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ایزن قزانون و طراحزی ای زوی      5هدف این پزووه  پزردانتن بزه مزاد      . سیاسی کشور و ساماندهی و تمرک زدایی از تهران رسیده است

نی  بزا اسزتفاده از    ها دادهی آور جمع. لی و از نوع کاربردی استتحلی -روش این پووه  توصیفی. ساماندهی و تمرک زدایی از تهران است
، باید بخ  اول این قانون را کنار گذاشزت و راهکارهزای   دنتایج نشان دا. اسنادی و روش پیمایشی انجام گرفته است -ای منابع کتابخانه

ق قوانین موجود در زمینز  تمرک زدایزی و سزاماندهی،    همچنین، نتایج نشان داد اجرانکردن دقی. ساماندهی و تمرک زدایی را جای  ین کرد
و عزدم  ( ابعاد اقتصزادی )تمرک   دار مسئلهتوجهی به ابعاد  یک کل واحد، بی عنوان بهی به تهران و درنظرن رفتن منطق  شهری ا نقطهن اه 

در همزین  . اثزر شزود    زدایزی کز   ی ساماندهی و تمرکها استیسی ساماندهی و تمرک زدایی، باعث شده است ها استیس هم مانپی یری 
ی شزد و بزا ترکیزا راهکارهزای     گزر  غربزال کارگیری روش دیفی  ی پیشین استخراج و با بهها پووه زمینه، ابتدا فهرستی از راهکارها از 
 .شد دییتأراهکار اصلی در قایا ای وی ساماندهی و تمرک زدایی از تهران توسط اعضای پانل  92پیشین و نظر اعضای پانل دیفی، 

 کلیدواژگان

 .تمرک زدایی، تمرک گرایی، تهران، ساماندهی

 

                                                           

 نویسندة مسئول، رایانامه:  zayyari@ut.ac.ir 

 آمایش سرزمین
 9315بهار و تابستان ، اول، شمارة مهشتدورة 

 9  – 33ات صفح

 

Print ISSN: 2008-7047 

Online ISSN: 2423-6268 

http://jtcp.ut.ac.ir 

 

http://jtcp.ut.ac.ir/


2                                                                                   ،1931، بهار و تابستان 1 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمین 

 

 و بیان مسئله مقدمه

شالرر الاللی از    معناي تمرکز رونق و توسعة اقتصادي در کالنن  مسئلة توسعة نامتوازن جغرافیایی به

اي است کاله از حالدود    اي کشور از سوي دیگر، مقوله سو؛ و محرومیت و انزواي مناطق حاشیه یک

هالاي توسالعة    این رونالد را بازتالاف فیالایی سیاسالت    . جا مانده است در این کشور به یشسال پ 06

روند توسعة نامتوازن، ابتدا با ظرالور  . دانند داري می پویش نظام سرمایه اي از عنوان مرحله به ،زا برون

ن ایال  .شود  دارانة دولتی از یک شرر خاص آغاز می منطقه، یا حمایت جانب توجه در یک مزیتی قابل

. شالود  مالی  یادشالده  ةهالا در منطقال   تمرکز برخی فعالیت ،جهینت و در رانت، موجب سرازیرشدن منابع

و ایالن دور   منجر شدهها و جمعیت در مرکز  فعالیت افزایش تمرکز منابع نیز مجدداً به تمرکز بیشتر

حرك چرخه، حتی در لورت حذف عامل م یافتن این که پس از قوام  طوري به. شود باطل تکرار می

در دهالة  (. 3، ص3131دانشگاه علم و لالنعت،  ) اولیه نیز ممکن است روند تمرکزگرایی ادامه یابد

ي هالا  سالکونتگاه شود و نسبت باله سالایر شالررها و     شرر اللی می کنن شمسی، ترران تبدیل به  06

 انالداز کنالونی  چشم .گیرد کشور از لحاظ تمرکز فعالیت و جمعیت، با سایر شررها فاللة زیادي می

هاي اقتصالادي اسالت   اهمگون و توزیع نامتعادل جمعیت و فعالیتنی یفیا ةشرر ترران مبین توسع

ایالن تالراکم از   . ور شده استصاداري مت هاي لنعتی، خدماتی وازحد فعالیت که در پی تمرکز بیش

هالاي   ر آسالیب گال یدهالاي   سو ترران را به کانون برتر سیاسی، اقتصادي تبالدیل کالرده و از جنباله   کی

 بالراي  (.3، ص3133داودي، )ه اسالت  داد قالرار  و سایر نقاط کشالور  آنة را در مسیر توسع انیفراو

لالرزه،   ینزمال ها در ترران و نیز کالاهش خطالر    مواجره با مشکنت ناشی از تمرکز جمعیت و فعالیت

رونالد  . اسالت  شده  مطرحگرایی و ساماندهی، تمرکززدایی و انتقال  معموالً راهبردهایی مانند النح

شده براي حل مسائل و مشکنت پایتخت بعد از طی مراحالل مختلال     ارها و راهبردهاي بیانراهک

رسالیده   ی مرکز اداري و سیاسی کشالور و سالاماندهی و تمرکززدایالی از ترالران    سنج امکانبه قانون 

بررسالی و  ( الال  : ین وظای  این شورا به شرح زیالر بالوده اسالت   تر مرماین قانون  3در مادة . است

 دادن انجالام ( ف ؛تمرکززدایالی و سالاماندهی شالرر ترالران     زمینالة  گرفتاله  لعالات انجالام  مطا يبند جمع

بنالابراین،   .رفت از وضع موجود راهکارهاي برون بیانسنجی و  هدف امکان هاي ضروري با پژوهش
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شالده بالراي طراحالی     قانون یادشده، و بررسی راهکارهاي بیالان  3هدف این تحقیق پرداختن به مادة 

 . مرکززدایی از ترران استالگوي ساماندهی و ت

 مبانی نظری

گرایی جغرافیایی شود که اغلب با مرکزیت تمرکزگرایی به تجمیع و انحصار قدرت سیاسی گفته می

فیایی عبارت اسالت   همچنین، تمرکز(. 06، ص3131شیرودي، )در پایتخت همراه و همگام است 

در یک یا چنالد مکالان معالین کاله      از توزیع جغرافیایی درآمدهاي دولتی، لنایع، تجارت و جمعیت

، 3131شالکویی،  )اي در همة شرایط زندگی خواهد بالود   هاي ناحیه وجودآمدن نابرابري نتیجة آن به

هاي سیاسی در جوامع با اقتصاد آزاد و جوامالع   یستمسي اللی بازسازي ها نشانهیکی از (. 061ص

گذاري و کنترل مدیریتی از  یاستس گیري سیاسی، یمتصمشده، تمرکززدایی از  یزير برنامهبا اقتصاد 

 ،(Lake & Regulska, 1990; Smith, 1985) استي و محلی ا منطقهي مرکزي به سطوح ها حکومت

هنوز عزمی جدي براي بازسازي و  توسعه درحالروند جوامع یادشده، در کشورهاي  برخنفولی 

دربالارة  سازمان ملل در گالزار  خالود   . تمرکززدایی از ساختارهاي سیاسی و اقتصادي وجود ندارد

وضعیت تمرکزگرایی و تمرکززدایی در منطقة خاورمیاناله و شالمال آفریقالا معتقالد اسالت، سیسالتم       

یانه و شمال آفریقا بیش از آنکه نوعی از حکومت محلالی مسالتقل   خاورمحکومت محلی در منطقة 

در کالل، سیسالتم مالدیریت عمالومی در منطقاله      . باشد، شکلی از تمرکززدایی و سازمان محلی است

گیالري بالراي عرضالة     یمتصالم ویالژه   به، ها بخشگیري براي بیشتر  یمتصمرکزگرا است و تم شدت به

ي و محلی به تبعیت ا منطقهي ها حکومتگیرد، و نقش  یلة حکومت مرکزي انجام میوس بهخدمات، 

 توسالعه  درحالال در کشالورهاي  . (Tosun & Yilmaz, 2008, p.6)از ایالن دسالتورات محالدود اسالت     

، 3133نیالا،   حافظ)عنوان کانون سیاسی کشور، مرکز جاذبه و نفوذ یک فیاي جغرافیایی  پایتخت به

تالرین مراکالز اقتصالادي و فرهنگالی اسالت       ، و معموالً داراي بیشالترین جمعیالت و بالزر    (232ص

شود و معمالوالً   مرکز اقتدار سیاسی کشور محسوف میتر از همه،  ، و مرم(331، ص3136برفروز، )

هالاي  هالا، ادارات حکالومتی و سالفارتخانه   ها، همة وزارتخانه محل استقرار سران سه قوه، اعیاي آن
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، جغرافیاي اقتصالادي، نظریالة مکالان    گذشته در چند هر. (313، ص3133میرحیدر، )خارجی است 

گرفتاله،   مالی  کالار  ي باله ا منطقاله عة اقتصالادي  مرکزي را براي تولی  سرم شررهاي پایتختی در توس

 داده  دسالت  ازهاي نظري متعدد کالارایی خالود را    یکاستعلت  امروزه این چارچوف تا حد زیادي به

و باعث شده است شررهاي پالایتختی و همچنالین، سالایر شالررهاي      ،(Wolfel, 2002, p.486)است 

محیطالی   یستزدلیل تمرکز باالي عملکردها، به لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي،  منطقه به

گیرند  یمدر چنین موارد متعدد کلیدي، کشورها تصمیم . اي شوند یدهعدو کالبدي، دچار مشکنت 

جالا کننالد    نخست شررها یا قطب شالررها باله مکالان جدیالدي جاباله      از دور  بههاي خود را  یتختپا

هاي تمرکززدایی و ساماندهی را براي کاسالتن   یاستس، یا (313، ص3130 و همکاران، زاده ابراهیم)

بسالیار   توسالعه  درحالال اي ي اخیر تمرکززدایی در کشورهها سالدر . از ابعاد مشکنت پیگیري کنند

 ,Bird & Rodriguez 1999)شالود   یمال نوشدارو یا بن در نظالر گرفتاله    عنوان بهعادي شده است که 

p.209) . ي توزیع مجدد قالدرت، منالابع و   ها موضوعسرچشمة متون نظري تمرکززدایی حکومتی بر

هالا ممکالن    یالی تمرکززدااین . کند گیري بین واحدهاي جغرافیایی مشخص تمرکز می یمتصمقدرت 

ي اجتمالاعی  هالا  انبحروجوي اشکال جدیدي از توزیع قدرت و منابع در واکنش به  است در جست

 همچنین، باله منظالور مواجراله بالا آ الار      .(Lake & Regulska, 1990, p.703)و اقتصادي داخلی باشد 

سالاماندهی را  . تمرکززدایی در کشورهاي جران سالوم، راهکارهالاي سالاماندهی اتخالاذ شالده اسالت      

ها و خصولیات شرر در ارتبالاط بالا مسالائل شالرري و طراحالی       توان بررسی و شناخت ویژگی می

عبالارت    باله (. 3136رمیالانعلی و ساللطانی،   )نست الگوي پیشنرادي براي رفع مسائل و مشکنت دا

. شالود  ها در بافت شرري ساماندهی محسالوف مالی   فیایی فعالیت -دادن کالبدي دیگر، نحوة سازمان 

به رفع مسائل منجر شود، مطلوف، و در غیر این لورت، ساماندهی نالامطلوف   سازماندهیاگر این 

 ،شرر ترران عیمشاغل و لنا یشرکت سامانده)کند  یمهاي اضافی را به شرر تحمیل  ینههزاست و 

 .(0، ص3133

دستیابی به منافع تمرکززدایی نیازمند درنظرگرفتن اشالکال، شالیوه، شالرایط و     باید توجه کرد که

 (.3جدول )الول تمرکززدایی است 
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 ییتمرکززداو منافع ناشی از  اشکال، شیوه، شرایط، اصول. 1جدول 

 منافع اصول شرایط شیوه اشکال

 زدایی تراکم .3

تفویض  .2 

 اختیارات

ذاري واگ .1 

 یاراتاخت

سپردن امور  .0 

به بخش 

 یخصول

تمرکززدایی  .3

 جغرافیایی

تمرکززدایی  .2 

 یفن

تمرکززدایی  .1

 ینسب

تمرکززدایی  .0 

 کامل

میزان تعرد سیاسی و  .3

 ایت اداري حم

شرایط فرهنگی مؤ ر  .2

 رکززدایی بر تم

طراحی مناسب  .1

 تمرکززداییریزي  هبرنام

ع کافالی مالی، مناب .0

 انسانی و فیزیکی

 تیمشروع .3

 (بودن انتخابی)

قانونی  نظارت .2

 شایسته

 تیلنح .1 

 استقنل نسبی مالی .0

امکان طرح و اقامة  .0

 دعوا 

 ريوحدت شر.0

و  اظرارنظرگستر  حق .3

 ییگو پاسخ

 کاهش رشوه و فساد مالی. 2

 افزایش سطح دستیابی به. 1

 اطنعات

افزایش کیفیت در عرضة . 0

 خدمات محلی

ي در سطح ور بررهافزایش . 0

 مناطق

 ها نهیهزکاهش . 0

 ها ينابرابرکاهش . 1

 افزایش دموکراسی. 3

هاي کاهش ناسازگاري. 3

هاي اجتماعی و ایجاد گروه

 هاهماهنگی در اجراي برنامه

 تقویت سرمایة اجتماعی. 36

 3133، نژاد یبحب؛ 3132؛ مرتیوي، 3131سامتی و همکاران، ؛ 3131رضویان، : منبع    

 روش تحقیق

رو  گالردآوري   .هالدف، کالاربردي اسالت    نظالر  ازو تحلیلی،  -تولیفیماهیت  نظر ازاین تحقیق 

در ایالن تحقیالق بالراي طراحالی     . اسنادي و پیمایشالی اسالت   -يا کتابخانهاطنعات در این پژوهش 

در ایالن تحقیالق   . کار گرفتاله شالده اسالت    تخت رو  دلفی بهالگوي ساماندهی و تمرکززدایی از پای

نفر بودند کاله در   30یري غیراحتمالی هدفمند انتخاف شدند که شامل گ نمونهاعیاي پانل از طریق 

 36همگن باشند،  کنندگان شرکتدر مطالعة دلفی، اگر . زمینة موضوع تحقیق تخصص کافی داشتند

 ,.Habibi et al., 2014; Skulmoski et al) فی خواهالد بالود  دادن فن دلفی کالا  فرد براي انجام 30الی 
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نیالز باله دو رو     هالا  پرسشالنامه . پس از تعیین اعیاي پانل، سه دور رو  دلفی اجرا شالد  .(2007

بالالر سالالاماندهی و  مالالؤ ردر دور اول، فررسالالتی از عوامالالل . حیالالوري و الکترونیکالالی توزیالالع شالالد 

بود، در اختیار اعیاي پانل قرار گرفالت تالا    شده  استخراجتمرکززدایی ترران که از مطالعات پیشین 

همچنین، از آنان خواسته شد عنوه بر متغیرهالاي موجالود،   . یک را مشخص کنند هرمیزان اهمیت 

 بالاز هالاي   بررسالی پاسالخ پرسالش   . کنند و اضافهخود را به این فررست پیشنراد  موردنظرمتغیرهاي 

شالده از متالون    ییشناسالا با عوامالل موجالود و    دهندگان پاسخداد متغیرهاي پیشنرادي از سوي  نشان

در همة مراحل، تعیین میالزان  . این، با متغیرهاي موجود ادغام و ترکیب شدبنابر. نظري یکسان است

ي اعیالاي  هالا  پاسالخ اهمیت متغیرها در قالب طی  لیکرت در هر دور در مقابل هر عامل، میانگین 

در ایالن  . رسالید  طور جداگانه باله آگالاهی پاسالخگویان     بهپانل در دورهاي پیش و پاسخ هر فرد نیز 

 آنجا از. میان اعیاي پانل ضریب هماهنگی کندال محاسبه شد نظر اتفاقن پژوهش براي تعیین میزا

 163/6نفالر بالود و مقالدار ضالریب همالاهنگی کنالدال        30در پژوهش حاضر تعداد اعیاي پانل  که

آمالد و رونالد دورهالاي     دسالت  بهقوي میان اعیاي پانل  نظر اتفاق ،(1و  2هاي  جدول)محاسبه شد 

عیاي پانالل در دور دوم باله اجمالاع رسالیدند و دورهالاي دلفالی       در این تحقیق ا. دلفی متوق  شد

 .متوق  شد

 تفسیر مقادیر ضریب هماهنگی کندال. 2جدول 

 W 3/6 1/6 0/6 1/6 3/6ضریب کندال 

 بسیار قوي قوي متوسط ضعی  بسیار ضعی  نظر تفسیر میزان اتفاق

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم وجود ندارد نظر میزان اتفاق

 Schmidt, 1997: عمنب      

 

 نتایج ضریب هماهنگی کندال. 3جدول 

 ضریب کندال کنندگان تعداد شرکت دور

 011/6 30 اول

 163/6 30 دوم
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 ی تحقیقها افتهی

 تمرکزگرایی در تهران روند 

 تمرکز جمعیتی

 0دهد در حال حاضر از هر  نشان می 3136تا سال  3110نتایج سرشماري نفوس و مسکن از سال 

بالر اسالاس    همچنالین،  .(3و شالکل   0جدول )دارد ایرانی، یک نفر در منطقة شرري ترران سکونت 

حال افزایش بالوده   هاي گذشته همواره در آمار، سرم منطقة شرري ترران از جمعیت کشور طی دهه

حدود  به 3100در سال  درلد 30و  3110 در سال درلد 36که این رقم از حدود   طوري به. است

 .افزایش یافته است 3136درلد در سال  26

دهنالدة آن   رران نسبت به کالل کشالور نشالان   بررسی روند تمرکز جمعیتی شرر و منطقة شرري ت

است که روند سرم جمعیتی شرر ترران از جمعیت شرري کل کشالور کالاهش داشالته اسالت، ولالی      

بودن این  دهندة افزایشی بررسی روند سرم جمعیت منطقة شرري ترران به جمعیت کل کشور نشان

ه بالرخنف همالة مشالکنت    کند منطقة شرري ترران جذابیتی دارد ک این مسئله بیان می. روند است

همچنالین، بیالان   . کنالد  سوي خود جالذف مالی   ناشی از تراکم، همچنان بیشترین جریان جمعیتی را به

اي به شالرر ترالران اجتنالاف     کند براي درك برتر روند تمرکزگرایی در پایتخت، باید از نگاه نقطه می

 .عنوان یک کل واحد بررسی کرد کرده و منطقة شرري ترران را به

 (درصد/ هزار نفر) 1341-1331 هاي طی سال شهري تهران ةروند تحول جمعیت شهر و منطق .4جدول 

 5331 5331 5331 5331 5311 5331 5331 سال
 3200 1133 0103 0601 0016 2126 3003 جمعیت شرر ترران
 10/3 11/3 31/3 32/2 21/0 13/0 36/0 متوسط رشد سالیانه

 30030 31022 36100 3630 0123 1012 3336 جمعیت منطقة شرري ترران
 03/3 00/2 03/2 23/0 10/0 12/0 - متوسط رشد سالیانه
 10306 16030 06600 03000 11163 20133 33300 جمعیت کشور
 23/3 02/3 30/3 33/1 13/2 31/1 - متوسط رشد سالیانه

 2/30 33/30 10/33 03/22 01/23 23 61/20 سرم شرر ترران از جمعیت شرري کشور
 02/33 60/33 22/31 11/30 13/30 00/31 06/36 سرم منطقة شرري ترران از جمعیت کشور

 .3131مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه علم و لنعت، : منبع
 . هاي مختل  مانند شده است يسرشمارو البرز، براساس تقسیمات کشوري فعلی در  ترران يها استانجمعیت منطقة شرري ترران، شامل : نکته
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 روند سهم جمعیت شهر و منطقة شهري تهران به جمعیت شهري و کل جمعیت کشور. 1شکل 

 اقتصادی تمرکز

 تولید ناخالص داخلی

بررسی آمار تولید ناخالص داخلی . ترین ابعاد تمرکزگرایی در ترران بعد اقتصادي است یکی از مرم

دهالد تمرکالز اقتصالاد در     نشان مالی هاي مختل  و مقایسة آن با آمار کشور،  سال در GDPR))استان 

تالرین عوامالل جاذبالة ترالران بالراي       ترران بسیار شدیدتر از تمرکز جمعیتی است کاله یکالی از مرالم   

 (.0جدول )است مراجران 

 (هزار ریال/ درصد) 31تا  93هاي  مقایسة محصول ناخالص داخلی استان تهران با کشور طی سال .1جدول           

محصول 

ناخالص 

 داخلی

محصول  ددرص

 ناخالص داخلی

 از کشور تهران

محصول ناخالص  ةسران

 داخلی استان تهران

محصول  ةسران

ناخالص داخلی 

 کشور

محصول  ةنسبت سران

ناخالص داخلی تهران 

 به کشور

5331 31/16 31/30 06/3 03/3 

5335 60/13 31/33 10/33 03/3 

5331 36/13 00/20 10/30 12/3 

5333 06/13 10/16 63/33 03/3 
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 (هزار ریال/ درصد) 31تا  93هاي  مقایسة محصول ناخالص داخلی استان تهران با کشور طی سال .1جدول           

محصول 

ناخالص 

 داخلی

محصول  ددرص

 ناخالص داخلی

 از کشور تهران

محصول ناخالص  ةسران

 داخلی استان تهران

محصول  ةسران

ناخالص داخلی 

 کشور

محصول  ةنسبت سران

ناخالص داخلی تهران 

 به کشور

5333 13/13 30/10 02/23 00/3 

5331 03/13 10/03 10/20 30/3 

5333 63/13 36/00 22/21 33/3 

5333 03/11 30/31 03/06 61/2 

5333 31/11 16/30 61/00 63/2 

5333 63/12 31/360 61/00 33/3 

5331 62/23 32/331 31/03 11/3 

  اي مرکز آمار ایران هاي منطقه فهاي حسا محاسبات نگارندگان بر اساس داده: منبع

دهد منطقة شالرري   کل کشور، نشان می  بررسی روند سرم تولید ناخالص داخلی استان ترران به

درلالد از تولیالد ناخالالص داخلالی کشالور را دارد کاله در        16طور متوسط بیش از  همواره به ترران 

، نشالان  3136درلد در سالال   33کل کشور، یعنی  مقایسه با درلد جمعیت منطقة شرري ترران به 

دهد تمرکز اقتصادي بیش از تمرکز جمعیتی است که موجب شده است متوسالط درآمالد سالرانة     می

 .برابر باشد 2تا  0/3منطقة شرري ترران نسبت به کشور بین 

 ها میزان سپرده

رقم بالا   ها این دهد در طول این سال نشان می 30تا  30ها در استان ترران از سال  روند میزان سپرده

توان بیالان کالرد یکالی از علالل      یمهمچنین، (. 2شکل )نوساناتی همواره در حال افزایش بوده است 

هالا   ها در استان ترران، استقرار دفاتر مرکزي بسیاري از شرکت مرم باالبودن رقم تسرینت و سپرده

هالا از   انکی آنهاي بال  ها در استان ترران بوده است که عمدة فعالیت تولیدي سایر استان مؤسساتو 

 .گیرد هاي این استان انجام می طریق شعب بانک

 ادامة
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  (درصد)کشور هاي بانکی کل  هاي بانکی استان تهران از سپرده سهم سپرده .2شکل 

 .یتفکیک استان اعتبارى به ساتها و مؤس ریالی و ارزي بانک يها آمار کل سپرده، 3130مرکز آمار ایران، : منبع

 30هاي  هاي بانکی در استان ترران و درلد آن از کل کشور بین سال هبررسی روند میزان سپرد

هاي بانکی کشور در این منطقه تجمع  درلد سپرده 02تا  00کند که همواره بین  مشخص می 30تا 

 .کرده است

ة اقتصادي در کشور شد  بتي ها شرکتدرلد کل  26اطنعات موجود، بیش از  بنابرهمچنین، 

ي دولتی و خصولی کشور در پرنة جغرافیالایی  ها سازمان، نرادها، ها دستگاهز درلد ا 36و بیش از 

ر کلی، بررسالی رونالد تمرکالز جمعیتالی و اقتصالادي نشالان       طو به. (3133 ي،داود)ترران قرار دارند 

 . دهد تمرکز اقتصادي در پایتخت بسیار شدیدتر از تمرکز جمعیتی است می

 پیرامون مشکالت پایتخت شده بررسی راهکارهای بیان

 انتقال پایتخت

رکالز  اي انتقالال م دادن مطالعات پایاله  مرکز مطالعات شررسازي و معماري ایران انجام 3103در سال 

 در، آن از بعالد (. 303، ص3133حسینی، رهنمایی و شاه)سیاسی و اداري کشور را بر عرده گرفت 

گرفالت  انجالام   «سالنجی انتقالال مرکالز سیاسالی از ترالران      امکان»مطالعاتی جامع با عنوان  3113سال 

در شوراي مصلحت  3133طرح انتقال پایتخت دوباره در سال (. 361، ص3131ساداتی و نعمتی، )

55.19 
55.65 

59.15 

57.83 57.99 

58.87 
58.3 

61.47 

58.11 

59.44 

52 

54 

56 

58 

60 

62 

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 
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 3133در اواخالر سالال   . منظور جلوگیري از تخریب پایتخت در زمان زلزله تصالویب شالد   ظام و بهن

سالرانجام،  . نماینده براي طی مراحل قانونی تقدیم مجلالس شالد   303طرح انتقال پایتخت با امیاي 

سنجی انتقال مرکز سیاسالی و اداري کشالور و سالاماندهی و تمرکززدایالی از ترالران در       قانون امکان

باله تصالویب شالوراي     30/62/30به تصویب مجلس شوراي اسنمی، و در تاریخ  60/62/30تاریخ 

 (.3130هاي مجلس شوراي اسنمی،  مرکز پژوهش)نگربان رسید 

ي بسیاري را نشالان  ها تفاوتبررسی نظرها و پیشنرادهاي مسئوالن پیرامون طرح انتقال پایتخت 

 (.0جدول ) خال  مطرح کردرا در دو دستة موافق و م ها آنتوان  دهد که می می

 دالیل موافقان و مخالفان انتقال پایتخت .6جدول 

 دالیل مخالفان انتقال پایتخت دالیل موافقان انتقال پایتخت

قرارگرفتن ترران روي گسل و احتمال فاجعه در لورت 

 وقوع زلزله

کشورها در عدم دستیابی به نتایج  هاي دیگر تجربه

 هزینة باالي انتقال پایتختو  مطلوف در انتقال پایتخت

اي براي  جمعیت باالي پایتخت که سبب مشکنت عدیده

 .نشینان شده است پایتخت
 اي امن در برابر زلزله در ایران نبود منطقه

موافقان بر این باورند که با انتقال پایتخت از بار جمعیتی 

 .شود ترران کاسته و مشکنت آن تعدیل می

شرر ترران با انتقال  که مشکنتمخالفان بر این باورند 

 .شود پایتخت کاسته نمی

 یالزي ر نرالاد برناماله   ؛3131 یالدري، ح ؛3132نقالل و توسالعه   وحمل ةماهنام ؛3133 ی،سامان و یفیلط ؛3131 یداد،رو ةبرنام :منبع

 3133 ،ترران يشرر ةتوسع

ي و موسالو  ،زاده ؛ ابالراهیم 3131 ،مالدرس  یتدانشگاه ترب ؛3132 ینی داورانی،حس)با توجه به منابع 

؛ همایش بررسی مسئلة انتقال پایتخت، 3131 همایش تمرکززدایی و ساماندهی ترران، ؛3130 ی،کشکول

ی کاله در  نظرانال  احبلال ، اکثالر  (3131 ،زاده هاشم ؛3130 ی،کشکول و يموسو؛ 3133 ی،مجلس ؛3131

ي بنالد  جمالع . اند بودهبا انتقال کلی مرکز اداري و سیاسی مخال   اند کردهزمینة انتقال پایتخت بحث 

ریالزي متمرکالز، انتقالال پایتخالت یعنالی انتقالال        در نظام برنامه: نظرهاي آنان به این شرح بوده است

ریالزي وابسالتگی    ع برناماله مشکنت و معینت از پایتخت قدیم به پایتخت جدید، زیرا در این نالو 
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از طرفی، با هزینة باالیی که انتقال پایتخالت دارد، بایالد بخالش اول    . کشور به مرکز بسیار زیاد است

را جالایگزین آن  ( سالاماندهی و تمرکززدایالی  )قانون انتقال پایتخت را منتفی و بخش دوم این قانون 

 .کرد

 ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

 ساماندهی تهران

 هی تهران قبل از انقالبساماند

قالانون  که در این دوره  ي طور به. توان دورة قاجاریه دانست یمریشة نخستین اقدامات ساماندهی را 

شالرر   ةسالند توسالع   ینعنوان اولال  و به شد یبتصو یشمس يهجر 3230در سال ( یهبلد) يشرردار

شالة دگرگالونی ترالران    در دورة پرلالوي اول نیالز اقالداماتی ماننالد نق    . ترران منك عمل قرار گرفالت 

قالانون   ، و(3133) گالذرها  درآمدگی  یشپنامة  یینآ، (3132)، قانون توسعه و تعریض معابر (3163)

در  آن از بعالد . اقداماتی براي ساماندهی شرر ترران در نظر گرفته شد عنوان به( 3126)توسعة معابر 

این مالادة   26ر ساماندهی، بند ها، عمنً منك و معیا قانون شررداري 00با تصویب مادة  3110سال 

شالده   در این بند به جلوگیري از ایجاد و تأسیس لنایع آالینده و مزاحم اشالاره  . قانونی قرار گرفت 

توان به مالواردي ماننالد مصالوبة     یمدیگر اقدامات ساماندهی قبل از انقنف در ترران  ازجمله. است

تریالة اولالین طالرح توسالعة     ، 3100سال کیلومتري ترران در  326ممنوعیت احداث لنایع در شعاع 

یکی از . اشاره کرد 3101و تصویب نخستین طرح جامع در سال  3101فیایی شرر ترران در سال 

غربالی   -توسعة آن بر مبناي شرقی سازماندهیالول طرح جامع عبارت بود از انتقال محور شرر و 

خالدماتی   دةدام در محالدو قانون ممنوعیت نگرداري و عبوردادن مچنین، تصویب ه. به سمت کرج

اقالدامات سالاماندهی در شالرر ترالران      ازجملاله توسط مجلس شوراي ملالی،   3100ت در سال پایتخ

 .است

 ساماندهی بعد از انقالب

واحالدهایی باله نالام تشالخیص      3103در شررداري ترران و مناطق زیرپوشالش آن تالا قبالل از سالال     

رفع مزاحمت از طریق اجالراي   مزاحمت وجود داشت که رسیدگی به موضوع ساماندهی را در حد
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همزمان با تحوالت بعد از جنال  و اسالتقرار مالدیریت     3103در سال . داد انجام می 00مادة  26بند 

وزیالران در ایالن سالال در حالوزة خالدمات       نامة هیئت  نوین در شررداري ترران، و همچنین تصویب

نایع مزاحم شالکل گرفالت   و انتقال ل سازماندهیاي به نام سازمان  شرري شررداري ترران مجموعه

هاي لنعتی و شدن موضوع آلودگی همزمان با مطرح 3103در سال (. 3136رمیانعلی و سلطانی، )

وزیران طرح مطالعات سالاماندهی لالنایع    لزوم انتقال لنایع آالیندة مزاحم به خارج از شرر، هیئت 

و  ها طرح ازجمله. ا کردترران را تصویب کرده و شررداري ترران از طریق شرکت زادبوم آن را اجر

 :توان به موارد زیر اشاره کرد یمراهکارهاي ساماندهی ترران 

و  3101این طرح در نگاه به الگوي خطی طرح جالامع  : طرح حفظ و ساماندهی شهر تهران -

و خالود را ملالزم باله     شمرد یبرممیلیون نفري آن، آن را ناموفق و ناکارآمد  0/0حد جمعیت پیشنراد 

یالزي  ر برناماله مرکز مطالعات و )داند  یمطرح پیشین و طراحی طرح مطلوف ساماندهی بازنگري در 

 .(23، ص3131شرر ترران، 

توسط شرکت مرندسان مشالاور فرنرالاد    3110این طرح در سال  :مطالعات ساماندهی فرنهاد -

ساله   هالا را در  این طرح که با هماهنگی شررداري ترران پایان یافت، در مجمالوع، فعالیالت  . تریه شد

خدمات زیرساختی مبتنی بر تأسیسات و تجریالزات شالرري؛ خالدمات رفالاهی و     : دسته تقسیم کرد

 .تعمیراتی مبتنی بر تولیدات لنفی –هاي اجتماعی؛ خدمات فنی اجتماعی مبتنی بر زیرساخت

این برنامه نخستین برنامة مدون شررداري در زمینالة ادارة شالرر   : 31برنامة استراتژیک تهران  -

شده است، شامل شرر پاك، شرر  اي که براي طرح در نظر گرفته  گانه محورهاي شش. شودیتلقی م

 .و شرر با بافت سنتی و مدرن بوده است روان، شرر با هویت، شرر ایمن، شرر سبز، شرر پویا

این طالرح را   3136شوراي اسنمی شرر ترران در اردیبرشت سال : 5331 منشور شهر تهران -

ایالن  . منشور بر پایة سه هدف کلی بر پایالة الالول پایالداري و شالرروندمداري اسالت     این . ارائه داد

ریالزي  اهداف شامل تثبیت مدیریت منیبط شرري، ایجاد نظامی متعادل و پایدار بالر مبنالاي برناماله   

لحیح و برخاسته از اراده و خواست شرروندان و ایجاد شرر قابل زندگی و پایالدار و تالأمین رفالاه    

 .نسبی شرروندان
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 13درلالد جغرافیالاي اسالتان را بالا      32مجموعة شرري ترران : طرح مجموعة شهری تهران -

باله   3131هاي استان از سال ها و طرح گرفت و باید همة برنامه شررستان دربرمی 32شوراي شرر و 

سالاماندهی  : اهداف طرح مجموعة شرري ترران به ایالن شالرح اسالت   . بعد، براساس آن تنظیم شود

منظالور تیالمین توسالعة پایالدار مجموعالة شالرري؛ کالاهش         وعة شرري ترران باله ها در مجم فعالیت

محیطی؛ ایجالاد محیطالی قابالل زنالدگی بالراي همالة سالاکنان         خسارات اجتماعی، اقتصادي و زیست

جایگاه شایسته و ایفالاي    مجموعة شرري؛ ایجاد شرایط الزم در مجموعة شرري ترران براي نیل به

رح؛ کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شرر ترالران و توزیالع   المللی راهبردهاي ط نقش ملی و بین

هالاي  ها جمعیتی مصوف مجموعه؛ ایجاد انسجام و ساماندهی و تجریالز کالانون  ها در سایر کانون آن

هالاي  ها و برنامهها و همچنین، بازنگري در سیاست جمعیتی عمدة مجموعه و تقویت ارتباط بین آن

 .اسکان غیررسمیاسکان جمعیت با تأکید بر حل مسئله 

ریزي استراتژیک و  این پروژه بر مبناي فرایند برنامه: 5333برنامة راهبردی شهرداری تهران  -

هالاي مطلالوف شالررداري    مأموریت. نفعان انجام گرفته است از طریق تدوین مأموریت با تحلیل ذي

ي توسالعة  هالا  طالرح شالرري،   ونقل پایدار درون و بالرون  اند از حملترران در این پروژه عبارت بوده

هالاي  وساز شرري، کاهش آالینده هاي توسعة پایدار، مسکن، کنترل ساختشرري مبتنی بر شاخص

بالدنی و   رسانی، ایمنالی، تربیالت   محیطی شرر، برداشت محیط، اطنع محیطی، مدیریت زیست زیست

ورز ، مدیریت اقتصادي شرر، آراستگی سیماي شرر، حفظ و توسعة فیاي سبز و دسترسالی باله   

 .اال و خدمات مورد نیازک

: ابعالاد ایالن برناماله شالامل ایالن مالوارد اسالت       : برنامة راهبردی ساماندهی صنایع و مشاالل  -

هاي لنعتی، ایجاد اشتغال پایدار و مولد براي محیطی با اولویت لنایع پاك و کاهش آالینده زیست

شالده ایالن طالرح     راحالی انالداز ط  در چشم. امنیتی و فناورانه-فرهنگی، سیاسی -شرروندان، اجتماعی

ترران شرري است که شرروندان عنوه بر برخورداري از مزایاي لنایع و مشالاغل فعالال، فالارز از    

 .هاي لنفی و لنعتی هستندبار فعالیت پیامدهاي زیان

برناماله   0/3/3130شوراي عالی شررسالازي و معمالاري ایالران در جلساله      :طرح جامع تهران -
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ین ابعالاد  تر مرم. شرور به طرح جامع را به تصویب نرایی رساندساختاري شرر ترران، م –راهبردي 

سالاماندهی و لالیانت از محالدوده و جلالوگیري از     . 3انالد از   عبالارت  30ساماندهی در طرح جامع 

اجتمالاعی و سالاماندهی    ةتوسع. 1 ؛ساماندهی و لیانت از حریم پایتخت. 2؛ هرگونه گستر  شرر

 تالأمین آف مالورد  . 0؛ و ساماندهی کالبدي شرر ترالران وضعیت  يبربود و ارتقا. 0؛ اسکان جمعیت

بسالتر   نیاز و توسعه و تجریالز شالبکه و تأسیسالات آف و فاضالنف ترالران و سالاماندهی حالالریم و       

ترالران  ( طراحی شالرري (هویت سیما و منظر شرري  يساماندهی و ارتقا. 0ها؛  یلها و مس رودخانه

أمین نیازهالا و سالاماندهی خالدمات    تال . 1؛ اسالنمی  -یشررسازي ایرانال  معمالاري و ياحیالا منظور به

 (.3131شکري، ) شرري

 تمرکززدایی در تهران قبل انقالب

بار  براي نخستین که  ی، هنگامگردد یبازم 3106 ةده يها تمرکز در ترران به سال ةبا مقول یاروییرو

 .رفتتوجه قرار گ مجدد پایتخت مورد سازماندهیدر این طرح . طرح جامعی براي ترران تریه شد

ی از ترران، گسالتر   یهدف تمرکززدا تریه شد که با 3106طرح اجرایی ترران در سال  ،آن از  پس

در طرح درازمدت آمایش سرزمین که توسط  3100در سال . دکرپایتخت را به سمت غرف تولیه 

ی شالرر ترالران   یال ضالرورت تمرکززدا  بالراي  هالایی  یهد، تولشمرندس مشاور سیتران تریه و تدوین 

ترین اقدامات تمرکززدایی قبل  مرم (.02، ص3130وزارت مسکن و شررسازي، )ده است ش  مطرح

 :بودند از  از انقنف عبارت

 :3100وزیالران   کیلالومتري ترالران مصالوف هیئالت      326ممنوعیت احداث لنایع در شالعاع   .3

منظالالور  بالاله 3106 ةترالالران در دهالالکیلالالومتري  326ممنوعیالالت احالالداث لالالنایع در شالالعاع  

 ازحالد  ها و جلوگیري از بارگذاري بیش بخشی به جمعیت، توزیع فعالیت عادلتمرکززدایی، ت

 . رسید وزیران هیئت در پایتخت به تصویب  لنایع

از  :کمیسیون دارایی مجلالس شالوراي ملالی    3100مصوف هاي مالیاتی لنعتی  قانون معافیت. 2

ی واحالدهاي  کارگیري راهکارهاي تشویقی، دولت کوشش کرد برخ به بعد، با به 3100سال 

هالاي مالیالاتی    قانون معافیالت  3100در سال . نفوذ آن خارج کند حوزهتولیدي را از ترران و 
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گذاري و ایجاد واحدهاي لنعتی در مناطق  لنعتی تصویب شد که سعی در تشویق سرمایه

 06کیلالومتري ترالران و    326ها شعاع  این معافیت. یافته و محروم کشور داشت کمتر توسعه

شالررها   شد که خود حرکتی براي تمرکززدایی از ایالن کالنن   فران را شامل نمیکیلومتري ال

 .ویژه پایتخت بود به

 و ایجالاد نرادهالاي  ( تمرکززدایالی اداري )تفویض اختیالار باله مقامالات اسالتانی و شررسالتانی      . 1

یکالی دیگالر از   (: تمرکززدایالی سیاسالی  )هالا و شالررها    گالذار در اسالتان   گیر و قالانون  تصمیم

هاي پیش از انقنف اسنمی دنبال شالده   راي کاستن از تمرکز ترران از سالراهکارهایی که ب

گیري کشور راهی دشوار، طوالنی و کند را نیز پیمود  دلیل ساختار دولت و نظام تصمیم و به

تر از سطح مرکالزي، ملالی و در سالطوح     است، واگذاري اختیارات به مقامات و مراجع پایین

یی که براي واگالذاري امالور از   ها اقدامنخستین . بود( محلی)و شررستانی ( اي منطقه) یاستان

اي بالود   ها و مناطق انجام گرفت، از جنس امور عمرانی و توسالعه  به استان( پایتخت)ترران 

هالاي اولیالة آن برداشالته شالد و بالراي       برناماله، گالام   31که در برنامالة سالوم عمرانالی، مالادة     

سالاس مفالاد ایالن برناماله دفالاتر فنالی در       بالر ا . ریزي کشور حرکت کرد کردن برنامه اي منطقه

هاي چرالارم و پالنجم عمرانالی کاله باله       ها در برنامه ها تشکیل شد و تداوم این سیاست استان

گیري عمرانی به اسالتانداران   ریزي و واگذاري برخی اختیارات تصمیم اندازي دفاتر برنامه راه

، در واقالع، اولالین   انجامیالد ( هاي شالرر، روسالتا و شررسالتان    انجمن)و نرادهاي مدنی وقت 

وزارت )شالود   هاي اجرایی براي کاستن تمرکز اداري و اجرایی از مرکز محسالوف مالی   اقدام

 (.00، ص3130مسکن و شررسازي، 

 تمرکززدایی در تهران بعد انقالب

 326بعد از انقنف، راهکارهاي اجراشده در قبل انقنف مانند ممنوعیت احداث لالنایع در شالعاع   

چنالالدین گالالزار  توسالالط سالالازمان   3103همچنالالین، تالالا سالالال . اجالالرا شالالدکیلالالومتري پیگیالالري و 

وبودجه، شررداري ترران و استانداري ترالران در زمینالة تمرکززدایالی از ترالران تالدوین شالده        برنامه

اي ضرورت تمرکززدایی از ترران و شررهاي  شوراي عالی اقتصاد طی مصوبه 3100در سال . است
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سالالة اول   در الیحالة برنامالة توسالعة پالنج     3103در سال  همچنین،. بزر  دیگر کشور را متذکر شد

و در متن النحی آن بر ضالرورت تمرکززدایالی ترالران و    ( 3103-3112)جمروري اسنمی ایران 

ویژه از برنامة سوم توسعه به بعد، گستر  تمرکززدایالی   در برنامة دوم و به. مرار رشد آن تأکید شد

اي و واگالذاري   هالاي توسالعه   مرکزکالردن برخالی تصالمیم   بر امور اداري و اجرایی و از طریق غیرمت

ها پذیرفته و عملی شد که  عنوان الول این برنامه هاي استانی و محلی، به اختیارات الزم به مدیریت

گیالري غیرمتمرکالز و    عنوان نظام تصمیم هزینه استان به -در این زمینه، طراحی و اجراي نظام درآمد

، 3130وزارت مسالکن و شررسالازي،   )شالایان توجاله اسالت    هالاي اسالتانی    متکی بر منابع و مصرف

 (.12ص

وزیالران، در    یئالت ه 3100شررهاي جدید بعد از انقنف برمبناي مصوبة سال : شهرهای جدید

شالدة جمعیالت در    ریالزي  یع مناسب و برنامهتوز .3: راستاي اهدافی به این شرح در ترران ایجاد شد

              شالرر ترالران باله شالررهاي جدیالد؛      کالنن  ناحیة شالرري ترالران از نظالر هالدایت سالرریز جمعیالت      

 شیپالاال  .1شرر ناحیه با انتقال برخی از وظالای  آن باله شالررهاي جدیالد؛      یی از کننتمرکززدا .2

رویة قیمت زمالین   جلوگیري از باالرفتن بی. 0ترران و بربود و ارتقاي معیارهاي زیستی و خدماتی؛ 

، 3133زیالاري،  )یب اراضی کشاورزي در اطراف ترران نشینی و تخر و مسکن، ایجاد نواحی حاشیه

 (.331-330ص

الالل  ه بالا توجاله بال   ، 31/1/3103ة وزیران در جلس  هیئت: 53/13/5333مصوب انتقال صنایع 

زیسالت   کننده و مزاحم محیط لنایع آلوده» :کردقانون اساسی جمروري اسنمی ایران تصویب  313

( ترالران بالزر    )شرر ترران  ةهاي داخل محدود مرغداري ها و و دامداري( ترران بزر  )شرر ترران 

شرر  ة، به خارج از محدودگردند  طبق ضوابط زیر تریه می که هاي تفصیلی و اجرایی براساس طرح

  .«انتقال یابند

 ساماندهی و تمرکززدایی بررسی راهکارهای

و  یهاي زیر بررسال   عرله ی از شرر ترران دریبراي تمرکززدا شده یدر این بخش راهکارهاي طراح

تفالویض  . 1 ؛از ترالران  هالا  یالت انتقالال فعال . 2 ؛در ترران ها یتمنع استقرار فعال. 3 :است شدهتحلیل 
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و  يا گیالر منطقاله   ایجاد نرادهاي تصمیم وی سیاسی یکززداتمر. 0 ؛اختیار به مقامات استانی و محلی

 .شررهاي جدید. 0 ؛محلی

ها در مجموع، به کاهش تمرکز  سیاست گونه نیاهد د هاي تمرکززدایانه نشان می بررسی سیاست

براي مثال، اجراي سیاست منالع احالداث لالنایع در     .هاي لنعتی در ترران منجر شده است فعالیت

نفر کارکن  36ي لنعتی ها کارگاهکیلومتري ترران باعث شده است سرم ترران از تعداد  326شعاع 

 3136این نسبت در سال . برسد 3136در سال  درلد 0/33به  3110درلد در سال  10و بیشتر از 

دهالد در فالاللة زمالانی     نشالان مالی   3103درلدي استان ترالران در سالال    00/01در مقایسه با سرم 

 کالاهش درلالد   16نفر کالارکن و بیشالتر    36ساله، سرم استان ترران از واحدهاي لنعتی داراي 13

ویژه بعد از انقالنف،   اي گذشته بهه البته طی سال(. 02، ص3131یاسوري و همکاران، )است  افتهی

هالا مالورد    م گرفته که بسالیاري از آن انجاهاي متعددي براي استقرار لنایع در این شعاع  درخواست

ها و  موافقت و تصویب قرار گرفته است که آ ار این مصوبه را کمرن  و باعث تراکم بیشتر فعالیت

 .(1جدول )است افزایش مشکنت شرر ترران شده 

 1333تا  15کیلومتري تهران از سال  121اجازة احداث صنایع در شعاع . 9جدول 

 تعداد سال تعداد سال تعداد سال تعداد سال تعداد سال تعداد سال

5313 3 3100 0 3116 1 3110 6 3132 2 3133 3 

5313 6 3100 0 3113 0 3111 6 3131 6 3133 - 

5331 6 3100 1 3112 2 3113 2 3130 2 3136 - 

5335 0 3101 1 3111 1 3113 3 3130 6 3133 - 

5331 36 3103 0 3110 3 3136 6 3130 6 3132 - 

5333 3 3103 0 3110 6 3133 6 3131 6 3131 - 

 .3131تا  3103 هاي مجلس شوراي اسنمی مرکز پژوهشمحاسبات نگارندگان براساس سامانة قوانین : منبع   

پیش از انقالنف و هالم در    يها تمرکز ترران هم در سال یکی از راهکارهایی که براي کاستن از

از سالطح   تالر  یینواگذاري اختیارات به مقامات و مراجالع پالا  ، پس از انقنف پی گرفته شد يها سال

 هالا  یاستس گونه ینا. بوده است( محلی)  و شررستانی( يا منطقه)مرکزي و ملی و در سطوح استانی 
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در  شالود،  یعنوان عدم تمرکز اداري یاد م ها به ور کشور از آنام ةادار متون نظريو راهکارها که در 

توان یکی از علل عدم  یم .گردد یانقنف مشروطیت بازم يها طوالنی دارد و به سال يا ایران سابقه

ربالط بالراي    يذي اجرایالی مرکالزي   ها دستگاهدست را نبود عزم جدي الزم در  ینازاتوفیق اقدامات 

 .در سطوح استانی و محلی دانست نرادهاه وظای  به دیگر گون یناواگذاري و واسپاري 

تمرکززدایالی و جالذف سالرریز جمعیتالی      هالدف  بالا سیاست شررهاي جدید اطراف ترران کاله  

دلیل عدم کارکردهاي اقتصادي و اجتماعی، و همچنالین تنالوع شالغلی،     به وجود آمدند، به شرر کنن

هالاي   موفقیالت نسالبی سیاسالت    وجالود  بالا . بردارند اطرافشاني مادرشررهانتوانستند باري از دو  

هالا را   همواره فزاینده بوده و آ ار ایالن سیاسالت   تمرکززدایی، روند تمرکزگرایی منطقة شرري ترران 

دار تمرکالز   علت این موضوع در منطقة شرري ترالران را بایالد در ابعالاد مسالئله    . کمرن  کرده است

در واقالع،  . دارد جلالو  روباله روندي  زیاد است و شدت بهوجو کرد، جایی که تمرکز اقتصادي  جست

. همچنان جذابیت خالود را بالراي مرالاجران داشالته باشالد      این باعث شده است منطقة شرري ترران 

هالا بایالد باله کمالک      هاي ساماندهی این اسالت کاله ایالن سیاسالت     نکتة مرم دربارة سیاست همچنین،

توانند زمینه را بالراي   میهاي ساماندهی  هاي تمرکززدایی، خنثی شود به این معنا که سیاست سیاست

هالاي تمرکززدایالی ایالن     بنابراین، باید از طریق سیاست. ها فراهم کنند جذابیت ترران در همة عرله

سوي ترران، اقدامات  غیر این لورت، فشار تمرکز منابع و جمعیت به در. حلقة مثبت شکسته شود

 .کند ا ر می ساماندهی را کمرن  و کم

 دایی از تهرانالگوی ساماندهی و تمرکزز

 انالد  نتوانستهدهد این راهکارها چندان  یمنشان  شده مطرحو قوانین  ها طرحنتایج بررسی راهکارها، 

ین دالیالل  تالر  مرالم . اند نشدهمطالعات قوي، اجرایی  وجود با ها آناز ابعاد مسئله بکاهند و برخی از 

 :این موضوع به شرح زیر است

توان باله قالانون احالداث     یمة این موارد جمل از. زمینهاجرانشدن دقیق قوانین موجود در این  -

 .کیلومتري ترران اشاره کرد 326لنایع در شعاع 

که در ایالن تحقیالق مشالخص     طور همان. تمرکز در ترران دار مسئلهتوجری دقیق به ابعاد  بی -
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شد ابعاد اقتصادي تمرکزگرایی در ترران بسیار بیشتر از سایر ابعاد تمرکزگرایالی اسالت کاله    

 .در راهکارهاي آتی در اولویت قرار گیرد باید

عنالوان یالک کالل واحالد،      اي به شرر ترران و درنظرنگرفتن منطقة شرري ترران باله  نگاه نقطه -

دهد جمعیت شرر ترران نسبت باله جمعیالت کالل کشالور در حالال کالاهش        یمها نشان  یافته

ة منطقال عیالت  ترران است، در حالی که جم شرر کنني به ا نقطهاین سخن نتیجة نگاه . است

شرري ترران نسبت به جمعیت کل کشور در حال افزایش اسالت و تمرکزگرایالی در سالطح    

 .منطقة شرري ترران، روند فزاینده دارد

راهبرد راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی، به این لورت که  همزمانتوجه به پیگیري  بی -

ترالران ضالروري و    شالرر  کننساماندهی شرري براي مقابله با روند نابرنجار توسعة شرري 

هالا و   يکالاربر عمالومی، الالنح    ونقالل  حملراهبرد ساماندهی بر بربود . یر استناپذ اجتناف

ها و  یاستسبودن  ا ربخشکند، اما  ید میتأکی ساماندهی مدیریت شرري در ترران کل طور به

 . راهبردهاي ساماندهی در ترران مستلزم توجه به راهبرد تمرکززدایی است

هاي بررسی راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایالی از ترالران و    کارگیري یافته یق با بهدر این تحق

به همین منظالور  . شود یري رو  دلفی، الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران طراحی میکارگ به

ي هالا  پالژوهش ین راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران با مطالعة مبانی نظري و تر مرمابتدا 

ین تالر  مرالم ي قرار گرفالت و  گر غربال، سپس، از طریق رو  دلفی (3جدول )استخراج شد  پیشین

 .راهکارها در قالب الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران مطرح شد

 ي پیشینها پژوهشراهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در  .5جدول 

 منبع راهکار

 ونقل حملتوسعه و ساماندهی سیستم 
 نیهمگا

، طرح ساماندهی لنایع و (3133)، داودي (3130)موسوي و کشکولی 
نقش ملی و  انداز چشم، (3136)، واحدیان و همکاران (3133)مشاغل ترران 

 (3130)فراملی ترران 
و فعالیت در کل  تیجمع متوازنتوزیع 

 شرر کنن
 (3131)، سامتی و همکاران (3130)طرح جامع ترران 
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 ي پیشینها پژوهشراهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در  .5جدول 

 منبع راهکار

، (3133)، رضوانی (3132)، خالوباقري (3131)دانشگاه علم و لنعت  ییکاهش نابرابري فیا
 (3136)واحدیان و همکاران 

 آلودگیکاهش روند 
، موسوي و (3130)نقش ملی و فراملی ترران  انداز چشم، (3133)داودي 

 (3132)زاده و همکاران ، ابراهیم(3130)کشکولی 

 (3131)، موحد و همکاران (3131)رضویان  ،(3133)نظریان و رحیمی  حکمروایی خوف شرري

 ،(3136)، واحدیان و همکاران (3130)، طرح جامع ترران (3133)داودي  جلوگیري از روند توسعة فیزیکی شرر

 ي فرسودهها بافتساماندهی 
و  ي، نوسازیعطرح تجم، (3133)ی خیش، (3132)يکجوري رود کمان

 (3131) ترران يشررها ةفرسود يها بافت يبرساز

مجموعة شرري با  کپارچهساماندهی ی
 يچندمرکزالگوي 

 (3130)رران طرح جامع ت

افزایش روند درآمد پایدار براي 
 شررداري

، طرح جامع درآمدهاي پایدار شررداري ترران (3132)جعفري و همکاران 
 (.3136)، محمودي و همکاران (3130)ي و همکاران پورزرند، (3130)

 نیتأممشارکت بخش خصولی در 
 ي توسعة شرريها طرحهزینة 

 (3130)ري ترران طرح جامع درآمدهاي پایدار شرردا

 (.3133)، عبودي و همکاران (3136ی و همکاران نیمشک) یررسمیغي ها سکونتگاهساماندهی 

ي خدماتی، ها تیفعالخروج تدریجی 
آموزشی، لنعتی، کشاورزي و تجاري 

 يرضروریغ

، (3132)، طرح مجموعه شرري ترران (3131)دانشگاه علم و لنعت 
زاده و ، ابراهیم(3136)، رضایی و همکاران (3130)یاسوري و همکاران 
 (3130)، موسوي و کشکولی (3132)همکاران 

ي فراشرري ها تیفعالکاهش تدریجی 
 يشرر کننو توزیع آن در منطقة 

، مطالعات (3130)، طرح جامع ترران (3131)دانشگاه علم و لنعت 
 (3130)فرادست طرح جامع ترران 

کاهش تدریجی موقعیت ترران در 
 اقتصاد ملی

و  زاده میابراه، (3131)، سامتی و همکاران (3131)دانشگاه علم و لنعت 
 (3132)همکاران 

 ادامة
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 ي پیشینها پژوهشراهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در  .5جدول 

 منبع راهکار

ي اللی ها کانونتقویت و تجریز 
 (.3133)، زیاري (3131)دانشگاه علم و لنعت  تمرکز جمعیت و شررهاي جدید

کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در 
 مرکز و توزیع آن در کل منطقة شرري

ی ، موسوي و کشکول(3133)، رضوانی (3132)طرح مجموعه شرري ترران 
(3130) 

مبنا قرار دادن تحلیل اقتصادي در 
  ها يگذار استیس

 (3131)دانشگاه علم و لنعت 

افزایش اختیارات در سطوح استانی و 
 مجموعة شرري

، (3132)طرح مجموعه شرري ترران  ،(3131)دانشگاه علم و لنعت 
، موسوي و (3133)، رضایی و پوراحمد (3133)رضایی و همکاران 

 (.3131)، رضویان (3132)، سامتی و همکاران (3130)کشکولی 

به  ها وزارتخانهانتقال وظای  اجرایی 
 ها استان

موسوي و کشکولی  ،(3133)داودي  ،(3131)دانشگاه علم و لنعت 
، (3132)و همکاران  زاده میابراه، (3132)، سامتی و همکاران (3130)

 (.3131)رضویان 
جذف جمعیت و فعالیت به دیگر 

ي ها طرحرزمین بر پایة مناطق س
 مصوف ملی

 ،(3132) ، طرح مجموعة شرري ترران(3131)دانشگاه علم و لنعت 

 سازي و تمرکززدایی در نظام تصمیم
 يریگ میتصم

زاده ، ابراهیم(3130)نقش ملی و فراملی ترران  انداز چشم، (3133)رضوانی 
 (3131)، رضویان (3132)و همکاران 

و امور اجرایی  ها يتصدتمرکززدایی از 
 دولتی

 (3131)، رضویان (3131)سامتی و همکاران 

تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین 
 و اجراي دقیق آن

 ضوابط ملی طرح آمایش سرزمین

تحویل اختیارات مدیریتی در 
و  ها يشررداري شرري به ها حوزه

 مدیریت مجموعة شرري

و همکاران  سامتی ،(3133)، رضوانی (3131)دانشگاه علم و لنعت 
 (3131)، رضویان (3131)

ایجاد تعادل در پرنة سرزمینی و منطقة 
 شرري ترران

 (.3132)طرح مجموعه شرري ترران  ضوابط ملی طرح آمایش سرزمین،

 ادامة



 23                                                            بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه  

 

ي حالالل از دورهالاي   هالا  دادهبا توجه باله  . رو  دلفی در دو دور اجرا شد پژوهش حاضر در

ي آماري کمینه، بیشینه، میانگین، نمالا و  ها شاخص ،در هر دور پرسشنامهي مختل  ها بخشدلفی و 

طبق رو  دلفی در دو مرحله انجام گرفالت و در هالر    پرسشنامهتوزیع . شد  محاسبهانحراف معیار 

یی کاله  هالا  مؤلفاله را داشتند، در دور بعدي مطالرح شالدند، یالا     0میانگین باالتر از  هایی که دور گویه

ي اجمالاع  ها شاخصهمچنین، . نشدندرهاي بعدي لحاظ و در دو ، حذفداشتند 0میانگین کمتر از 

  .(3جدول )اعیاي پانل دلفی در دورهاي مختل  محاسبه شد  نظر اتفاقو میزان 

 ي نظرخواهی از خبرگانها پرسشنامهنتایج دورهاي دلفی، . 3جدول 

 راهکار بعد

 دور دوم دور اول

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

ده
مان
سا

 ی

 03/6 36/0 03/6 36/0 *شرري ةمدیریت یکپارچ

 03/6 36/0 00/6 11/0 همگانی ونقل حملتوسعه و ساماندهی سیستم 

 10/6 31/0 03/6 11/0 شرر کننو فعالیت در کل  تیجمع متوازنتوزیع 

 03/6 11/0 03/6 21/0 کاهش نابرابري فیایی

 02/6 01/0 00/6 01/0 روند آلودگی کاهش

 03/6 01/0 03/6 01/0 روایی خوف شرريحکم

 03/6 36/0 03/6 36/0 جلوگیري از روند توسعة فیزیکی شرر

 00/6 11/0 00/6 11/0 يچندمرکزة مجموعة شرري با الگوي کپارچساماندهی ی

 03/6 06/0 02/6 01/0 ي فرسودهها بافتساماندهی 

 20/6 31/0 20/6 31/0 افزایش روند درآمد پایدار براي شررداري

 10/6 31/0 10/6 31/0 یررسمیغي ها سکونتگاهساماندهی 

 03/6 01/0 01/6 06/0 در منطقة شرري وآمد رفتتغییر نظام 
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 ي نظرخواهی از خبرگانها پرسشنامهنتایج دورهاي دلفی، . 3جدول 

 راهکار بعد

 دور دوم دور اول

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

یی
زدا
کز
مر
ت

 

ي خدماتی، آموزشی، لنعتی، ها تیفعالخروج تدریجی 

 يرضروریغکشاورزي و تجاري 
36/0 03/6 36/0 03/6 

توزیع آن در منطقة  ي وفراشرري ها تیفعالکاهش تدریجی 

 يشرر کنن
11/0 00/6 11/0 00/6 

 10/6 31/0 10/6 31/0 کاهش تدریجی موقعیت ترران در اقتصاد ملی

النح و تقویت راهکارهاي ناموفق و پیگیري و اجراي 

 دقیق راهکارهاي موفق تمرکززدایی
26/0 00/6 21/0 00/6 

ي اللی تمرکز جمعیت و ها کانونتقویت و تجریز 

 شررهاي جدید
21/0 00/6 21/0 00/6 

کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در مرکز و توزیع آن در 

 کل منطقة شرري
01/0 03/6 11/0 00/6 

و  ها يگذار استیسمبناقراردادن تحلیل اقتصادي در 

 راهکارهاي تمرکززدایی
31/0 10/6 31/0 10/6 

 10/6 31/0 03/6 36/0 افزایش اختیارات در سطوح استانی و مجموعة شرري

 03/6 01/0 03/6 01/0 ها استانبه  ها وزارتخانهانتقال وظای  اجرایی 

جذف جمعیت و فعالیت به دیگر مناطق سرزمین بر پایة 

 ي مصوف ملیها طرح
06/0 03/6 01/0 03/6 

 20/6 31/0 20/6 31/0 يریگ میتصم سازي و تمرکززدایی در نظام تصمیم

 02/6 01/0 02/6 01/0 و امور اجرایی دولتی ها يتصدتمرکززدایی از 

 10/6 31/0 10/6 31/0 تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین و اجراي دقیق آن

ي ها حوزهواگذاري قدرت یا تحویل اختیارات مدیریتی در 

 و مدیریت مجموعة شرري ها يشرردارشرري به 
11/0 00/6 11/0 00/6 

 ادامة
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 ي نظرخواهی از خبرگانها پرسشنامهنتایج دورهاي دلفی، . 3جدول 

 راهکار بعد

 دور دوم دور اول

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 03/6 06/0 03/6 06/0 و منطقة شرري ترران ایجاد تعادل در پرنة سرزمینی

 02/6 01/0 01/6 06/0 قانون اساسی 00ي و اهتمام به اجراي الل ساز یخصول

 03/6 01/0 03/6 06/0 تقویت شوراهاي استان، شررستان، بخش، شرر و روستا

ي مالیاتی براي توزیع متعادل فعالیت در کل ها تیمعاف

 کشور
01/0 03/6 01/0 00/6 

 011/6  013/6  میانگین انحراف معیار

 .نظر اعیاي پانل دلفی است است، حالل از  شده  دادهمتغیرهایی که با قلم ایتالیک نشان *

 شالده  حاللمیان اعیاي پانل  نظر اتفاقدهد به دالیل زیر  یمنتایج دورهاي دوگانة دلفی نشان 

دور دوم نسالبت باله    یانگین انحراف معیالار کاهش م( ال : توان به تکرار دورها پایان داد یماست و 

( در دور دوم کالاهش یافالت؛ ف   011/6در دور اول باله   013/6دور اول، میانگین انحراف معیالار از  

با توجه به اینکاله  . محاسبه شد 163/6ضریب هماهنگی کندال براي پاسخ اعیاي پانل در دور دوم 

. شالود  دار محسوف می امعن کامنًیب کندال نفر بود، این میزان از ضر 36تعداد اعیاي پانل بیش از 

نسالبت باله دور اول   ( 163/6)مقالدار ضالریب همالاهنگی کنالدال در دور دوم      کاله  آنجا ازهمچنین، 

اعیالا در دو دور   نظالر  اتفالاق افزایش یافت و با توجه به اینکه میزان اجمالاع و   10/6، فقط (011/6)

راهکالار   16اعیالاي پانالل   . دلفی پایالان داد توان به دورهاي  یمدهد،  ینمی را نشان توجر قابلرشد 

با توجه به نتایج دلفی، الگوي سالاماندهی و  . ساماندهی و تمرکززدایی ترران کلیدي تشخیص دادند

یالري راهکارهالا   قرارگ، کاله ترتیالب   (1شالکل  )شود  یمنمودار ارائه  لورت بهتمرکززدایی از ترران 

راهکارهالایی کاله در ابتالداي نمالودار قالرار       در دور دوم دلفی اسالت و  ها آنبراساس میزان میانگین 

 .تر دارند یینپاگیرند اهمیت بیشتري نسبت به مراحل  یم

 ادامة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از تهران .3کل ش

 

 استان، شوراهاي تقویت
 روستا و شرر بخش، شررستان،

 هاي حوزه در مدیریتی اختیارات تحویل یا قدرت واگذاري
 شرري مجموعة مدیریت و ها شررداري به شرري

 اماندهی و تمرکززداییالگوی س

 از پایتخت

  

 الگوی ساماندهی الگوی تمرکززدایی

 در فعالیت و جمعیتمتوازن توزیع
 شهر کالن کل

 شرري یکپارچة مدیریت

 شرر فیزیکی توسعة روند از جلوگیري

 شرري خوف حکمروایی

 فرسوده يها بافت ساماندهی

 برای پایدار درآمد روند افزایش
 شهرداری

 یررسمیغ يها سکونتگاه دهیسامان

ونقل  حمل سیستم ساماندهی و توسعه
 همگانی

 با شرري مجموعة یکپارچة ساماندهی
 يچندمرکز الگوي

 شرري منطقه دروآمد  رفت نظام تغییر

 منطقة شهری تهران

 آلودگی روند کاهش فیایی نابرابري کاهش

 شدن ایجاد تعادل فیایی و افزایش کیفیت زندگی و فراهم
 3060ترران  انداز چشمزمینة تحقق 

 ایجاد تعادل در پرنة سرزمینی و منطقة شرري ترران

شکستن چرخة علیت تراکمی مشکنت پایتخت با پیگیري همزمان  درهم
 راهبردهاي ساماندهی و تمرکززدایی 

 اقدامات در سطح ملی

سازي  تمرکززدایی در نظام تصمیم
 گیري و تصمیم

ر سطوح افزایش اختیارات د
 استانی و مجموعة شرري

جذف جمعیت و فعالیت به دیگر 
ي ها طرحمناطق سرزمین بر پایة 
 مصوف ملی
 

 امور و ها يتصد از تمرکززدایی
 دولتی اجرایی

تکمیل و تصویب طرح آمایش 
 سرزمین و اجراي دقیق آن

 

انتقال وظای  اجرایی 
 ها استانبه  ها وزارتخانه

 توزیع يبرا مالیاتی هاي یتمعاف
 کشور کل در فعالیت متعادل

 کاهش تدریجی موقعیت ترران در اقتصاد ملی

 
 

 و ها گذاري یاستس در اقتصادي تحلیل مبناقراردادن
 تمرکززدایی راهکارهاي

 در آن توزیع و يفراشرر هاي یتفعال تدریجی کاهش
 يشرر کنن منطقة

 در آن توزیع و مرکز در فعالیت و جمعیت تمرکز کاهش
 شرري منطقة لک

 و جمعیت تمرکز اللی يها کانون تجریز و تقویت
 جدید شررهاي

 لنعتی، آموزشی، خدماتی، هاي یتفعال تدریجی خروج
 یرضروريغ تجاري و کشاورزي

 اجراي و پیگیري و ناموفق راهکارهاي تقویت و النح
 تمرکززدایی موفق راهکارهاي دقیق



 27                                                          طراحی الگوی بهینه بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و  

  

  جهینت

فیالایی تمرکالز قالدرت و حکومالت در هالدایت تمرکالز        ریتأ ي دولتی و نیز ها يریگ میتصمتمرکز 

در سالاختار حکالومتی بالر     يریال گ میتصالم تمرکز یا عدم تمرکز . جمعیت و فعالیت بسیار مؤ ر است

را نالوع نظالام   شرر ترالران   مشکنت کننریشة  توان یم. است ا رگذارفیایی هر کشور  سازماندهی

عنوان پایتخالت سیاسالی    ترران با توجه به نقش قانونی خود به شرر کنن. ي کشور دانستزیر برنامه

عنالوان   رایالی دولالت، باله   ي تمرکزگها استیستدریج و در ا ر اعمال  ي دیگري که بهها نقشکشور و 

، قلب این سیسالتم تمرکزگالرا را   آورد یم دست بههاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور  پایتخت

مشالکنت و   .شالود  دهد و جریان سرمایه و جمعیت و جز آن به سالمت آن کشالیده مالی    تشکیل می

یالی و  گرا نحالال مسائل روزافزون ناشی از ادامة این روند باعث بیالان راهکارهالایی ماننالد انتقالال،     

انتقالال   نظالران  لالاحب ي و تحلیل نظرهالاي  بند جمعاین تحقیق با . شود یمتمرکززدایی از پایتخت 

ی مرکز اداري و سیاسالی کشالور   سنج امکان»که باید بخش اول قانون  رسد یمپایتخت، به این نتیجه 

ا کنار گذاشت و ، یعنی انتقال کلی مرکز اداري سیاسی کشور ر«و ساماندهی و تمرکززدایی از ترران

ي تمرکززدایالی  هالا  اسالت یسشروع . داد قراري ساماندهی و تمرکززدایی را در دستور کار ها استیس

 آغالاز ي مختلال   هالا  استداللي گوناگون و با دالیل و ها لورتبه  تاکنونحداقل از پنج دهة پیش 

مبالین   هالا  تیال عواقامالا   است، شده ي مختلفی مطرح ها يگذار استیسو در قبال آن راهبردها و  شده

را کمرنال  کالرده    هالا  استیستمرکزگرایی و مشکنت موجود است که ا ر آن  دار ادامهوجود روند 

ي کشالور،  ریگ میو تصماداري  -توان در استمرار تمرکز سیاسی دالیل این عدم موفقیت را می. است

دن اي و واگالذارنکر  ی نسالبی باله منالابع سالطوح محلالی و منطقاله      تالوجر  یببخشی نگري به توسعه، 

کاله   رسالد  یمال همچنین، این تحقیالق باله ایالن نتیجاله     . اي دانست اختیارات به سطوح محلی و منطقه

 دار مسالئله توجری به ابعالاد   اجرانکردن دقیق قوانین موجود در راستاي تمرکززدایی و ساماندهی، بی

ري یک کل واحالد، عالدم پیگیال    عنوان بهي به ترران و درنظرنگرفتن منطقة شرري ا نقطهتمرکز، نگاه 

 نیتالر  مرالم ي ساماندهی و تمرکززدایی و نبود ارادة قالوي بالراي تمرکززدایالی از    ها استیس همزمان

ي تمرکززدایی و ساماندهی در کاستن از ابعاد مسالائل و مشالکنت   ها استیس ریتأ عوامل شکست 
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 و راهکارهالاي موجالود   ها طرحي از بند جمعو  ها افتهدر این تحقیق با توجه به این ی. پایتخت است

قالانون   3پیشنرادي در راستاي مالادة  عنوان بهدر این زمینه، الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران 

سیاسی و ساماندهی و تمرکززدایی از ترران براي کاسالتن از ابعالاد    -ی انتقال مرکز اداريسنج امکان

قالال پایتخالت،   در این الگو با توجه به دالیل مبتنی بر رد گزینالة انت . مسائل و مشکنت طراحی شد

همچنالین، در ایالن الگالو پیگیالري     . ردیال گ یمال ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت در اولویت قالرار  

و راهبردهالاي تمرکززدایالی    ردیگ یمي ساماندهی و تمرکززدایی اساس کار قرار ها استیس همزمان

تی از بالراي طراحالی ایالن الگالو، ابتالدا فررسال      . شود در دو سطح ملی و منطقة شرري ترران بیان می

ي پیشین ها پژوهشراهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران از طریق مبانی نظري و  نیتر مرم

 16ي شالد و  گالر  غربالال استخراج شد، سپس، از طریق رو  دلفی و نظر اعیالاي پانالل راهکارهالا    

اعیالاي پانالل قالرار گرفالت کاله در زمینالة تمرکززدایالی در سالطح ملالی           دأییال تراهکار اللی مورد 

ي و افزایش سالطح اختیالارات در   ریگ میتصمسازي و  ایی مانند تمرکززدایی در نظام تصمیمراهکاره

سطوح استانی و مجموعة شرري و در سطح مجموعة شرري ترران راهکارهالاي کالاهش تالدریجی    

و راهکارهالاي   هالا  يگالذار  استیسموقعیت ترران در اقتصاد ملی و مبناقراردادن تحلیل اقتصادي در 

همچنالین، در زمینالة   . اعیالاي پانالل دلفالی کسالب کردنالد      نظالر  ازرین میانگین را تمرکززدایی، باالت

ساماندهی، راهکارهاي افزایش رونالد درآمالد پایالدار بالراي شالررداري و توزیالع متالوازن جمعیالت،         

توان گفالت   ی میکل طور به. آوردند دست بهباالترین میانگین را  شرر کننامکانات و فعالیت در کل 

عوامل بالراي تحقالق مناسالب     نیتر مرمتواند یکی از  براي تمرکززدایی می وجود ارادة سیاسی قوي

 .ي ساماندهی و تمرکززدایی، و قطع روند فزایندة تمرکز در منطقة شرري ترران باشدها استیس
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