
 

 

 مدیریت شهری زیربنای توسعه پایدار

 

کارشناسی ارشد روان شناسیی نینی ی و ساانا،یانا،ای از داان اسی نی        ممحبوبه آرا

واحد نرونشتا کارشناس تاکی ت نیاو،ت بر،انه ریزی و توسیه سرنایه 
 ا،سا،ی شهرناری شیراا

کارشناسی ارشد روان شناسی ننی ی و سیاانا،یا نا،ای از داان اسی نی      غالمعباس قدسی

واحد نرونشتا رئیس گروز تایکی ت نیاو،یت بر،انیه رییزی و توسییه      
 سرنایه ا،سا،ی شهرناری شیراا 

 یک شیرااکارشناسی انبیات فارسیا نبیر دنواش و پرورش ،احیه       فرخنده حسینی

 کارشناس ارشد دنواش ابانا کارشناس روابط بین الملل شهرناری شیراا     مجتبی قاسمی
 

 چکیده

یا نهاجرتا کوچیک شیدن شیهرهای کوچیک و ت لیی       نی،ا هیحاشوجون نسائلی همچون تراکم شهرا 

نر راسی ای  ا دلونگی و ... ،اشی اا توجه ،کرنن به توسی  پایدار شهر است. ستیا طینحروس اهاا ت ریب 

  جانی کنو،ی،یااهای ضمن توجه و پاس  ویی به شرایطی فراهم شون تا  بایدپایدار شهری   تحقق توسی

 شیرایط نناسیبی بیرای   ا یطینح ستیانر ابیان اق صانیا فرهن یا اج ماعیا کالبدیا ندیری ی و باری 

  پاییدار شیهرا نسی لز     . توسیی فیراهم شیون  هایایان   بردورنن ،یااها و خواسی ه  ننظور بهدیندز های  ،سل

بنیابراین  ؛ ی یکپارچ  شهری اسیت ها بر،انهی و اجرای گذار استیس ننظور به ندیریت شهریی ریگ شکل

 راسی ا  همبرای  و دنواش ستیا طیو،قلا اق صانا نح ا ا،رژیا ارتباطاتا حملین  لف ایرساخ  یها حواز

یی نر راس ای نیدیریت واحید شیهری    ها استیسو  ها ،یاانند تدوین بر،انه او ننسجم حرکت کرنن شدن

 ها یوظایف و اخ یارات شهرنار  توسینر شرایط کنو،یا  بیترت نیا به ننظور ،یل به توسی  پایدار هس ند. به

و،ی جدید شیهرناری کیه پاسی  وی    ،ظا  قا، ی نر قا،ون شهرناری و ته د،ظریتجدو است  ری،اپذ اج ناب

وظایف و   باشدا ضرورت نارن. توسی حال و دیندز نسائل و ناک ت شهری و ،یااهای شهرو،دان تمانی

اسی راتیی   سیوی نی یر  و اا  نهید  یکارایی ندیریت شهری را افزایش نی  سو کیاا  ها یاخ یارات شهرنار

 .ساان یاناری نولت را نحقق ن اناییتمرکز

 توسی  پایدارا شهر پایدارا توسی  پایدار شهرا ندیریت شهریا شهرناری. کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

است که جیای خیالی دن    ایران نر یندیریت شهر ی انلیها یندیریت ننسجم و یکپارچه یکی اا کاس 

پایدار ننحرف ساخ ه و رشد فرهن ی و اج ماعی شهر،اینی را   را اا حرکت نر نسیر توسی توسی  شهرها

 یهیا  کن رل و هدایت ،ظیا  نهم شهری اا عوانل   با اخ ل نواجه کرنز است. برقراری ندیریت یکپارچ

گذشی ه باعیب بیروا     یهیا  نر نهیه  یا رزیی اعمیال نیدیریت جز   .شهری به سمت پیارفت و توسیه است

عمیونی و خیدناتیا    یهیا  نیرن  اا سیرا،ه  ا،ید    یننید  نزا بهرزبافت فرسوهمچون  اناک ت فراوا،ی

غیرقیا،و،یا تیراکم    یوسیااها  جمییتا سیاخت  هیرو یا ترافیکا دلونگی هواا افزایش بکارز مهی، یها طرح

 ... شدز است. و ستیا طینحنهاجرتا ت ریب فروشیا 

ک ت بیه سیمت   ،یاانند ندیری ی یکپارچه است تا ضمن کاهش نا ندیریت شهری کنو،یوضییت 

نفهو  ندیریت یکپارچه نیان شهرو،دان و نسئوالن  یساا نهیپایدار حرکت کند. نر این نسیرا ،هان  توسی

چراکه الا  است همه بپذیر،د برای همیاهن ی   ؛شهری است  ، س ین گا  برای تحقق ندیریت یکپارچ

و تیییین نییزان کیارا وظیایفا     شیناخت   .خون باید اا ،ظا  واحد یکپارچه تبیییت کننید   یها تینیان فیال

طیور حی ما    . بیه رنیی گ یبیدی ندیریت شهری جای ن  ا همکاریا ارتباطات و تیانل نر نرحلها تینسئول

شیهریا   سیت یا طیدنایش سیرانینیا توجیه بیه نحی     شهری بر اساس  توسی یها ا،داا طرح تدوین چام

نریافت عوارض و نالیاتا کن رل ترافیک و کاهش دلونگی هوا بدون همراهیا یکپارچ ی و هماهن ی نر 

نر اییران   یطینح ستیشهری و ا یها ه هر نورتا چالش. ب، واهد بون ریپذ ،ظا  ندیریت شهری انکان

اا ، واهید بیون و   سی  چیارز  شهری قبلی ندیریت یها وزیش  اکنون به وضیی ی رسیدز است که نی ر انان

راسی ا   برای هم و دنواش ستیا طیو،قلا اق صانا نح ا ا،رژیا ارتباطاتا حملین  لف ایرساخ  یها حواز

یی نر راس ای ندیریت واحد شهری برای ،یل ها استیسو  ها و ننسجم حرکت کرنن ،یاانند تدوین بر،انه

 به توسی  پایدار هس ند.

 

 ها روشمواد و 

ی و ا توسیهی پیاین است. ،وع دن تحقیق ها پیوهشی و بررسی ا ک اب ا،هاین تحقیق نب نی بر نطالیات 

 روش بررسی دن اس داللی و تحلیلی است.

 

 تعریف شهر

قا،ون تیاریف و ضوابط تقسیمات کاوری ایرانا شهر نحلیی منکیا،یا اسیت بیا حیدون       چهار بق نانزط
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و اا،ظر بافت ساخ ما،یا اش غال و سایر عوانل است واقع شدز  ی صجغرافیایی نا ةقا،و،ی که نر نحدون

دن نر نااغل کسیبا   یکه اکثریت ساکنان نائم یطور به ؛خاص خون است یها ییگینارای سیمایی با و

خدنات شهری خونکفیایی ،سیبی     اناری اش غال ناش ه و نر انین یها تیتجارتا ننیتا خدنات و فیال

،فوذ پیرانون خون بونز و حداقل  ةت اج ماعیا اق صانیا فرهن ی و سیاسی حوا. شهر کا،ون نبانالنار،د

 ن  لیف ...  کثیری اا نرن  با س یقا افکارا رف یار و  ةنارای نز هزار ،فر جمییت است یا نکان تجمع عد

هیاا اناراتا   ا پیار  هیا  ابیان یبلنیدا خ  یهیا  است. اا،ظر کالبدیا شهر جیایی اسیت کیه نارای سیاخ مان    

... است. نر بید اق صانی ،یز شهر جایی است نارای وجه غالب اش غال  شهری و ساتیو تأس ها اخترسیا

کاظمیان و سییدی ن فاوت اا روس ا است مدن تولید  ةسبک نصرف و ا،دگی یا شیو که خدناتی و ننی ی

 ا.0831رضوا،یا 

 :به ا،واع شهرها پرناخت توان یاا نو جنبه ن

 ا؛اا بید کارکرنی مفیالیت و ،قش -الف

 ا.اا بید ا،دااز مکوچک و بزرگ بونن -ب

 

وجوندندز بر اساس فیالی ی کیه سیایر    شهرها با توجه به نحیط به یبند میتقس :کارکرن و ،قش -الف

و شیهر بیر اسیاس دن ،یوع فیالییت خیاص شیناخ ه        است شهر را تحت شیاع خون قرار نانز  یها تیفیال

نیذهبی و ایارت یاهیا    ا شیهرهای فرهن ییا شیهرهای   یا شیهرهای فسی یوال و کن یرز   نا،ند  ؛شون ین

ننی یا شهرهای تجاریا  یشهرهاا شهرهای باا،اس  انا شهرها شهرهای نرنا،ی و دسایا اهیا برف

 ... . خدناتی و سیاسیا شهرهای ننی ی شهرهای اناری

 ؛کنید  یشهرها ،قش نهمی باای نی  یبند میا،دااز و وسیت: نر این نیدگاز عانل جمییت نر تقس -ب

و شهر کوچک یا بیزرگ   شو،د ین یبند میتقس نیتر به بزرگ نیتر چراکه نر این نیدگاز شهرها اا کوچک

بیین   شیدز  فیی نر وهله اول بیا، ر جمییت کم یا ایان خون است. الب ه نر تیریف سطح جمیی ی و نرا تیر

حداقل جمیییت بیرای شیهر نحسیوب شیدن نر ژاپین        طور نثال به ؛ا،واع شهرها توافق کلی وجون ،دارن

 01111،فر و نر ایران نر حال حاضیر   ۰1111،فرا نر ،یجریه  ۰111،فرا نر ،روژا ایسلند و سوئد  81111

 ا.0838عبدالملکیا ،فر است م

 تعریف شهرداری

بهداشت  و اا قبیل عمرانا دبانی اانور نحلی ةننظور انار نس قل و عمونی است که به  سسنؤ شهرناری

عنوان ایس  اهی نطلوب برای شهرو،دان تأسیس شدز است  شهر و تأنین رفاز و دسایش اهالی شهر و به

ل نیالی   اس ق و شهرناری ش صیت حقوقی کنند. نی شرکت و نخالت ماًیاین انور نس ق ةو نرن  نر انار

مرسی می و   و نارای انوالا بونجها نردندا حقوقا تکالیف ن صوص و ن مایز اا نولت اسیت  نارنو اناری 
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 ا.0831عانریا 

 

 وظایف شهرداری

وظایف ن نوع و ن یدنی نار،ید. نر اییران    ها یشهرنارا اف هی توسیهنر کاورهای  یزیو بهنر سراسر جهانا 

ی نول یی و  هیا  شیرکت و  هیا  سیاانان ن نر بیی  هیا  یشهرناربه علت ،بونن ندیریت واحد شهریا وظایف 

نر  ها دندن اخ یارات  تبع بهو  ها یشهرناری که وظایف طور بهی نحلی ن یدنی توایع شدز است؛ رنول یغ

 ها یشهرناروظایف  توان ینز است. بر همین اساس نر حال حاضر شدنحدون به اخ یارات خانی  شهرها

 ی کرن:بند میتقسرا به پنج گروز ایر 

ی جیانع و هیانی   ها طرح،ظر نربارز  اع   ؛ها دانینا نیابر و ها ابانیخوظایف عمرا،ی: احداث  -الف

ی تفکیکی؛ الزا  بیه رعاییت نقیررات نلیی سیاخ مان؛ الیزا  بیه        ها ،قاهشهری؛ اع   ،ظر نر خصوص 

 ی شهری و ... .ها تو،لی؛ ، هداری و تیمیر نهندس ،ظا پذیرش ،قا  ساخ ما،ی اا ساانان 

عمونیِ تنظیف و ، هداری و تسطیح نیابر و نجاری دب؛  ساتیتأسوظایف خدناتی: ایجان  -ب

و فضوالت ساخ ما،ی؛ احداث غسال ا،ه و گورس ان؛  ، اله یی ن صوص برای ت لی  ابالهاها نحلتییین 

 .ستیا طینحپیا یری اا حوانث؛ پیا یری اا دلونگی 

؛ ندور پروا،ه ساخ مان؛ ،ظارت بر 011ی درای کمیسیون نانز اجراوظایف ،ظارتی و حفاظ ی:  -ج

؛ جلوگیری اا بروا ت لفات ساخ ما،ی؛ حفظ انوال و نارایی شهر؛ شون ینی که نر شهر ایجان ا هیابنتمانی 

اقانه نعوا علیه اش اص و نفاع اا نعاوی اش اص علیه شهرناری؛ حفظ فضای سبز؛ جلوگیری اا سد 

 نیابر عمونی.

ها الا  است؛ اا قبیل سرویس  یی که نر شهر وجون دنها ساخ مانیف رفاهی: احداث بناها و وظا -ن

 .بار و ترز زی نیوها دانینبهداش یا کا ارگازا بوس انا 

ی؛ همچنین شهرنار عوارض ریسا ؛ساخ مان ونول عوارض ی؛شهرنار  بونج: ننابع تیریند -ز

 ا.0831کانیارا ها م ساخ ماناراش نیان تی  نییتی نر یشهرنار ،قش

 

 جهانیپیشرفته در ایران و الگوهای  ها یشهردارنقش بررسی تطبیقی 

اج ماعی نبنی بر کاهش نخالت و حضور نس قیم نولیت نرکیزی    سیاسی،وین  یها دگازیبه ن،بال طرح ن

نحلیی   یهیا  سیاانان  هیا  یا شیهرنار اف یه ی انور عمونیا نر بسیاری اا کایورهای توسییه   ةانار اةنر حو

ا،ید. نر اغلیب    نار شیدز  ،هانهای ند،ی تلقی شیدز و وظیایف بیای ری را عهیدز    اا و عمونی و  یرنول یغ

هیا بیر ایین بیونز اسیت کیه        نحلیا سیی نولت یها کاورهای جهان با هدف اس فانز بیا ر اا ناارکت
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 یهیا  نحلی واگذار کنند و نر این نسییر تجدیید حییات سیاانان     یها تیریندیریت انور عمونی را به ند

نزینییا  د،ان با جدیت ن،بال شیدز اسیت م   یها تیاا طریق افزایش نسئول ها یخصوص شهرنار هنحلی ب

وظایف گسی رنز نر تمیا      طی،هانی ند،یا نس قل و با ح اف هی نر کاورهای توسیه ها یشهرنارا. 0833

را به سمت ا،جا  وظیایف نحیدونی    ها یتوسیها شهرنار کاورهای نرحال ابیان حیات شهری هس ند؛ انا

و کم یر بیرای د،یان وظیایف فرهن ییا       نهند یاا اقدانات عمرا،ی سوق ن یا نا،ند خدنات شهری یا پارز

 ا.0831معبدالملکیا  کنند یند،یا دنواشی و ... تیریف ن

شهرناری ساانا،ی است نن  ب کیه بیا نایارکت اهیالی ییک نحیل        نهد یتجارب جها،ی ،اان ن

سسیه عمیونی و   ؤ. ایین ن پیرناان  یخدنات عمونی نحلی به فیالیت ن ئ ننظور ارا و بهاست ا،  اب شدز 

و اا سیوی   گیرنن  نی؛ ایرا بر اساس قوا،ین نلی یا ایال ی تاکیل نانا رسمیت قا،و،ی نار ااست یرنول یغ

 و پیرناان  یانیور نحلیی بیه فیالییت نی      ةری نر انارا. شیهرن شیون  یشناخ ه نحکونت نرکزی به رسمیت 

االتبیاع   کانل به حدی که ب وا،د قوا،ین اساسی و سیایر قیوا،ین الا    یانا خونن  ار نارن؛اس ق ل ،سبی 

شهرناری برای تأنین ننابع خون بیا ر بر نردندهای نحلی اتکا نارن و   سسؤا ،دارن. نکندکاور را ،قض 

  و وظیفی  نهید  ینرکزی ندیریت شیهری را تایکیل نی     . شهرناری هس برن نیر اا ننابع نلی بهرز کم 

نر کایور   .هدایتا ،ظارت راهبری و جلب ناارکت سایر عوانل نؤثر بر ندیریت شهری را بر عهیدز نارن 

نحلی  ةنر انار دنا اس ق ل شون نینا اگرچه بید اا تاکیل شوراهاا شهرناری ساانا،ی نن  ب نحسوب 

نرکیزی نیدیریت شیهری را تایکیل       هسی  ،یسیت و   اف هی نا،ند کاورهای توسیه بسیار نحدون است و 

فضیایی نسی قل    ةعنوان یک سطح و رن تنها به . نر ایران سیس م ندیریت شهری و شهرناری ،هنهد ی،م

دن   واحدهای تابیی ا بلکه کان ً وابس ه و تحت ،ظارت کانل نولت نرکزی و شون یندیری ی نحسوب ،م

 ا.0831کاظمیان و سییدی رضوا،یا م است و نحلی یا نر سطوح نلیا ننطقه
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ی پیشرفتة جهانی )کاظمیان و الگوها: تفاوت عملکرد و نقش شهرداری در ایران با 1جدول 

 (1331سعیدی رضوانی، 

 
 

 در برخی شهرهای جهان ها یوظایف شهردار ةخالص

عنیوان   بیه  هیا  یو شیهرنار اسیت  نر جهان نر چند نهه اخیر رو،دی فزاینیدز ناشی ه    ها یوظایف شهرنار

توجه این است که  جالب  گیر،د. ،ک  ،هانهای ند،یا عمونی و نحلی نائماً وظایف بیا ری را بر عهدز نی

عنیوان ،مو،یه وظیایف     بیه  شیون.  نیی نایاهدز   هیا   حکیون ی دن  ةاین رو،د نر اکثر کاورهاا فارغ اا شییو 

 ا.0833نزینیام شون نیچند شهر نن  ب جهان ذکر  یها یشهرنار

 

  

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-2/mqaysh-wzayf-shhrdaryha-bh-nwan-mdyryt-shhry-dr-ayran-ba-sayr-kshwrha/2mfhp2b.jpg?attredirects=0
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 کشورهادر دیگر  ها یشهردار: وظایف 2جدول 
خدنات  ؛ها مارس انیب ةانار ؛کمک به جوا،ان ؛اج ماعی یها کمک؛ ها تئاترهاا اپراهاا ارکس رها و نواز ةانار برلین -دلمان

 ةانار ی؛تیأنین نسکن اج ماع ؛عمرا،یا ،وساای و ،ظارت بر ساخ مان  بر،ان نیتدو ؛وراش ؛بهداش ی
و نفع  یدور جمع ؛پل و کا،ال سیس م فاض ب اساخت خیابان ؛ها ها و گورس ان هاا پار  ا جن لها باغچه

وظایف  ؛شهرو،قل نسافر نر ناخل  حمل ؛نصرفی و دشانید،یا برق و گاا دب نیتأن ؛اباله و پاکیزگی خیابان
 و پیارفت اق صانی قیتاو ؛ها خا،ه ک اب و ها ندرسه یا،اا، خدنات دتش ی؛ننیت و ،ظم اج ماعنربوط به ا
 .اق صانی یها کوشش

 ؛ستیا طیحفاظت نح؛ ندیریت ترافیک شهری ؛ریزی شهری بر،انه ؛خدنات شهری و ایربنایی ةانار پاریس -فرا،سه 
انور اق صانی ؛ رسیدگی به انور رفاهی و خدنات اج ماعی ؛رسیدگی به انور فرهن یا جوا،ان و وراش

 .انور عمران شهری تمانیا،جا   ؛نفاتر کاریابی و جها، رنیا سیتأس ابورس امبااارهای نحلی
ایجان  ؛ستیا طیحفاظت اا نح ؛ریزی ترافیک بر،انه ؛دثار باس ا،یاا ، هداری  ؛خدنات شهری  ارائ وین -اتریش

 .انور نربوط به نسائل راهنمایی و را،ندگی و ا، ظانی ةانار ؛های اب دایی ندرسه
نراقبت اا  ؛خدنات نرنا،ی و پزشکی  ارائ ؛نحلی یها اتیوضع نال ؛نر نسائل شهری یریگ میتصم اس کهلم –سوئد 

 ؛بیکارانبه دنواش  ؛توسیه ننیت و تجارت ؛نراکز بهداشت کونکان کرنننایر  ؛نا،دگان ذهنی عقب
ها  رسیدگی به انور ندرسه ؛گاا و تأنین دبا برق ؛واحدهای تصفیه دب و فاض ب سیتأس ؛خدنات پس ی

 . اا نا،ا از و ... پیش های دنواش شانل تمانی نرحله
انور  ؛ستیا طیحفاظت اا نح ؛خدنات شهری  ارائ ؛تأنین تأسیسات و تسهی ت ایربنایی دب و برق دنس رنا  -هلند

 اها مارس انیبا انور بهداشت ؛تهیه دنار جمیی ی ؛انور ثب ی مندور شناسنانها ؛و،قل ماتوبوس و ن روا حمل
ندور گواهینانه  ؛هاا و نواز ها ا ازیانور فرهن ی و تفریحات م،ما ؛خدنات اج ماعی و رفاهی و بیمه

 ؛ها یانور نهاجرین و خارج ؛انور اق صانی و کار و اش غال ؛فهیوظ انور ا، ظانی و ،ظا  ؛را،ندگی
 .ساای و نسکن خا،ه ؛وپرورش نواشد

برگزاری  ؛و،قل خدنات حمل و خدنات شهری ؛ریزی اس راتییک شهری بر،انه ؛اق صانی  توسی یزیر بر،انه لندن –بری ا،یا 
ایجان  ؛دثار تاری یاا حفاظت  ؛ساای عمونی خا،ه ؛و اناکن تفریحی ها یایجان گالر و های فرهن ی بر،انه
 .اورژا،س ةانار ؛کن رل دلونگی هوا و ستیا طیحفاظت اا نح ؛اش غال

و  ستیا طیحفاظت اا نح ؛شهر یها مارس انیندیریت ب و رسیدگی به انور بهداش ی ؛انور فرهن ی ةانار توکیو –ژاپن 
 ؛و،قل ا،بوز نسافر با اتوبوس و ن رو حمل ؛تأنین نسکن شهرو،دان ؛ریزی شهری بر،انه ؛جلوگیری اا دلونگی

 و ها رس انیهاا نب وپرورش عمونی نبس ان دنواش ؛پلیس ةانار ؛تأنین دب دشانید،ی و سیس م فاض ب
 .،ظارت و کن رل ساخ ما،ی ؛ها کونکس ان

منفع فاض با تسهی ت گاا  ییربنایتأسیسات ا ؛برناریا تفصیلیا ،قاه یها شهر مطرح ریزی ک ن بر،انه اس ا،بول –ترکیه 
خدنات ا، ظانی و ؛ خدنات پاکیزگی شهر ؛و،قل شهری حمل ؛نسکن مساخت نسکنا ؛عمونیا تهیه دبا

ا خدنات رفاز اج ماعی و بهداشت ها متی،ظارت بر ق ؛اننیت شهری مپلیس شهرناریا ندیریت بحرانا
 .ستیا طیخدنات فرهن یا دنواشیا تربی یا وراشی و نح  ارائ ؛عمونی

ها و  ایباساای شهرا انور پار  ؛انور نربوط به فاض ب ؛ندیریت ترافیک ؛شهری،ظافت و بهداشت  کواالالنپور –نالزی
 .ندیریت

 

http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
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 مفهوم مدیریت شهری

. ایین  نا،ید  ی،می نحلی شهری را ننحصر نر انور کالبیدی   یها حکونتنیدیریت شیهری وظایف   بر،ان

و نی قد است ندیران  نا،د ینتیوأ  انیور کالبدی و اج ماعی شهرها  ةندیران شهری را انار  بر،انه وظیف

و اقیدانات نناسیبی    هیا  اسیت یس ها دننهم شهرهای انروا را باناسند و بیرای غیلبه بر  یها چالشباید 

 .ن،بال کنند

ن نیدیریت شهری ایجان نحیطی قابل ا،دگی برای همه همیراز بیا عیدالت اج مییاعیا      هیدف کی

ندیریت شهر فقط شهرناری یا شورای شیهر  بنابراین  ؛است یطینح ستیکیارایی اق صیانی و پاییداری ا

بیرای  . بلکیه هیر عنصیری که نر فرایند ندیری ی شهر اثرگیذار اسیتا نر ایین حیطیه قیرار نارن      ا،یست

 تیوان  ینرا الا  است. ندیریت  شهر ندیریت و ةتوجه به ترکیب نو واژا شناخت نفهو  ندیریت شهری

 شیدز  فیی ا سانا،دهیا هدایت و کن رل اعضای ساانان برای نسی یابی بیه اهیداف تیر   یزیر فرایند بر،انه

نی ابیان نرتبط با شهر تا کن رل تما یزیر اس قرار فرایند بر،انه ةنهند ندیریت و شهر ،اان بیترک .نا،ست

کیه   یا فهیجا،به و پایدار شهر است. وظ توسیه همهننظور  به اا،ظر اج ماعیا اق صانیا کالبدی و نحیطی

نر کایور اییران نیدیریت     .ها و ،هانهای ن  لفی تقسیم شیدز اسیت   نیان ساانان ابا توجه به گس رنگی

 ةاا انار یتیر  ین نفهو  ،اان اا گسی رز بیزرگ  انا حقیقت ا ؛انور شهری تقلیل یاف ه است ةشهری به انار

 ا.0831پرهیزکار و فیرواب تا م نارن شهرانور 

هیدف سیسی م    ا،ظر اا هر تیریفی که برای ندیریت شهری نر ،ظر گرف ه شون ترنیدی ،یست نرف

ن ؛ به همیی کند ینو با دن همسو است و اا کلیات دن تبییت  اهداف نلی بونز راس ایندیریت شهری نر 

ک ن و قیوا،ین   یها این سیس م برای سانا،دهی انور شهرا نر چارچوب بر،انه یها نلیل است که بر،انه

 .و اقدانات این سیس م ،اقض نقررات قا،و،ی کاور ،یست شون نیجاری کاور تدوین 

 

 مدیریت شهری اهداف و وظایف

نر سیطح ن ییارف    که  ی،حو است به یشهر  فرایند توسی تیشهریا تقو تیریند س میس کیهدف تئور

و  یاج میاع  یهیا  ییگیتناسب و راحت و کاردند شهرو،دانا به یا،دگ یبرا ینناسب طیو نح نهیجانیه ان

 یهیا  تمیا  سیانا،ه   یسه هدف خرن فراگییر بیرا   توان یهدف ک ن ن نیفراهم شون. نر قالب ا یاق صان

 :کرن نییبه شرح ایر تی یشهر تیریند

 ؛شهر یکیزیف طیحفاظت اا نح 

 ؛پایدار یو اج ماع یاق صان  توسی قیتاو 

 نردند کم یها به افران و گروز یزیشهرو،دان با توجه و تمانی یکار و ا،دگ طیشرا یارتقا. 

http://urbanmanagement.ir/?Type=Modules&Module=ArticleModule&code=14&CodePar=192&Act=ShowArticle
http://urbanmanagement.ir/?Type=Modules&Module=ArticleModule&code=14&CodePar=192&Act=ShowArticle
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 خ نه کرن: نورت نیبد توان ینهمچنین وظایف ندیریت شهری را 

 ؛های اساسی برای عملکرن کاردند شهرها ساای ایرساخت دنانز .0

وری و بهبون اس ا،دارنهای ا،دگی  ننابع ا،سا،یا بهبون بهرز  برای توسیساای خدنات الا   دنانز .۰

 ؛شهری

 ؛های تأثیرگذار ب ش خصونی بر اننیتا س ن ی و رفاز اج ماعی جمییت شهری تنظیم فیالیت .8

های نولد و عملیات کاردند  دنانز ساخ ن خدنات و تسهی ت الا  برای پا یبا،ی فیالیت .4

 ؛،واحی شهریهای خصونی نر  سسهؤن

 ا.0838مکاظمیانا  ریزی اس راتییک بر،انه .1

 

 توسعه پایدار

ی بیا عبیور اا   نا،یدگ  عقیب که طی دن جوانع اا شرایط اولییه و   شون ینتوسیه نر عرف به فرایندی گف ه 

تبیدیل   اف یه ی توسییه ی کمی و کیفی به جوانیع  ها ینگرگو،یکسان و تحمل  شیوب کمنراحلی تکانلی و 

ی نرن  و نولیت را بیرای بهبیون اوضیاع     ها کوششساانان نللا توسیه فرایندی است که بیان  به شو،د.

اج ماعی و اق صانی و فرهن ی هر ننطقه ن حد کرنز و نرن  این نناطق را نر ا،دگی یک نلت ترکییب  

. شیاید ب یوان نفهیو  توسییه را نر ابییان      سیاان  ینرا برای ناارکت نر پیارفت نلی توا،ا  ها دن،مونز و 

ق صانیا اج ماعیا سیاسی و فرهن ی دن شیناخت و هیدف ،هیایی توسییه را بایید رفیاز و خوشیب  ی        ا

 ا.0833نا،ست م،صیریا ها ا،سان

همیراز بیا    را نا،ند که نر دن تأنین نس مر ،یااها و رضای مندی افیران  را نفهونی نی« پایدار  توسی»

 یپایدار اتفاق ییا روییدان    توسی ا.0838با اکبری ،سد مننه افزایش کیفیت ا،دگی ا،سان ند،ظر قرار نی

 یزیی ر پویا و هدفمند است که نر طیول انیان و بیا بر،انیه     یاتفاق بیف دا بلکه فرایند بارز کی،یست که 

سطح حیات ا،سان است و ،یاا به هوشمندیا تجربها شناخت و خ قیت  یو هدف دن ارتقا ابدی یتحقق ن

پاییدار بایید نررو،ید خیون       یینیی توسیی   ؛توجه به عدالت اج ماعی است نر توسی  پایدارانهم   نارن. ،ک 

اج ماعی را اا،ظر فرهن ی و اق صانی نر نسیر  یها یهموارز عدالت اج ماعی را ند،ظر قرار نهد و ،ابرابر

پایدار نر فرایند خیون بایید     جانیه است؛ یینی توسی یغایی این تیریف افزایش توا،مند  خون بزناید. ،ک 

چنین برشمرن: بهبون کیفیت  توان یپایدار را ن  الزانات توسی. دگازا کاردند و خ ق تربیت کند ییها سانا،

ها  ،سل م توسیه برای هو  اس فانز اا ننابع تجدید پذیر اتوسیه یاا نس اورنها یبرخورنار اا،دگی ا،سان

 .ا083۰مپور غ  ا  مکنو،ی و دیندزا
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 داریشهر پا

ضیاییات و   ااحد شیبشهر پایدار جایی است که به نلیل اس فانة اق صانی اا ننابعا اج ناب اا تولید  انوالً

ی نفید و هم ا  با طبییت نر نرااندتا قانر به انان  حیات ها استیسباایافت دن تا حد انکان و پذیرش 

یا نییدیری ی و پایییدار شییانل ابیییان اق صییانیا اج مییاعیا کالبیید  شییهر .ا0831خییون باشیید مبحرینیییا 

دور،یدا سیرپناهی    بیه نسیت  توا،ند نردنیدی عانال،یه    ؛ به همین خاطر شهرو،دان نیاستی طینح ستیا

نناسب اخ یار کنندا احساس درانش و اننیت ناش ه باشند و ت ش و وقت خون را وقف حفاظت اا پایداری 

 کم یر  ورونی با شهرهایی ایجان بر را هدفاان پایدار باید شهر ریزان ا. بر،انه0838کاظمیانا م شهر کنند

 و نیقیول  نوجیه  جا،ایینی  پاییدار  کنند. شهر ن مرکز دلونگی و ضاییات کم ر یو خروج نصالح ا،رژی و

 نسیائل  بیه  یاطی ینح ستیا نسائل به توجه نوااات به دن نر و است بیس م قرن ن رب برای شهرساای

 شیهری پاییدار   شیهر بنابراین ؛ شون ین توجه ،یز حداقل ا،دگی و نناسب نسکن ،ظیر یاو ا،سا، اج ماعی

دیندز را برای بیردورنن   یها باری پاس  وستا توان ،سل  است که ضمن د،که به ،یااهای اکنون جانی

 ناش ه باشد: ییها ییگیو چنین باید. پس شهر پایدار ا،داان هایاان به ن اطرز ،می ،یااها و خواس ه

 ؛بهبون نس مر کیفیت ا،دگی ا،سان  -

 ؛بری نر برخورناری اا نس اورنهای توسیه برای همه شهرو،دان بهرز  -

 .ستیا طیحفظ نح  -

 

 پایدار شهری ةتوسع

ا کیاهش  یا هیشهری و ،اح ستیا طینح یها یجلوگیری اا دلونگ یها پایدار شهری نوضوع  توسی  ،ظری

و  دور انیا  اا توسی ،کرنن تیحما ا ها افتیحمایت اا باا او نلی یا هیتولید نحیط نحلیا ،اح یها تیظرف

 دبیر ایین اسیاس شهرسیاای بایی      ا.0838ایاریا م کند یاا بین برنن شکاف نیان فقیر و غنی را نطرح ن

نطلیوب بیرای اسی فانز     ییها فرنت یاهای نلی و نحل عنوان ابزاری نؤثر برای اجرا و تحقق سیاست به

 ننجر شیون کند تا به ایجان سکو،  اهی  نر ساخ ار شهری ارائه ستیا طیبهینه اا ننابع ا،رژی انین و نح

بلکیه پاییداری    اکنید  های دیندز فراهم نی ،سل وبرای ،سل حاضر  ای تنها ا،دگی نطلوب و شایس ه که ،ه

نیای سیه انیل    بطراحی پایدار نر سیاخ ار شیهری بیر ن    .،ماید کرز انین و روح ا،سا،ی را ،یز تضمین نی

 گیرن: اساسی شکل نی

  نر نصرف ننابع نا،ست که نرندن است تا با نصرف بهینی  ییجو نرفهتوان  انل اول را نی .0

 کاهش نهد؛خت و کارکرن بناهای شهری اکاربرن ذخایر تجدید،اپذیر را نر س نقدارننابعا 
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کیل   یطی ینح ستیحیات نب نی است که ، ایج و تبیات ا  انل نو  بر طراحی بر اساس چرخ .۰

 ؛گیرن تدار  تا بااگات به طبییت نر بر نی  لوساا شهری را اا نرح حیات ننابع ساخت  چرخ

هیای   ،ظیا   یا رزیی نا،ند که ریاه نر ،یاا به حفیظ عنانیر ا،ج   ا،سا،ی نی تربیتانل سو  را  .8

  راس ا ساانان نلل راز نس یابی به توسی همیننر  ؛ایس ی نارن و تداو  حیات و بقای ا،سان را نر پی نارن

بیه دن   تیوان  یکه با دنواش و دگاهی نانن به نیرن  نی   نا،د یب نپایدار را وجون بس رهای فرهن ی نناس

 ا.0838ماکبری ،صبا  افتی نست

 :شون ین،کات ایر اجمالی نبنای ،ظری نفهو  پایداری نر شهر و ،احیه شانل  ، اهیر ن

 ؛هیا  افیت یباا شیافیزا  ؛کاهش حجیم ضیاییات شیهری    ؛ننابع طبیییاا ، هداری  ؛کاهش دلونگی

کیاهش   و عد  تمرکز شهری ؛جن لی و نرخ ان شهری و ،واحی سبز  جانی جانیا ؛ینصرف یکاهش ا،رژ

 ؛کیاهش فوانیل ارتبیاطی    ؛کوچک یشهری و شهرها یها تراکم ن وسط نر حونه شیافزا ؛ها یپراکندگ

شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به   توسی ؛ن نوع نساکن نر نراکز اش غال  توسی ؛اش غال نحلی جانیا

ضیاییات   تیرینید  ی؛ا و،قل عمونی و کاهش ترافیک جانز حمل ؛ساخ ار اج ماع ن یانل ؛شهرهای بزرگ

 ... .باایافت ،اد،ی و 

 

 الزامات توسعة پایدار شهر

 ننظیور  بیه  شیهری  یکپارچی   نیدیریت  یریی گ شکل به ننوط شهرا پایدار توسی  یها ییگیو ایجان انکان

  الزانیات توسیی   ستیا طیکمیسیون جها،ی نح است. شهری یکپارچ  یها بر،انه اجرای و یگذار استیس

 :کند یپایدار را چنین بیان ن

 ؛نر بس ر ،ظا  سیاسی یریگ میناارکت شهرو،دان نر تصم -

 ؛حانل اا ،انواو،ی توسیه نر بس ر ،ظا  اق صانی یها برای تنش یایا،د چارز -

 ؛نر بس ر ،ظا  تولیدی ستیا طیال زا  به ترنیم و حفاظت نح -

 ؛ال وهای پایداری اا تجارت نالی نر بس ر ،ظا  نا،ش فنی یساا فراهم -

 ی؛الملل نیایجان ال وهایی اا تجارت و نارایی نر بس ر ،ظا  ب -

 .و خونان حی نر بس ر ،ظا  ندیری ی یریپذ وجون ا،یطاف -

 :رنیگ ید به خون نکاردن  پایدار شهری نر تکوین نفاهیم ایر جنب  بر این اساس توسی

 ؛بس رساای عدالت اج ماعی و شهرو،دی -
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 ؛ناارکت شهرو،دی و همبس  ی اج ماع یبس رساا -

 ؛بس رساای تقویت بنیان ،هانهای اج ماعی و بنیان خا،وانگی -

 ؛پایدار شهری  بر پدیداری توسی کیرویکرن اس راتی -

 ؛گس رش دناب و فرهنگ شهر،اینی -

 ؛ارگا،های نول ی و خصونی ینه نساعدت و ساانان -

 ی؛شهر ک ن ةنر حوا یگذار استیس یها و بر،انه ها استیکاردندساای س -

 ا.0838ماکبری ،سبا  نناسبات ند،ی یساا نهیگس رش حقوق شهرو،دی و به -

 

 تبعات توجه نکردن به توسعة پایدار

بیای ر   اسیت. شیهرها بیه وجیون دورنز     گو،یه  نیی تمرکز جمییت نر شیهرهای بیزرگ نایک تی بیرای ا    

هیای اییانی    شهرها و شهرهای بزرگ هزینیه   روی ای نی قد هس ند رشد بی ریزان شهری و ننطقه بر،انه

به خدنات شهریا اانحا  و ،داش ن عنوان ،مو،ها کمبون نسکنا نس رسی  به ؛کند ها ایجان نی برای نولت

و نر کی ن  نر سیطح  ا بیزرگ  تمرکز جمیییت نر شیهرهای   ة. اثرات عمدستیا طی،های اً اا بین رف ن نح

 خرن به شرح ایر است.سطح 

 نر سطح ک ن:

 د؛کاه تمرکز جمییت نر شهرهای بزرگ اا رشد شهرهای کوچک و روس اها نی -

اج میاعی نانین انز و ایجیان     یهیا  ای و عد  تیانل بین گیروز  این تمرکز به پراکندگی ننطقه -

 ؛کند نی یثبات بی

برای سیاخ ن نسیکن   ها  شون؛ ایرا اا این انین نیاراعی  یها نیتمرکز باعب اا بین رف ن ان -

 شون. نیاس فانز 

 خرن:سطح  نر

 ؛فرهن ی و کمبون خدنات اج ماعی -

 ؛اا انین غلطاس فانز  -

 شون؛ نی ها هزینه افزایشباعب  کهو،قل بیا ر  ،یاا به حمل -

 ؛نردند ن صوناً برای افران فقیر و کم او بیکاری یکار کم افزایش -

 ؛شهری ینی،ا هیو حاشایجان کپر  -
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 ا.0830ماحمدیا  ستیا طیاا بین رف ن نح نر، یجه اانحا  و -

 موجود بر سر راه مدیریت شهری در ایران یها چالشت و اهم مشکال

و ،هانهای  ها سااناننر حال حاضر نر ایران ندیریت شهری به نفهو  واقیی و یکپارچ  دن وجون ،دارن و 

 ا.0831کاظمیان و سییدی رضوا،یا م ا،د لینخی و نحلی نر دن ا ننطقهبسیاری اا سطح نلی تا 

 

 
 در ایران فرایند مدیریت شهری بر مؤثرمتعدد کنشگران  :1شکل  

 

 ا،د اا: با دن روبرو است عبارت نر ایران ندیریت شهری اهم ناک ت و تن ناهایی که

 نولیت نر سیسی م   ییی تمرکزگرا؛ خیدنات شیهری    اجرایی نر عرضی  یها زکارایی نس  ا،ا،اهماهن ی و 

 حیاکم ؛ رشد بسیار سریع شهر،اینی و جمییت شهر،این ؛ضیف فرهنگ ناارکت نر شهرو،دان ؛نرکزی

ضییف سیاخ ار   ؛ نیدیری ی و کارشناسیی   یها ضوابط و نییارها نر ا، صاب افران برای تصدی پست ،بونن

کمبیون ننیابع نیالی و نای و ،بیونن نردنیدهای        ؛برای ا،جا  وظیایف بیای ر   ها یتاکی تی شهرنار

نول یی و   یهیا  نحدون بونن اخ یارات و ،انا و بیونن ارتباطیات شیهرناری بیا سیاانان     ؛ ها یشهرنار

نر جوانیع   جانشیدز یاین قا،ون با تحوالت ا ،داش ن و تناسب ها ینریح ،بونن قا،ون شهرنار ی؛رنول یغ

http://www.shahrsazionline.com/3927/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
http://www.shahrsazionline.com/3927/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
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 دن به ناک ت کنو،ی. ننِ،بو پاس  و ؛شهری

هیا   ریزی و شرح خیدنات طیرح   شهری به ال وی بر،انه  های توسی طرح،یاف ن  تحققیکی اا نالیل 

نیورت یکسیان    شهری بر اساس قرارنان همسان برای تما  شهرها بیه   های توسی طرح  گرنن. تهی برنی

ظ اق صانیا اج میاعیا کالبیدیا   ایرا برای تما  شهرهای کاور که به لحا است که ایرانی اساسی است؛

های خانی هس ندا شرح خدنات واحدی ن   عمیل اسیت. اا طیرف     جغرافیاییا هرکدا  نارای وییگی

ها طیوال،ی و فردینید بررسیی و تصیویب      دن  شهری نفصل و انان تهی  های توسی نی را نطالیات طرح

تحوالت و رو،یدهای واقییی   نواقع اا  ااپیانهانهای طرح نر بسیاری  جهینر،  ؛نار است ها ،یز ندت طرح

ها اسیت. نر شیرح خیدنات اا نایاور خواسی ه       طرح  شناسی تهی اف د. اشکال نی را روش شهر عقب نی

هیای ن  لیف    هاا چیون وضیع تولیید نر ب یش     بینی ا،بوهی اا شاخو شون بر اساس شناخت و پیش نی

 ةکننید  گیروز تهییه   جهینر،  ؛به بردورن ، ایج بپرناان ها شاخوا جمییتا فیالیت و سایر خدناتانیا  صاق

هاا بیه   بینی طرح بید اا ا،جا  نطالیات تفصیلی نر نورن وضع نوجون شهرهاا بدون انکان قطییت نر پیش

. مدخو،یدی و  پرناان های ن  لف نی ،قاه کاربری اراضی بر نبنای سقف جمیی ی و اش غال نر ب ش  تهی

 ا.083۰بر  پورا 

ها و انکا،ات ندیریت شهری توجیه   شهریا به شهرو،دان و ،ظرات دن  های توسی طرح  تهینررو،د 

طرح نر اجرا با ناک تی نواجه خواهد شد و بسیاری اا پیانهانها عملیاتی ،ادز و نر  جهینر،  شون؛ ،می

 .هایی نوجبات ،ارضای ی شهرو،دان را ،یز به ن،بال خواهد ناشت انینه

ا اسیت  و توجهی بیه دن ،ایدز  شدز نهری  بیبه دن شهری   های توسی طرح  بیدی که نر تهی،ک   

به نبحیب طراحیی   ،کرنن طراحی شهری است. نر عمل ناک ت فراوا،ی نر شهرهای نا به نلیل توجه 

 خورن که ،یاا به راهکارهای اساسی نارن. شهری به چام نی

طیور   شهری بیه   های توسی طرح  های تهی توان گفت ناک ت روش نی شدز گف ه ،کاتبا توجه به 

 به شرح ایر است:خ نه 

ا،جیا  نطالییات نفصیل و     ؛های توسیه برای شهرهای ن  لف بر اساس قرارنانهای همسیان  طرح  تهی

اا اراش شیدن برخیی    هیا و بیی   طیرح   طوال،ی شدن رو،د تهیی  ؛ارتباط با پیانهانهای طرح پراکندز و بی

به ناارکت شهرو،دان ،کرنن توجه  ؛ساای ال وها بر نییارهای کمی و یکسان ااحد شیب دیتأک ؛پیانهانها

بیه  ،داشی ن  توجیه   ؛شیهری   هیای توسیی   به طراحی شهری نر طرح یتوجه بی ؛ها و توا،مندی شهرناری

 ؛رییزی کالبیدی   رییزی جیانع شیهری بیه بر،انیه      تقلیل بر،انه ؛های دتی شهر های اق صانی بر،انه بااتاب

و یی ایی پوعید    ؛و  تلفییق اهیداف کالبیدی بیا اهیداف نحیطییا اق صیانی و اج میاعی        به لز یتوجه بی

 .ها پذیری طرح ا،یطاف
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چنین نطالیاتی این است که کلیت شهر که نورت کانلی اا تقابیل ،مونهیا و ابییان ن  لیف       ، یج

 ارتبیاط  یابدا بدون د،که ساخ ار نفهونی های کمی تقلیل نی هایی اا شاخو است به نجموعه یچندوجه

  ترین وجه شناخت مبررسی روح حاکم بر اجیزاا نر نطالییات توسیی    به عبارتی غنی ؛ها لحاظ شون بین دن

 .گیرن شهری ا،جا  ،می

هیا و   طرح  شهریا جدایی نیان رو،د تهی  های توسی اا ،واقو و کمبونهای اساسی طرح نی ر یکی

 ةلیت اجرای دن به عهدئوها و نس طرح  لیت تهیئوطور نیمول نس ،حوی که به به اها است رو،د اجرایی دن

هیای جیانعا بیه     شون. طبق نقررات جاریا تهیه و تصیویب طیرح   نو ،هان ن فاوت و جدا اا هم واگذار نی

ها بر  لیت اجرای دنئوشهرساای و نیماری استا انا نس یعال یواارت نسکن و شهرساای و شورا ةعهد

شهر واگیذار    های نؤثر نر توسی ها و شورای اس نی شهرهاا و ساانان ندیریت شهری مشهرناری ةعهد

 ت.شدز اس

ریزی و طراحی شهریا وجون تیارض نیان اهداف و  بر،انه  نیبرا، یز نران بحبنسائل اا نی ر یکی 

وانل انلی عبیارت  حاضر این ع  حال نقاند ،هانها و ،یروهای ن  لف نؤثر نر توسیه و عمران است. نر

های نرننی. هریک اا  ای و تاکل ا ،هانهای حرفهیب ش عمونیا ب ش خصون  نول یا  است اا ب ش

طیور نیمیول بیه     شهرساای به  ها و ،یروها نارای وظایف و ننافع ن  لفی هس ند که نر عرن این ب ش

پایدار و عیدالت و رفیاز     سیتو نیهای نربوط به تأن شون. با این رویکرن ضرورت ننجر نی تناقضتقابل و 

کند که به ،حوی نیان این ننافع ن  لف و ن ضیان نر حید نمکینا دشی ی و تییانل       اج ماعی ایجاب نی

عمونی نر نورن عنانر و عوانیل   یریزان و طراحان شهری به نا،ا برقرار شون؛ بنابراین الا  است بر،انه

 د.اج ماعات شهری نجهز شو، ةنهند انلی تاکیل

 

 مدیریت واحد شهری الزمة توسعة پایدار شهر ی:ریگ جهینتبحث و 

ا ،ماییا، ر وجیون   نر کایور نیا   گو،یاگون  یها ها و ساانان وظایف و اخ یارات واارت ا،ه چنا،که بیان شدا

کیه   است یحالاین نر  وضییت ندیریت شهری نر سطح کاور است.نر نوجون  یها یبسیاری اا ،ابسانا،

 کالبیدی  و یطی ینح سیت یا اج میاعیا  اق صیانیا  یهیا  جنبه تما  به توجه نر سیی شهری توسی  پایدار

 ا،جا  شون. نذکور یها ب ش بین و تیانل تیمق باید درنا،ی شهر به ،یل برای و نار،د ها طرح

 چنیان  دنشیهر   کننیدگان  انارز است. نشوار بسیار یا فهیوظ کنو،یا شرایط نر هم دن شهریا ندیریت

 یا ایه یر حیل  بیرای  ییجو چارز توان ح ی یا فرنت کم ر که هس ند حان ناک ت حل بانیگر به نست

 نر شیهری  نیدیریت  گفت توان ین رو نیااانار،د؛  نطلوب یا،داا چام یسو به حرکت و نسائل گو،ه نیا

بیرای حییات    نغدغه بدون کند که نی نحدون چنان دن را خون اقدانات اساس و هدف الجر  حال ی چنین
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 اهمییت  نر  افیزایش  بیا  انان هماست.  کرنز بسندز شهر یوجارو دب به تنها ابلندندت افق نر شهری

 انارة نر سطوح تمانی نر نولت ،اتوا،ی شاهد ،یروا توسی  نر شهری تحوالت ش رف راتیتأث و رواافزون

این هس یم.  بزرگ شهرهای نر خصوناً شهرو،دان ن نوع و فزایندز ،یااهای به و پاس  ویی شهرها انور

شیهرها   ،حوة انارة نر جدیدی شیوة بنابرایناست؛  تر نلموس بسیار گذش ه یها نهه با نقایسه ناکل نر

 یا گو،یه  بیه  شیهر  انارة نر تا باشد شهری حکمرا،ی و حاکمیت نر ،وینی ، رش بر نب نی که است الا 

 همکیاری  جیذب  توان و انینه و طلبیدز یاری به را ،یز نرننی ناارکت بلکه نولت تنها ،ه که کند عمل

 ،دارنا عهدز بر را شهر ناک ت ندیریت نرفاً نی ر شهری ندیریت حال ی چنین باشند. نر ناش ه را د،ان

 .نارن عهدز بر را پایدار و جا،به همه یا توسیه یسو به شهر راهبری نوضوعا این اا فراتر بلکه

اج ماعیا اق صانیا بنیانی و ندیریت یکپارچ  شهریا  گروزِ پنجتوان نر  پایدار را نی  های توسی شاخصه

ی هیا  قسیمت ی ن یولی نر  ها حوازی ساا کپارچهیینی یپایدار   . توسیکرننحیطی نطرح و بررسی  ایست

فرایندی است برای به نست دورنن پایداری نر هر فییالی ی کیه ،ییاا بیه      نرواقعن  لف انور شهری که 

 توا،ید  یای است که ن نهندز پایدار عنصر ساانان  دن وجون نارن. توسی  ننابع و جای زینی سریع و یکپارچ

های ایس یا دلونگیا تغییرات دب و هواییا  همچون ،ابونی ننابع طبیییا ت ریب سانا،ه ااا بروا نسائلی

؛ حیال و دینیدز جلیوگیری کنید     یهیا  کیفیت ا،دگی ا،سیان  کاهشو  یعدال  یجمییتا ب  روی افزایش بی

 به انولی و ناش ه هم با ارتباط تن اتن ی پایدار توسی  و گفت ندیریت یکپارچ  شهری توان ینبنابراین 

 .استندیریت شهری پایه و اساس توسیه و رشد شهری  ایانیبا هم نار،د. اش راکات هس ند که تنیدز هم

شیهری   جیانع  و فراگییر  واحیدا  ندیریت بیا، ر که دن ،وین برناشت نر شهری ندیریت به پرناخ ن

 اینکیه  ااجملیه است.  کاور نر جدیدی اناری و ساانا،ی ساخ ارهای و قا،و،ی شرایط ایجان نس لز  است

 اسیاس  بر و شون اجرا و تدوین شهرا قوا،ین عنوان جانیی تحت قوا،ین شهرناریا کنو،ی قوا،ین یجا به

عنیوان   نقانیات نحلیی بیه   شهرناران و گرنن.  واگذار ها یشهرنار به شهری فضاهای ندیریت و انارز دن

ا بیه نلییل گسی رنگی    اا سیویی نی یر   و نرن اا یک سو واسطه نیان حکمرا،ان و نول مرنان نلی   حلق

هیای اجراییی    نقیا   نینیؤثرتر  حال نیو نرع نیتر یرسا،ی نرنن نر خط نقد  خدنت اتیانل با شهرو،دان

کاور نحقیق ، واهید     توسی یایرؤ دیند که بدون ناارکت فیاال،ه و کاردندی د،انا حساب نی کاور به

وظیایف و اخ ییارات     اسیت. توسیی   ری،اپیذ  اج نیاب  هیا  یوظایف و اخ یارات شیهرنار   توسی د؛ بنابراینش

 اناییی اس راتیی تمرکز سویی نی رو اا  نهد یکارایی ندیریت شهری را افزایش ن سو کیاا  ها یشهرنار

تیا تی ش خیون را بیر انیور       نهید  یکیزی اجیااز نی   به نولت نر ؛ نر، یجهساان یاناری نولت را نحقق ن

بایید قیوا،ین و نقیررات     اجرایی ن مرکز ساان. یها ک ن و ،ظارت بر نس  از یزیر ا بر،انهیگذار استیس

 .شو،دان ح  و یشهرساای نر این راس ا تدوین یا باا، ر
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  نلیا هرگو،ه طیرح توسیی  ریزی  ریزی شهری با ،ظا  بر،انه با توجه به وجون ارتباط بین ،ظا  بر،انه

شیهری اییران     هیای توسیی   توا،د پاس  وی وضع نوجون طیرح  نی ،کات ایرشهری تنها با لحاظ کرنن 

 :باشد

ننظور تییین جای یاز و   شهر،اینی و ،ظا  اسکان جمییت نر کاور به  های توسی نا و شدن سیاست

دتیی شیهر و تیدوین      توسیی  ةنا و شدن ،حیو  ؛ای و نلی ک ن ننطقه ة،قش اق صانی شهر نر حوا

ب ایی   های جانع با ناهیت نیان ریزی طرح ا،طباق سیس م بر،انه ؛دتی  های توسی ها و نحدونیت قابلیت

  هیای توسیی   شهری با بر،انه  های توسی ایجان هماهن ی نیان بر،انه ؛ریزی عمونی کاور سیس م بر،انه

  هیای توسیی   با ال وهیا و پیاینهانهای طیرح    وبونجه کاور های تدوین بر،انه نلی اا طریق ا،طباق روش

 .شهری

و اا  شیو،د  یشیهری ،ییز بایید انی ح و بیاا، ر       هیای توسیی   شرح خدناتا نح وا و اسینان طیرح  

 ایر برخورنار شو،د:های  وییگی

  توسیی   تغییر نفهو  جیانع بیه بر،انی    ؛پایدار شهری  لحاظ کرنن نفاهیم و انول توسی ؛پذیری ا،یطاف

ایجیان همیاهن ی    ؛های ک ن توسیه نر کاور ها و بر،انه ا،طباق طرح با اهدافا سیاست ؛شهر  جا،ب همه

 .لحاظ کرنن نباحب طراحی شهری ؛های توسیه و عمران کاور ها با بر،انه ساال،ه شهرناری  نیان بونج

 

 کارها راهپیشنهادها و 

،یااهیای  ضمن توجه و پاس  ویی بیه  شرایطی فراهم شون تا  بایدپایدار شهری   نر راس ای تحقق توسی

شیرایط  ا یطی ینح سیت یانر ابیان اق صانیا فرهن یا اج ماعیا کالبدیا نیدیری ی و  باری   جانی کنو،ی

توسیی  پاییدار    . نرواقعفراهم شونهایاان  بردورنن ،یااها و خواس ه ننظور بههای دیندز  ،سل نناسبی برای

ی دینیدز توجیه نارن. اا   هیا  ،سلی شرایط ا،دگی هم برای جوانع باری کنو،ی و هم ساا نناسبشهر به 

 ننظور به ندیریت یکپارچ  شهریی ریگ شکلی توسی  پایدار شهرا ننوط به ها ییگیوطرفی انکان ایجان 

 ی یکپارچ  شهری است.ها بر،انهی و اجرای گذار استیس

،ماییا، ر ایین اسیت کیه      نر ایران ها شهرناری فساله تحوالت وظای ، اهی به تاریخ چهل ن أسفا،ه

جیدا   ییهیا  بیا ایجیان سیاانان    هیا نر نیدیریت انیور شیهری کیاهش یاف یه و       شیهرناری  ،قش جیتدر به

 تیی کیه نر،ها  ز اسیت ها گیذارنز شید   این ساانان ةبه عهد ها یوظایف شهرنارهاا ب ای اا  شهرناری اا

 شیون  یانیا،ی نایاهدز نی    ةشیدز اسیت. اا سیوی نی یرا نر همیین نور      ندیریت شهری سبب تضییف

برخیورنار   یتیر  اا وظیایف و اخ ییارات گسی رنز    جهان نر اغلب کاورهای ها یو شهرنار شهر شوراهای

http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/3927/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
http://www.shahrsazionline.com/3927/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A/
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 یهیا  تیی ا توایع بونجه و ،ظارت بر فیالیگذار استینول ی ن وجه س یها ،قش ساانان جیتدر و به ا،د شدز

 .شدز است ها یحلی یا شهرنارن یها نولت

 یی  نر قیا،ون شیهرناری و ته   د،ظریی تجدو است  ری،اپذ اج ناب ها یوظایف و اخ یارات شهرنار  توسی

حال و  نسائل و ناک ت شهری و ،یااهای شهرو،دان تمانی،ظا  قا،و،ی جدید شهرناری که پاس  وی 

کیارایی نیدیریت شیهری را     سیو  کیی اا  ها یوظایف و اخ یارات شهرنار  باشدا ضرورت نارن. توسی دیندز

بیه نولیت   کیه   سیاان  یاناری نولت را نحقیق نی   اناییاس راتیی تمرکز سوی نی رو اا  نهد یافزایش ن

 یهیا  ک ن و ،ظارت بر نس  از یزیر ا بر،انهیگذار استیتا ت ش خون را بر انور س نهد ینرکزی اجااز ن

 شون: یر پیانهان نیی اکارها رازبدین ننظور . کنداجرایی ن مرکز 

 نطابق با ،یاا روا ندیرت شهری؛ ها یشهرناران ح قا،ون  -

 ؛ها یوظایف و اخ یارات شهرنار  توسی -

 شهر؛ قوا،ین عنوان جانع تحت تدوین قوا،ین -

 تدوین ،ظا  ندیرت شهری نر راس ای وظایف شهرناری؛ -

 ؛ریزی نلی ریزی شهری با ،ظا  بر،انه بر،انهارتباط بین ،ظا   ایجان -

 ی توسی  شهری؛ها طرحنر  پایدار شهری  لحاظ کرنن نفاهیم و انول توسی -

ا وپرورش دنواشمشهرناریا دبفاا  یجان اش را  نر اهداف بلندندت نیان ن ولیان انور شهریا -

ی بس ر ایجان نیدیریت  ساا فراهم ننظور به ربط یذن ابرات و ...ا اا طریق ،هانهای باالنست 

 شهری.

 

 منابع

نقیاالت علمیی     ازیپا ا«ی توسی  پایدار شهریها شاخوالزانات و »اا 0838م وسف،سبا سید یاکبری 

 .کاور

 اجغرافییدا،ان اسی    ی المللی  نیبی  ةپنجمین کن ر ا«رپایدا  ابیان اج ماعی توسی» اا0830م حسن ااحمدی

 .نا،ا از تبریز اتبریز

ا «ی نیدل انارة انیور شیهر نر اییران    شناسی  بیدسی »اا 083۰،انیر م احمدی دخو،دیا عباس و بر  پورا 

 .38ی جغرافیاییا شمارز ها پیوهش فصلنانه

 .۰3شمارز  یاشناس طیفصلنانه نحا «اا فکر تا عملا شهری پایدار  توسی» اا0831م بحرینیا سید حسین
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بر توسی  پاییدار   دیتأکندیریت شهری نر ایران با  ا،داا چام»اا 0831م یعلپرهیزکارا اکبر و فیرواب تا 

 پیوهای جغرافیای سرانین.  ا فصلنانه علمی«شهری

  شهرسیاای و توسیی  ا نلی نیماری شیهما ا«یشهر داریپا  و توسی تیریند» اا083۰م یهانپورغ  ا 

 .دنواش عالی خاوران  سسؤنا ناهد اپایدار با نحوریت اا نیماری بونی تا شهر پایدار

ا نجلیه حقیوق   «شهرناری نر ،ظا  حقیوقی اییران و فرا،سیه   »اا 0831م نیصونهرس میا ولی و عانریا 

 .ا بهار و تابس ان0ا شمارز 3 نورز تطبیقیا

 ا یزن: نا،ا از یزن.0چی کاربرنی اراضی شهریا زیر بر،انهاا 0838اهلل مایاریا کرانت 

 هیا  یشهرنار ساانانا 0چ. نا،انانه ندیریت شهری و روس ایی اشهری یداریپا اا0833م لیشییها اسماع

 .کاور یها یاریو نه

 ،انیه  انیی پا ال یوی نناسیب سیسی م نیدیریت شیهری نر اییرانا      اا 0838غ نرضیا م کاظمیان شیروانا 

 یا نا،ا از شهید بها ی.ا ننطقهی شهری و زیر بر،انهکارشناسی ارشد 

 اهیا  یشیهرنار ی وظایف جدید به سنج انکان ک اب اا0831م دی،وکاظمیانا غ نرضا و سییدی رضوا،یا 

 ی کاور.ها یارینهو  ها یشهرنارا، اارت ساانان 

حق کسب و پیاه و تجارت اا نیدگاز حقوق شیهری و شهرسیاای نر ،ظیا     »اا 0831غ نرضا مکانیارا 

 .33شمارز ا نجله کا،ونا «حقوقی ایران

فصیلنانه نیدیریت و    ا«هیا  یشیهرنار بررسیی نیورنی وظیایف و اخ ییارات     »اا 0833ننیوچهر م نزینیا 

 .۰شمارز  اسال اولیا شهر یزیر بر،انه

نر نییدیریت شییهری ایییران و  هییا یشییهرناربررسییی ،قییش » اا0838م سیا،یی ایییزنان پنییاز عبییدالملکی

توسیه  یها شیهمانرکز  اساری ااولین کن رز ت صصی ندیریت شهری و شوراهای شهر ا«نجها

 .ایران

 ا، اارات فرهنگ و ا،دیاه. جهان سو ا ا،داا چامتوسیه پایدار اا 0833م نیحس،صیریا 

 


