

۰/۲۲۵

۰/۱۶۷

۰/۲۷۴

۰/۲۱

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ
از وزن ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺟﺪول  :۷وزندﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻣﻌﯿﺎر

A

B

C

D

وزن

۰/۲۶۳

۰/۳۲۱

۰/۲۲۶

۰/۱۹۰

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزﻧﯽ را از ﴐب ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه )ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه( در وزن ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۸ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﴐب وزن ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )(CDS

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
A

B

C

D

ﺷﺎﺧﺺ ۱

۰/۰۵۹

۰/۱۲۸

۰/۰۴۷

۰/۰۴۶

ﺷﺎﺧﺺ ۲

۰/۰۸۰

۰/۰۶۴

۰/۰۵۹

۰/۰۴۴

ﺷﺎﺧﺺ ۳

۰/۰۶۴

۰/۰۷۵

۰/۰۵۸

۰/۰۶۱

ﺷﺎﺧﺺ ۴

۰/۰۵۹

۰/۰۵۴

۰/۰۶۲

۰/۰۴
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآل )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآل و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ وزن ﻫﺮ

ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر( و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ )ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ

ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻌﯿﺎر( .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وزن ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺪول  :۹ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺪهآل و ﺣﺪاﻗﻞ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
A

B

C

D

ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪه آل

۰/۰۸۰

۰/۱۲۸

۰/۰۶۲

۰/۰۶۱

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ

۰/۰۵۹

۰/۰۵۴

۰/۰۴۷

۰/۰۴

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  iاﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر از ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪه آل و

n

(vij  vj*)2

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر از ﺷﺎﺧﺺ



si* 

j 1

اﯾﺪهآل و ﺣﺪاﻗﻞ از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی روﺑﻪ رو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ:

n

(vij  vj )2



si  

j 1

ﺟﺪول  :۱۰ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺪهآل و ﺣﺪاﻗﻠﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

34

1398

46

-

ﺷﺎﺧﺺ

ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآل *S

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ S

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

۰/۰۲۸

۰/۰۲۵

رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی

۰/۰۶۶

۰/۰۲۶

ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی

۰/۰۵۸

۰/۰۳۲

ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب

۰/۰۸۳

۰/۱۲۲

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴐﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ و  Ci=0ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﱰﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺪهآل ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ روﺑﻪ رو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و درﻧﻬﺎﯾﺖ

SI
SI  SI

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان  Ciﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ

C1 

ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ Ci=1
ﺟﺪول  :۱۱اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﴐورت اﻗﺪام )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

ﻣﻘﺪار Ci

اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺪام

ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب

۰/۵۹۵

۱

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

۰/۴۷۲

۲

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﯾﺮی

۰/۳۵۵

۳

رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی

۰/۲۸۳

۴

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۲/۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ) (۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲/۸۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺣﺪ

اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،در

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎن از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ،۲/۹۵در ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی

داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ

ﺑﺮاﺑﺮ  ،۲/۹در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۳/۰۲۵و در ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺸﻬﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ dﻮده اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻮق ﻫﻤﮕﯽ دال ﺑﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو ،در

اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﴎی .ﺗﻬﺮان :آﮔﺎه.

ﺣﺪ ﺑﺎﻻی  ،۴ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ

 .۴اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺖ ،ﮐﯿﻮﻣﺮث» .(١٣٨٦) .ﻣﺮور ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه

ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻨﱰل dﻮده و زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ

ﺗﻮاdﻨﺪﺳﺎزی ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽd ،ﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه«.

را ﻓﺮاﻫﻢ dﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮی در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ  ۲/۸۲در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﻧﺒﻮده و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ dﻮده .در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺑﻌﺎد اﺟﺘ9ﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ در
روﯾﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ) (CDSدر ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺪول ) (۱۱از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ) .ﺷ9ره .٥٩-٧٨ ،(٢٠
 .۵ﺑﻬﺰادﻓﺮ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ» .(١٣٨٢) .ﴐورت و ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان« .ﻫéﻫﺎی زﯾﺒﺎ) .ﺷ9ره .١٤-٢٧ ،(١٥
 .۶ﺑﻬﺰادﻓﺮ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،و روزﺑﻪ زﻣﺎﻧﯿﺎن» .(١٣٨٧) .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
راﻫﱪدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮلd ،ﻮﻧﻪ

ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر« .ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ،وﯾﮋﻩﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌ9ری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی) .ﺷ9ره
.٨٩-١٠٣ ،(٦
 .۷ﭘﺎرﺳﺎ ﭘﮋوه ،ﺳﭙﯿﺪه» .(١٣٨١) .ﻧﮕﺮﺷﯽ از درون ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﺳﻼمآﺑﺎد ﮐﺮج« .رﻓﺎه اﺟﺘ9ﻋﯽ.
)ﺷ9ره .١٦١-١٩٨ ،(٦
 .۸ﭘﺮﻧﺪآور ،ﺳﻌﯿﺪ» .(١٣٩٤) .ﻧﻘﺶ راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ
) (CDSدر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽd ،ﻮﻧﻪ ﻣﻮردی

ﺷﻬﺮی ،ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﺷﻬﺮک اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ« .ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و

ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی .ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺸﻬﺪ.

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ  CDSدر

 .٩ﭘﯿﺮی ،ﻋﯿﺴﯽ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٩٣) .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻮاdﻨﺪﺳﺎزی

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﻬﺮی؛ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ

ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮی و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« .ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮی ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ .ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﺸﻬﺪ.

ﭘﺪﯾﺪه ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

 .۱۰ﺗﻘﻮاﯾﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٨٥) .ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی« .اﻧﺠﻤﻦ راه و ﺳﺎﺧﺘ9ن

از اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی dﻮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آن

اﯾﺮان ﺑﻨﺎ) .ﺷ9ره .٢١-٤٧ .(٢٩-٣٠

را ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﺣﻤﺪی ،ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٨٧) .ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ:
اﺑﺰاری در ﺗﺤﻘﯿﻖ« .آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ) .ﺷ9ره -١٨٥ ،(٨
.١٧٥
 .٢اﺣﻤﺪﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ» .(١٣٨٢) .ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ :رﯾﺸﻪﻫﺎ و
راهﺣﻞﻫﺎ« .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻮزه) .ﺷ9ره .٢٧٦-٢٩٦ ،(٤٣-٤٤

...

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی

 .۳اﻧﺼﺎری ،ﻋﺒﺪاﳌﻌﺒﻮد .(١٣٦٩) .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در

 .١١ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎ ،ﺟﻤﯿﻠﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻟﯽ» .(١٣٩٤) .اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ
راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ) (CDSدر ﺗﻮاdﻨﺪﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﱪﯾﺰ« .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻮم
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ) .ﺷ9ره .١١٧-١٣٨ .(٣٦
 .۱۲ﺟﻮان ،ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ» .(١٣٨٧) .ﻋﺪاﻟﺖ
ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی )ﺗﺒﯿﯿﻦ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﻜﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ« .ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﻚ) .ﺷ9ره ،(٢
.١٣١-١٥٦
 .۱۳ﺣﺎÆﯽ ﻧﮋاد ،ﺣﺴﯿﻦ ،و اﻣﯿﻦ ﻓﺮﺟﯽ ﻣﻼﯾﯽ.(١٣٩٠) .
»اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی
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) (CDSدر اﯾﺮان« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی و

 .٢٤ﺷ9ﻋﯽ ،ﻋﻠﯽ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٩٣) .ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ

ﻣﻨﻄﻘﻪای) .ﺷ9ره .٥٥-٧٦ ،(٨

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﴎدﺷﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ

 .۱۴ﺣﯿﺪری ﻧﻮﺷﻬﺮ ،ﻣﻬﺮی ،و اﺻﻐﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎن» .(١٣٩٠) .ﺑﺮرﺳﯽ

ﺷﻬﺮی ) .«(CDSﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی آن ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮی

)ﺷ9ره .٣٥-٥١ ،(٢٧

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮیd ،ﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﯾﺰد« ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﴎزﻣﯿﻦ.

 .٢٥ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ

)ﺷ9ره .٣١-٤٩ ،(٣١

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ .(١٣٩٢) .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ.

 .١٥داداش ﭘﻮر ،ﻫﺎﺷﻢ ،و ﺑﻬﻨﺎم ﻋﻠﯿﺰاده .(١٣٨٩) .اﺳﮑﺎن

 .٢٦ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺮزﯾﺠﺮاﻧﯽ ،زﻫﺮا» .(١٣٨٤) .آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﴫف زﻣﯿﻦ .ﺗﻬﺮان :آذرﺧﺶ.

ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز« .اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی.

 .۱۶داﻧﺸﭙﻮر ،زﻫﺮه» .(١٣٨٢) .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی راﻫﱪدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

)ﺷ9ره  ٢١١و .١٦٢-١٦٧ .(٢١٢

رﯾﺰی اﺧﺘﯿﺎر راﻫﱪدی« .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی) .ﺷ9ره .١٤-٢٣ ،(١٤

 .۲۷ﴏاﻓﯽ ،ﻣﻈﻔﺮ ،ﺟﻤﻮ ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٨٨) .راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ

 .۱۷رﺑﺎﻧﯽ ،رﺳﻮل ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٨٥) .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ

ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺴﱰ«.

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘ9ﻋﯽ آن در

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ) .ﺷ9ره .٦٥-٨٢ ،(٢٢

ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز« .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ) .ﺷ9ره .٨٩-١١٤ ،(٧

 .۲۸ﻋﻠﯽاﮐﱪی ،اﺳ9ﻋﯿﻞ ،و ﺣﺴﯿﻦ ﮐ9ﺳﯽ.(١٣٩٧) .

 .۱۸رﻓﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ،و ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻨﯽ.(١٣٨٤) .

»ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ) (CDSدر

»راﻫﱪدﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﮑﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ

ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه« .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی) .ﺷ9ره

ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس« .ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 ،١ﺷ9ره ﭘﯿﺎﭘﯽ .١٩٣-٢١٠ ،(٨

ﺗﻮﻟﯿﺪ) .ﺷ9ره .٢٧-٥٢ ،(١٦

 .۲۹ﻓﻜﻮﻫﯽ ،ﻧﺎﴏ .(١٣٨٥) .اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی .ﺗﻬﺮان:

 .۱۹رﻓﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ،و ﻣﻬﻨﻮش ﺷﺎﻫﯿﻦ راد» .(١٣٨٧) .راﻫﱪد

ﻧﴩ ﻧﯽ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ

 .٣٠ﻗﻤﺮی ،ﺷﯿ ،9و ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﻮرﻣﻮﺳﻮی» .(١٣٩٦) .ﺑﺮرﺳﯽ

ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﱪدی ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘ9ﻋﯽ اﯾﺮان.

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘ9ﻋﯽ ﻣﺤﻼت در ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی«،

)ﺷ9ره .١٣-٢٢ ،(٢

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی) .ﺷ9ره .٢٩-٣٥ ،(٣١

 .۲۰رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،و ﺑﱪاز ﮐﺮﯾﻤﯽ» .(١٣٩٥) .ﻧﻘﺶ

 .۳۱ﮐﺎردار ،ﺳﻌﯿﺪ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٨٨) .ﻃﺮح اﺳﱰاﺗﮋی

اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی  CDSدر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )(CDS؛ روﯾﮑﺮدی راﻫﱪدی و ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪلﻫﺎی  ANPو SWOT

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی« .راﻫﱪد) .ﺷ9ره .١٨٣-١٩٩ ،(٥٢

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮک ﺑﻬﺎر ﺷﯿﺮاز« ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای.

 .٣٢ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻓﺮﯾﺪه ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٩٧) .ﻧﻘﺶ راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ

)ﺷ9ره .١٠٩-١٢٠ ،(٢٢

ﺷﻬﺮی  CDSدر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ،ﻣﻨﻄﻘﻪ

 .٢١رﻫﻨ ،9ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٩١) .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 ٣ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز« .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی) .ﺷ9ره

ﺷﻬﺮی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ dﻮﻧﻪ ﻣﻮردی:

 ،١ﭘﯿﺎﭘﯽ .١٠٤-٩١ ،(١٧

ﻛﻮی ﻧﻪ دره ﻣﺸﻬﺪ« .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪای) .ﺷ9ره ،(١٨

 .٣٣ﮐﻔﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ و ﻣﻬﺮداد ﻧﻮاﺑﺨﺶ و ﴎوش ﻓﺘﺤﯽ.

.٤٣-٧٣

) » .(١٣٩٩٣ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻓﺮاروی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﺪار

 .۲۲رﻫﻨ ،9ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ،و ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ» .(١٣٨٧) .ﺑﺮرﺳﯽ

)ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻬﺮان(« .ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮﺗﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ راﺳﺨﻮن.

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺒﺰوار ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر،

 .۳۴ﮔﻠﮑﺎر ،ﮐﻮروش ،و ﺟﻼل آزادی» .(١٣٨٤) .راﻫﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ و ﮔﻨﺎﺑﺎد« .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪای) .ﺷ9ره

ﺷﻬﺮ ) (CDSﭼﯿﺴﺖ؟« .ﺷﻬﺮﻧﮕﺎر) .ﺷ9ره .٥٩-٨٠ .(٣٠

.٨٣-١١٥ ،(١١

 .۳۵ﮔﯿﺪﻧﺰ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ .(١٣٨٤) .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ

 .۲۳ﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ» .(١٣٨٨) .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی اﺟﺘ9ع

ﺻﺒﻮری .ﺗﻬﺮان :ﻧﴩ ﻧﯽ.

ﻣﺤﻮر :ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ« .ﻫﻔﺖ

 .٣٦ﻻدن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،و ﻫﺎدی رزﻗﯽ ﺷﯿﺮﺳﻮار» .(١٣٨٨) .دﻻﯾﻞ

ﺷﻬﺮ) .ﺷ9ره ٢٩و .٩٨-١١٣ .(٣٠

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی.
)ﺷ9ره .٦٣-٨٠ ،(٣

و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و

رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ« ،ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻧﻮ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
)ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ() .ﺷ9ره .١٣٥-١٤٥ ،(٢

and

Building

Taipei».

in

measurement

Environment, (Vol 43), 1205-1215.

 .۳۸ﻣﺤﺴﻨﯽ ،رﺿﺎﻋﻠﯽ» .(١٣٨٩) .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و

51. Meeberg, G, (1993). «Quality of life: A
concept analysis». Journal of Advanced Nursing,

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﮔﺮﮔﺎن« .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ) .ﺷ9ره -١٥٢ ،(٤

(vol,18), 32-38.
52. Morais,P, Camanho, A, (2011). «Evaluation
of performance of European cities with the aim to

اﺳﻜﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاdﻨﺪﺳﺎزی آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی
.١٣٣
 .۳۹ﻣﺤﻤﺪی ،ﺳﻌﺪی ،و ﺳﻮران ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و آزاد
داودی» .(۱۳۹۴).ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺴﱰش روز اﻓﺰون ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار)ﺷﻬﺮی(« .داﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﻠﯿﺲ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ .ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ )ﺷ9ره.۱۲۱-۱۴۳ ،(۲۷
 .٤٠ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻧﻬﺎد .(١٣٨٧) .ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﻬﺪ.
 .۴۱ﻧﻈﺮﯾﺎن ،اﺻﻐﺮ .(١٣٧٩) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮی اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر.

 .٤٢ﻧﻘﺪی ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ .(١٣٨٦) .ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و اﺳﻜﺎن
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ .ﻫﻤﺪان :ﻓﻦآوران.
 .٤٣ﻧﻘﺪی ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ،و رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ.(١٣٨٥) .
»ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻓﺮاروی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮیd ،ﻮﻧﻪ
ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان« .رﻓﺎه اﺟﺘ9ﻋﯽ) .ﺷ9ره .٢١٣-٢٣٣ ،(٢٠
 .۴۴ﻧﻮروزی ﻓﺮد ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٩٣) .اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (CDSدر ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان و اراﺋﻪ

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮی آن« .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی.
)ﺷ9ره.٢٣٧-٢٥٨ ،(٣٤
 .٤٥وارﺛﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ و ﺻﻔﺮ ﻗﺎﺋﺪ رﺣﻤﺘﯽ» .(١٣٨٦) .ﺑﺮرﺳﯽ
اﺛﺮات ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی در ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن« .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ.
)ﺷ9ره ﭘﯿﺎﭘﯽ.٩١-١٠٦ ،(٩

 .٤٦ﻫﯿﺮاﺳﻜﺎر ،ﺟﯽ ﻛﯽ .(١٣٨٧) .درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻬﺮی .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿ9ﻧﯽ و اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﯾﻜﺎﻧﯽ ﻓﺮد .ﺗﻬﺮان:
ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
47. Arbakaf, A. (2008). «On the measurement of
service sector in urban economy». London:
Rouledge.
48. Dolincar, S, Yanamandram, V, Cliff, K,
(2012). «The contribution of vacations to quality
of life». Annals of tourism research, (Vol 39), 5983.

...

 .٣٧ﻟﻄﻔﯽ ،ﺣﯿﺪر ،و ﻫﻤﮑﺎران» ،(١٣٨٩) .ﺑﺤﺮان ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ

49. Hanink, D, (2007). «Application of urban
economy». Oxford university.
50. Lee, Y (2008). «Subjective quality of life

promote
quality
of
life
improvements».omega,Elsevier, (Vol 39), 398409.
53. Mukhija, Vinit, (2005). « Viewpoint
Challenges for international development
planning: Preliminary lessons from the case of
the Cites Alliance». Citiese, (Vol 23), 56-62.
54. UN-HABITAT(2003). «Challenge of Slums».
Global report on Human Settlement.
55. UN-HABITAT(2016)« Urbanization and
Development - Emerging Futures». World Cities
Report.

34

1398

49

