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Abstract  

The structure of urban development planning in our country has non-flexible, inefficient 

foundations, and the functional geometric approach that theoretical and methodological 

inadequacy of its paradigm, namely planning focused on its weaknesses and inefficiencies, 

is transparent, confirms it more and more. In this process, the strategic planning approach, 

with transforming the planning structure within two parts of the decision-making and 

decision taking, has proposed some flexible, transparent, and participatory foundations in 

the field of urban development design. Exercising this approach requires recognizing the 

priorities, influences, and challenges ahead to understand its existing reality in the urban 

development process. In this regard, the present study has been carried out with the 

"application-development" nature and with the "descriptive-analytical” methodology. The 

sample population of the research is 50 experts and elites related to the research topic 

selected in a targeted Delphi manner. The analytical tool of the research, due to the goals, is 

the FLLS model and the structural equation modeling AMOS. The results indicate that: 

policymaking is the most important stage in the strategic decision-making structure; the 

stage of reforming and reviewing the plans is the most important stage of the decision-

taking strategic structure. These two possess the highest priority for structural changes in 

Isfahan metropolis. Explaining the Structural Relationship of the Structural Steps to explain 

the Strategic Planning Implementation in Isfahan's Metropolitan Area shows the 

significance of the structural relationship and the weighted regression coefficients achieved 

in this process. It shows the importance of the stage of the reforming and reviewing of the 

plans in explaining the structural relationship rather than other stages. 
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 یشهر ۀتوسع یراهبرد یزیر طرح ی درساختار های چالش یینتب

 شهر اصفهان کالن

 3، هادی علیزاده2سعید ملکی ،2پور صفاییمسعود  ،1پور سعید امان

 شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ریزی برنامهگروه جغرافیا و  . دانشیار،1

 ، ایراناهوازدانشگاه شهید چمران اهواز،  شهری، ریزی برنامه. استاد گروه جغرافیا و 2
 شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ریزی برنامهگروه جغرافیا و  دکتری ۀآموخت دانش. 3

 (62/89/0930تاریخ پذیرش: ؛ 80/80/0930تاریخ دریافت: )

 چکيده

 یکته ناکارآمتد   ستت گرا هندسه یکارکرد یکردناکارآمد و با رو منعطف، یرغ های یانبن یدر کشور ما دارا توسعۀ شهری ریزی ساختار طرح
 ،ینتد فرا یت  گتذارد  در ا  یمت آن صتهه   یبر ضعف و ناکارآمد یشاز پ یشب ،متمرکز ریزی برنامه یعنی ،آن یمپارادا شناختی روشو  ینظر
و  یمنعطتف، مشتارکت   یاستووب  ،گیتری  متصتمی و  سازی تصمیمدر دو بخش  ریزی برنامهساختار  یبا دگرگون یراهبرد ریزی برنامه یکردرو

رو  یشپت های  و چالش اهیر، تأثها اولویتشناخت  یازمندن یکردرو ی است  کاربست ا فراهم کرده توسعۀ شهری یطراح ۀعرصشفاف را در 
و بتا   «یا توستعه  -یکتاربرد » یتت پتووهش حاضتر بتا ماه    ،راستا ی در ا   است توسعۀ شهری یندموجود آن در فرا یتدرک از واقع یبرا

نفر از کارشناسان و نخبگتان مترتبب بتا موضتوو پتووهش       08، پووهشۀ نمون ۀجامعاست  شده انجام « تهویوی -توصیفی»شناسی  روش
 یفتاز  یتمیمتد  حتداقم مجتذوراگ لگتار    با توجه به اهداف آن،  اند  ابزار تهویوی پووهش دلفی هدفمند انتخاب شده ۀشیو بهکه هستند 

FLLS  یالگ ساختارمعاد یساز مد و AMOS ستاختار  مرحوتۀ تتری    مهمعنوان  به یگذار یاستسکه  استاز آن  یحاک یجنتا  است 
 گیتری  یمبتر تصتم   یمبتنت  یساختار راهبرد ۀمرحو ی تر عنوان مهم بها ه طرح یاصالح و بازنگر ۀمرحوو  سازی تصمیمبر  یمبتن راهبردی

 یارتبتا  ستاختار   یتی  تب  استت شتهر اصتفهان    کالن شهری ۀریزی توسع طرح تهوالگ ساختاری درایجاد دارای بیشتری  اولویت برای 
 یبو ضترا  یارتبتا  ستاختار   معنتاداری  از نشتان  ،اصتفهان  شهر در کالن یراهبرد یزیر طرح یبخش تهقق یی تب یبرا اریساختمراحم 
هتای   یشتران پ یارتبا  ستاختار  تبیی  در ها طرح یاصالح و بازنگر یشرانپ یتاهم نشان از ،یندفرا ی مده در اآ دست بهدار  وزن یونیرگرس
 اصفهان دارد  شهر  ندر کال یراهبرد یزیر طرحگانه در تهقق  هشت

 یکليدواژگان 

 ن اصفهاکالن شهر  ،یریزی شهر طرح ،یراهبرد کردیروهای ساختاری،  چالش

                                                 
  :نویسندۀ مسئول، رایانامهamanpour@scu.ac.ir 
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 مسئلهبيان 

اهبالردی رالرای قق ال     هالای    از سیاسال   ،های کالنن فضالا ی   فضا و گسترهخردمندانۀ دهی  سازمان

هالد  الاللی    ،ا الن  سالا     .شود ها قلمداد می گسترهپو ا ی و جر ان متوازن منارع قوسعه د  ا ن 

آ ا ش متالوازن و پو الا ی    ،. د  ا ن میان(Marechal et al., 2013: 186)اس  آما ش سرزمین مطرح 

کنن فضالا ی ماننالد    های گستره های اللی  ون  آما شِ هستهعنوان  رهکا کردی شهرها  -ساختا ی

آما ش سرزمین  ا ریش از پیش ره اهدا  کنن و عملیالاقی خالود نید ال     م و ۀ قواند  ، میسرزمین

 (. 727: 7931 علییاده،)سازد 

و آما ش  های فضا ی ررای آزمون  و کردهای قوسعه قر ن گستره شهرها جذاب گف پس را د 

پیچیالد   هالای   ها الن گسالتر   (.March, 2010: 109) هسالتند ستای دستیاری ره قعا ی و  فالاه  د   ا فضا

  الیی و ررایالی رالا     نیاز ره ررناماله وان سطح عملیاقی و اساسی قق   آما ش سرزمین، نع رهفضا ی 

کا آمد و قنالو    ای قوسعهکند. اقخاذ  و کردهای  میها ی پو ا و پا دا   ا رلب  چا چوبساختا  و 

های سرزنده و قارل زندگی د  ا الن گسالترهای    نساز و ا جاد مکا رنیانهای  چا چوبو انعطا  د  

شالهرها مطالرح سالاخته    قوسالعۀ  ها و  و کردهای متعددی ررای آزمون جه   ا دهاز د رراز  ،فضا ی

آمالدی عملکالردی   عنوه رالر کا   ،د  ی ی   از رر   ا ن  و کردها(. Fischler, 2012: 108) اس 

 آن نیالی کمال  کالرد   خردمندانالۀ  و آمالا ش  ن د  سطح کنن فضالا  آمند  نظامقوان ره ساختا   شهر می

 (.17: 7931  ان و همکا ان،ر)جعف

از اوا ل قرن ریسالت    ،قوسعۀ شهری  یی  ررح،  و کردهای مبتنی رر نظر ه د  رو  مشخص ره 

متمرکالی جالامع و   هالای   که د  قا ب رالرح شرو  شد نیستی  خردگرای مد   یی ررنامهو را  و کرد 

د   اقکالا راله  و کالرد اقتصالاد سیاسالی سوسیا یسالتی      نظر ه، رالا   ا ن. قفصیلی خود  ا مطرح ساخ 

 ا  کا بالدمقو   و کرد هندسالی و  غلبۀ   یی راال ره پا ین را  دهی و آما ش فضا، نوعی ررنامه سازمان

گرا الی و عمالران    کمی. رر اساس ا ن نظر ه، ساخ  مطرحشهری  دهی ررایی و سازماند  فرا ند 

گالذا ان قوسالعه    سیاسال    الیان و   ررنامهغا ب موف ی  وجهۀ ی ا منط هکا بدی د  آما ش شهری و 

 (Olesen, 2018: 304قلمداد شد )

  الیی شالهری نشالان از       الیی و رالرح   قرن ریست  د  فرا ند ررناماله نیمۀ گذ  زمان را  سیدن ره    
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شناسی  و کرد متمرکی و قنش رالرای    وشنظری و  چا چوبای وسیع از هناکا آمدی و رروز انت اد

  الیی   رالرح دهالد   شالده نشالان مالی    یاللو کا کردهای منارع مرو   ،یر پا ادا   دا د. د  ا ن  استاقغی

، خالواهی  قمامیال  ، چالون اقکالا راله خگردگرا الی علمالی     همخصولیاقی  ،د  ا ن  هیاف  قوسعۀ شهری

قعیالین  ، کا بالدی  –ای  ضالارطه رنالدی   منط ه ،(Young, 2017: 29) گرا ش ره قفکرات هندسی و کا بدی

ن الش  (، 92: 7973)رهیادفالر،   لو ت سرانه( رالرای کالا رری ا اضالی شالهری     ره) ا دهای قطعیاستاند

لالو ت   راله داشتن ساختا  کا کردی ناقص ، ها ررحدهی، ررایی و قدو ن  دو   د  سازمان ۀسار  ری

(، ا ائالۀ  7939زادگالان و نالدا ی روسالی،     شر ف) از راال ره پا ین  آن ه  ره شیو« قهیه، ققلیل و اجرا»

 قوسعههای  دهی کا بدی و اقتصادی شهرها د  ررح مدت ررای سامان روالنیانداز  چش   یی و  امهررن

وسازها رر اسالاس معیا هالای از پالیش قعیالین شالده       ساخ ( و قمرکی رر 22: 7973پو ،  )عبدی دانش

 (. 78 قا 17: 7971 )مهد یاده، دهد ها د  خود نشان می اساسی ررحپا ۀ عنوان  ره

 رالا  ،قالرن ریسالت    28دهۀ و رعد از از فرا ند آما ش شهری شته شدن  و کرد متمرکی را کنا  گذا

هالای قجالا ی د  آمر کالا     های موف ی  شرک  زمیمه ،و نتا ج یالل از آن آزمون  و کرد سیستمی

هالای مشالا کتی و گالام راله گالام،        اهبردی را قکیه رالر شالیوه     یی ررنامهد  کا رس   هیافتی ره نام 

لو ت گسترده د   رهدا د قا از ا ن  و کرد   ا رر آن می قوسعۀ شهریگذا ان  سیاس    یان و ررنامه

آنچه د   هیاف  جد الد مطالرح شالده     7نند.کاستفاده  قوسعۀ شهری  یی  ررحو    یی ررنامهفرا ند 

د  م یاس خُالرد رالا  اهکا هالای      یی  ررحداشتن نگرش  اهبردی د  م یاس کنن و اقدام و  ،رود

 اهبالردی     یی ررنامه.  هیاف  (Sandstrom et al., 2006: 57) ام ره گام و مشا کتی رودفرا ندی، گ

همان الول و اهدا  متعا ی آما ش متوازن و منعطف فضالا راله نفالع پا الدا ی د  آ ا الش فضالا ی       

و    الیی  ررناماله  هیافال  جد الد ققال  عنالوان     (. Horelli, 2017: 1780)کالرد   مالی شهرها  ا دنبالال  

پذ رش قنالو  د   ، گرا ی د  شناخ  و عَمل نسبی داد د  ا ن عرله  دی نشان می اهبر  یی  ررح

مقو    نهادهای مقلی د    ،رخشی میانمد ر   اف ی و (، 19: 7971ها )مهد یاده،  اهدا  و  وش

 جو  ره گفتمان و خگالردد   و (7939زادگان و ندا ی روسی،  شر ف) ای و اقدامات قوسعه  یی  ررح

                                                 
ز   الیی قوسالعۀ شالهری د  کشالو  انگلسالتان ا        الیی و رالرح   گیری  و کرد  اهبردی د  فرا نالد ررناماله   کا  د   استای ره .7

 کنند. استفاده می« عملیاقی - اهبردی»ها ی ره نام  و د  آمر کا از ررح« مقلی – ساختا ی»های  ها ی ره نام ررح ررح
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هالای   گالذا ی رالرای رالرح    سیاسال  د  مالتن  را د مشا ک  و  قار  د  یل مسائل د  کنا   ،جمعی

شالهری و   کالنن نگالاه آن راله مسالائل     ،قوجه د  ا ن  هیافال  د خو   ۀنکت قرا  گیرد. قوسعۀ شهری

قوسالعۀ    الیی   رالرح ها و ا ق ای ساختا  کا کردی  گذا ی سیاس شهرنشینی ررای قدو ن اهدا  و 

 (.2: 7971پیرزاده، اس  )ای و فرا ندی  ۀ چرخهمریلاز سه مریله ره هش   شهری

قالر ن چالا ش د  فرا نالد     مهال   ،عملکالردی یوز  قوان متوجه شد د   میرا قوجه ره ا ن خصا ص 

قفصالیلی( مررالوب راله سالاختا  کالا کردی ا الن        -)جامع د   و کرد متمرکی قوسعۀ شهری  یی  ررح

رو  مشالخص آنچاله    ره)  ارد میقق    ققلیل و اجرا( و قجی هکه د  سه مریله )شناخ ، س  ها ررح

ناپالذ ر، از رالاال    انعطالا  لو ت  رهگیرد(. ا ن فرا ند  میکشو  ما لو ت  قوسعۀ شهری  یی  ررحد  

گالذا ی   سیاس گونه  هیچای که  کا کردی. ساختا  اس سا ه  چند نهای  رینی پیشره پا ین و متکی رر 

 شود.   ندی و گام ره گام د  آن د ده نمیلو ت فرا  رهگرا انه، مبتنی رر واقعیات و  هدا  

ها وجود نالدا د. فرا نالدی    امکان رازنگری د  یین اجرا و نظا ت لقیح نیی رر آن ،از رر  د گر

متوجه ا ن ساختا  ناکا آمد گرفته  لو تد  قا ب مطا عات  28دهۀ مختلفی  ا از اواخر  یاهکه انت اد

 ؛ ارهالا ی، 7911 ؛ سالعیدنیا، 7917غمالامی،  ؛ 7923 ،شالهری    الیی  ررناماله  مطا عات مرکیکرده اس  )

؛ 7979 ؛ ن یالیاده، 7972؛ مهالد یاده،  7972 ؛ ایمالد ان، 7913-7917 ا منالد،  مشاو ش ؛ مهندسین7911

؛ 7971؛ یسالین زاده د یالر و همکالا ان،    7972 همکالا ان،  و ؛  هنمالا ی 7971  ضوی، و زادگان عباس

زادگالان و   شالر ف  ؛7939آرالادی و همکالا ان،    زنگالی  ؛7932؛ علی اکبری و همکا ان، 7971پیرزاده، 

  (7931 فیروزی و همکا ان، ؛7939؛ یسینی سیاه گلی، 7939ندا ی روسی، 

قوسعۀ   یی  ررح و کرد  اهبردی، ساختا  کا کردی  ،د  م ارل ا ن چا ش، چنان که گفته شد

ندی و گام ره گام های مشا کتی، فرا   ا ره هش  مریله ا ق ا داده اس  که عنوه رر و ژگی شهری

هالا، مسسسالات و افالراد     سالازمان  عنی  قوسعۀ شهریقواند متناسب را عملکرد مد ر    رودن آن، می

 .  شودد گیر د  ا ن فرا ند قعر ف و قبیین 

موجالود د   هالای   متناسالب رالا چالا ش    ،پژوهش ۀمطا عرر رستر مو د  یجا   یرا قوجه ره وضع

قوسالعۀ    الیی   رالرح  ید  کشالو ، سالاختا  کالا کرد    قوسعۀ شهری  یی  ررحآما ش فضا و  ند فرا

 یناکالا ا  ۀمتمرکی و چرخال  یند شده، دچا  فرا اد از اوضا    یره قبع ،الفهانشهر  کنند   شهری
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عمالل   دانیال معنالوان   ره سازی قصمی که د  آن قفاوت  یند فرا ؛و اجراس  لیوققل ه قجی ،شناخ 

از هال   آن    ر عمالل مالد   دانیال معنالوان   راله  گیالری  قصمی را  ررای آما ش فضا ی شهر   یی ررنامه

و  ن ره قالدو  ،اس  که جدا از متن و مفهوم شهر یا رسته  یل هد  دس   ا  یس مشخص و شفا  ن

   پردازد. یم شهر کنن ن د  ا قوسعۀ شهری  یی  ررح یالل یساختا ها یۀقه

شهر الفهان رالا  ش آما جامع  ۀنامرر ،7شهر الفهان کنن قوسعۀ شهریرا قوجه ره اذعان مد ران 

شالهری   ۀهای قوسعه  و کرد جد د، سومین ررح جامع ا ن شهر و او ین نمونه از نسل جد د ررح

 اال ی )ی  ره شهر( و را  و کالرد س مردمقرا  اس  د  چا چوب گفتمان عدا   و  کهکشو  اس  

گالذا ی،   سیاسال  د )نبالو  رسترهای نهادی نیافتن قق  اما را قوجه ره  ؛پا ین ره راال قهیه شود آما شی

)نبالود   قانونیرسترهای ، ها( ررحسازی  عملیاقیاندازسازی متوازن ررای  چش هدا   و  اهنما ی و 

و  جالای  و کالرد متمرکالی(    راله کالا گیری  و کالرد  اهبالردی     راله دانش و ا یام راله قغییالر سالاختا  و    

فرا نالدی   .اسال  ها ی مواجه  چا شنفعان را  مشا ک  واقعی شهروندان و ذی  یوز سانی د   ارن 

غیرشالفا  و ا بتاله نبالود    هالای   ها را سیاسال   ررحسازی  عملیاقیرودن  روالنیرودن و  جدا ریانگر که

شالهر   جالامع د  ا الن کالنن   هالای   ساختا  ناکا آمد ررحد یل ها ره  ررحاریا های النح و رازنگری 

اقتصالادی،  ای هال  یالوزه مررالوب راله   هالای   رینی پیشاز پذ ری نیمی  قق   . همچنین ا ن فرا ند،اس 

 مقیطی  ا را ارهام و چا ش ساخته اس . ز س اجتماعی، کا بدی و 

موجود های  ، سه  پژوهش یاضر د  شناسا ی و قشر ح آسیبها ها و چا ش آسیبمتعاقب ا ن 

راله دو   شهر الفهان را قوجه راله موضالو  پالژوهش پاسال      کنن قوسعۀ شهری  یی  ررحد  فرا ند 

 :اس  پرسش

 اهبالردی د      الیی  ررناماله سازی ررای یرک  ره سالم    انداز چش  یی رهتر و   ررای ررنامه. 7

 اهبالردی     الیی  ررناماله مرایل سالاختا ی  شهر الفهان، او و    د  کنن قوسعۀ شهری  یی  ررح

 ؟اس چگونه و را کدام مریله 

شالهر   کالنن  هالای قوسالعۀ شالهری    ساختا  کا کردی رالرح  ۀگان هش مرایل های  قوان آسیب میآ ا  .2

                                                 
شالهری   ۀررح های قوسالع   ئیس ادا   را مصایبه: الفهان استان -( رنا)ا ا ران اسنمی جمهو ی خبرگیا ی ره کنید نگاه. 7

 .7931دی71 ،کل  اه و شهرسازی الفهان  و معما ی ادا 
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د  فرا ند دستیاری ره  و کرد  اهبالردی رالرای ا الن     ،اند شدهالفهان  ا که رر مبنای  و کرد  اهبردی قدو ن 

 ؟آن چگونه اس جیئی شهر مسثر دانس  و مییان قأثیرگذا ی مرایل د  لو ت  ها د  ا ن کنن ررح

قالوان د    مالی   ا هعمالد رالرای پالژوهش یاضالر دو هالد       ،شالده  مطرح های پرسشرا قوجه ره  

شهر الفهان د  قا الب   د  کنن های قوسعۀ شهری های مرایل ساختا ی ررح سنجی آسیب او و  

هالا   رهتر د  ا ن زمینه و همچنین شناخ  مییان قأثیر ا ن آسالیب    یی ررنامهررای  و کرد  اهبردی 

 شهر الفهان متصو  شد. کنن قوسعۀ شهری  یی  ررحد  فرا ند رسترسازی  و کرد  اهبردی د  

 پژوهشني نظری مبا

و انه ررای آ ا الش  آهای نو منبع اللی ققوالت و ا دهعنوان  رهشهرها د  منارع قوسعه و آما ش سرزمین، 

د نال قوان هالای ققالول و د نامیال  فضالا مالی      هستهعنوان  رهها  نآاند.  ا بدی و فضا ی سرزمین قلمداد شدهک

سب را نیازهالای خالود سالم  و سالو     خود  ا متناهای مرروب ره  ردهای آما شی، قفکرات و سیاس  و ک

ن ره آما ش قلمالرو کالنن   آای ضرو ت  افته و د  پی  ، آما ش منط هشهرهارا ققول و پو ا ی  ز را .دهند

عنالوان   راله شهرها د  واقع،  .(Medeiros & Rauhut, 2018: 2) شود پرداخته مینظام کل عنوان  رهسرزمینی 

هالا اهمیال  دوچنالدانی     آنقوسعۀ   یی  ررحکه  راشندمیسرزمین پهنۀ های اللی آما ش فضا د   گاه گره

   الیی  ررناماله  ،(. رناررا ن777: 7931 دادی، ها دا د )داداش پو  و علی د  آ ا ش و ساختا  اری فضا ی آن

 ها خواهد داش . شهرها اهمی  دوچندانی د  فرا ند آما ش فضا ی آنقوسعۀ ررای 

واقعی قفکر    ا آغازکنند 7هاوا د ارنی  از واقعی ینوساز و رازسازی ررای رهتر  اهی فرداکتاب 

چالون  هموقالا ع د گالری    (.71: 7977)کمپالل و فا نشالتا ن،    انالد   دانسالته شالهری     الیی  ررنامهررای 

گیالری   شالکل چالون  الچ و ث و و الو ن د     همشالهرها ی   رالا  نما شگاه شهر سفید کلمبیا و ایداث 

. را ا ن یال، را د (1:  7931یروزی و همکا ان، )ف اند شده ذکر مه  شهری   یی  ررحو    یی ررنامه

افکالا  پاقر ال  گالدس و     د   الیی شالهری  ا    های ررناماله  عملکردی و قأثیرگذا  نظر هچهر  ارتدا 

 :Huxley, 2009) جالو کالرد  و شده د  مکتب شهرسالازی مد نیسالتی جسال     عرضه و کردهای فنی 

ن جهانی  و کرد مد نیسال  و قبعیال  از   فراگیرشد ،  یی متمرکی ری ررنامهگی اوجاللی د یل (. 193

د  مجمالو ، چنالد   (. Mattila, 2019: 3) اول قالرن ریسالت  رالود   نیمالۀ    دساختا  فکری سوسیا یستی 
                                                 
1. Ebenezer Howard  
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سیاسی ا ن نظر ه قوانسال  موجالب ر الای     ۀپشتوانعنوان  ره 7اول قرن ریست نیمۀ  و داد سیاسی د  

 (. 29: 7971، )مهد یاده شودقرن ریست  پنجاه  ۀا ن  هیاف  قا اواخر ده

شالود     یی سنتی نیی نامیده می ردی، ررنامههای عملک  قاظ و ژگی ره ،ها رندی د  رب ها ن نظر ه 

و ره کم  عل  و فن و را  و کالرد کا بالدی راله     اس مد نیس  شهرسازانۀ های  که متأثر از  هیاف 

د  ا الن نالو  از    .(Fischler, 2011: 111) پالردازد  می قوسعۀ شهری شد و های  یل مسائل و چا ش

های  رینی پیشجانبه و  کجا ررای چند ن سال رر مبنای    اقدام  ،  یی   یی و مشخصاً ررح ررنامه

 گیرد.   میقوجه قرا  کانون چندسا ه 

و مبایال   اسال   « 9گالرا  موضالو     یی ررنامه»  یی،  ا ن نو  ررنامه 2آند  اس فا ودی ره اعت اد

 د  متمرکالی    الیی  ررناماله  نهالا ی  مقصول. دکن سا ه ا ز اری می چند نکا بدی و کمّی  ا د  اهدا  

 پذ رنده )مانند کشالو  ا الران(   رسترهای د  که اس  قفصیلی و جامع های ررح آنیوز  عملکردی 

گیری  رهرهفیی کی رر اساس معیا های ساخ  کنن فضا ی را قوسعۀ و  یج  کا بدی. دشو می اجرا

شود،  نمیداده ها  آنکیفی  زندگی اجتماعی را ی  انتخاب قر ن ن شی ره  از قد ت فنی که کوچ 

 . (Olesen, 2018: 304) س ها ررحپردازی ررایانه د  ا ن  نظر همبنای اللی 

د  ا الن  سال ،  پا دا  فضاقوسعۀ گذا ی منعطف که اساس ررایی و  سیاس و   داشتن مشا ک 

و از مالتن الاللی کاله شالهر و     سال   اگی نشالی  آن ای که نو  اقالدام د     و هشود.  ها د ده نمی ررح

وجالود   گذا ی د  معنالای واقعالی آن   سیاس (. Ponzini, 2016: 1238) فالله دا د ،شهروندان راشد

هال  د  نمالود کیفالی و هال  د  نمالود کّمالی آن قق ال          ، ا قوسعۀ شهریانداز  چش که رتوان ندا د 

 اس  که ارنعاقی مهندسیهای  مانند گیا ش ، ارد آنچه شرو  و قق   می ،ها ررحرخشید. د  ا ن 

که د  کا بد فعلی شهری نمود  افته  ا ره  دهد. موا دیا ائه می ها آن از وضع موجود و نقوه قق  

 .  شود آفر نش کا بدی جد د منجر می

قرن ریست  متوجه  و کرد متمرکی د  فرا نالد ررایالی   پنجاه  ۀهای متعددی رعد از ده ناکا آمدی

                                                 
شو وی و کا رس  نظام ررنامه   یی متمرکی د  ررارالر  یبرا یسال  غررالی و همچنالین وقالو        7371. ا ن  و دادها: ان نب 7

   یی شهری متمرکی فراه  کرد. های جهانی اول و دوم رود که زمینه  ا ررای ساخ  و ررنامه جنگ
2  . Andreas Faludi 

3. Object-oriented View of Planning 
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گیری نظر ات متعددی ررای پیداکردن فرا ندی  ای که راع  شکل  و ه ؛شهری گرد د   یی ررنامهو 

هالای   شالد. نالواقص و ناکا آمالدی    قوسالعۀ شالهری    الیی   رالرح   یی و  پا دا  و کا آمد ررای ررنامه

یالوز   رالو  عمالده متوجاله ساله      شهری راله   یی  ررحو    یی ررنامهذکرشده ررای  و کرد متمرکی 

 قارالل  پالا ادا    آن ای نظر اله  د دگاهاول، د. رد ن گونه که شناسی آن رو  وششناسی و  هد نظری، 

 خالود  رینی واقع آن اهدا  ،. دومو پا گاه علمی قارل قبو ی ندا د نیس   یی  یوز  ررنامه د  قبو ی

ندا د و د  نها   ا نکه از رُعالد   خوانی ه  شهرنشینی و شهر واقعی های پو ش را و داده دس  از  ا

)فیالروزی   اس  داده دس  از  ا خود کا ا ی، جامعی نداشتن  د یل ره آن های  وش ،شناسی  وش

 .(7939زادگان و روسی،  شر ف؛ 7971؛ مهد یاده، 7931و همکا ان، 

 در رویکرد متمرکزریزی  طرحو  ریزی برنامهاساسی و راهکارهای پیش رو در فرایند های  نارکارایی .1جدول 

راهکارهاکالنهاینارکارایی

 شناختی  وش ی نظری و ناکا ا

 پیدا ش نظر ات پد دا شناختی

 گیری قصمی و  سازی قصمی خرد ا قباری د  

 گرا ی قطعی جای  ره   یی ررنامهگرا ی د   نسبی 

   یی ررنامهمقو ی د   ق جای  رهگرا ی  کثرت

 ای قوسعهناکا ا ی اقتصادی و 

 گرا قطبیمتمرکی قوسعۀ جای  رهپا دا  نظر ۀ قوسعۀ 

 ره مقیط ز س  یقوجه ریجای  رهگرا ی  روم ز س 

 گذا ی کا بدی سرما هجای  رها ق ای کیفی  زندگی 

 قوجه ره اقتصاد گردشگری و اقتصاد سبی

 اجتماعی قوسعههای      قوجه ره شاخص

 ناکا ا ی سیاسی و اجتماعی

 مقو ی دو  جای  رهمدنی جامعۀ قوجه ره نظر ات 

 گرا ی و مشا ک  عمومی کثرت

 سازی قصمی و    یی ررنامهه ره اجتماعات مقلی د  قوج

   یی ررنامهجای یکوم  د  مد ر   و  ره وا ی  قوجه ره یک 

 1: 7931فیروزی و همکا ان، ؛ 782: 7913شهری،    یی ررنامهمنبع: مرکی مطا عات 

هالای   و غیرمشا کتی رالودن رالرح   فضا ۀگرا ی د  قوسع قطبیشکا  د  قعادل فضا ی سرزمین، 

پو ا های  ره سم  ررحآن گذا ان از  ان و سیاس   ی ی( ره  و گردانی ررنامه)جامع متمرک لوپر نتیر
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 ،قالرن ریسالت   هفتالاد   ۀد  اوا الل دهال   (. د  ا الن فرا نالد،  Hein, 2019: 34) گرد الد منجر و مشا کتی 

نالام  کا گیری  و کردی ره  رهمتقد آمر کا د   ا االتهای قجا ی و اقتصادی  قجرریات مثب  شرک 

داد،  قالرا  مالی     الیی  ررناماله گام و مشا کتی  ا پالیش  وی    هر    یی  اهبردی که فرا ندی گام ررنامه

 شد.    یی ررنامههای مد ر   و  گیری از آن د  یوزه ای ررای رهره گستردهگیری اقبال  شکلراع  

رینانه  واقعهای عملیاقی و  داشتن قفکرات  اهبردی د  سطح کنن و نگرش ،د  ا ن نو   و کرد

گالرا رالوده و رالا لالرایتی رالیش از       ریشتر فعا یال   ،  یی ررنامهدا د و د  سطح خُرد اهمی  اساسی 

 Grunig) کنالد  های قوسعه قوجه می اجرای ررح   و کردهای پیشین ره فرا ند قدو ن، اجرا و نقو

and Kuhn, 2008: 15 .)سالعۀ شالهری  قو  یی  د  ا ن نظر ه، دو عرله ررای قق   د  ساختا  ررح 

هالا و  اهبردهالا ی کننالی اسال  کاله       سیاس   که د ررگیرند سازی قصمی عرلۀ پیوند.  ره وقو  می

پالردازد و   مالی انداز قوسعه و آما ش فضالا د  شالهر    ره قدو ن چش    یی ررنامهمیدان عمل عنوان  ره

شالا کتی  گرا اناله و م  واقالع شده رالا  و کالرد    قدو نهای  یژکه ره اجرای استراق گیری قصمی  ۀعرل

 (.Hersperger et al., 2019: 98) پردازد می

 
 شهری آمایش در راهبردی ریزیبرنامه کارکرد .1 شکل

 Hersperger, 2019: 99 از استنباط: منبع
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شالود     یان و یتی مد ر   قوسالعۀ شالهری خواسالته مالی       یی  اهبردی از ررنامه د   و کرد ررنامه

نگالرش  (. 73: 7972نگر و  اهبردی داشته راشند )عبدی دانشپو ،  زمان، قفکر هنجا  ن، ققلیلی، آ نده ه 

جالامع،    کالرد گذا  و داشتن  و یاس و س یاز قفکرات دانش یناش عملکردی ره آثا  ینانهر مدتگ واقع کوقاه

هالا،  اهبردهالا، اهالدا  و     یاسال  س  یو  اهنمالا    و هالدا  یگذا  یاس س  کپا چه د مقو  و  مشا ک 

  الیی و   ررناماله ۀ د  عرلال   اله نظر  الن قوسالعه  ا د  قا الب ا   یسالاز انداز چش  ۀلقوسعه، مری یها گیا ه

 ینرال   ییقمالا  یچهال  یشالین، که د  سن  پ  یجا؛ ساخته اس  ی مواجهری گ یساختا  ییر  یی را قغ ررح

 ینرال  ی یعم ۀآن جود نداشته و فالل یو کا ررد الل  فوظا شرح گیری ره  قاظ سازی و قصمی  قصمی 

(. د  واقع، ا ن شالیو   791: 7931)علییاده،  وجود داش   یاجرا ۀردنرا  یکنندگان( وقج)گذا ان  یاس س

  الیی     الیی و رالرح   گیالری د  عرلالۀ ررناماله    سازی و قصالمی   قفکر نوعی نگاه متما ی ره فرا ند قصمی 

جای سه مریله    یی ررای قوسعه  ا ره قوسعۀ شهری خواهد رخشید و ره لو ت کا رردی فرا ند ررنامه

 (.2کند )شکل   ناخ ، ققلیل و اجرا( د  هش  مریله دنبال می)ش

 
 راهبردی ریزی برنامهدر رویکرد  توسعۀ شهریریزی  طرحمراحل  .2شکل 

 193: 1931 منبع: علیزاده،
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 روش تحقيق

 یالین قب ید   اسالتا  «ققلیلی–یفیقول» یشناس و را  وش «ای قوسعه -یکا ررد» ی پژوهش یاضر را ماه

اسال . د    یدهشهر الفهان ره انجام  س کنند   قوسعۀ شهری ی اهبرد  یی  ررح یا ساخت های چا ش

و اسناد معتبالر د    عرا مراجعه ره منار یا کتارخانه -یاسناد یو شره  یفیقول های داده یگردآو  ، ندفرا  نا

 یرخش، مطا عاله و گالردآو     نمریله د  ا قر ن موضو  مو د پژوهش لو ت گرفته اس . مه  ی استا

  ال  رود کاله نید  ی اهبرد   یی ررحگانۀ  هش  یکا رس  مرایل ساختا   ندموجود د  فرا های چا ش

 .   دگرد  نقدو یساختا  ۀگان هش مرایل  ی)چا ش( ررا یمفهوم ۀشاخص هشتادره 

 7متخصالص  و کا شالناس  71 نظالرات  از مندهدفگیری  نمونهو را یرا استفاده از  وش د ف ،رعد ۀمریلد  

 .گانه اقدام شد هش  یساختا  یها یشرانشده د  قا ب پ یگردآو  یها شاخصه  ینها  نقدو ررای

و اجمالا    پرداخال   یاله او   الاری و ا ز یکه راله رر سال   یهاجما  او  مریله انجام شد:د  دو   ندفرا  نا

 ۀشاخصال  91  یالد قأ ، ندفرا  نیالل ا .منجر شد یمفهوم های شاخصه  ینها  یدو قأ یکه ره رر س  ینها

 .اسالتفاده شالد   2کنالدال  یهمالاهنگ   باز ضالر  ی،مفهوم ۀشاخص 91  نا  یدأق ی. ررا دگرد  ینها یوممفه

رالرای   کاله ناپا امتر   اسال    یآزمون شود، مین ره ضر ب  وا ی نیی  اد آضر ب هماهنگی کندال که از 

 7و  8 ضالر ب رالین  میالیان ا الن   شود.  استفاده می کا شناسان میان نظرات و  وا ی قعیین مییان هماهنگی

 . عنی قواف  کامل وجود دا د ، عنی عدم قواف  کامل و اگر    راشد ،متغیر اس . اگر لفر راشد

 ا از   یالد د لالد قأ  18 یرالاال   بکاله ضالر   ندشالد   یالد أق ها ی شاخص رناررا ن د  ا ن فرا ند، 

رالا   ،اداماله  د  .داد     شاخص و ه  مییان  وا ی آن  ا نشالان مالی  قأ ید که ه   کا شناسان گرفته راشند

راله  وش د فالی و رالا     9کا شالناس  18از نظالر   ،ناماله  و رالا ارالیا  پرسالش    یما شالی استفاده از  وش پ

                                                 
نفالر از اسالاقید دانشالگاه د      71هالا،   . کا شناسان پژوهش را قوجه ره ماهی   وش مالو د اسالتفاده و د  دسالترس رالودن آن    7

  الیی شالهری و مهندسالی شهرسالازی رودنالد کاله د  دو مریلاله د  قالدو ن و قأ یالد نهالا ی            های جغرافیا و ررنامه  شته

 اند. و پاس  قرا  گرفته های مفهومی پژوهش مو د پرسش شاخصه

2. Kendall W 

  یی شالهری و   نفر از اساقید دانشگاه د   شتۀ جغرافیا و ررنامه 18گیری( د  ا ن مریله  . کا شناسان پژوهش )قی  قصمی 9

شهر الفهان رودند که ره شیو  د فالی و رالا    های منار  شهری کنن مهندسی شهرسازی و همچنین کا شناسان شهردا ی

 ری هدفمند انتخاب و مو د پرسش قرا  گرفتند.گی نمونه
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. شدشده استفاده  یدقأ های( )چا ش یمفهومهای  شاخصها ن ره  یده وزن یرراگیری هدفمند  نمونه

مالدل یالداقل مجالذو ات     تا ی،سالاخ  هالای  چالا ش    او و یلققل یپژوهش ررا یلیققل یاریا ها

 و ی اهبالرد   الیی   رالرح  یالاقی عمل یهالا  یشالران پ یا قباب سالاختا   یینقب ،(FLLS) یفاز  تمیا  گ

 .هستند( AMOS) یمعادالت ساختا  یساز افیا  مدل نرم

 
 مدل مفهومی فرایند عملیاتی پژوهش .9شکل 

 توسعۀ شهریراهبردی ریزی  طرحهای ساختاری    چالش

  الیی   سالاختا  عملکالردی رالرح    ۀگانال  هش مرایل عملیاقی پژوهش، های  د  ا ن مریله، پیشران

هالای   آن د  قا ب چا ش  کنند قبیینهای  که شاخصه اس رر مبنای  و کرد  اهبردی  قوسعۀ شهری

که ا ن مرایل را قوجاله راله    س ها   از ا ن مرایل ررای قق   واقعی آنهر موجود و پیش  وی 

 شهرکنن و کنن د  سطح شو  ا راند  ک قوسعۀ شهریو ا بته رر اساس عملکرد مد ر    7شکل 

 قهیه و قنظی  شده اس .  الفهان د  سطح خُرد
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 از نگاه رویکرد راهبردی توسعۀ شهریریزی  طرحمراحل ساختاری  ۀکنند تبیینهای  چالش .2جدول 

سازیتصمیمساختارراهبردیمبتنیبر

هدایتوراهنماییۀمرحلهاچالشگذاریسیاستۀمرحلهاچالش

   یی ررنامه یو دانش ینظر یادهایو رن یاز مبان یحدم شناخ  لقع

 و مشا ک  یفکر ه جه     یی ررنامه مسئلۀا جا  و ررح   از نقو یناش های چا ش

  اهبردی قوسعه و اهدا  ها سیاس   نو قدو یهقه ،گیری شکل  نقو از یناشهای  چا ش

   یی ررنامه های مشی خط  د  شناخو دانش و ققلیل  از ف دان قخصص یناش مشکنت

   یی ررنامههای  یاس نمودن س یو قانون یرخش ی مشروعاز  یناشهای  چا ش

 شهری ۀقوسع های ررح  اهنما ی و هدا   نظام عنوان قق  مدون های سرفصل نبود

 شهری قوسعه های ررح  اهنما ی و هدا   منظو  ره شده قعر ف های پروژه و ررنامه نبود

   یی ررنامهموضوعات ررای نشر و قرو ج دانش   کنند هدا   و   یی ررنامه های دستگاه ضعف

 (استانی) ای منط ه د  نهادهای   یی ررنامهدانش نو را  مرقبط تاانتشا  و مطا عات نبود و ضعف

   یی ررنامهکا رس  دانش  ها و نهادهای مرقبط را نشر   نعدم قعر ف سازما

هاطرحۀنظارتبرتهیۀمرحلهاشچالهاطرحۀتهیۀمرحلهاچالش

 شهری ۀقوسع های ررح ۀقهی د  موجود( ا گوی) های  وش ره مرروب یها چا ش

   یی ررنامه د کنا  شهری ررایی ۀم و  نگرفتن نظر د  ره مرروب یها چا ش و مسائل

 شهری

 اه ررح  کنند قهیه نهادهای پذ ری مشا ک  و انعطا  عدم و قخصص ره مرروب یها چا ش

 قوسعۀ های ررح ۀقهی فرا ند د  مطا عاقی های  وش و فنون النح عدم از ناشی یها چا ش

 شهری

 لو ت ره کا بدی و فرهنگی،اقتصادی -اجتماعی) کیفی نگاه عدم ره مرروب یها چا ش

 ها ررح قهیه فرا ند د  زمین کا رری رق  د ( قوأمان

 مختلف سطوح د  اجرا ی مد ر   و( ررح ۀقهی)   یی ررنامه مرایل میان مت ارل  وارط ا جاد عدم

 گیری قصمی 

 ررح ۀقهی یین د  مقلی نهادهای و مردم مشا ک  جلب ررای ها ی شیوهو   اهکا ها ا جاد عدم

   یی ررنامه شو ای اعضای از نظر کسب و ررنامه و ارنعات قبادل ۀزمین د  الزم هماهنگی ا جاد عدم

 ها ررح ۀقهی  وند د  ها استان ۀقوسع و

 ساختا ی و نهادی قرقیبات دنکر مشخص معنای ره که ها ررح قهیه رر نظا ت سازماندهی ۀم و  نبود

 .س ها ررح ۀقهی رر نظا ت د  هماهنگی جه 

گیریتصمیمساختارراهبردیمبتنیبر

هاطرحاجرایۀمرحلهاچالشهاطرحبررسیوتصویبمرحلۀهاچالش

 های دستگاه اختیا ات ق و   عدم و شهرسازی و معما ی عا ی شو ای قا قصو ب قمرکی

 ها ررح قصو ب زمینه د  مقلی

 اسناد قفکی  عدم و قوسعه های ررح مدا ک و اسناد خصوص د   اهنما و نامه آ ین نبود

 ها ررح  سمی اسناد از پشتیبانی و مطا عاقی

 شهری ۀقوسع های ررح قصو ب و رر سی زمان رودن روالنی

 ها ررح قصو ب و رر سی فرا ند د  مقلی نهادهای و شهروندان جدی ا ک مش عدم

 قوسعه های ررح کنند  قصو ب های سازمان النح و  و ه النح جه  د  اقدام عدم

 شهری

 اجرا و گیری قصمی  نظام د  مراقبی سلسله پیوستگی عدم

 های رخش و ها دستگاه نمیا عمران و قوسعه وظا ف و کا  ق سی  نقوه نبودن مشخص و ناهماهنگی

 اجرا ی

 شهری عمران و قوسعه د  مقلی مد ر   و   یی ررنامه نهادهای ضعف

 مقلی عمران ۀقوسع و مد ر   د  ای یرفه نهادهای مسئو ی  و مشا ک  ضعف

 عدم جه  ره ها ررح عملیاقی و اجرا ی های و ژگی از مقلی مد ر   د س  ا ز اری و شناخ  عدم

 ها ررح قصو ب و قهیه فرا ند د  دخا  

هاطرحمرحلهاصالحوبازنگریهاچالشهاطرحمرحلهنظارتبراجرایهاچالش

 ها ررح ررنامۀ اجرای رر نظا ت چگونگی خصوص د  دستو ا عمل و نامه آ ین وجود عدم

 ها ررح اجرای رر نظا ت منظو  ره مجری های سازمان د  خاص ادا ی قشکینت ا جاد عدم

 ها ررح اجرای رر مردمی و غیردو تی نظا قی نهادهای جا گاه رینی پیش عدم

 ها ررحرر اجرای  کننده نظا ت های گروهناشی از قوان علمی و قخصصی  های کاستی

 ها ررحنو ن دانشی و فنی ررای نظا ت رر چگونگی اجرای  فرا ندهایعدم اقخاذ 

 ها ررح مۀررنا النح و رازنگری   هدا  قاظ ره شهری قوسعه های ررح مقتوای د  پو ا ی عدم

  قاظ ره( 1  ماد سیونیکم عضو) ها ررح  کنند قهیه مشاو ان ی وقی وضعی  رودن نامشخص

 ها ررح النح و رازنگری ۀزمین د  مسئو ی 

 مانند) مکانی پیشرفته و آما یارنعاقی،  افیا های نرم ره مسئول نهادهای قجهیی د  نا سا ی و نواقص

GIS )ها ررح فرا ند د  ایتما ی النیات اعمال منظو  ره منظ  گیا ش و قغییرات ثب  ررای 

د   آمده پیش های نا سا ینبود ا یامات قانونی و ساختا ی ررای الطنح و  سیدگی ره نواقص و 

 رر اساس واقعیات موجود ها ررحفرا ند قهیه و اجرای 

 7931 پژوهش،های   منبع:  افته

شناسالی ذکالر    گانه، همان رو  که د  رخش  وش های مرروب ره مرایل هش  رندی چا ش ررای جمع

هالای هر ال     ها و چا ش شد، ره شیو  اسنادی و  وش د فی هدفمند اقدام شده اس  که نما انگر ضعف

رالو  خالاص آن    عنوان رستر مو د مطا عه راله  شهر الفهان ره رو  عام و کنن از ا ن مرایل د  کشو  ما ره
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هالا ذکالر شالده اسال . د  ا الن فرا نالد چهالا  مریلالۀ سالاختا ی           ، مرایالل و چالا ش  2اس . د  جدول 

ها مرروب راله سالاختا   اهبالردی     ها و نظا ت رر قهیۀ ررح گذا ی، هدا   و  اهنما ی، قهیۀ ررح سیاس 

هالا، نظالا ت رالر     ها، اجرای ررح سازی و چها  مریلۀ ساختا ی رر سی و قصو ب ررح مبتنی رر قصمی 

 گیری اس . ها مرروب ره ساختا   اهبردی مبتنی رر قصمی  لنح و رازنگری ررحها و ا اجرای ررح

 های تحقيق یافته

د  جه  النح و اقالدام رالرای      یی ررنامهپژوهش، شناخ  او و     ررند پیشمتناسب را اهدا  

قوسالعه( د  قا الب  و کالرد    هالای   ساختا  کا کردی ررحهای  های عملیاقی پژوهش )آسیب پیشران

اول فرا نالد ققلیلالی پالژوهش قالرا       ۀشهر الفهان( د  مریلال  دی د  رستر مو د مطا عه )کنن اهبر

گیری( رالا   )قی  قصمی  کا شناسان و متخصصانهای  ا و د دگاههگرف . نتا ج ا ن مریله مطار  نظر

 .  7شدفازی )یداقل مجذو ات  گا  تمی فازی( ققلیل   چندمعیا  گیری قصمی استفاده از مدل 

شالده د    کسالب  ی، میالانگین وزنال  2(FLشده د  مقیط فالازی )  کسبیداقل وزن  ،ققلیلد  ا ن 

مالنک ا ز الاری رالرای     1(FU) شده د  مقیط فالازی  کسبو یداکثر وزن فازی  9(FM) مقیط فازی

متناسب را ساختا   نشهر الفهان قرا  گرف . رناررا  مو د مطا عه د  کننهای  سنجهسنجی  او و  

و  بیال ساله وزن رعالد از قرک   ن ال شده د  ا کسبا زش  ن شتریر ،پژوهش یاقیاض مدل   یعملکرد

 ،د  ا ن مالدل  خواهد رود. ها چا ش ا آن مریله  یررا   او و  دهند نشان ،کا شناسان تنظرا  یقلف

  یی خطی خواهد رود که ره لالو ت ز الر قعر الف         مدل ررنامهها رر اساس  وزنرندی  لو ت

 :شود می

 
S. t      

                                                 
شناسالی و ا ائالۀ    ها د  مدل فازی، نتا ج نها ی د  پژوهش آو ده شده و از مالدل  رودن فرا ند ققلیل داده . را قوجه ره روالنی7

 های او یه که روالنی رود، پرهیی شده اس . جداول و شکل
2. Fuzzy Low 

3. Fuzzy Mean 

4. Fuzzy Up 
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,د   وارالالط فالالو  , ,...,( (, رالالردا  (=  ...,) (( = ,

مثلثالی  های  ین، وسط و راالی قضاوتره قرقیب یدود پا  و  ،   هاس  و گی نهوزن 

 مرایالل رالرای   آمالده ارتالدا   دس  رههای  نو سی مدل، وزن ررنامهفرا ند، رعد از انجام و  ن د  افازی. 

 .شدققلیل  سازی قصمی ساختا   اهبردی مبتنی رر  ۀچها گان

 

 
 راهبردیریزی  طرحر د سازی تصمیمساختار های  برای پیشران FLLSفازی در مدل های  تحلیل وزن .4شکل 

 1938 تحلیلی پژوهش،های     منبع: یافته
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سالازی د   و کالرد    ققلیل او و   مرایل ساختا ی مبتنالی رالر قصالمی    ، 1مطار  را نتا ج شکل 

 کالی از   ،گالذا ی  سیاسال   ۀشهر الالفهان نشالان از وزن رالاالی مریلال     کنن  یی  اهبردی د   ررح

 .اسال   قوسالعۀ شالهری    یی  ررح  یی  اهبردی د   امهقر ن مرایل د  قق   ررن قر ن و رنیانی مه 

، قغییر ساختا ی و کا کردی   یی ررنامهگذا ی د  فرا ند  سیاس ای که ره  یوم وجود دانش  مریله

گیری از علوم و فنالون نالو ن راله     رهرهفضا ی شهرها، قوسعۀ گذا ی ررای آما ش و  د  فرا ند هد 

  الیان د      الیی و ررناماله   لاله رالر وجالود دانالش ررناماله     اقتضای زمان قأکید دا د. اهمیال  ا الن مری  

دا د کاله د   قأکید شهر الفهان  کنند   قوسعۀ شهری  یی  ررحکنن های  رندی سیاس  چا چوب

د  اداماله، همالین    شالهر وجالود نالدا د.    ررای آما ش ا ن کنن قوسعۀ شهری  یی  ررحشکل کنونی 

 نیی اقخاذ گرد د. گیری قصمی ساختا   اهبردی مبتنی رر  ۀچها گان  فرا ند ررای مرایل

 

 
 راهبردیریزی  طرحدر  گیری تصمیمهای ساختار  برای پیشران FLLSفازی در مدل های  تحلیل وزن .5شکل 

 1931 تحلیلی پژوهش،های  منبع: یافته
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شالهر   کالنن   اهبردی د   یی  ررحد   و کرد  گیری قصمی او و   مرایل ساختا ی مبتنی رر 

 اس دا ای او و   ریشتری د  ا ن رخش  ،ها النح و رازنگری ررح ۀمریلدهد  الفهان نشان می

د یل ره  ،غفل  شده اس  و ره معنای واقعی آناز آن  قوسعۀ شهری  یی  که عمدقاً د  فرا ند ررح

  ارد.    ها قق   نمی ساختا  و کا کرد ررحز اد متمرکیرودن و قطعی  

ها و  ررحشده ررای النح و رازنگری  قعر ف  و وظا ف قانونی مشخص و شفا  نبود ساختا

عمالد   های  چا شها از  ازنگری ررحهمچنین نبود اریا های کا ساز عگلمی و عَملی ررای النح و ر

شالا د رتالوان گفال      .اسال  شهر الالفهان   د  کنن قوسعۀ شهری  یی  اهبردی  ا ن مریله از ررح

گذا ی رالر  وی   سرما هرستر نهادی و نبود اعتبا  و  نکردن قعر ف ، ا چا شن صان عامل اللی ا ن 

شالهر الالفهان    کاله د  کالنن   اسال  شده  اجراهای  النح ساختا  کا کردی ررح ققلیلهای  قکنی 

 مطرح شده اس . گیری قصمی او و   اول د  ساختا   اهبردی مبتنی رر عنوان  ره

هالای الاللی پالژوهش )مرایالل سالاختا ی       رالوب راله پیشالران   لی ققلیل او و   مرآنچه از ررآ ند ک  

 ادشالده  هالای   د   اسالتای آسالیب     الیی  ررناماله  اهبردی( جه  شناخ  آن ررای   یی  ررح ۀگان هش 

  الیی   رالرح د   سالازی  قصمی نخستین مریله از ساختا  عنوان  رهگذا ی  مریلۀ سیاس مشخص اس ، 

شالهر الالفهان    کالنن شالهری د      الیی  ناماله ررفکری مد ر   و  چا چوباللی شهری، دغدغۀ قوسعۀ 

و    الیی  ررنامهنو ن های  انداز قوسعه را اقکا ره پا ادا   . پرواضح اس  خنقی  قو ید و رسط چش اس 

ا ائالۀ    یی، داشتن رینش استراقژ   را اقکا راله  و کردهالای نالو ن نظالری و دانشالی د  قالدو ن و        ررح

هالای   له و هنالر ا جالاد  اهکا هالا و گالیا ه    ئقی  یل مسال خن ،ها و ا گوهای قوسعه و د  کنا  آن سیاس 

مغفالول د    ۀال ال عنالوان   رهگذا ی خواهد رود که  سیاس مریلۀ مبتنی واقعیات، قوانمندی مو د نیاز ررای 

 .  اس رستر مو د مطا عه عنوان  رهشهر الفهان  شهری د  کشو  ما و کنن   یی ررنامهفرا ند ررایی و 

کیفالی و کمالی قوسالعه و    هالای   شتن د دی جامع و قوأمان راله شالاخص  دااز د دگاه کا شناسان، 

 های قوسالعۀ شالهری   گذا ی ررح سیاس ررای نیی نفع  رردا ی از علوم مختلف ذی هماهنگی و رهره

شالهر   خواهد رود. آنچه رر او و   ا ن پیشران ساختا ی د  کننمو د نیاز د   و کرد  اهبردی آن 

شالهر رالا    ها ی اس  که امکان قق   آن  ا د  ا ن کنن د چا شگذا د، رروز و نمو میالفهان لقه 

 رنیادهالای  و مبالانی  از لالقیح  شالناخ  نداشالتن  چون همها ی  دشوا ی مواجه ساخته اس . چا ش
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 د    الیی  ررناماله  لهئمسال  رالرح  و ا جالا    نقو از ناشی های ها و نا سا ی چا ش ،  یی ررنامه نظری

 و قهیاله  گیالری،  شالکل   نقالو  از ناشالی  هالای  ک ، چا شمشا  و فکری ه ررای   رط ذی های سازمان

 اهالدا ،  ا ز الاری  و شالناخ   د  قخصالص  ف الدان  از ناشالی  مشکنت، اهدا  و ها سیاس  قدو ن

کالردن   قالانونی  و رخشالی  مشالروعی   از ناشالی  هالای  چالا ش ،   الیی  ررناماله  های مشی خط و ها گیا ه

هالا   ررای مواجهه را ا ن چا ش لقیح و  اهبردیمواجهۀ که نیازمند  اس   یی  ررنامه های سیاس 

 گذا ی د  معنای واقعی آن خواهد رود. سیاس ها و قق    د  جه   فع آن

گاناله رالرای قبیالین قق ال       ی  قأثیرگذا ی مرایل سالاختا ی هشال   سنجش وضعررای  ،د  ادامه  

 شهر الفهان از مدل ا موس گرافیال   کنن قوسعۀ شهری  یی  ررح اهبردی د     یی ررنامهساختا  

(AMOS) .مرایل سالاختا ی( د    ها پیشرانقبیین مدل ساختا  ا قباری  ،از ا ن کا  هد  استفاده شد(

سالاختا   ضالرا ب ققلیلالی    شهر الفهان رود. رالرای ا الن منظالو ،     اهبردی د  کنن   یی ررنامهقق   

بیالین  قرالرای  شالده   شناسالا ی هالای   رر اساس چا ش ،گانه هش  مرایلعاملی قأ یدی ررای معنادا رودن 

 شهر الفهان مبنا قرا  گرف . کنند   قوسعۀ شهری  یی  ررح و کرد  اهبردی د  پذ ری  قق  

شهر اصفهان کالنراهبردی در ریزی  طرحمراحل ساختاری تأییدی ساختار عاملی آمارۀ  .9جدول   

هاپیشران  X2 df P X2/df CFI IFI RMSEA 
گذا ی مریلۀ سیاس   819/713  13 888/8  83/9  381/8  773/8  8117/8  

887/717  اهنما ی و هدا    13 887/8  82/9  381/8  382/8  8177/8  

ها قهیۀ ررح  877/712  13 888/8  78/9  372/8  731/8  8139/8  

قهیۀ ررح رر نظا ت  889/717  13 888/8  87/9  372/8  717/8  8187/8  

 قصو ب و رر سی

ها ررح  
781/713  13 887/8  81/9  383/8  387/8  8137/8  

ها ررح یاجرا  781/719  13 882/8  72/9  377/8  712/8  8172/8  

 ایراج رر نظا ت

ها ررح  
178/717  13 887/8  83/9  371/8  389/8  8127/8  

 النح و رازنگری

ها ررح  
877/711  13 888/8  71/9  327/8  732/8  8183/8  

 7931 ققلیلی پژوهش،های   همنبع:  افت
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 یالدی سالنجه خالی دو  الا کالای      أساختا  عالاملی ق آما ی د    دهند شکلهای  قر ن سنجه مه    

( و شالاخص  CFI)7آزادی، شالاخص رالرازش قطبی الی    ۀ( نسب  کای اسکوئر رالر د جال  ) اسکوئر

 . اس ( RMSEA)9میانگین مررعات ق ر بی ۀ  ش ،( و د  نها  IFI)2ررازش افیا شی

و راله قشالر ح ا قبالاب سالاختا ی     که ققلیل  ا معنالادا  سالاخته   اس  ها دا ای م دا  معینی  سنجها ن 

 اکثالر  ،ققلیلالی هالای   شدن مییان کای اسکوئر د  نموناله  متو مد یل پردازد. ره  میآمده  دس  رههای  پیشران

دقیال   هالای   کاله نموناله   کننالد  مالی اسالتفاده   آزادی د جالۀ  رالر  اسالکوئر  کای مجذو  نسب  از گران ققلیل

هالا  ا د    دادهدا  ا ن نسب  را د قرکیالب نیمالی از   گیرد. م  میشده ررای شناسا ی ساختا   ا ره کا   ققلیل

  فته ارمینان داش .   کا  رههای  نبا د کمتر از دو راشد قا رتوان ره معنادا ی داده ،رر گیرد. ره د گر سخن

نشان از قارل قبالول رالودن    ،شده د  ا ن سنجه شناسا ینتا ج ققلیل ساختا  ا قباری سه پیشران 

شالده هرچاله راله     قعیینقطبی ی و افیا شی مطار  را استاندا های آما ی ررازش های  آن دا د. شاخص

ررازش از سطح نکو ی راال ی ررخو دا  خواهد رود. نتا ج ا ن دو شاخص رالرای   ،میل کند 7سم  

میالانگین مررعالات     شالۀ  دس  آمالده اسال .   ه ها قارل قبول ر نآها و قبیین ا قباب ساختا ی  پیشران

عنالوان   راله شناسی د  ا ن مریله رود که را قوجه ره د نظرگرفتن لالفر  ساختا آخر ن سنجۀ ق ر بی 

 1/8قالا   1/8ها د  رالازه   پیشرانررازش رسیا  ضعیف قرا گیری عنوان  رهره راال  78/8ررازش کامل و 

 .اس  مرایلررازش مناسب و خوری ررای ا ن   دهند نشان

گاناله رالا    های هش  وس، پیشرانسازی معادالت ساختا ی ا م د  ساختا  معما ی منتج از مدل  

د  ا قباب رالا   ذکرشده ( ره دس  آمده و همچنین معنادا یWRدا  ) قوجه ره ضر ب  گرسیون وزن

 قوسالعۀ    الیی  رالرح  فرا نالد  د   اهبردی  و کرد اهمی  و پذ ری قق   قبیین جه  مرایل، سا ر

مرایلالی کاله دا ای قالأثیر    دا ای ساختا ی معنادا ند. د  ا ن رالین،  ارطالۀ    الفهان شهر کنن شهری

 اند، از معما ی ساختا ی یذ  و د  پا ین شکل ذکر شده اس .  معنادا ی نبوده

 

                                                 
1. Comparative Fit Index  

2. Incremental Fit Index 

3. Root-Mean-Square-Error of Approximation 
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 1شهر اصفهان کالندر  توسعۀ شهریراهبردی ریزی  طرحساختار معماری مبتنی بر تأثیر مراحل ساختاری  .6شکل 

 1931 پژوهش، تحلیلی های یافته: منبع

ها را  ررحقبیینی پیشران النح و رازنگری  ۀدهد  ارط  وهش نشان مینتا ج ا ن مریله از ققلیل پژ

هالا رالا مریلاله  الا پیشالران       ررحرازنگری  ، پیشران النحCشناسۀ ها را  قهیۀ ررحرا پیشران  Hشناسۀ 

رالا   D ۀهالا رالا شناسال    رالرح  ۀو پیشران نظا ت رالر قهیال   Gشناسۀ ها را  ررحساختا ی نظا ت رر اجرای 

که نشان از اهمیال  ا الن    س ا 1/8ها دا ای ضر ب ساختا ی ریش از  ررحای پیشران نظا ت رر اجر

 شهر الفهان دا د.  اهبردی د  کنن  یی  ررحپذ ری  امکانساختا ی  ارطۀ ها د  قبیین  پیشران

ا قبالاری  ا رالرای قبیالین     ها ریشتر ن مییان سالاختا   ررحرازنگری  والنح مریلۀ  ،د  ا ن رین

نشالان از   ،شهر الفهان نشان داده اس . ا ن مریله  الا پیشالران   ی د  کنن  یی  اهبرد قق   ررح

پذ ری پا الدا  و متناسالب رالا     قق   اهبردی دا د که امکان   یی  ررحای د  ساختا   مریلهاهمی  

                                                 
 ۀمریلال  B ۀگالذا ی، شناسال   سیاسال   ۀمریل A ۀآمده از مدل معادالت ساختا ی ا موس شناس دس    ساختا  معما ی ره. د7

مررالوب   E ۀها، شناس ررح ۀظا ت رر قهینۀ مرروب ره مریل D ۀشناس ها، ررح ۀقهی ۀمریل C ۀهدا   و  اهنما ی، شناس

نظالا ت رالر اجالرای     ۀمرروب ره مریلال  G ۀها، شناسۀاجرای رری ۀمرروب ره مریل F ۀها، شناس قصو ب ررح ۀره مریل

 .س ها النح و رازنگری ررحۀ مرروب ره مریل H ۀها و شناس ررح
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 جالامع و هالای   کند. فرا ندی کاله د  رالرح   ر و شهرنشینی  ا ره ما گوشید میپو ای شههای  واقعی 

راله   هد  ا الن مریلاله قوجال    ،غفلال  شالده اسال . د  ی ی ال     از آن شته و قفصیلی کنونی وجود ندا

شده ررای قق   ا ن مریله  قعر فساختا های شفا  قانونی و نهادی نداشتن چون همها ی  چا ش

و کمبود و نا سالا ی د  اریا هالای عملیالاقی علمالی و       یاز سو قوسعۀ شهری  یی  ررحد  فرا ند 

ا الن  هالای   قالر ن دغدغاله   مه  ،ها از سوی د گر زنگری د  ررحرازرینی، النح و راقکنو وژ کی د  

رالو  عالام و    راله د  قا ب  و کرد  اهبردی د  کشالو  مالا    قوسعۀ شهری  یی  ررحمریله از فرا ند 

  .اس رو  خاص آن  رهر الفهان شه کنن

 اهبالردی رالر     الیی   رالرح  ۀگانال  هش قوان گف  ققلیل ساختا  ا قباری مرایل  د  مجمو  می

گیری ره لو ت پا ین راله   قصمی  ۀدهد مرایل موجود د  عرل های  ادشده نشان می شاساس چا 

پذ رنالد.   مالی سازی قبعی  کرده و قأثیر  قصمی عرلۀ گذا ی و آما ش فضا د   سیاس راال از فرا ند 

مالدت   کوقاهها،  ها و اجرای آن سیاس رودن  رین واقعها نیی رر  ررحالنح و رازنگری  ۀاهمی  مریل

را الد  ها د  النح و ن دپذ ری خود قأکید دا د که  ررحرودن  مشا کتیها و ا بته  رودن آن  ندیفراو 

 . کردپیگیری آن  ا و  شده قأکیدرر آن شهر الفهان  د  کنن

 گيری نتيجهبحث و 

ریناناله و   سرزمین، نیازمند داشتن  و کردهای واقالع هر آما ش متوازن و لقیح فضا د  هر سطح از 

فرا ندی ؛ مشا کتی همراه راشد   یی ررنامهاجرا ی آن را قفکر استراقژ   و  ۀکه هست اس منعطف 

 ۀکاله د  قجررال   ای اسال   لهئمسال  و ا ن شود   یی  اهبردی ره واقعی  نید   می که را قق   ررنامه

 شود.   شهر الفهان د ده نمی ن د  کشو  ما و کننآپیشین 

هالای یالالل از    هالا و چالا ش   ز الاری آسالیب  گرفتاله د   اسالتای ا    لالو ت مرو ی رر مطا عات 

سالازد.   سه نا سا ی عمده  ا متوجاله ا الن فرا نالد مالی     ،د   و کرد متمرکی   یی ررنامهو   یی  ررح

جا ی که ره گواه قق ی ات غرب )فا ودی، اس ؛ شناسی قارل شناسا ی  هد   نا سا ی اول د  یوز

؛ 7917سالعیدنیا،  ؛ 7911)ارهالا ی،   ( و قق ی ات داخلالی 2882آ مند نگر،  ؛2888 اکودی، ؛ 7373

متمرکالی و ا گوهالای فکالری و       الیی  ررناماله ( اهدا  ذکرشده ررای 7971 پیرنیا،؛ 7972مهد یاده، 

 خوانی ندا د.     های شهر و شهرنشینی ه  رینی خود  ا از دس  داده و را پو ش واقع ،عملی آن
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نگالاه   ،و کالرد. د  ی ی ال   جال و شناسی ا ن  و کرد جسال   یوز   وشد  را د نا سا ی دوم  ا 

عمالد   و وژ کی و نظری د  ا الن رخالش نهفتاله اسال .     ئفکری، ا دهای  عملیاقی و اجرا ی ره پو ش

قالوان د  ا الن یالوزه      و کرد متمرکی د  مطا عات مررالوب راله آن  ا مالی   رر گرفته  لو ت یاهانت اد

فوگلسالون و   ؛2882؛ آ منالد نگر و جالونی،   7371؛ فالا ودی،  7372پر س،  )ازجمله جو کردو جس 

؛ پو ایمالد و  7971؛ مهالد یاده،  7972؛ مهالد یاده،  2887؛ سالا  وس و همکالا ان،   2889همکا ان، 

اللی د  قمام نکتۀ (. 7931فیروزی و همکا ان، ؛ 7939زنگی آرادی و همکا ان، ؛ 7971همکا ان، 

د یالل   شناسی ا ن  و کالرد راله   شناسی د   و کرد متمرکی ا ن اس  که  وش یوز   وشا ره هانت اد

 کا ا ی عَملی خود  ا از دس  داده اس .  ،جامعی نداشتن 

نظری ا ن  و کالرد دانسال .   یوز  قوان متوجه  سرانجام نا سا ی سوم د   و کرد متمرکی  ا می

پنجاه  ۀاز اواخر ده   یی ررنامهقغییر پا ادا   زمینۀ گرفته د   انجامهای فکری  اکثر اقدامات و پو ش

 و کرد مد نسالی    ۀ اهبردی، یتی م ا س   یی ررنامهسیستمی،    یی ررنامهنند قرن ریست  ره رعد ما

شالده د    شده د  ا ن یوزه و سا ر نظر ات خُالرد مطالرح   مطرحمد نسی  و نظر ات انت ادی  پس را 

ای و  مذاکرهیما تی، فرا ندی، خُرد خُرد، مشا کتی، گام ره گام،    یی ررنامه  یی مثل  ررنامه  یوز

 رندی کرد.  دستهقوان د  ا ن رخش  میدسی  ا غیراقلی

د گر د دگاه نظری قارل  ،ا ن اس  که  و کرد متمرکی ،قوان د ک کرد آنچه از ا ن ققوالت می

نداشالتن  و از پا گاه علمی قارل قبو ی ررخو دا  نیس . رقال  رعالدی   ندا د ای  نظر ه  اقکا د  یوز

 سازی قصمی ها د  فرا ند  آناخ  قأثیرات و جا گاه علمی و فلسفی و شنهای  ا قباب را سا ر پا گاه

. مجمو  ا ن ققوالت ره اس شناسی خود  و همچنین پو ا ی د  رُعد نظری و  وش گیری قصمی و 

ریناناله،    و کردی را اهدا  واقالع عنوان  رهدهد قغییر  و کرد و پذ رش  و کرد  اهبردی  ما نشان می

امروزه رالا قوجاله راله شالناخ         یی ررنامه  ل اقکا د  یوزقر و پا گاه نظری قار شناسی جامع  وش

 واقعیات و نیازهای زمانی و مکانی دا ای اهمی  فراوانی اس . 

مرایالل مبتنالی رالر     موجالود د  هالای   هالا و آسالیب   چا شیاضر قنش شد ره رر سی  ۀد  مطا ع

میالدان  عنالوان   راله شالهری    الیی   ررحعرلۀ  اهبردی د     یی ررنامهها و ساختا  کا کردی  پیشران

ها ی که خود نشان  آسیبها و  چا ششهر الفهان پرداخته شود.  کنند     یی ررنامهعمل ا ن نو  
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کاله د  لالو ت    اسال  مدنظر  و کرد  اهبالردی  های  از قسلط  و کرد متمرکی د  هر   از عرله

شالهر   ند  کالن  قوسالعۀ شالهری    یی  ررحو    یی ررنامهفرا ند  ،قق   و اقدام د   استای قق   آن

شالناختی و چا شالی راله     آسالیب ا ز اری از نگاه  ،گر بان خواهد رود. د  واقع ره دس ها  آنالفهان را 

رینانه ره آنچه هس  و آنچه د  قا ب ا الن سالاختا  )سالاختا   اهبالردی(      واقعنگاه د یل ها ره  پیشران

رالود کاله د  دو     ،اسال شالهر الالفهان(    کنن) مانع قق   ا ن  و کرد د  رستر مو د مطا عهعنوان  ره

 ها رر سی شد.  پیشرانها و مییان ا قباب ساختا ی    هد  شناخ  او و  

 فرا نالد  د  گالذا ی  سیاس ۀ مه  رود. اول ا نکه د  مجمو ، مریلنتیجۀ ها دا ای دو   افتهرخش 

رالرای رهبالود      الیی  ررناماله شالهر الالفهان دا ای او و ال  اول     د  کالنن   اهبالردی   و کرد پذ رش

شالهر   ا ن کنن قوسعۀ شهری  یی  ررح اهبردی د  فرا ند    یی ررنامهد   استای قق   ساختا ها 

 مکالان  و زمالان  رالا  منطب    یی ررنامه دانش داشتن و کا ا نظری شناخ  نیازمند که فرا ندی .اس 

 د  کاله  ای مریلاله . شهر الفهان خواهد رالود  قوسعۀ شهری کنن  اه د  مسثر های گیا ه قدو ن ررای

 جانبه همه ینگاه داشتند   استای  مندی مشا ک  و  ادگیری مذاکره، هنر داشتن موف ی ، یررا آن

  .اس  ضرو ی  اهکا هاۀ ا ائررای  شهری مسائل ره چندرعدی و

رالا   گاناله  هشال  هالای سالاختا     گروهی پیشران د ونو قأثیرگذا ی   اا قباب ساختا ی معناد ،دوم

  الیی  اهبالردی    هالا د  قق ال  رالرح    آنلقیح رالا  واجهۀ  استای مشده د    ادهای  قوجه ره چا ش

هالا دا ای   رالرح الالنح و رالازنگری   مریلالۀ   ،شهر الفهان رود. د  ا ن رالین  د  کنن قوسعۀ شهری

ها رالود. ا الن    پیشرانرا سا ر  1/8کننده ریش از  قبیینگروهی و ا قباب ساختا ی  د ونریشتر ن قأثیر 

و  سالازی  قصالمی  مبتنالی رالر    سالاختا یِ  ۀگان هش  مرایل مه  رود. اول ا نکهنکتۀ نتیجه یاوی دو 

الالنح و   فرا ندگ ا نکه و دوم هستندنیازمند رسترسازی ررای قق    و کرد  اهبردی  ،گیری قصمی 

  الف قعر یرالرا  یقالانون   یاس  کاله  فالع مشالکنت و نا سالا     یرگذا یقأث یشرانپ هاررح یرازنگر

ای  لهئضرو ی اس . مسال  ها ررح ۀان د  مرایل قهی گرفتننظر د  یررا یو قانون ینهاد یساختا ها

 ید  الالنح و رالازنگر   نآکا رس   یررا  کیو قکنو وژ یعلم ی فع کمبودها که از سوی د گر را

 می قواند ریش از پیش قق    ارد. انسانی منارع قوانمندی ا ق ای و ها ررح
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 منابع 
 (،7) 18، هالا  یشالهردا    ۀنشر  ر،ناپذ ق  قناکا آمد و  های قوسعۀ شهری ررح .(7972)  ضا  ان،ایمد

91-11. 

  الل هالا، از اوا  آن  دهند شکلهای  ینهو زم   یی های ررنامه  هنظر. (7973) ایمد یدنیا،و سع  رجا ی،اسد

 .773-789، (7) 1 ،یو شهرساز یمعما  ۀنام، 7318 ۀقا اواسط ده یست قرن ر

 ،یو شهرسالاز  یمعمالا   ۀمجلال   الران، لالر ا معا ید  شهرسالاز   شاله رقالران اند . (7911) کمال ی،ارها 
 .71-1 (،7)92و97

 .نشر شهرقهران:  ،یشهرسازهای  و ررنامه ها ررح .(7973) یمصطف رهیادفر،

، ی اهبالرد   کالرد رالر اسالاس  و    الران د  ا قوسعۀ شهری  ر  النح نظام مد .(7971) ینیس پیرزاده،

 .یو شهرساز یمعاون  معما قهران: 

هالای آمالا ش    رالرح پالذ ری   قق ال   اری موانالع   مدل (.7931) ررنا،  ضاو  ی سرو ،  ی؛ جعفر ان، رار 

 .31-11(، 1) 13، جغرافیا ۀفصلنام، پژوهی آ ندهسرزمین استان قهران را  و کرد 

ره رالرح   از ررح جامع یشهر  یی  ررنامه  کرد و ییرموانع قغ یرر س .(7939) مهناز گلی، یاهس یسینی

دانشالگاه   ،یشالهر    یی ررنامهو  یاجغراف ۀ شت ،ا شد یکا شناس  دو  ۀمنا  انپا  ران،د  ا   استراقژ

 مازند ان. 

د   یال  جمع  عقوز  یساختا  فضاۀ شناسان  خ   یل(. ققل7931) یمهد یدادی،عل و پو ، هاش  داداش

 .721-783، (7) 18،یانسان یایجغرافهای  پژوهش ،قهران یشهر کنن ۀمنط 

 یشناسال  یبآسال  .(7972) یمنالوچهر   الوب مقمالد و ا  ی،اسکند  ؛اررمقمدپو ، ل ؛یمقمدق   هنما ی،

 .98-1(، 2) 2و  1 ،یا یعلوم جغراف ۀمجلقا اجرا،   ناز قدو های قوسعۀ شهری ررح یی وق

عوامالل    الاری ا ز. (7939)رهنام ، زاده قاس و  یه ق ی،سا   قهفرخ ،یمهد ی،عبدا له؛ یعل ی،آراد زنگی

 ۀمطا عال مررالوب راله آن )   یها و چا ش  راند  ا یجامع شهر یها ررح  ریپذ قق  گذا  رر عدم  اثر

 ،یشالهر    الیی  ررنامهپژوهش و  ۀفصلنام،  (شهر الفهان  2 ۀمنط  یفرهنگ – خی: مقو  قا یمو د

77 (7) ،17-17. 

 ،یشالهر    الیی  هالای ررناماله   ی قکنهای  مدل .(7973) ییپره،  ادمهدنژاد یافظ و فر؛ کرام  ا ه ز ا ی،

 .چارها  یا ملل ینرگاه دانشچارها : 
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قهالران:   ،هالای قوسالعۀ شالهری    رالرح  یو مقتوا ی مفاه  ف،نظر د  قعا   دقجد .(7913) ایمد یا،نسعید

 .یو معما  یشهرساز ی اتمرکی مطا عات و قق 

 ینظالر  یافال   ه یریکالا گ  هرال  یال  سالنجش قارل . (7939)سقر  ،یروس  ینداو  ینزادگان، مقمدیس شر ف

 .11-93،  (2)77 ، باز یهنرها ۀفصلنام  ران،د  ا قوسعۀ شهری   یی امهررن یست مختلط د  س  شپو

ها  قفاوت ها،  ژگیو ی، اهبرد یا اخت   یی ررنامهو  ی اهبرد   یی ررنامه .(7972) دانشپو ، زهره عبدی

 .21-71 (،2) 71 ،یشهر  ر  مد ۀفصلنامها،  شرب یشپو 

 یشناسال   وش یرر سال .  (7932) یمهالد  ی،رالوزان  یمیو ارراه یمقمدق   ی، هنما ؛یلاسماع ی،اکبر علی

 .771-31 (،9) 91 ،یاجغراف ۀفصلنام،  راند  ا های قوسعۀ شهری ررح

  اهبالردی    یی ررحرا  شهری قوسعۀ  ر  د  نظام مد ی فتا  ا گوهای ا قباب (. قبیین7931) علییاده، هادی

 .دانشگاه شهید چمران اهواز، شهری   یی ررنامهجغرافیا و  شتۀ ، دکتری  سا ۀ، ا ران شهرهایکنن د 

 .97-21، (7) 1 ،یآراد ۀفصلنام ی،جامع شهرهای  ررح یو ن د اجما  یرر س. (7917) یدمج غمامی،

 یا هالای کا رسال  مع  یسالنج   ال  او و. (7931) یهالاد  ییاده،و عل یدناه  ان،سجاد ؛یمقمد عل فیروزی،

 یفضالا  ۀفصاللنام   الران، ا یشالهر    الیی  اماله ررند    الدمن جالان فر  یدسالی اقلیرغ   الیی  ررناماله   ۀنظر
 .27-7، (2) 19 ،یا یجغراف

عالا     متالرج :  ،یسالت  د  قالرن ر  یشهر   یی ررنامه  ۀنظر .(7977)سوزان ،  نشتانو فا کمپل ،اسکات

 .آذ خشقهران: م دم،  یاقوام

هالران:  ق ، الران د  ا یشالهر    الیی  ررنامه یرر ا گوها ینگرش .(7923) یشهر   یی ررنامهمطا عات  مرکی

 وزا ت کشو .  

 ۀفصاللنام  ، الران د  ا ی اهبالرد    الیی  ررناماله کا ررد های    امکانات و مقدود .(7972) جواد مهد یاده،

 .11 -17 (،2) 71 ،یشهر  ر  مد

قهالران:   ،جلد سوم ، راند  ا یشهر ۀقوسع یها قق   ررح یها یوهش .(7913) مشاو  شا مند مهندسین

 ی.شهر   یی ررنامهمرکی مطا عات 

 ،هالای قوسالعۀ شالهری    ررح یۀقهد    بعنصر غا ی،نظر یمبان یفرهنگ ۀوجه. (7979) زاده، مقمد ن ی

 .27-2، (2) 781،  وستا یطمسکن و مق ۀمجل
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