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چكيده 
بررس��ی ها حاكی از آن اس��ت كه رويکردهاي مختلفي به كيفيت زندگي وجود 
دارد ولي به دليل تنوع نظام هاي اجتماعي، ارتقای آن در حوزه ی عمل با موانع 
متعددی مواجه است. در اين پژوهش تالش شده است به اين مفهوم با رويکرد 

اجتماع محور نگريسته شود.
كيفيت زندگی اجتماعات محلی به ص��ورت تحليل ثانوی با رويکرد مطالعه ی 
طولی � مقايسه ای بررسی شده است و اطالعات مورد نياز نيز به روش اسنادی 
و كتابخانه ای گردآوری و س��پس مورد بررسی قرار گرفته اند. بايد اشاره كرد كه 

كيفيت زندگی، مفهومی بس پيچيده و دارای ابعاد گوناگون است.
برای وضعيت كيفيت زندگی، برخی از ش��اخص هايی كه اطالعات آن در منابع 
مختلف وجود داش��ت، استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. اين شاخص ها 
ش��امل كيفيت مسکن، تسهيالت زندگی، نحوه ی تصرف مسکن، ميزان سواد، 
دسترسی به مراكز بهداشتی � درمانی در طی دوره )85�1365( و همچنين ميزان 
مشاركت اجتماعی، رضايت مندی از حوزه های مختلف زندگی و اعتماد اجتماعی 

است كه اطالعات آن فقط برای سال 1381 موجود بود.
می توان گفت برنامه هاي توسعه با رويکرد اجتماع محور به دليل برخورداري از 
ظرفيت سازمانی باال قادر هستند در حوزه هاي مختلف برنامه ريزي از جمله براي 
ارتقاي كيفيت زندگي به كار گرفته ش��وند. پيچيدگی و تنوع مسايل اجتماعات 
محلی شهري و روستايی ايجاب مي كند كه برنامه هاي توسعه همراه با مشاركت 

فعال، تقاضا و ابتکار ساكنين محلي صورت گيرد.

واژگان كليدي: كيفيت زندگي، اجتماع محور، توس��عه ی محلي، س��رمايه ی 
اجتماعي، برنامه ريزی مشاركتی.

Study of Life Quality with Society Oriented 
Perspective

Abstract
There are different perspectives for life quality: but because 
of society variety there are always problems to improve life. 
In this study it is tried to look at this fact with a society 
oriented perspective. 
Method: The concept of life quality and society oriented 
perspective has been studied through data analysis and 
required documents are studied. It is necessary to mention 
that life quality is a completed concept. 
Discoveries: For life quality some effective social facts 
were studied which are house quality, services, literacy, 
having help services in the period of 1986-2006 and social 
communion, satisfaction of life's different aspects and 
society reliability in 2002.
Conclusion: Local development plans with society oriented 
perspective because of having high capacity is used to 
improve life quality. Social, urban and rural problems make 
local residents participate in solving the problems. Because 
the single pattern to develop a society can not be successful 
for societies' different problems. 
Keywords: life quality, society oriented, region, urban 
development, social capital.

* کارشناس ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

رویکرد اجتماع محور به کیفیت زندگی اجتماعات محلی 
داود حسن زاده*
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بيان مسأله
كيفيت زندگی مفهوم وسيعی است كه وضعيت آن به ميزان 
توس��عه يافتگی جوامع بس��تگی دارد. در ابتدا اين مفهوم در 
مقاب��ل رويکرد صرف اقتصادی به توس��عه ش��کل گرفت. 
الگوي توس��عه ی اجتماع محور در قالب نگرش هاي سنتي 
در علوم اجتماعی س��ابقه اي ديرين��ه دارد؛ تئوري ای كه در 
طول حيات خود با فراز و نش��يب هاي زي��ادي روبه رو بوده 
است. طرح مجدد اين ايده در دو دهة گذشته و تأكيد بر آن 
از سوي نهادهاي بين المللي باعث شده تا با تکامل آن، اين 
ايده، الگوي قابل دفاع تري در برابر س��اير روش ها محسوب 
شود. در ايران نيز برگزاري همايش توسعه ی محله اي، چشم 
انداز توس��عه ی پايدار شهر تهران كه در اسفند 1383 برگزار 
ش��د، از توجه روزافزون به اين موضوع در مباحث توسعه اي 
حکايت دارد. مسايل و مش��کالت مربوط به جوامع شهري 
و روس��تايی، هر روز ابعاد تازه اي به خود مي گيرد. مس��ايلي 
از قبيل تراك��م و ازدحام جمعيت به ويژه در كالن ش��هرها 
)رش��د ماكروسفالی(، توس��عه ی بيش از حد فضاي كالبدي 
در اراضی كش��اورزی، آلودگي هاي مختلف زيست محيطي، 
ترافيك هاي سنگين، رشد خارج از كنترل اسکان غيررسمي، 
ش��کل گيری رانت زمين و مسکن، نابرابري و شکاف شديد 
طبقاتي، گس��ترش دامنه ی فقر عريان و بسياري معضالت 
ديگ��ر كه تنها بخش كوچکی از مس��ايلي هس��تند كه روز 
ب��ه روز ماهيت��ي پيچيده به خود مي گيرند. از س��وی ديگر، 
نتيجه ی چنين ش��رايطي ناپاي��داري روابط و كاهش اعتماد 
اجتماعي است. از اين رو، براي دستيابي به توزيع عادالنه ی 
منابع و سرمايه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، 
موض��وع كيفيت زندگ��ی، مبتني بر رويک��رد اجتماع محور، 
چارچوب مناسبي را براي توسعه ی پايدار شهری و روستايی 

به دست می دهد.
در فرايند ارتقای كيفيت زندگی، متغيرهای اجتماعي به ويژه 
س��رمايه ی اجتماعی نقش كليدي ايفا مي كنند؛ چرا كه هيچ 
توسعه اي بدون مشاركت محلی مردم، رضايت مندي و اعتماد 
اجتماعي شکل نمي گيرد. بررسي مسايل برنامه هاي توسعه 
ملی در كشور نيز بيان گر همين موضوع اند. چرا كه سرمايه ی 
اجتماعي همچون چسبي ميان افراد جامعه همبستگي ايجاد 
مي كند و منب��ع كنش هاي اجتماعي در عرصه هاي مختلف 
زندگي از جمله حوزه ی عمومي، از سطح محلی )خرد( گرفته 

تا سطح حکومت )كالن( مي گردد. وجود اين سرمايه، جامعه 
را در برخورد با مس��ايل تواناتر مي س��ازد و كاهش آن منجر 
به بروز مس��ايل و معضالت حاد اجتماعي مي شود. عالوه بر 
اين تجارب مطالعاتي كه توس��ط صاحب نظراني چون پاتنام 
)2001(، و نارايان )2000( در مناطق مختلف جهان طي دو 
ده��ه ی اخير انجام گرفته نيز بر همين ايده صحه مي گذارد 
كه سرمايه اجتماعي نقشی اساسي در ارتقاي كيفيت زندگي 
و س��اير برنامه هاي توس��عه  مبتني بر اجتماع ايفا مي كند. با 
اين اوصاف در بحث توس��عه ی كيفي��ت زندگی اجتماعات 
محلی با رويکرد اجتماع محور الزم اس��ت كه بررس��ی ها و 
مطالعات بيشتری صورت گيرد. توسعه اجتماع محور از يك 
س��و نيازمند نهادس��ازي، تقويت جامعه ی مدنی با مشاركت 
داوطلبان��ه، آگاهان��ه و فعال مردم و از س��وی ديگر اعتماد 
متقابل بين حکومت و مردم اس��ت .در اين پژوهش ابتدا به 
بررسی ابعاد مفهومي كيفيت زندگی با رويکرد اجتماع محور 
پرداخته مي ش��ود و سپس وضعيت اجتماعات محلی شهري 
و روس��تايی در ايران از نظر برخي از ش��اخص هاي كيفيت 

زندگي طی دوره ی 85 �1365 مورد بررسي قرار می گيرد.

كارپايه ی مفهومی
1. محله به عنوان اجتماع محلی

قب��ل از پرداختن ب��ه مفهوم كيفيت زندگی الزم اس��ت كه 
ب��ه مفهوم محل��ه و رابطه ی آن با اجتم��اع محلی پرداخته 
ش��ود. محله به عن��وان برابر نه��اد واحدهای همس��ايگی، 
ب��ا مفهوم اجتم��اع و اجتماع محلي قرابت زي��ادي دارد. به 
طوري كه پژوهش��گران متع��ددي آن ه��ا را تقريبًا به يك 
معني ب��ه كار مي برند. اين دو واژه به  دلي��ل برخورداری از 
ماهيت پيچيده، خود موجب برخي ابهام هايی مي ش��وند كه 
اغلب تمايز بين آن ها چندان هم ساده نيست. از يك طرف، 
اجتم��اع در بر گيرنده ی ارتباط با تركيبی از عقايد، ش��رايط، 
اولويت ها، مناسبات و عاليق مشترك است. از طرف ديگر، 
شبکه هاي ارتباطي كه افراد يك اجتماع را به يکديگر پيوند 
مي دهند، ممکن اس��ت در مکان به عنوان محل زندگی نيز 
ريش��ه داشته باشند. اجتماعات مذهبي و قومي به واسطه ی 
فرهنگ و نظام عقايد محدود مي شوند و اجتماعات حرفه اي 
و ديگر اجتماعات به واسطه ی عاليق، شرايط يا اولويت هاي 
مش��ترك به هم پيوند مي خورند. در هر دو مورد نيز اجتماع 
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ممکن اس��ت ك��م و بيش به واس��طه ی نهاده��اي محلي، 
همانند نهادهای اجتماعي يا س��ازمان هايي چون انجمن ها 

و جمعيت هاي حرفه اي، شکل بگيرد.
گرچه اجتماعات محلي متکي بر مکان هس��تند، ولي آن ها 
به عنوان تقس��يمات فرعي از سرزمين، به لحاظ جغرافيايي، 
مدنظر نيس��تند. به بيان ديگر آن ها واحدهايي هس��تند كه 
در آن برخ��ي از مجموعه های ارتباطات همچون پيوندهاي 
اجتماعي )خانوادگي، خويشاوندي، دوستي، همسايگي و...(، 
پيوندهاي كارك��ردي )مانند ارتباط��ات در توليد، مصرف و 
جابه جاي��ي كاالها و خدم��ات(، پيونده��اي فرهنگي )مانند 
پيون��د در مذه��ب، س��نت يا هوي��ت قومي( ي��ا پيوندهاي 
اقتضايي )مانند ارتباط در پايگاه اقتصادي يا سبك زندگي(، 
تمركز مي يابند. در اجتماع محلي و يا اجتماع عاليق، وجود 
برخي از اَش��کال ارتباط اشتراكي و جمعي در ميان افراد آن 
مهم اس��ت؛ خواه چنين پيوندي مکان محور باشد يا نباشد؛ 
و همين امر اس��ت كه امکان هويت گروهي و عمل جمعي 
را فراهم مي آورد )جباری؛1376:ص3(. اس��رائيل و ديگران 
)1994( اجتم��اع را ب��ه  عنوان محل يا مح��دوده اي در نظر 

مي گيرند كه به  واسطه ی عناصر زير متمايز مي شوند:
1� عضويت، احساس هويت و تعلق 

2� نظام نمادي مشترك، زبان، شعاير و مراسم مشترك 
3� ارزش ها و هنجارهاي مشترك 

4� تأثير متقابل اعضاي اجتماع بر يکديگر 
5� نيازها و تعهدات مشترك براي برآوردن آن ها 

6� ارتباط احساسي مشترك: اعضا در تجربيات و حمايت 
دو جانبه سهم مشترك دارند.

اشتراكات اگر چه ممکن است به لحاظ جغرافيايي محدود باشند، 
   .)Israel et al; 1994:p.45(.ولی الزاماً چنين نيست
هوارد هالمن )1998( در تعريف محله معتقد اس��ت كه: يك 
محله س��رزمين محدودي اس��ت در درون ناحيه ی شهري 
بزرگتر؛ جايي كه افراد در آن س��کونت دارند و با هم تعامل 
اجتماع��ي برقرار مي كنند. در اي��ن مفهوم، محله، واحدهاي 
زن��دة هويت يابی و كنش گری اس��ت ك��ه تعيين جنبه های 
متع��دد آن همراه با تعريف عملياتي به برنامه ريزي توس��عه 
ياري مي رس��اند. درك محله به عن��وان واحدي اجتماعي، 
اغل��ب “كنش اجتم��اع محور” را مش��روعيت مي بخش��د. 
از اي��ن رو جوان��ب مختل��ف محله ك��ه ش��امل جنبه های 

آموزشي )مدارس(، سازماني )مراكز اجتماع محلي، تجاري ، 
فروشگاه ها(، يا مديريتي )خدمات عمومي( نيز مولدان حيات 
)Howard.W.H;1998:p13(. مي گردند  اجتماعي 

به اعتقاد ديانا كانيرس )1982(   مفهوم اجتماع محلی پايه اي 
براي ارتباط برنامه ريزان و مردم است كه اساس برنامه ريزي 
مش��اركتي محس��وب مي ش��ود. از نظر او در تعريف اجتماع 

محلی بايد به سه مالك عمده ی ذيل توجه نمود:
� اواًل مفهوم اجتماع داراي يك عنصر فيزيکي اس��ت. اين 
مفهوم گروهي از مردم را در بر مي گيرد كه در يك منطقه 
به لحاظ جغرافيايي تعريف شده زندگي مي كنند و با يکديگر 

تعامل دارند.
� ثاني��ًا اعض��اي يك اجتم��اع معم��والً داراي ويژگي هاي 
مش��تركي هستند كه به واس��طه ی اين ويژگي ها مي توانند 
ب��ه عنوان ي��ك گروه تعري��ف ش��وند. هر چن��د درباره ی 
ويژگي هايي كه مهم هس��تند نمي توان دست به تعميم زد؛ 
زيرا اين ويژگي ها از اجتماعي به اجتماع ديگر متفاوت است؛ 
ولي زبان، قوميت، اصالت نژادي، مذهب، فرهنگ، ارزش ها 
و ش��يوه هاي زندگي، اغلب از عوامل عمده ی آن به ش��مار 

مي روند.
� ثالث��ًا به خاطر دو مالك مذكور، ي��ك اجتماع بايد داراي 
چيزي باش��د كه آن را به عنوان »س��ازگاري اساسي منافع 
و خواس��ت ها» توصيف مي كنند. اين ويژگ��ي از نقطه نظر 
برنامه ريزان توس��عه از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا 
خصيص��ه ی مذكور مي رس��اند كه اعضاي ي��ك اجتماع به 
احتم��ال زياد درب��اره ی نيازها و طرح هاي آتي توس��عه در 
منطقه ش��ان ديدگاه مش��ابهي دارند. در نتيجه برنامه ريزان 
به راحتي مي توانند با مردم محلی مش��ورت كرده و از طريق 
كار با جوامع ش��ناخته شده نوع عقايد عمومي آنان را كسب 

.)Conyerss;1982:p.126( كنند
تالش ب��راي پيوند بين واحدهای مس��کوني، ش��بکه های 
ارتباطی و كليت شهر يا روستا در قالب محله با عنصر روابط 
انس��انی در قالب اجتم��اع محلی ظهور می ياب��د. همچنين 
برخالف پيچيدگي های سازماني شهر، اين واحدها مي تواند 
محي��ط مديريت پذيري را ني��ز فراهم كند. يعن��ی محله يا 
اجتم��اع محلی، عالوه بر اين كه اندازه ی كوچك مقياس��ي 
را ب��راي كنترل كارآمد ارائه می كن��د، فوايد زيادی را نيز به 
منظ��ور برنامه ريزی توس��عه در بر دارد. چ��را كه محله يك 
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حوزه ی مشخص اس��ت كه به آساني قابل تعريف مي شود؛ 
يعنی س��رزميني با محدوده های مش��خص، خوش��ه ايي از 
خيابان ه��ا و حوزه ی خدماتي كه ش��بکه ی اجتماعي ايجاد 
مي كند. در واق��ع، محله عالوه بر اين كه خود جزيی از يك 
كل بزرگ تر اس��ت، ب��ه خودی خود به مثاب��ه ی يك نظام 
داراي سازوكارها و كاركردهاي ويژه  خود به حساب می آيد. 
می ت��وان در قالب برنامه ريزي های توس��عه ی ش��هری و يا 
روس��تايی، فراتر از ص��رف طراحي واحدهای همس��ايگی، 
واحده��ای قاب��ل تش��خيصی را ايج��اد كرد كه ب��ه دليل 
برخورداری از س��رمايه ی اجتماع��ی درون گروهی و برون 
گروهی، داراي منطق درونی خاص خويش باش��د. از آن جا 
كه محله با بهره گيری از سرمايه ی اجتماعی باال، ظرفيت و 
اس��تعداد ايجاد روابط پايدار درونی مشترك را دارد، مي تواند 
با كمك به شکل گيري گروه ها و انجمن هاي اجتماع محلی 
موجب دس��ت يابی به آسايش، رفاه و توسعه شده و زمينه ی 
مناسبی را برای مش��اركت فعاالنه ی افراد به منظور ارتقای 

كيفيت زندگی فراهم آورد.

2. كيفيت زندگی
از ده��ه ی 1960 ميالدی بيش��تر كش��ورهای پيش��رفته ی 
صنعتی از لحاظ مباحث كيفيت زندگی با چالش ها و مسايل 
بسياری روبه رو ش��دند. به رغم اين كه كاالها، فرآورده ها و 
تس��هيالت زندگی مادی به وفور در جامع��ه توليد و فراهم 
ش��ده بود، جامعه ی انسانی از لحاظ جنبه های بوم شناسی، 
روان شناس��ی و جامعه شناسی با مسايل بزرگی روبه رو بود؛ 
آلودگی های زيست � محيطی، آسيب های اجتماعی، نابرابری 
فرصت های زندگی، حاشيه ای شدن گروه های اجتماعی كه 
امروزه به عنوان طرد و محروميت اجتماعی شناخته می شود، 
ب��ه  ويژه گروه ه��ای مهاجر، تحركات نزولی درون ش��هری 
ب��ر اثر فقر و ريس��ك های متعدد اجتماع��ی فزونی گرفت. 
از اين رو بس��ياری از كارشناس��ان و صاحب نظران مس��ايل 
توس��عه در رش��ته های مختلف، به نقد و ارزيابی هدف های 
رش��د و توسعه ی اقتصادی در كشورهای پيشرفته و صنعتی 
پرداختند و بر اولويت هدف های اجتماعی توس��عه و كيفيت 
خدمات و كاالها و مناس��ب بودن آن ها با نيازها و ش��رايط 
زندگی مردم تأكيد ورزيدند )حاج يوس��فی؛1380:ص30(. از 
آن جا كه آس��ايش و رفاه انس��ان ها هدف توس��عه محسوب 

می ش��ود، می توان گفت كه ارتقای كيفيت زندگی هم زمان 
ه��م نتيجه و هم فرآيند توس��عه اس��ت. س��ابقه ی مفهوم 
كيفيت زندگ��ی به واكنش های مخالف رش��د اقتصادی باز 
می گردد كه گزارش باش��گاه رم با عن��وان محدوديت های 
رش��د از نخستين و س��ازمان يافته ترين اين واكنش ها بود. 
تأكيد اصلی باش��گاه رم بر محيط زيست بود، ولی رفته رفته 
توجه ب��ه كيفيت زندگی از حوزه ی محيط زيس��ت پا فراتر 
نه��اد و حوزه های فرهنگی و اجتماع��ی را نيز در برگرفت. 
داوری ه��ا درب��اره ی تعريف كيفيت زندگ��ی و اين كه با چه 
ش��اخص هايی تعيين می ش��ود بسيار مش��کل است. از سير 
تحوالت مفهومی كيفيت زندگی به عنوان نمونه می توان به 
برنامه ی توسعه ی جکسنوايل )1967( اشاره كرد كه در آن، 
كيفيت زندگی به عنوان يك احساس بهتر بودن، شکوفايی، 
نتاي��ج رضايت بخش از عوامل محيط بيرونی تعريف ش��ده 
اس��ت. )Greenwood;2001:p.6( در اي��ن تعريف 
از آن جا كه بر اهميت احساس��ات واقع��ی روابط بين فردی 
تأكيد دارد، بر محيط بيرونی متمركز است و نشان گر غلبه ی 
نگاه بيرونی به مفهوم كيفيت زندگی اس��ت. در مقابل بنابر 
بررسی های فاهيه )2004( امروزه می توان سه رويکرد عمده 

به كيفيت زندگی را شناسايی كرد:
1� رويکرد اول معتقد اس��ت كه كيفيت زندگی به ش��رايط 

افراد مربوط است )نگرش خردنگر به كيفيت زندگی(.
2� رويک��رد دوم كيفيت زندگی را يك مفه��وم چند بُعدی 
می دان��د. اي��ن نگرش ب��ه توصيف حوزه ه��ای چند گانه ی 
كيفي��ت زندگ��ی و همچني��ن تأثير متقابل اي��ن حوزه ها بر 

يکديگر می پردازد.
3 � س��ومين رويکرد نيز معتقد اس��ت كه كيفيت زندگی به 
دو ش��اخص عين��ی و ذهنی اندازه گيری می ش��ود. جنبه ی 
ذهن��ی به افراد كمك می كند تا تعريفی از هويت، آرمان ها، 
و جهت ياب��ی زندگی ش��ان ارائه كنند و اي��ن جنبه زمانی با 
ارزش اس��ت ك��ه ب��ا ش��رايط عين��ی زندگی همراه ش��ود 

.)Shucksmith;2006( 
نگرش اول به كيفيت زندگی به دليل محدوديت های متعدد 
آن، ج��ای خ��ود را به نگاه دوم يعنی ن��گاه توأمان درونی و 
بيرونی داده اس��ت. اين پرس��ش كه انس��ان ها از زندگی در 
اين جهان، چه پنداش��ت و برداش��تی دارن��د و چگونه آن ها 
را ارزياب��ی می كنند در قال��ب مفهوم رضايت از زندگی قابل 
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بررس��ی اس��ت. رضايت از زندگی به تجربه ی ش��ناختی بر 
می گ��ردد كه به عنوان اختالف درك ش��ده بي��ن آرزوها و 
پيشرفت ها اس��ت و بر اين اساس طيفی را تشکيل می دهد 
كه از احس��اس خوش��بختی تا محروميت را در بر می گيرد. 
عالوه بر اين، متغيری كه ب��ر رضايت مندی افراد تأثيرگذار 
اس��ت، ميزان برخورداری آن ها از س��رمايه اجتماعی است 
ك��ه ريش��ه در روابط اجتماع��ي دارد. پي��رو نظريه ی اميل 
دوركيم رضايت  افراد )كه هس��ته اصل��ی كيفيت زندگی را 
نيز تش��کيل می دهد(، تابع نوع، شدت و چگونگي رابطه ی 
اجتماعي آن ها است. رابطه ی اجتماعي مي تواند از دو جهت 
بر ميزان رضايت ش��هروندان از زندگ��ي اثر بگذارد؛ از يك 
س��و، نيازهاي عاطفي، ش��ناختي و حتي مالي آنان را تأمين 
نمايد، و از س��وي ديگر با مهار تماي��الت افراد از آرزوهاي 
بي پايان و ارضا نش��دني آن ها جلوگيري كند و از احس��اس 
محروميت نس��بی بکاهد. افرادی كه داراي شبکه ی روابط 
اجتماعي گسترده اي هستند از ميزان رضايت مندي باالتري 
ني��ز برخوردارند. در واق��ع هر چه يك گ��روه اجتماعي، در 
ش��بکه ی روابطي خود داراي ش��عاع اعتماد بيشتری باشد، 
س��رمايه ی اجتماعي بيش��تري نيز خواهد داش��ت. چنان چه 
يك گروه اجتماعي، برون گرايي مثبتي نس��بت به اعضاي 
گروه هاي ديگر نيز داش��ته باشد، ش��عاع اعتماد اين گروه از 
)Fukuyama; 1999(. حد داخلي آن نيز فراتر مي رود

ب��ا اين حال مفهوم كيفيت زندگی بر ابعاد دو گانه ی زندگی 
آدم��ی دالل��ت دارد: يکی ش��رايط عينی جامع��ه و ديگری 
دريافت های ذهنی � ش��ناختی تجربه های زندگی از س��وی 

گروه های اجتماعی و افراد انسانی.
جنبه ی عينی زندگ��ی به نوبه ی خود به دو امر داللت دارد: 
اول، اوضاع و احوال محيط زيس��ت آدمی همچون آلودگی 
محيط، مسکن، منابع مالی، تفريحات و مانند آن، دوم، برخی 
از مش��خصات افراد جامعه همچون تندرستی، دستاوردهای 
آموزش��ی، انس��جام خانوادگی، س��المت روانی و مانند آن. 
جنبه های ذهنی بر تجارب خوشايند و بدآيند زندگی فردی و 
حتی جمعی مانند سرخوردگی، احساس بيگانگی از جامعه و 
از خويشتن خويش، احساس رضايت از زندگی، اشتياق های 
آدم��ی و ادراكات انس��انی داللت دارد )اش��رف،57:1380(. 
بدين گونه می توان گف��ت كه كيفيت زندگی هم جنبه های 
عينی � كمی مانند دسترس��ی به امکانات و فرصت ها و هم 

جنبه ه��ای ذهنی � كيفی مانن��د روابط اجتماعی، رضايت از 
زندگی، مش��اركت و احساس همبس��تگی اجتماعی را در بر 
می گيرد. اگرچه ممکن اس��ت همبس��تگی مي��ان اين ابعاد 
چندان روش��ن نباش��د؛ چرا كه رابطه ی ميان شرايط عينی 
جامع��ه با چگونگ��ی ارزيابی آن از س��وی اف��راد جامعه به 
دلي��ل عدم وجود رابطه ی خطی بين پديده های اجتماعی از 
پيچيدگی های جامعه شناسی است. اگر ميزان انتظارات مردم 
با س��رعت بيشتری از شرايط عينی زندگی رشد كند، ممکن 

است ميزان رضايت آنان از زندگی شان را نيز كاهش دهد.

3 . رويكرد اجتماع محور به كيفيت زندگی 
ارزيابي تجارب حاصل از رويکردهاي توس��عه طي دهه هاي 
اخير نش��ان مي دهد كه به ندرت براي حل مس��ايل جوامع 
ش��هری و روس��تايی و ب��ه ويژه محل��ه های فقيرنش��ين 
راه حل ه��اي پايدار ارائه مي دهند؛ چرا كه اين الگوها معمواًل 
بر س��نجش نيازها به وس��يله ی برنامه ريزان در فرايندي از 
باال به پايين مبتني هس��تند. مروري بر طرح هاي توسعه ی 
ش��هری و روس��تايی در ايران نيز حاكي از غلبه ی الگوهاي 
توسعه ی پيش گفته است. آثار سوء اين نگرش موجب شده 
ت��ا يك حركت قابل توجه از رويک��رد دولت محور و عرضه 
م��دار به رويکرد اجتماع محور و تقاض��ا مدار در برنامه هاي 
توس��عه و به خصوص توس��عه در اجتماعات محلی به وجود 
آي��د. اين حركت ب��ا خيزش رويک��رد توس��عه ی اجتماعي 
و توس��عه ی پاي��دار در دهه ي 1990 آغاز ش��د. چالش ها و 
تبعات پيش روي جهاني ش��دن در پيوند با آرای رويکردهاي 
اجتماعي به توس��عه، باعث توجه ب��ه نقش بخش مردمي و 
ابع��اد محلي توس��عه گرديد و در اين ميان پژوهش��گران و 
نظريه پردازان توسعه، مفاهيمي چون جامعه ي مدني محلي، 
حاكمي��ت محلي، حکمران��ی خوب و توس��عه ي اجتماعات 
محل��ي را مطرح كردند. از اين رو، رويک��رد محلي گرايي و 
اجتماع محوري در س��ال هاي اخير همه  ي حوزه هاي توسعه 
را در نورديده اس��ت. رويکرد اجتماعي و پايدار به توس��عه، 
بيش از همه بر نقش بخش داوطلبانه و مردمی، توس��عه ي 
محلي و س��ازمان هاي اجتماع محور )CBOs(تأكيد دارد. 
توس��عه ی مبتني بر س��ازمان هاي اجتماع مح��ور فرايندي 
اس��ت كه در آن گروه هاي اجتماعات محلی پيش قدم  شده، 
سازماندهي و اقدام مي كنند، تا به عاليق و اهداف مشترك 
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از جمله دس��ت يابی به رفاه اجتماعي، حل مسأله و خروج از 
وضعيت فقر دست يابند )نارايان و ابه، 1383:ص9(. به نظر 
فولر )1998( سازمان هاي اجتماع محور داراي ظرفيت هاي 
نوآوري، پاسخ گويي سريع به نيازهاي محلي و ارائه ي خدمات 
مناسب هستند و اين ويژگي ها، مزيت نسبي آن ها در پيشبرد 
توسعه در سطح محلي است. بي شك يکي از تأثيرات جهاني 
ش��دن، انتقال برخي از وظايف دولت هم به سطوح باالتر و 
هم به س��طوح پايين تر است. امروزه سازمان هاي بين المللي 
به عن��وان يکي از عوامل تأثيرگذار بر تصميمات دولت هاي 
ملي اهميت بيشتري يافته اند. از طرف ديگر برخي از وظايف 
دولت ه��ای ملي نيز به بدنه هاي اداري در س��طوح پايين تر، 
منطقه ای و محلی، واگذار مي شود و اين سطوح اداري اغلب 
با  نهادهاي جامعه مدني، داوطلبانه و مردمی )بخش س��وم( 
كه بر اساس آرای مردمی ش��کل مي گيرند ارتباط بيشتری 
دارند. بنابراين يکي از مزيت هاي مهم جهاني شدن تقويت 
بخش س��ازمان هاي داوطلبانه، مردمي و جامعه مدني است. 
مي ت��وان اي��ن مزيت را به منظ��ور كاهش تأثي��رات منفي 
جهاني ش��دن در زمينه ی گسترش بيکاری، فقر و نابرابری 
ك��ه منجر به افزايش مخاط��رات در زمينة كيفيت زندگي و 
رفاه اجتماعي مردم می ش��ود به كار گرفت .گيدنز در مشی 
سياس��ی راه س��وم خود در برابر انگاره ي دولت رفاه، مفهوم 
رفاه مثبت را مطرح مي كند. اصل راهبردی در سياست رفاه 
مثبت، عبارت از سرمايه گذاري در سرمايه ي  انساني در هرجا 
كه ممکن باش��د و نه ارائه ي مستقيم كمك اقتصادي است 
)گيدن��ز، 1382:ص286(. يعني به ج��اي تقويت دولت رفاه 
گستر، او به دولت سرمايه گذار اجتماعي معتقد است. در نقد 
رويکرد اقتصاد محور و دولت محور بر توسعه، گيدنز به نقل 
از اكينز مي نويس��د »در يك جبهه، علم گرايي، توسعه گرايي 
و دولت گراي��ي را مي بينيم كه توس��ط مؤسس��ات بزرگ با 
بهره گي��ری از تکنول��وژي مدرن و نهادهاي س��رمايه داري 
جهاني و قدرت دولت ها پشتيباني مي شوند. در جبهة ديگر، 
مردم اند كه س��ي درصد آن ها تا زمانی كه پروژه ي مدرنيته 
مطرح اس��ت هيچ بخت��ي ندارند و هفتاد درص��د ديگر كه 
بسياري ش��ان در نگون بختي آن ها سهيم اند و اين پروژه را 
از جهت اخالقي، اجتماعي و زيس��ت محيطي تحمل ناپذير 
مي دانند.» اين نوع توس��عه نمي تواند مبتنی بر سوسياليسم 
دولتي به معناي اقتصاِد از مركز كنترل شده اي باشد، بلکه اين 

نوع توسعه بايد مبتني بر تقويت اقدام هاي بازانديشانه باشد. 
رويکردي كه جنبش هاي اجتماع��ي و گروه هاي خودياري 
محلي هم اكنون در سراسر جهان در برخورد با نيروهايي كه 
زندگي شان را تغيير مي دهند، به كار مي برند. اين نوع توسعه 
به مس��أله ي جلوگيري از خسارت به فرهنگ بومي و محيط 
زيس��ت، سياست زندگي، خوداتکايي و ش��موليت اجتماعي 
توجه بنيادي دارد )گيدنز،1382:صص255 � 253(. در تأييد 
اين گفت��ه ي گيدنز، بی ترديد تغيير كاركردهاي اقتصادي و 
ناهمگوني و تنوع زندگي به ويژه در جوامع شهري در عصر 
حاضر از عوامل تشکيل دهنده براي بازانديشي رويکردهاي 
توس��عه اس��ت. براي دس��تيابي كامل به اهداف برنامه ها و 
سياس��ت هايي كه ب��ه نيازهاي مختلف جوام��ع و چگونگي 
تأمين آن ها مربوط است، به بسيج منابع و كنش گران جهت 
پش��تيباني از برنامه ها و مشاركت ساختارها و نظم دهندگان 
ني��از دارد. موضوعي كه با طرح كنش گران محلي به عنوان 
س��ازمان دهندگان تغيي��ر فعاليت ها با رويک��رد از پايين به 
باال و درون زا  اس��ت. اين رويکرد ه��ا به منابع و كنش گران 
محلي به مثابه ي عامالن متکی است كه به سوي مطالبه ي 
مج��دد هويت خود و محل زندگي حركت مي كنند. اس��اس 
انديش��ه هاي توس��عه از پايي��ن به باال در س��طح محلی، بر 
ميزان اعتماد و همکاري در روابط اجتماعي و به بيان ديگر 
ميزان س��رمايه ی اجتماعي بستگي دارد. بنابراين هر الگوي 
توسعه ي محلی كه مبتني بر رويکرد اجتماع محور باشد، راه 
را براي پايداری خواهد گش��ود كه مي تواند با توانمندسازي 
به مفهوم مقتدر ش��دن اجتماعات محلي به رش��د و ارتقای 
كيفيت زندگي بپردازد. ديپا نارايان )1383( معتقد اس��ت كه 

رويکرد اجتماع محور به توسعه سه ويژگي اصلي دارد:
ال��ف( مش��اركت اجتماع محل��ي: گروه ه��اي اجتماعات بر 
تصميم��ات و مناب��ع، از جمله منابع مالي، كنت��رل و اختيار 
دارند. اجتماعات در برنامه ريزي ها ش��ركت دارد و كوش��ش 
براي دخالت دادن تهي دس��تان و افراد آسيب پذير در فرآيند 
برنامه ريزي، اصل مس��لم در اين رويکرد اس��ت. هدف هاي 
اصلي اين فرآيند پاسخ دادن به نيازهاي اولويت دار، اعتماد 
س��ازي، ايجاد مهارت هاي حل مس��أله و ظرفيت سازماني 
و همچني��ن رواج دادن مالکيت و مراقب��ت از اموال محلي 

است.
ب( تقاضا محوري: دستگاه هاي اجرايي اطالعات بي طرفانه اي 
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را به ويژه درباره ی منافع و هزينه هاي انتخاب ها و س��طوح 
خدم��ات عرضه مي كنند تا گروه ه��اي اجتماعات را قادر به 
گزينش هاي آگاهانه نمايند. كارگزاري ها نياز به شواهدي از 
وجود عالقه و تعهد در اجتم��اع از طريق كمك هاي نقدي 
و جنس��ي و يا آغاز يا تکميل وظايف سازماني پيش از اجرا 
دارند؛ و كارگزاري ها از كنترل و اختيار اجتماع در خالل اجرا 

حمايت مي كنند.
ج( ظرفيت س��ازماني: عبارت اس��ت از تواناي��ي گروه هاي 
م��ردم براي كار با ه��م، اعتماد به يکديگر، س��ازمان دادن 
تالش ه��اي خود، حل مش��کالت خود، بس��يج منابع، حل 
اختالف ها و همچنين تش��کيل شبکه با ديگران براي تأثير 
گذاشتن بر منابع و نيل به هدف هاي مشترك ظرفيت كافي 

دارند )نارايان و ابه؛1383:ص10(. 
از آن جا كه هر س��ه ويژگي فوق، به نوعي از عناصر سرمايه 
اجتماعي محس��وب مي شوند، لذا در بحث توسعه ی اجتماع 
محور از اهميت  بسزايي در برنامه ريزی سطوح كالن، مياني 
و خ��رد برخوردارن��د. در س��طح مياني و كالن، س��رمايه ی 
اجتماعي موجب افزايش ظرفيت س��ازماني محلي از طريق 
بس��يج مردم و منابع، براي حل مسايل و تشکيل شبکه هاي 
گسترده اجتماعات شود و مي تواند با افزايش اعتماد نهادي بر 
كارآيي اجراي برنامه ها و سياست هاي توسعه،  تعيين كننده 
باش��د. از طرف ديگر در س��طح خرد، سرمايه ی اجتماعي با 
تس��هيل همکاري ها و تشريك مساعي زمينه را براي ابتکار 
عم��ل براي غلبه بر مس��ايل و مش��کالت اجتم��اع محلي 
فراه��م كرده و به اين ترتيب موجب افزايش كيفيت زندگي 
 می گردد. الگوهای جديد توسعه مفهوم كيفيت زندگی و رفاه 
اجتماعی را در رأس هرم توس��عه قرار می دهند. با اين حال 
اين مفاهيم كار برنامه ريزان را دشوارتر و پيچيده تر می سازد؛ 
چ��را كه بايد مفه��وم كيفيت زندگی را ب��ه گونه ای عينی تر 
مش��خص نمود و اجزای اساس��ی آن را معي��ن و به نحوی 
تعريف عملياتی نمود تا به صورتی در آيد كه با شرايط عملی 
برنامه ريزی و سياس��ت های توسعه هم ساز باشد. اين نياز به 
تدارك ش��اخص هايی برای كيفيت زندگی جهت تعيين اجزا 
و رواب��ط اين اج��زا با يکديگر و اندازه گي��ری و برنامه ريزی 
برای آن ها می انجامد. البته ش��اخص های كيفيت زندگی در 
واق��ع پيروی از نوعی تعريف عملياتی از اين مفهوم اس��ت؛ 
حال آن ك��ه راه برای تدوين تعاريف نظ��ری از اين مفهوم 

 )Kampb; 2003:p.11(.بسته نيست
كيفي��ت زندگ��ي داراي ابع��اد و ش��اخص هاي گوناگون و 
متعددي است. در سال هاي اخير با كوشش هاي فراواني كه 
توسط صاحب نظران، پژوهشگران و كارشناسان برنامه ريزی 
صورت گرفته، مي توان بسياري از شاخص هاي كميت ناپذير 
را با نش��ان گر هاي گوناگون كميت پذير ك��رد و راه را براي 
برنامه ريزي اجتماعي هموار ساخت. از نظر گزينش و تدوين 
ش��اخص ها می توان سه مسأله ی اساس��ی را در نظر آورد. 
اول موضوع ش��اخص های كمی و شاخص های كيفی، دوم 
موضوع پهنه و گس��تره ی موضوعاتی كه ش��اخص ها آن ها 
را در بر می گيرند و س��وم نوع داده هايی است كه بايد مورد  
توجه ق��رار گيرند. به ويژه اين ك��ه در پژوهش حاضر يکي 
از مس��ايل مهم در انتخاب ش��اخص ها در دس��ترس بودن 
داده هاي قابل اعتماد بوده اس��ت. در اين جا با در نظر گرفتن 
اين مس��ايل، تركيبي از مقياس هاي مختلف كيفيت زندگي 

استفاده شده است.

روش شناسی
از آن ج��ا ك��ه در بخش اول به بررس��ی مفهوم��ی رويکرد 
اجتم��اع محور به كيفي��ت زندگی پرداخته ش��د، در بخش 
دوم سعی ش��ده به اين سؤال اساسی پاس��خ داده شود كه:  
كيفيت زندگ��ی در طی دوره ی مورد بررس��ی )85�1365( 
چ��ه وضعيتی پيدا كرده اس��ت؟ بنابراي��ن روش تحقيق در 
اين ج��ا به صورت تحليل ثانوی ب��ا رويکرد مطالعه ی طولی 
� مقايس��ه ای اس��ت. به اين منظور اطالعات م��ورد نياز به 
صورت اسنادی و كتابخانه ای گردآوری و پس از وارد كردن 
ب��ه نرم افزار SPSS عمليات تحلي��ل بر روی داده ها انجام 
پذيرفت. برای انتخاب آزمون ه��ای معنی دار نيز با توجه به 
اين كه متغيرهای پژوهش در س��طح ترتيب��ی قرار دارند به 
صورت نظری می توان از آزمون های گاما، س��امرز، تآاوبی و 
تآاوسی اس��تفاده كرد. در ابتدا نيز از هر چهار آزمون به كار 
رفت، ولی از آن جا كه نتايج هر يك از آزمون ها يکسان بود، 
در تحليل نهايی از آزمون گاما اس��تفاده ش��د. برای آزمون 
رواي��ی از روش اعتبار محتوايی بهره گرفته ش��ده و با توجه 
به اين ك��ه منابع پژوهش، داده های سرش��ماری های مركز 
آمار ايران و همچنين س��اير پيمايش های معتبر ملی است، 
لذا اطالعات گردآوری ش��ده از پايايی الزم برخوردار ش��ده 
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اس��ت. در نهايت دامنه ی اين پژوهش مح��دود به دوره ی 
)85- 1365( می شود.

قب��ل از پرداختن به يافته ها، الزم اس��ت نکاتی نيز در مورد 
محدوديت های پژوهش متذكر شويم. با توجه به گستردگی 
دامنه ی مفهومی كيفيت زندگی به منظور حفظ پايايی داده ها، 
اتکا به يافته های سرش��ماری های عمومی نفوس و مسکن 
گريز ناپذير می نمود. از طرف ديگر يافته های سرش��ماری ها 
نيز محدود به تعدادی از ش��اخص های كيفيت زندگی است. 
ديگ��ر محدوديت پژوهش، يافته ه��ای مربوط به متغيرهای 
مش��اركت، رضايت مندی و اعتماد اجتماعی اس��ت، از آن جا 
كه در اين مطالعه )به صورت طولی( قصد مقايس��ه ی داده ها 
را نيز داش��ته ايم، از اين رو فق��ط داده هايی به لحاظ اصول 
روش شناختی قابل مقايسه هستند كه با ابزار واحدی در طی 
دوره ی مورد بررس��ی سنجيده شده باشند. متأسفانه به دليل 
فقدان داده های طولی در اين زمينه به تنها پيمايش صورت 
گرفت��ه در مورد ارزش ها و نگرش ه��ای ايرانيان كه تنها در 
س��ال 1381 صورت گرفته، بسنده شده است و در مورد سه 
متغير فوق، تحليل به صورت مقطعی انجام پذيرفته اس��ت. 
ب��ا اين حال، نيازهای پژوه��ش حاضر را كه كليت آن، فقط 
در ح��د يك طرح بحث در زمينه ی رويکرد اجتماع محور به 

كيفيت زندگی اجتماعات محلی است جوابگو بوده است.

يافته ها: وضعيت كيفيت زندگی در اجتماعات محلی 
در اين ج��ا به بررس��ي يافته ها در زمين��ه ي وضعيت كيفيت 
زندگي در اجتماعات محلی شهری و روستايی ايران پرداخته 
مي شود. شاخص هايي كه در كيفيت زندگي بررسی شده اند 
عبارتند از: تس��هيالت زندگی )مسکن(، مصالح به كار رفته 
در س��اختمان، عمر بنای مس��کونی، نوع سوخت مصرفی، 
نحوه تصرف مسکن، ميزان  سواد، ميزان دسترسی به مراكز 
بهداش��تی و درمانی، مش��اركت اجتماعی، رضايت مندی از 

حوزه های مختلف زندگی و نهايتًا اعتماد اجتماعی.
از ش��اخص های تأثيرگ��ذار ب��ر كيفيت زندگی، تس��هيالت 
زندگ��ی )مس��کن( اس��ت ك��ه در اي��ن بخش به بررس��ی 
برخورداری مسکن از تس��هيالت برق، آب بهداشتی و لوله 
كش��ی شده، تلفن، گاز لوله كشی شده و حمام پرداخته شده 
اس��ت )جدول ش��ماره 1(. اغلب اين تس��هيالت هم برای 
اجتماعات ش��هری و هم برای اجتماعات روس��تايی در طی 

س��ال های “85�65” افزايش يافته است. بنابر نتايج آزمون 
نيز ميزان تغييرات صورت گرفته در طی دوره ی مورد بررسی 
معنی دار می باشد. از حيث تفاوت های شهری و روستايی در 
خصوص برخورداری از تس��هيالت مسکن آب، گاز، تلفن و 
حمام نسبت به سايرين تفاوت قابل توجهی بين آن ها وجود 
دارد. همچنين در طی سال های “85�75” نسبت به دوره ی 
“75�65” نيز در خصوص تس��هيالت گاز و تلفن رشد چشم 
گيری نسبت به س��اير تسهيالت وجود داشته است. در اين 
ميان، تس��هيالت گاز در مناطق روس��تايی از كمترين رشد 
و در مناطق ش��هری از بيش��ترين رشد برخوردار بوده است. 
در نتيج��ه می توان گفت اگرچه تغييرات به كاهش ش��کاف 
بين ش��هری و روس��تايی انجاميده، ولی با اين حال تفاوت 

معنی داری بين آن ها وجود دارد.
كيفي��ت مس��کن از حيث مصالح به كار رفته در س��اختمان 
ش��اخص ديگری است كه مورد بررس��ی قرار گرفته است. 
بنابر نتايج به دست آمده در اين بخش از حيث تفاوت های 
شهری و روستايی در خصوص به كار گيری مصالح اسکلت 
فلزی يا بتونی و آجری و يا سنگ و آهن در ساختمان نسبت 
به ساير مصالح تفاوت قابل توجهی بين شهر و روستا و البته 
به نفع اجتماعات ش��هری وجود دارد. در مقابل در ميزان به 
كار گيری س��نگ و چوب و يا خش��ت و چ��وب نيز تفاوت 
به نفع اجتماعات روس��تايی مش��اهده می شود. همچنين در 
طی س��ال های “85�75” نسبت به دوره ی “75�65” نيز در 
خصوص استفاده از مصالح به ترتيب بلوك سيمانی، اسکلت 
فلزی يا بتونی، آجر و س��نگ رش��د چش��م گيری نسبت به 
س��ايرين وجود داش��ته اس��ت. در اين ميان از سهم بناهای 
خش��تی در مناطق ش��هری و روستايی كاس��ته شده است. 
بررسی وضعيت كيفيت مسکن از حيث عمر بنا، حاكی از آن 
است كه روند نوسازی مسکن در طی دوره ی “85-75” در 
مناطق ش��هری و روستايی عکس شده است. به بيان ديگر، 
در دهه ی دوم )85-75( نس��بت ب��ه دهه ی اول )65-75(، 
روند نوس��ازی مسکن در مناطق روستايی رونق  و در نواحی 
ش��هری دچار ركود ش��ده كه البته اين امر به سياست های 
حمايتی دولت مربوط می شود. مهم ترين تفاوت بين مناطق 
ش��هری و روستايی بناهايی با عمر 10 تا  20سال ساخت و 
بناهايی با عمر بيش��تر از 20 سال است. در سال 75 نسبت 
به س��ال 65 هم در خص��وص بناهايی با عمر 20 س��اله و 
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بيش��تر و 10�20 سال س��اخت تفاوت چش��م گيری وجود 
دارد. به طور كلی، در طی دو دهه ی مورد بررس��ی بر سهم 
بناهايی با عمر 20 س��اله و بيشتر  افزوده شده است. اين در 
حالی است كه ميزان نوسازی مسکن طی اين دوره به ويژه 
در اجتماعات ش��هری با ركود مواجه بوده اس��ت. چنان چه 
بخواهيم به جز س��اختمان های اس��کلت فلزی، بتن آرمه و 
تيرآهنی را جزو س��اختمان های بی دوام به حساب آوريم، در 
سال  85حدود 74/41 درصد مسکن شهری و 95/86 درصد 
مسکن روستايی بی دوام محسوب می شوند. با توجه به ابعاد 
گس��ترده ی بناهای بی دوام و با عمر باالی 20 سال ساخت، 
اين وضعيت حاكی از آن اس��ت كه مس��أله ی فرس��ودگی 
بافت ها و بناهای مسکونی در شرايط فعلی مهم ترين چالش  

توسعه ی اجتماعات شهری و روستايی است.
ش��اخص ديگری كه مورد بررس��ی قرار گرفته، نوع سوخت 
مصرفی برای گرمايش منزل اس��ت. وضعيت اين ش��اخص 
نش��ان می دهد كه در  ميزان مصرف س��وخت هيزم و زغال 
در مناطق روس��تايی و نفت و گاز در مناطق شهری تفاوت 
معنی داری وجود دارد. همچنين در طی سال های 85�65 نيز 
بر دامنه ی استفاده از گاز برای  گرمايش منازل در اجتماعات 
ش��هری و نفت س��فيد در اجتماعات روس��تايی افزوده شده 
است. خانوارهای روستايی برای گرمايش منزل در سال 65 
حدود 33/07 درصد از سوخت هيزم، زغال و حيوانی استفاده 
می كردند كه اين ميزان در س��ال 85 به 6/6 درصد كاهش 
يافته كه اين نوع س��وخت در مقايس��ه با ساير انواع سوخت 
از بيشترين ميزان آلودگی زيس��ت محيطی و درون خانه ای 
برخوردار اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه آلودگی های درون 
خان��ه ای از آلودگی های بيرون خانه ای ب��ه مراتب خطرات 

بيشتری در پی دارد.
نحوه ی تصرف مسکن شاخص بعدی است كه مورد بررسی 
قرار گرفته اس��ت. يافته های اين شاخص حاكی از آن است 
ك��ه نوع تصرف ملکی عرصه � اعيان، و اجاره ای مهم ترين 
تفاوت های بين اجتماعات ش��هری و روس��تايی می باش��د. 
مي��زان فضاه��ای مس��کونی عرص��ه و اعي��ان در مناطق 
روستايی بيشتر از ش��هرها و در مقابل نوع تصرف اجاره ای 
نيز در شهرها بيشتر از مناطق روستايی است. تفاوت ها طی 
س��ال های 85 � 65حاكی از آن اس��ت ك��ه طی اين مدت 
از س��هم ملکی عرصه � اعيانی در مناطق ش��هری كاس��ته 

ش��ده و به س��هم اجاره نشينی به طور چش��م گيری )حدود 
9 درصد( افزوده شده اس��ت. چنان چه به اجتماعات شهری 
توجه كنيم، مش��اهده خواهيم كرد كه در س��ال 75 تصرف 
ملکی عرصه و اعيان برابر 62/2 درصد بوده كه در سال 85 
به 56/8 درصد كاهش يافته اس��ت. اين در حالی اس��ت كه 
علي رغم گرايش خانوارهاي شهري به آپارتمان نشيني، تنها 
0/9 درصد به ميزان تصرف ملکی اعيان افزوده شده است. 
چنان چه شاخص خانوار در واحد مسکونی در سال 85 را در 
نظر بگيريم )1/1 خانوار در واحد مسکونی(، خواهيم ديد كه 
برای 12/39 ميليون خانوار در مناطق شهری تعداد 11/43 
ميليون واحد مس��کونی وجود دارد. نتيجه اين كه نزديك به 
 963هزار خانوار فاقد مس��کن مستقل هستند. اين شاخص 
در مناطق روس��تايی برابر 1/14 خانوار در واحد مس��کونی 
است كه حدود 642 هزار خانوار فاقد مسکن مستقل هستند. 
می توان گفت از يك طرف، گس��ترش دامنه فقر براثر تورم، 
كاهش قدرت خريد ناشی از رشد 100 درصدی قيمت زمين 
و مس��کن و كمبود عرضه ی مسکن مناسب موجب افزايش 
چشم گير اجاره نشينی شده و از طرف ديگر نيز به گسترش 
دامنه ی اس��کان غيررس��می در حاشيه ی شهرهای بزرگ و 

حتی شهرهای متوسط و كوچك نيز انجاميده است.
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جدول 1: ابعاد و شاخص هاي کیفیت محل سکونت )ارقام به درصد(

1385 1375 1365
روستاييکیفیت محل سكونت شهري روستايي شهري روستايي شهري

98.51 99.97 88.47 99.09 65.11 97.41 برق

تسهيالت مسكن

89.57 99.54 70.77 96.26 51.48 90.26 آب لوله كشي

18.65 83.98 0.96 47.64 0.68 9.3 گاز لوله كشي

58.2 86.21 9.55 45.54 0.6 18.48 تلفن

63.75 94.58 37.02 81.24 17.24 63.15 حمام

12.26 47.64 2.73 20.97 0.92 5.19 اسكلت فلزي يا بتوني

مصالح بناي مسكن

31.99 39.18 25.61 55.66 16.62 63.77 آجر و يا سنگ و آهن

21.91 5.01 23.96 8.74 20.24 13.16 آجر و يا سنگ و چوب

10.48 3.16 9.36 4.43 0.67 4.44 بلوك سيماني

2.28 0.96 2.91 1.95 2.31 1.58 تمام آجر يا سنگ و آجر

0.43 0.15 0.67 0.19 1.33 0.32 تمام چوب

12.42 1.10 22.80 2.90 38.45 5.44 خشت و چوب

6.55 1.43 9.23 2.98 17.60 5.13 خشت و گل

2.01 1.86 1.62 2.07 2.28 2.88 نوساز

عمر بناي مسكن

16.70 20.65 17.50 16.91 17.08 17.00 5-1سال

22.66 21.50 23.30 18.82 36.84 39.50 10-5سال

26.49 26.15 28.13 36.95 16.88 21.68 20-10سال

32.14 29.84 29.43 25.25 26.92 18.98 20سال و باالتر

67.94 13.45 81.18 46.53 61.00 81.99 نفت سفيد

سوخت مصرفي 
براي گرمايش

2.32 0.38 3.92 3.58 3.55 5.42 گازوئيل

19.75 83.41 1.47 47.47 0.82 8.57 گاز

3.34 2.56 1.57 1.71 0.89 0.86 برق

6.67 0.19 11.05 0.36 33.07 2.38 هيزم، ذغال و ساير

79.79 56.84 80.68 62.22 82.04 62.43 ملكي عرصه و اعيان

نحوه ی تصرف

2.25 5.41 2.85 4.51 5.53 6.97 ملكي اعيان

7.91 29.01 5.44 20.89 3.4 18.32 اجاره اي

2.18 2.12 2.4 2.61 1.68 2.47 در برابر خدمت

6.13 4.92 7.25 8.43 6.58 8.62 مجاني

 مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385- 1365.

مركز آمار ايران، نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كشور 1385
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مي��زان س��واد از ديگر ش��اخص های مهم كيفي��ت زندگی 
محس��وب می ش��ود؛ چرا كه دامنه ی قابليت های انسانی و 
اجتماعی فرد را افزايش داده و به ارتقای ش��رايط ساير ابعاد 
زندگی و از جمله اقتصادی منجر می ش��ود. نتايج به دس��ت 
آمده از اين ش��اخص حاكی از آن اس��ت كه ميزان سواد به 
ط��ور كلی ب��ه ترتيب در بين همه ی گروه های 25 س��اله و 
بيش��تر و همچنين ميانگين سواد ش��کاف قابل توجهی بين 
مناطق ش��هری و روس��تايی وجود دارد؛ اگر چه از روند آن 
طی دوره ی بيس��ت ساله )85 �65( كاس��ته شده است. در 
طی دوره ي ده ساله ي اول )75�65( نيز ميزان سواد در بين 
گروه های 24�20 س��اله و 29�25 ساله بيشترين افزايش را 
داش��ته است. از نظر شاخص س��واد طی دوره ي ده ساله ي  
دوم )85-75( در همه ي گروه های س��نی نش��ان دهنده ی 
افزايش بود و همچنين تفاوت های ش��هری و روستايی نيز 

طی دهه ی اخير كاهش يافته است.

ميزان دسترس��ی به مراكز درمانی و بهداش��تی با ش��اخص 
نس��بت جمعيت كل به مراكز ش��هری و روستايی سنجيده 
ش��ده است. وضعيت اين ش��اخص حاكی از آن است كه از 
ميزان تفاوت های ش��هری و روستايی طی دوره ی )85�65( 
كاهش يافته اس��ت. اگرچه هنوز ميزان اين شاخص هم در 
مناطق ش��هری و هم در مناطق روستايی باالست. با توجه 
ب��ه باال بودن هزين��ه ی درمان، برخ��ورداری از نظام تأمين 
اجتماع��ی از متغيره��ای تأثير گذار در اين حوزه اس��ت. در 
اجتماع��ات ش��هری و روس��تايی تفاوت هايی اساس��ی بين 
دهك ه��ای درآمدی اجتماع��ی برای برخ��ورداری از نظام 

تأمين اجتماعی و خدمات درمانی بهتر وجود دارد.
در م��ورد مش��اركت اجتماع��ی، يافته ه��ای پيماي��ش ملی 
ارزش ها و نگرش های ايرانيان در سال 1381 مورد بررسی 
قرار گرفته اس��ت. مهم ترين ايرادی كه به اين پيمايش وارد 
است اين  است كه تنها شامل مراكز استان هاست و از اين رو 

جدول 2: نسبت باسوادي طي سال هاي 85 ـ1365 )ارقام به درصد(

1385 1375 1365
روستايينسبت سواد شهري روستايي شهري روستايي شهري

90/17 93/11 93/21 95/09 73/85 91/89 9-6 ساله

96/13 98/50 93/49 98/19 76/75 94/08 14-10 ساله

94/45 98/27 90/14 97/43 66/20 89/31 19-15 ساله

92/69 97/92 84/39 95/17 54/32 82/57 24-20 ساله

88/41 96/97 75/56 93/40 39/70 75/08 29-25 ساله

81/36 94/75 64/40 88/88 29/60 68/87 34-30 ساله

32/93 63/08 30/97 58/54 14/88 42/34 35 ساله و بيشتر

82/31 91/80 76/02 89/39 50/76 77/73 ميانگين
مأخذ: نتايج تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1365-85.

جدول 3: نسبت جمعیت به مراکز درماني و بهداشتي به جمعیت طي سال هاي 1365-85

1385 1375 1365
روستايينسبت مراکز درمانی شهري روستايي شهري روستايي شهري

9214 9217 11281 9802 11467 13114
نسبت كل جمعيت به مراكز 

بهداشتی و درمانی 

مأخذ: مركز آمار ايران، سالنامه  ی آماری كشور، 85 �1365. 
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فقط متغيرهای اجتماعی را در مراكز استان ها نشان می دهد. 
نتاي��ج اي��ن پيمايش در مورد مش��اركت اجتماعی نش��ان 
می ده��د كه تنها 29/5 درصد از افراد 15 س��ال و بيش��تر 
در ي��ك يا چند فعاليت اجتماعی مورد پرس��ش ش��ركت 
می كنن��د و 70/5 درصد نيز در هيچ ي��ك از فعاليت های 
اجتماعی ش��ركت نمی كنند. ح��دود 18/7 درصد جمعيت 
در 1 فعالي��ت، 6/ 6درصد در 2 فعاليت، 2/5 درصد در 3 
فعالي��ت و 1/8 درصد در 4 و بيش از 4 فعاليت، ش��ركت 
می كنند. س��رانه )ميانگين(  مش��اركت افراد 15 س��اله و 
بيش��تر در فعاليت ه��ای اجتماع��ی 47/ 0فعاليت اس��ت 
)رفتاره��ای فرهنگی ايراني��ان؛1381:ص198(. در اغلب 
موارد، مش��اركت بسيار محدود است و در مواردی نيز كه 
در آن افراد مش��اركت قابل توجهی دارند، ش��امل انجمن 
خان��ه و مدرس��ه، بس��يج و صندوق های قرض الحس��نه 
اس��ت. جالب توجه اس��ت كه در مي��ان حدود 3/4 درصد 
از مصاحبه ش��وند گان، حداقل يك نفر از اعضای خانواده 
در ش��ورای محله مش��اركت می كنند و اين ميزان در كل 
افراد به 1/1 درصد می رس��د. اين وضعيت از ميزان پايين 

مش��اركت افراد در امور محله حکايت دارد.

 به منظور س��نجش احس��اس رضايت مندی و آس��ايش در 
پيمايش ارزش ها و نگرش های ايرانيان )1381(، متغيرهايی 
چون رضاي��ت از امکانات رفاهی خانواده، وضع س��المتی، 
زندگی خانوادگی و نهايتًا ش��غل مورد بررس��ی قرار گرفت. 
نتايج به دس��ت آمده نش��ان می دهد كه احساس رضايت و 
آسايش پاسخگويان در خصوص پرسش های مطرح شده در 
زمينه رضايت از زندگی خانوادگی، وضع س��المتی بيشترين 
مي��زان را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. امکان��ات رفاهی 
خانواده در مقايس��ه با س��اير موارد ميزان رضايت كمتری را 
به وجود آورده اس��ت. بررسی احس��اس بهبودی و آسايش 
در گروه ه��ای مختلف اجتماعی نش��ان می دهد كه زنان در 
گروه های سنی 15 تا 29 ساله، افراد با تحصيالت متوسط و 
ديپلم، محصالن و مجردها بيش از ساير گروه های اجتماعی 
از امکان��ات رفاهی خانواده خود رضايت دارند. مردان از نظر 
وضعيت سالمتی نس��بت به زنان احساس رضايت بيشتری 
دارند. در زمينه اعتماد نيز س��ه دس��ته آم��ار و ارقام حاصل 
از پيماي��ش ملی به دس��ت می آيند كه در اينجا به بررس��ی 
دس��ته اول می پردازيم كه به اعتماد بين ش��خصی نزديك 
و دور مرب��وط هس��تند. در زمينه ی ميزان اعتم��اد به افراد 

جدول 4: نسبت مشارکت اجتماعی در بین خانواده ها )ارقام به درصد(

نوع تشكل
مشارکت اجتماعی حداقل يک نفر از 

اعضای خانواده
مشارکت اجتماعی در جمعیت 

15 ساله و بیشتر

6/92/7انجمن های علمی و فرهنگی

27/410/2انجمن های خانه و مدرسه

4/11/3اتحاديه ی صنفی

8/73/1انجمن  اسالمی

25/59/1بسيج

3/41/1شورای محله

72/5هيأت امنای مسجد

1/30/5تشكل های سياسی

5/81/9كانون های فرهنگی

13/46انجمن های خيريه

18/49/6صندوق قرض الحسنه
مأخذ: رفتارهای فرهنگی ايرانيان، 199:1381  
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نزديك سه گروه مورد ارزيابی قرار گرفته است. اول اعضای 
خانواده، دوم اقوام و خويش��ان، و س��وم دوستان )ارزش ها و 
نگرش های ايراني��ان؛ 1381: صص69-65(. ارقامی كه در 
جدول 5 خالصه ش��ده اند، از تداوم نقش خانواده در كش��ور 
به منزله محل تبلور اعتم��اد حکايت می كنند. اعتمادی كه 
نمی تواند در زمره توليد كنندگان س��رمايه اجتماعی به شمار 
آيد. در واقع، وج��ود فاصله ی زياد ميان اعتماد به خانواده و 
اعتماد ب��ه ديگرانی كه در زمره ی خانواده ش��مار نمی آيند، 
حتی می تواند به منزله ی نش��انه ای از س��طح نازل سرمايه 
اجتماعی به ش��مار آيد. در اين ارتباط، در جدول فوق تفاوت 
ميان اعتماد به خانواده هس��ته ای و خانواده ی گسترده قابل 
توجه اس��ت ك��ه در بر گيرنده اقوام و خويش��ان نزديك نيز 
هس��ت. ميزان اعتماد افراد به اقوام و خويش��ان تقريبًا برابر 
با اعتمادی اس��ت كه به دوستان خود دارند. در مورد اعتماد 
به افراد دور كه ش��امل گروه های مختلف اجتماعی اس��ت 
س��ه گروه متف��اوت در جامعه وجود دارد. گروه اول ش��امل 
معلمان، پزش��کان، اساتيد دانشگاه و ورزشکاران است كه از 
اعتماد باالي��ی در جامعه برخوردارند. گروه دوم بنگاه دارها، 
رانندگان تاكسی، كسبه و تجار و بازاريان كه به وضوح مورد 
بی اعتمادی جامعه هس��تند؛ و گروه س��وم كارگران، پليس 
راهنمايی، قضات، نيروی انتظامی، روحانيت، روزنامه نگاران، 
هنرمندان و ارتش��ی ها را شامل می ش��ود كه ميزان اعتماد 

متوسط جامعه را به خود جلب كرده اند.
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نتيجه گيري 
كيفيت زندگي، محصول تاريخی ساختار نظام های فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي است و نمي توان آن  را مجزا 
از س��اختارهاي فوق تحليل و تبيين ك��رد. اگر چه پژوهش 
حاضر نش��ان می دهد ش��اخص های مورد بررس��ی كيفيت 
زندگي كه طي سال هاي 85 �1365 در برخی موارد افزايش 
يافته اس��ت، با اين حال تفاوت هاي عمده ای بين اجتماعات 

ش��هري و روس��تايي وج��ود دارد. در مورد كيفيت مس��کن 
می توان فرس��ودگی بناهای مس��کونی )بافت های فرسوده( 
اش��اره كرد مهم ترين چالش اجتماعات ش��هری و روستايی 
از نظر كالبدی محس��وب می ش��ود. از طرف ديگر تحوالت 
صورت گرفته از نظر تصرف مس��کن كه به رش��د چشم گير 
اجاره نشينی به ويژه در مناطق شهری انجاميده، قابل توجه  
اس��ت. ميزان باس��وادی نيز از ديگر متغيرهايی است كه در 

جدول 5: میزان رضایت مندی و اعتماد بین شخصی )ارقام به درصد(

زياد/ کاماًل خیلی/ زيادکم/ کم خیلی/ اصاًلاعتماد بین شخصی

ميزان رضايت مندی

21/157/4امكانات رفاهی

13/475/9وضع سالمتی خود

7/480/8زندگی خانوادگی

17/957/2شغل

اعتماد بين شخصی نزديک

1/888/4اعضای خانواده

17/549اقوام و خويشان

20/14/44دوستان

اعتماد بين شخصی دور

4/380معلمان

7/372/1اساتيد دانشگاه

11/264/3پزشكان

9/562ورزشكاران

15/255/7پليس راهنمايی

13/455ارتشی  ها

20/951/7نيروی انتظامی

16/151كارگران

15/95/5هنرمندان

27/446/7روحانيت

25/844/7قضات

28/930/7روزنامه نگاران

35/525رانندگان تاكسی

6/4317/2كسبه

58/211/3تجار و بازاريان

74/55/6بنگاه داران
مأخذ: پيمايش ملي ارزش ها و نگرش های ايرانيان،1381 
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طی دوره ی مورد بررسی افزايش  نشان می دهد، اگر چه اين 
افزايش معنی دار نيست. با اين حال شکاف شهری و روستايی 
نسبت به دهه های قبل كاهش يافته است. با استناد به نتايج 
يافته ها، به دليل عدم امکان مقايس��ه ی طولی نمی توان در 
مورد كاهش يا افزايش زمينه ی مش��اركت، رضايت مندی و 
اعتم��اد اجتماعی قضاوت انجام داد. ول��ی آن چه داده ها به 
صورت مقطعی نش��ان می دهد ميزان مش��اركت اجتماعی 
و  اعتماد اجتماعی به ويژه اعتماد بين ش��خصی دور بس��يار 
پايين اس��ت. از آن جا كه مش��اركت و اعتم��اد اجتماعی در 
مباحث توسعه ی اجتماع محور از متغيرهای كليدی و تعيين 
كننده محس��وب می ش��وند، می توان اي��ن دو را مهم ترين 
چالش رويکرد اجتماع محور به توس��عه در اجتماعات محلی 

شناسايی كرد.
از آن ج��ا ك��ه مس��ايل و مش��کالت اجتماعات ش��هري و 
روس��تايي به دليل پيچيدگي و تن��وع آن ايجاب مي كند كه 
برنامه هاي توس��عه در اين زمينه همراه با مشاركت، تقاضا و 
ابتکار س��اكنان اجتماع محلي صورت گيرد كه البته اعتماد 
اجتماعی پيش ش��رط آن محسوب می ش��ود. حکومت هاي 
محل��ي و ملي نيز ب��ه دليل برخورداري از منابع س��اختاري 
در اي��ن زمينه نقش تعيين كنن��ده دارند. چرا كه حکومت ها 
با كاركرد تس��هيل گري قادر هستند بسترهاي الزم را براي 
رشد و گسترش فعاليت های سازمان هاي اجتماع محور مهيا 
ك��رده و آن را ب��ه فرايند پايداری تبدي��ل كنند. در غير اين 
ص��ورت هر نوع ابت��کار و نوآوری توس��ط اجتماع محلي از 
س��وي ساختار غيرمنعطف نظام اداري � اجرايي طرد خواهد 
شد. بدون ترديد آگاهي ساكنين اجتماعات محلي به حقوق 
خود مي تواند آن ها را از يك شهروند منفعل به شهروند فعال 
در مقابله با مسايل خود تبديل كند. تقاضا براي حل مسائل 
توس��ط دولت ملي و حکومت ه��اي محلي، عالوه بر اين كه 
وظاي��ف اضافي زايدی را به دليل تمرك��ز بيش از حد امور 
بر دوش دولت خواهد گذاشت، كارآيي و اثربخشي برنامه ها 
و سياس��ت ها را ني��ز كاهش خواه��د داد. بنابراين به جهت 
محدوديت هاي منابع اساس��ی و ارزشمند، ضروري است كه 
از منابع مختلف و از جمله منابع اجتماعي به منظور توس��عه 
اس��تفاده بهينه صورت گيرد. حركت به اين سو، الزاماتي را 
بر دولت و حکومت هاي محلي به وجود مي آورد كه مي توان 
ب��ه كاهش تصدی گری، واگذاري امور به مردم، نظام اداري 

سالم و كارآمد، برخورداري از حقوق شهروندي و به رسميت 
ش��ناختن آن و فراهم كردن زمينه ی مشاركت فعال و همه 
جانبه مردم اش��اره كرد، و عدم رعايت آن دست يابي به هر 
نوع هدف توس��عه و از جمله ارتق��اي كيفيت زندگي را غير 

ممکن خواهد كرد.
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دكترغالمعليشرزهاي*

شناخت و تحليل پايداري اقالم درآمدي شهرداري هاي كشور1

چكيده:
ــي از قبيل  ــن وظایف نهادهاي عموم ــي از مهم تری ــن منابع مالي یك تأمي
ــهرداري ها به صور مختلف  ــت. هر چند كه منابع مالي ش ــهرداري ها اس ش
قابل حصول است اما همه ی آن ها از خصوصيات درآمدهاي پایدار برخوردار 
ــت كه اواًل این اقالم از یك  ــتلزم آن اس ــتند. پایداري در درآمدها مس نيس
استمرار نسبي برخوردار باشند و ثانيًا حصول این درآمدها شرایط كيفي شهر 
را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. در این مقاله پس از ارائه ی تعاریف 
درآمدهاي فعال و غير فعال، مفاهيم نظري درآمدهاي پایدار مطرح و سپس 
ــي اقالم درآمدي  ــده به بررس ــا به كارگيري اطالعات و آمار جمع آوري ش ب
شهرداري شهرهاي مختلف كشور مي پردازیم. در پایان، اقالم درآمدي پایدار 

و ناپایدار شهرها معرفي و تحليل خواهند شد.
ــكوفایي آن ها و حفظ سالمت و فضاي  ــهرها، ش ــاس اعتالي ش بر این اس

شهري منوط به اتكا به درآمدهاي پایدار شهري است.

ــدار ـ منابع مالي  ــاي پای ــال ـ درآمده ــاي فع كلم�ات كلي�دي: درآمده
شهرداري ها ـ اعتالي فضاهاي شهري

Recognition and Analysis of Countries Municipality 
income items Stability

Abstract
Providing financial resources is one of the most important 
responsibilities of public institutions like municipalities. 
However municipalitiy’s functional resources can be 
provided from different activities, all of them do not have the 
characteristic of being stable. Stability in income first needs 
the items to have a kind of continuity and second providing 
these incomes should not destroy and threat the cities quality 
conditions. In this article representation of active and inactive 
income definitions, represents the theoretical concepts of 
stable income, and then using the gathered statistics and 
information we discuss the items’ income of different cities’ 
municipalities in the country. A the end stable and instable 
income items of cities will be introduced and analyzed. 
So, development of city, their improvement and health of 
urban spaces depend on urban stable incomes.
Keywords: active incomes, stable incomes, municipalities, 
functional resources, urban spaces improvement

1-مقالهحاضرازطرحپژوهشیمصوبپژوهشکدهمطالعاتشهریوروستاییاستخراجشدهاست.
*عضوهیئتعلمیدانشکدهاقتصاددانشگاهتهران
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مقدمه
هر چند شهرنشيني در جهان از سابقه ی دیرینه اي برخوردار 
ــهرهاي نوین عمدتًا متأثر  ــترش ش ــت، اما ایجاد و گس اس
ــد  ــالب صنعتي در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رش از انق
ــكل گيري نظام توليد   ــيوه هاي توليد، ش جمعيت، تنوع در ش
ــبات روابط اجتماعي در  ــاي عمومي و تغيير در مناس كااله
ــد  ــاعدي را براي ایجاد و رش ــده هاي قبل، زمينه ی مس س
شهرها فراهم ساخت. این تحوالت كه با كاهش نرخ مرگ 
ــدي و قطب هاي اقتصادي،  ــر، مهاجرت به مراكز تولي و مي
ــترش بخش  ــاورزي و گس ــدن فعاليت هاي كش صنعتي ش
ــبب وسيع تر شدن و  ــتم همراه بود، س خدمات در قرن بيس
ــهرها گردید. این عوامل حتي سكونت گاه هاي  گسترش ش
ــرار داد و به مرور زمان تعداد  ــتایي را نيز تحت تأثير ق روس
ــتاها به شهرها  ــهرك ها افزایش یافته و روس ــهرها و ش ش
متصل و یا خود به صورت شهرهاي جدید اعالم موجودیت 

نمودند. 
ــيني و افزایش جمعيت  ــترش شهرنش به همراه فرآیند گس
ــات جدید چه در  ــا و خدم ــا براي كااله ــهروندان، تقاض ش
ــي اضافه گردید و  ــي و چه در بخش عموم بخش خصوص
ــهري را بر آن داشت كه  ــهرها و سازمان هاي ش متوليان ش
ــيوه هاي جدید تأمين منابع مالي به  ــي یافتن راه ها و ش در پ
منظور توليد كاالها و خدمات مورد نياز باشند. شهرداري ها، 
ــهري و متوليان نهادهاي  ــوراي ش حكومت هاي محلي، ش
ــورهاي جهان به روش هاي گوناگون سعي  عمومي در كش
نمودند كه از امكانات مالي داخلي و خارجي به منظور ایجاد 
ــهري در جهت ارائه ی خدمات مورد نياز  ــاختارهاي ش زیرس
ــك از دولت هاي  ــتفاده نمایند. دریافت كم ــهروندان اس ش
ــيوه هاي  ــاركت و دیگر ش ــتفاده از اوراق مش ــزي، اس مرك
ــتقراض، دریافت عوارض و ماليات هاي محلي و باالخره  اس
ــن منابع مالي  ــن راه هاي تأمي ــروش خدمات از عمده تری ف

شهرداري ها و حكومت هاي محلي محسوب گردید.
ــهرداري ها و انجمن هاي  ــه ی فعاليت ش ــران تاریخچ در ای
ایالتي قدمتي نزدیك به یكصد سال دارد. رونق نسبي نظام 
ــات زیربنایي  ــوان با ایجاد تأسيس ــهري در ایران را مي ت ش
ــت. این روند با  ــي مرتبط دانس در دهه ی اول 1300 شمس
ــال 1320 تا حدودي دچار  ــروع جنگ جهاني دوم در س ش
ــال هاي بعد و تصویب  ركود و كندي گردید؛ اما تحوالت س

قوانين شهرداري ها در سال 1328 و تحوالت آن در 1331، 
ــهرداري ها را وارد دوره ی  ــف ش ــهري و وظای ــت ش مدیری
ــدید جمعيت  ــد ش ــدي نمود. دهه هاي 40 و50 با رش جدی
همراه گردید و مسایل مربوط به شهر و شهرداري ها اهميت 
ــار نفتي، استفاده از  ــتري یافت. وجود درآمدهاي سرش بيش
ــهروندان در امور  ــاركت ش كمك هاي مردمي و نقش و مش
ــپرد. وقوع انقالب اسالمي و  ــهر را به دست فراموشي س ش
ــيل مهاجران  ــوالت در روابط اجتماعي ـ اقتصادي و س تح
ــهرها، زنگ خطري را براي مدیران شهري  ــتایي به ش روس
ــاخت.  به صدا درآورد و آنان را با چالش هاي جدید مواجه س
شروع جنگ تحميلي در سال هاي اول انقالب و كمبودهاي 
ــد فزاینده ی جمعيت و مهاجرت  ــو و رش اقتصادي از یك س
ــكالت عدیده اي را در برابر شهرداري ها  از سوی دیگر. مش
قرار داد. كاهش كمك هاي وزارت كشور به شهرداري های 
شهرهاي بزرگ و كالن شهرها بر مشكالت آنان افزود. در 
این راستا شهرداري ها به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز 
خود به سمت افزایش نرخ هاي عوارض و ایجاد منابع جدید 
مالي از قبيل درآمد حاصل از عوارض مازاد تراكم و عوارض 
ــده حركت  حذف پاركينگ و افزایش نرخ  خدمات ایجاد ش
نمودند. علي رغم وجود منابع مالي جدید در شهرها و به ویژه 
ــهرها به دليل پایدار نبودن این منابع، شهرداري ها  كالن ش
ــام مالي و بودجه اي خود مواجه  ــكالتي در نظ همواره با مش

گردیده اند.
ــدي  ــالم درآم ــل اق ــي و تحلي ــه بررس ــن مقال ــدف ای ه
ــور با توجه به مفاهيم پایداري درآمدي  ــهرداري هاي كش ش
ــتا پس از ارائه ی مفاهيم نظري پایداري  ــت. در این راس اس
ــالم درآمدهاي پایدار، به  ــخص نمودن ویژگي هاي اق و مش
ــهرهاي منتخب كشور  ــي و تحليل اقالم درآمدي ش بررس

پرداخته و در خاتمه جمع بندي ارائه خواهد شد.

مفاهيم نظري درآمدهاي پایدار و ناپایدار
ــهرداري ها چگونگي و نحوه ی  یكي از مهم ترین مسایل ش
ــه ی كاال و خدمات مورد  ــه منظور ارائ ــن منابع مالي ب تأمي
ــن مالي عبارتند از  ــت. منابع اصلي تأمي ــهروندان اس نياز ش
وجوه حاصله از عوارض، درآمدهاي ناشي از فروش خدمات، 
ــتقراض و كمك هاي دولت. اضافه مي نماید كه بر اساس  اس
ــدام از منابع چهارگانه ی  ــور هر ك قوانين و مقررات هر كش
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ــيمات متعددي را شامل گردد و یا كسب  فوق مي تواند تقس
ــالم زیرمجموعه ی آن ها  ــر كدام از درآمدهاي مزبور و اق ه
ــرایط خاص و با ضوابط قانوني معيني حاصل  ــب ش بر حس
ــوند. نگرش جدید مدیریت شهري در جهان، تنها در  مي ش
ــت  ــترهایي كه بتوان درآمد مورد نياز را به دس پي یافتن بس
ــع درآمدي و یا مطلوب  ــت، بلكه پایدار بودن مناب آورد نيس
ــهرداري هاي  ــت قرار دارند. وضعيت ش ــودن آن در  اولوی ب
ــتثني باشد و نگرش  ــور هم نمي تواند از این قانون مس كش
ــالح منابع موجود  ــه منابع جدید و اص ــتيابي ب حاكم بر دس
ــدار و فاصله گرفتن از  ــمت اتكا به درآمدهاي پای باید به س
درآمدهاي ناپایدار حركت نماید. در تقسيم بندي جدید اقالم 
ــهرداري هاي كشور 7 قلم اساسي و بالغ بر 100  درآمدي ش
ــود دارد كه برخي از آن ها  ــم زیرمجموعه ی درآمدي وج قل
ــدار و برخي ناپایدارند. اما قبل از آن كه بتوان  درآمدهاي پای
ــهرداري هاي  راجع به پایداري یا ناپایداري اقالم درآمدي ش
كشور صحبت نمود، الزم است كه پایه هاي نظري و تعاریف 

درآمدهاي پایدار ارائه گردد.
ــف متعددي از درآمدهاي  ــي متون اقتصادي، تعاری در بررس
ــت. براي اولين بار »Hicks« در اثر  پایدار ارائه گردیده اس
ــرمایه« به بحث پيرامون درآمد  ــمند خود »ارزش و س ارزش
ــس درآمد پایدار،  ــاس تعریف هيك ــدار مي پردازد. بر اس پای
ــت از: »حداكثر درآمد قابل دسترس در یك دوره ی  عبارتس
زماني با تضمين ایجاد همان سطح درآمد در دوره ی آینده با 
فرض محدودیت هاي منابع، نيروي كار، سرمایه هاي توليدي 
ــط بشر و سرمایه هاي طبيعي«. بنابراین درآمد  ارتباط  توس
ــطح توليد دارد كه به انسان و همچنين به  ــتقيمي به س مس

سرمایه هاي طبيعي نيز وابسته است.
ــيك به موضوع پایداري،    در نگرش اقتصاددانان نئوكالس
ــت از حداكثر ميزان مخارج مصرفي در  درآمد پایدار عبارتس
ــش در مخارج مصرفي  ــبب كاه ــك دوره بدون این كه س ی
ــدن با  ــرایط مواجه ش ــي در دوره هاي بعد گردد. در ش واقع
ــول زمان، این  ــر در نرخ بهره در ط ــرات قيمت و تغيي تغيي
ــت. تعریف  ــب ترین تعریف از درآمد پایدار اس تعریف مناس
ــوق قرابت و  ــدار كه با تعریف ف ــري از درآمدهاي پای دیگ
ــدار در نظریه ی قانون  ــي دارد تعریف درآمدهاي پای نزدیك
ــت. به  اختصاص كارآیي زمانِي منابع طبيعي »هتلينگ « اس
ــت یك منبع طبيعي فناپذیر )كاالهاي  اعتقاد هتلينگ، قيم

ــب با نرخ واقعي بهره افزایش  ــت محيطي( باید متناس زیس
یابد. تفسير این نظریه ی و كاربرد آن در نظریه بهره برداري 
ــت جهت برقراري این موضوع  از منابع پایدار، كوششي اس
ــتفاده از منابع  كه چگونه مخارج مصرفي واقعي مبتني بر اس
ــان ثابت بماند. ثابت ماندن مخارج  طبيعي باید در طول زم
ــتلزم نگهداري و حفاظت  مصرفي واقعي در طول زمان مس
از نهاد هاي توليد شامل سرمایه هاي توليد شده توسط بشر، 
ــطح آموزش )سرمایه انساني(  منابع طبيعي، تكنولوژي و س

است.
ــادي درآمدهاي پایدار در یك  ــون و نظریه هاي اقتص در مت
ــد یا  ــر از این كه اقتصاد ملي مدنظر باش ــاد صرف نظ اقتص
ــتقل از مقوله ی توسعه پایدار نيستند و  ــهري، مس اقتصاد ش
ــعه ی پایدار در  ــتلزم وجود توس اصواًل درآمدهاي پایدار مس
ــت از طرف دیگر توسعه ی پایدار در اقتصاد  یك اقتصاد اس
شهري، بستگي بسيار شدید به چگونگي استفاده از امكانات 
ــت از این منابع از قبيل  ــت محيطي و حفاظ و خدمات زیس
استفاده از هوا، آب، فضاي سبز و كليه ی امكانات و فضاهاي 

شهري دارد.
  در یك نگاه كلي مي توان تعاریف و مفاهيم متعددي براي 
ــداري در متون جدید اقتصادي یافت كه به طور مختصر  پای

در زیر به آن ها اشاره مي گردد.
ــه در آن مطلوبيت و  ــت ك ــت پایدار وضعيتي اس وضعي

مصرف در طول زمان رو به كاهش نباشد. 
ــت كه منابع و امكانات )غير  وضعيت پایدار وضعيتي اس
ــان( به نحوي مورد بهره برداري  طبيعي و دست ساز انس

قرار گيرند كه فرصت توليد براي آیندگان حفظ شود. 
ــرمایه هاي  ــت كه ذخایر س ــت پایدار وضعيتي اس وضعي

طبيعي در طول زمان رو به كاهش نباشد. 
ــت كه منابع به نحوي مورد  وضعيت پایدار وضعيتی اس
ــدار از به كارگيري  ــرداري قرار گيرد كه درآمد پای بهره ب

امكانات حفظ شود. 
ــرایط براي  ــت كه حداقل ش وضعيت پایدار وضعيتي اس
ــتم ها با  ــتم ها و توانایي مقابله ی اكوسيس ثبات اكوسيس

شوك ها را در طول زمان فراهم نماید.
همان طوري كه مالحظه مي شود تعاریف متعددي از شرایط 
ــتراك این تعاریف در  پایداري مطرح مي گردد. اما وجوه اش
ــتمرار در افزایش درآمد و  ــت كه اس ــن موضوع نهفته اس ای
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ــده و بهره گيري از امكانات باید با حفظ كيفيت  توليد در آین
ــرایط زندگي مردم همراه شود. بر همين  محيط زیست و ش
ــولو« اقتصاددان معاصر در یك مقاله ی  ــاس »رابرت س اس
برجسته در 1974 حالت پایدار را شرایطي مي داند كه در آن 

معيار مناسبي براي عدالت بين نسلي وجود داشته باشد.
ــاس تحليل فوق و تعاریف ارائه شده، مي توان به این  بر اس
ــيد كه در اقتصاد شهري، درآمدهاي پایدار باید از  نتيجه رس
ــهري  دو خصيصه ی  تداوم پذیري و حفظ كيفي محيط ش
برخوردار باشد. تداوم پذیري بدین مفهوم است كه اقالم 
ــند كه در طول زمان قابل  ــدي باید به گونه اي باش درآم
ــتيابي به آن بتوان برنامه ریزي هاي  اتكا بوده و براي دس
ــن كليه ی اقالم درآمدي كه  ــام داد و بنابرای الزم را انج
ــوك ها، بحران ها، تغيير قوانين  به هر دليل تحت تأثير ش
ــانات اقتصادي قرار مي گيرند قابل اتكا  و مقررات و نوس
ــد. از طرف  ــداري را ندارن ــه ی اول پای ــوده و خصيص نب
ــوند  ــدار باید به گونه اي تعریف ش ــر درآمدهاي پای دیگ
ــهر را به عنوان  ــرایط كيفي ش ــتيابي به آن ها ش كه دس
ــرض تهدید و تخریب قرار ندهد.  یك پدیده زنده در مع
ــودن درآمد  ــالم ب ــي دیگر مطلوب بودن و س ــه عبارت ب
ــت. چنين نگرشي به درآمدهاي شهري  حائز اهميت اس
ــه اقتصاددانان  ــت ك ــي اس در واقع همان نگرش اساس
ــاي ملی تأكيد  ــر آن در اقتصاده ــتم ب در طي قرن بيس

ــد. ورزیده ان
ــه ی  ــورها در زمين ــارب كش ــه ی تج ــات در زمين مطالع
ــد و اصالح آن ها  ــهري جدی ــتيابي به درآمدهاي ش دس
ــب درآمد  همگي بر این موضوع اتفاق نظر دارند كه كس
ــاد كاال و  ــه منظور ایج ــهري ب ــن منابع مالي ش و تأمي
ــه یكي از  ــهروندان، ضمن این ك ــورد نياز ش ــات م خدم
ــت، چنان چه این  ــهري اس ــي هر جامعه ش اهداف اساس
ــي زندگي  ــرایط كيف ــبب كاهش ش ــا س ــه درآمده گون
ــاني )شهرها( را به  ــتگاه هاي انس گردیده و كيفيت زیس
ــه عنوان درآمدهاي پایدار و درآمدهاي  خطر بيندازند، ب

ــالم )مطلوب( تلقي نمي گردند. س
ــردن درآمدها و ایجاد منابع  ــر گونه تالش جهت فعال ك ه
ــتن  مالي جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعني تداوم داش
ــودن آن ها در چهارچوب ضوابط  در طول زمان و مطلوب ب

شهرسازي صورت پذیرد.

بررس�ي اقالم درآمدي ش�هرداري هاي كشور از 
نقطه نظر پایداري

  به منظور بررسي پایداري اقالم درآمدي شهرداري هاي 
ــدار بودن یعني فعال  ــور ابتدا باید به ویژگي  اول پای كش
ــي مطلوب  ــپس خصلت دوم یعن ــه نمود و س بودن توج
ــرار گيرد.  ــي ق ــالم( بودن اقالم درآمدي مورد بررس )س
ــامل شهرهاي  ــتا اقالم درآمدي 45 شهر ش در این راس
ــا 250/000 نفر  ــن 10/000 ت ــي بي ــا جمعيت ــك ب كوچ
ــال هاي 81 ، 82 و 1383  ــراي س ــهرها ب ــا كالن ش ت
ــه طبقه بندي  ــت ك ــد. الزم به ذكر اس ــع آوري گردی جم
ــتورالعمل وزارت  ــهرداري ها مطابق دس اقالم درآمدي ش
كشور از سال 1381 تغيير یافته و سرفصل هاي درآمدي 
ــت. به منظور بررسي  ــرفصل خالصه شده اس در هفت س
ــالم مزبور و  ــه ی اق ــدي، كلي ــودن اقالم درآم ــال ب فع
ــهرداري هاي  ــل آن ها براي تمام ش ــه ی كام زیرمجموع
ــاوت( مورد مطالعه  ــهرها با جمعيت هاي متف منتخب )ش
قرار گرفت. كدهاي هفت گانه ی درآمدي هر كدام داراي 
ــرفصل هستند.  ــتمل بر 16 س چند مجموعه و در كل مش
ــهرداري هاي منتخب نشان داد  بررسي اقالم درآمدي ش
ــرفصل درآمدي شهرداري تنها  كه در هر كدام از 16 س
ــه گونه اي  ــدي عمده وجود دارد؛ ب ــه قلم درآم دو یا س
ــًا رقمي بالغ بر 80 درصد  ــن چند قلم محدود جمع كه ای
ــامل می شود. لذا سایر  ــرفصل را ش كل درآمدهاي آن س
ــهمي كمتر  ــرفصل هاي مربوط كه در مجموع س اقالم س
ــتند كه به عنوان اقالم درآمدي  از 20 درصد را دارا هس
ــده اند. غيرفعال بودن این اقالم بدان  غيرفعال تعریف ش
مفهوم است كه این اقالم درآمدي در دوره ی سه ساله ی 
ــال هاي 81، 82 و 83( توانمندي چنداني در  موردنظر )س
ــته اند و  ــهرداري هاي منتخب نداش ایجاد درآمد براي ش

ــرد. ــرار نمي گي ــه ق ــذا پایداري آن ها چندان مورد توج ل
مرحله ی بعد تفكيك اقالم درآمدي فعال و نيمه فعال از 
ــت. در این مرحله ابتدا سهم هر قلم درآمدي  یكدیگر اس
ــهرداري  مربوطه محاسبه گردید. بر  در كل درآمدهاي ش
ــبه شده ی مذكور  ــاس چنان چه سهم هاي محاس این اس
ــول مربوطه و  ــهم ها در فص ــط همين س بزرگتر از متوس
ــورد نظر فعال و  ــد، قلم درآمدي م ــا باش در كل درآمده
ــبه شده از متوسط  ــهم محاس چنان چه تنها یكي از دو س



فص�لنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
شـــماره 20-   تـابسـتـان 1387

 No.20 Summer 2008
27

ــدي نيمه فعال  ــد آن قلم درآم ــتر باش ــهم بيش همان س
ــودن یا فعال  ــت. با همين روش فعال ب ــده اس تعریف ش

ــت. ــخص گردیده اس ــرفصل كلي نيز مش نبودن 16 س
ــش  ــماره 1 و 2 خالصه ی وضعيت درآمدي ش جدول ش
گروه از شهرهاي )10 تا 25 هزار نفر، 25 تا 50 هزار نفر، 
ــا100 هزار نفر، 100 تا 500 هزار نفر، 500 تا یك  50 ت
ــهرها( را در ارتباط با فعال بودن  ــون نفر و كالن ش ميلي
ــالم زیرمجموعه ی  ــرفصل درآمدي و همچنين اق 16 س
ــان مي دهد. جاهاي خالي در جدول  این 16 فصل را نش
ــور غيرفعال  ــه قلم درآمدي مزب ــان مي دهد ك مزبور نش

ــت. ارزیابي گردیده اس
ــان مي دهد  اطالعات مندرج در این جداول اقالمي را نش
ــته اند نقش  ــال دوره ی مورد مطالعه توانس ــه س كه در س
ــه با  ــهرداري ها البت ــاي ش ــی را در درآمده ــل توجه قاب
ــت كه  ــد. الزم به ذكر اس ــا نماین ــي ایف ــات متفاوت درج
ــهرداري در كسب اقالم درآمدي  درجه ی موفقيت هر ش
ــر قوانين و مقررات  ــر این كه مي تواند تحت تأثي عالوه ب
ــتگي به  ــهرداري ها قرار گيرد، بس ــر عملكرد ش ــم ب حاك
ــدي اجراي  ــهر و همچنين توانمن ــر ش ــرایط خاص ه ش
ــهرداري خواهد داشت. مسایلي از قبيل  قوانين توسط ش
ــعه یافتگي، نسبت و  ــد جمعيت شهري، درجه ی توس رش
ــاز در شهر، درآمد و وضعيت اقتصادي  حجم ساخت و س
ــهر در كسب  ــهروندان و درجه صنعتي بودن ش و مالي ش

ــت. ــيار تأثيرگذار اس ــهري بس درآمدهاي ش
ــاره گردید نكته ی  ــه در صفحات قبل اش ــان  گونه ك هم
ــهرداري ها، صرف نظر از  ــت در درآمدهاي ش ــز اهمي حائ
ــتمرار آن ها در  ــاد درآمد و اس ــالم در ایج ــدي اق توانمن
ــالم بودن  ــي مختلف، مطلوب بودن و س ــاي زمان دوره ه
ــخص  ــودن درآمدها زماني مش ــت. مطلوب ب درآمدهاس
ــبب كاهش  ــورد نظر س ــول درآمد م ــردد كه حص مي گ
شرایط كيفي زندگي در شهر نشده و محيط شهري را در 
ــرض تهدید و تخریب قرار ندهد. و با طرح هاي جامع  مع
ــد. تشخيص پایداري  ــهرها در تعارض نباش و تفصيلي ش
ــي و ضابطه هاي  ــق مبان ــي دقي ــالم درآمدي با بررس اق
ــگاه درآمدهاي مذكور  ــي، درجه ی فعال بودن، جای قانون
ــاختار  در نظریه هاي اقتصادي و تأثير و نقش آن ها در س
ــهر تعيين  ــدي ش ــاي كالب ــي و فض ــادي ـ اجتماع اقتص

ــت. گردیده اس
ــرفصل ها و اقالم درآمدي شهرداري هاي  ــي س در بررس
ــور كه مبتني بر آمار و اطالعات  ــهرهاي منتخب كش ش
ــال هاي 1381 تا 1383 است،  جمع آوري شده ی بين س
ــهرداري ها در شهرها  اقالم فعال و نيمه فعال درآمدي ش
ــخص شده اند. خالصه ی  ــهرها مش به تفكيك جمعيت ش
ــودن و همچنين پایدار  ــج حاصله در ارتباط با فعال ب نتای

ــرح زیر خالصه مي گردد. بودن اقالم درآمدي به ش
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غيرفعال 

1ـ اقالم زیرمجموعه سرفصل  وصولي توسط سایر مؤسسات 
تقریبًا در كليه ی شهرها در گروه هاي جمعيتي مختلف نيمه 
ــده اند. عوارض حاصله از مصرف كاالهایي  فعال ارزیابي ش
ــن و... عمدتًا به صورت ماليات  ــل گاز، برق، آب ، تلف از قبي
ــمول  بر مصرف یا فروش كاال تلقي مي گردد. كاالهاي مش
ــهروندان و  ــط ش ــن عوارض به دليل مصرف روزانه توس ای
ــش قيمتي تقاضاي پایيني  ــتن جانشين مناسب از كش نداش
ــتند. فعال نمودن این قلم به دالیل سياسي و  برخوردار هس
اقتصادي چندان آسان نيست، هرچند كه با گسترش شهرها 
ــالم مزبور به طور طبيعي  ــين، اق و افزایش جمعيت شهرنش
ــه موقع عوارض دریافتي  ــش مي یابند. عدم پرداخت ب افزای
ــهرداري ها، درجه ی فعال  ــط دستگاه هاي اجرایي به ش توس
ــازمان ها و  ــودن این اقالم را كاهش مي دهد و لذا اجبار س ب
ــتگاه ها به پرداخت به موقع عوارض و دریافت مطالبات  دس
توسط شهرداري ها به فعال شدن این اقالم كمك مي نماید. 
ــط  ــرفصل درآمدي وصولي توس ــه ی س ــالم زیرمجموع اق
ــات، اقالم درآمدي پایدار براي شهرداري ها به  سایر مؤسس
حساب مي آیند. درآمدهاي حاصله از عوارض وصولي توسط 
ــتمرار، همواره درآمدي را براي  ــایر مؤسسات به دليل اس س
ــت. حتي در زماني كه  ــهرداري ها به همراه خواهند داش ش
ــش قيمتي  قيمت این خدمات افزایش یابد، پایين بودن كش
ــش ارزش كل مصرف آن ها نمي گردد. لذا  آن ها باعث كاه
ــد. مضافًا  ــهرداري ها از این اقالم كاهش نمي یاب ــهم ش س
ــرق، تلفن و  ــرف آب، گاز، ب ــه وجود عوارض بر مص این ك
استفاده از مسافرت هاي هوایي و افزایش نرخ عوارض سبب 
ــز( گردیده كه این امر  ــش مصرف آن ها )هر چند ناچي كاه
ــت محيطي  ــبب كاهش آلودگي هاي زیس به نوبه ی خود س
ــتمر براي  ــود. لذا این عوارض ضمن ایجاد درآمد مس مي ش
ــا و خدمات  ــت صرفه جویي در كااله ــهرداري ها در جه ش
ــت تأثير مي گذارند. در  ــور، در حفظ كيفيت محيط زیس مزب
ــالم و مطلوب و پایدار  ــوارض یك درآمد س ــوع این ع مجم

ارزیابي می شوند. 
2ـ اقالم سرفصل عوارض بر ساختمان ها و اراضي مشتمل 
ــهر، عوارض بر پروانه هاي ساختماني،  ــطح ش بر عوارض س
ــتر شهرهاي كشور فعال  عوارض بر مازاد تراكم و... در بيش
ــت. اما كليه ی اقالم این سرفصل از یك  ارزیابي گردیده اس

ــراي مثال در كليه ی  ــتند. ب درجه فعال بودن برخوردار نيس
شهرها قلم عوارض بر پروانه هاي ساختماني عامل اصلي در 
فعال بودن این سرفصل است. این در حالي است كه عوارض 
ــهرها و شهرهاي بزرگ و اقالم  مازاد بر تراكم در كالن ش
ــهرها فعال هستند.  عوارض تفكيك اراضي تنها در كالن ش
ــهرهاي بزرگ، معلول افزایش  فعال بودن این دو قلم در ش
ــكن و در نتيجه سبب افزایش عوارض مازاد  تقاضا براي مس
ــاخت و ساز بيشتر و تفكيك اراضي براي  بر تراكم جهت س
ــت. از طرف دیگر نيمه  ــتر براي ایجاد بناس ایجاد زمين بيش
ــهرهاي كوچك  فعال یا غيرفعال بودن عوارض مزبور در ش
و متوسط تحت تأثير ساختار اقتصادي این شهرهاست. عدم 
ــبي در این شهرها  ــعه یافتگي، پایين بودن تقاضاي نس توس
نسبت به شهرهاي بزرگ، كالن شهرها و مقوله ی مهاجرت 
از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ سبب شده كه عوارض 
مازاد بر تراكم و عوارض تفكيك اراضي در شهرهاي مزبور 
ــدن این اقالم در شهرهاي  ــند. فعال تر ش چندان فعال نباش
ــهرهاي متوسط و كوچك  بزرگ و فعال نمودن آن ها در ش
ــوان در دو عنصر، یكي در تغيير نرخ عوارض و تغيير  را مي ت
ــو و دیگري در رشد و توسعه ی  در پایه ی مالياتي از یك س
شهر در بلندمدت دانست. هرچند قلم هاي درآمدي عوارض 
بر مازاد تراكم و عوارض تفكيك اراضي در شهرهاي بزرگ 
ــت، اما از دید و نگرش پایداري اقالم، درآمد پایدار  فعال اس
ــهرداري ها به منظور  ــالم و مطلوب( نيست. چنان چه ش )س
ــند، راهي جز  ــن منابع مالي، به اقالم مزبور متكی باش تأمي
پذیرش تخریب فضاي شهري و خارج شدن از ضوابط یك 
ــت. تجربه ی ساليان اخير مؤید  ــهر سالم را نخواهند داش ش
این امر است. قلم درآمدي عوارض بر پروانه هاي ساختماني 
ــانات در فعاليت هاي بخش  هرچند مي تواند تحت تأثير نوس
ــاظ وجود یك  ــه طور كلي به لح ــرار گيرد، اما ب ــكن ق مس
ــهرها از استمرار برخوردار  تقاضاي مؤثر براي مسكن در ش
است و در صورت حفظ كليه ی ضوابط شهرسازي، این قلم 

درآمدي یك درآمد پایدار ارزیابي مي گردد.
ــامل عوارض  ــات و حمل و نقل ش ــر ارتباط ــوارض ب 3ـ ع
ــيكلت عوارض بليط  ــاليانه ی موتور س ــماره گذاري س بر ش
مسافرت و باربري، عوارض صدور پروانه ی تاكسي راني و... 
ــده اند، با توجه به ماهيت اقالم  اقالمي نيمه فعال ارزیابي ش
ــرفصل و غيرمستمر بودن برخي از آن ها در  درآمدي این س
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ساليان متمادي چندان پایدار به نظر نمي رسند.
ــه در بيشتر شهرها  ــب و پيش 4ـ عوارض بر پروانه هاي كس
به صورت نيمه فعال و یا غيرفعال است. عوارض بر توليد و 
ــهرهاي متوسط، بزرگ و كالن شهرها اقالمي  فروش در ش
فعال هستند. این امر حاكي از آن است كه در شهرهاي بزرگ 
ــعت واحدهاي تجاري، صنعتي و خدماتي، این  به علت وس
قلم درآمدي توانسته به صورت یك درآمد مؤثر خود را نشان 
دهد و انتظار مي رود كه در آینده نيز این منبع درآمد بتواند از 
اهميت بيشتري در ميان سایر اقالم درآمدي برخوردار شود. 
ــر اماكن عمومي به دليل  ــوارض بر قراردادها و عوارض ب ع
ــودن نرخ و ضریب مالياتي داراي چندان اهميتي در  پایين ب
درآمد شهرداري ها نيستند. از ميان اقالم سرفصل درآمدي، 
ــروش خدماتي تنها قلم  ــب و ف عوارض بر پروانه هاي كس
درآمدي عوارض بر توليد یا فروش محصوالت توليدي یك 
درآمد پایدار است. این منبع درآمدي با گسترش و توسعه ی 
ــه البته وضع و اخذ  ــهر افزایش خواهد یافت ك اقتصادي ش
ــهر نخواهد  ــي براي ش این عوارض آثار منفي و زیان بخش

داشت.
5ـ وصولي توسط شهرداري و سایر مؤسسات شامل اقالمي 
ــوارض یك درصد  ــت كه مهم ترین آن ها عبارتند از: ع اس
ــوارض حذف پاركينگ و  ــازي، ع كارخانجات، عوارض نوس
عوارض ساالنه ی خودرو. این اقالم در بيشتر شهرداري هاي 
ــا غيرفعال ارزیابي  ــورت نيمه فعال و ی ــورد مطالعه به ص م
ــي این است كه  ــده اند. نكته ی حائز اهميت در این بررس ش
عوارض نوسازي داراي سهم بسيار كمي در كل درآمدهاي 
ــهم از 3 درصد كل  ــت. این س ــهرداري هاي منتخب اس ش
ــت كه سهم این قلم  درآمد تجاوز نمي كند. این در حالي اس
در كشورهاي دیگر به عنوان ماليات بر دارایي از شهرونداني 
كه داراي زمين یا ساختمان در شهرها هستند اخذ مي گردد. 
این رقم بسيار باالست، به طوري كه یكي از منابع عمده ی 
ــا تغيير در پایه ی مالياتي و  ــاب مي آید. ب تأمين مالي به حس
منطقي نمودن قيمت هاي زمين و امالك كه مبناي محاسبه 
قرار مي گيرد، شهرداري ها از یك منبع توانمند مالي برخوردار 
خواهند شد. ماهيت این منبع درآمدي حكایت از پایداري آن 
ــبات انجام شده نشان مي دهد كه سهم  دارد. هرچند محاس
ــهرداري ها كوچك  ــم درآمدي در كل درآمدهاي ش این قل
ــتمرار پذیري و  ــت؛ اما این عوارض به لحاظ خصلت اس اس

دایمي بودن از یك سو و مطلوب و سالم بودن از سوی دیگر 
ــمار می رود. گفتني است كه عوارض  یك درآمد پایدار به ش
ــازي به كليه ی اراضي شهري و كاربري هاي مختلف و  نوس
ــكوني، اداري و تجاري اصابت مي نماید.  ساختمان هاي مس
ــادي و رخدادهاي اجتماعي و  ــانات اقتص به طوري كه نوس
ــهرها باعث حذف این درآمد نخواهد  تغييرات اساسي در ش
ــرخ مالياتي در  ــن پایه ی مالياتي و ن ــد. بازنگري در تعيي ش
ــوب اصالح نظام مالياتي مي تواند یك درآمد فعال و  چهارچ

پایدار را براي شهرداري ها به ارمغان آورد.
ــًا به صورت غيرفعال و نيمه  عوارض حذف پاركينگ عمدت
ــدي در كل  ــن قلم درآم ــهم ای ــت. هرچند كه س فعال اس
درآمدها در شهرهاي بزرگ به علت محدودیت هاي فضاي 
ــهرهاي كوچك بيشتر است، اما از  ــهري در مقایسه با ش ش
ــالم بودن، یك درآمد ناپایدار است. این  جهت مطلوب یا س
درآمد كه نتيجه ی عدم توجه كافي شهرداري ها به مقوله ی 
ــبب شده  ــد، س پاركينگ و نگرش درآمدزایي به آن مي باش
ــت كه حذف پاركينگ در شهرهاي كشور و به خصوص  اس
ــم ایجاد درآمد  ــزرگ افزایش یابد و علي رغ ــهرهاي ب در ش
ــاي اجتماعي قابل  ــل، هزینه ه ــهرداري ها، در عم براي ش
مالحظه اي را بر سيستم حمل و نقل شهري و شهروندان بر 
جاي گذارد. بنابراین این منبع درآمدي فاقد خصلت پایداري 
ــهرداري ها باید اتكای خود بر  ــت و لذا ش ــالم بودن( اس )س
ــش داده و از آن نه به عنوان یك منبع  این عوارض را كاه
ایجاد درآمد بلكه به عنوان یك عامل بازدارنده جهت حذف 
ــتفاده نمایند. عوارض ساالنه ی خودرو به علت  پاركينگ اس
ــن بودن نرخ آن، نيمه فعال اما یك درآمد پایدار ارزیابي  پایي
ــي از این موضوع  ــردد. مطلوب بودن این عوارض ناش مي گ
ــهري از خدمات ایجاد شده ی  ــایل نقليه ی ش است كه وس
ــهري از قبيل خيابان ها و پل ها استفاده مي نمایند و براي  ش
این نوع استفاده باید وجوهي را پرداخت نمایند. مضافًا این كه 
آلودگي هاي حاصله ی ناشي از تردد وسایل نقليه ی موتوري 
ــاخته و زیان هاي جنبي فراواني را  ــهر را آلوده س فضاي ش
ــن هزینه ها از طریق  ــاد مي نمایند. لذا جبران نمودن ای ایج
ــه اقتصادي و منطقي  ــاالنه كاماًل توجي پرداخت عوارض س
ــه مي تواند به فعال  ــالي این عوارض ضمن این ك دارد. اعت
ــدن این قلم درآمدي كمك نماید شهرداري ها را از یك  ش

منبع درآمدي پایدار منتفع مي سازد.
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6ـ اقالم سرفصل هاي درآمدهاي حاصله از فروش خدمات 
و درآمد تأسيسات شهرداري  داراي طيف وسيعي از نقطه نظر 
فعال یا غيرفعال بودن هستند. غالب درآمد حاصله از ارائه ی 
این خدمات توسط شهرداري ها در رقابت با بخش خصوصي 
ــت؛ اما به هر حال این فعاليت ها مستمر بوده و عالوه بر  اس
ــهرداري ها در راستاي خدمات رساني به  ایجاد درآمد براي ش
ــن درآمدهاي پایدار تلقي  ــهروندان نيز قرار دارد و بنابرای ش

مي گردند.
ــامل  ــهرداري ش ــاي حاصل از وجوه و اموال ش 7ـ درآمده
ــپرده هاي شهرداري، درآمد حاصل  درآمد حاصل از وجوه س
ــتند.  ــش عمومي و خصوصي هس ــرمایه گذاري در بخ از س
ــرفصل براي بيشتر شهرهاي منتخب، اقالمي  اقالم این س
غيرفعال هستند. با توجه به نگرش كمرنگ مدیریت شهري 
ــرمایه گذاري در بخش هاي مختلف و عدم وجود یك  به س
ــهرداري ها،  ــرمایه گذاري در ش تفكر نظام مند در ارتباط با س
ــت. سرمایه گذاري در بخش  این منبع درآمدي غيرفعال اس
ــهرها وجود دارد كه آن هم داراي  عمومي تنها در كالن ش
ــهرداري ها به عنوان  ــت. اصواًل ش ــيار اندكي اس ــهم بس س
نهادهاي عمومي كه مسؤول توليد و ارائه ی خدمات عمومي 
هستند، باید در بخش هاي عمومي سرمایه گذاري هاي الزم 
را انجام دهند. هر چند كه سهم این سرمایه گذاري ها پایين 
ــمار  ــت، اما به لحاظ ماهيت، خود یك درآمد پایدار به ش اس

می رود.
ــهرداري و همچنين  ــرفصل درآمد حاصل از اموال ش 8ـ س
ــد مال االجاره ی  ــه ی آن مانن ــالم زیرمجموع ــي از اق برخ
ساختمان و تأسيسات و درآمد حاصل از كرایه ی ماشين آالت 
و وسایط نقليه است. فعال بودن درآمد حاصل از پاركينگ در 
كالن شهرها متأثر از تقاضاي قابل مالحظه براي پاركينگ 
ــر و گماردن  ــب پاركومت ــذا با نص ــت و ل ــن شهرهاس در ای
ــتمر را براي شهرهاي بزرگ  پاركبان مي توان درآمدي مس
ایجاد نمود. این منبع درآمدي به دالیلي چند از اقالم پایدار 
ــترش روزافزون تعداد وسایط نقليه و  ــت. با توجه به گس اس
ــهري، این قلم درآمدي از اهميت و  محدودیت هاي تردد ش
ــتري در آینده برخوردار خواهد بود. وجود این  ــتمرار بيش اس
ــبب مي گردد كه فضاهاي شهري جهت پاركينگ  درآمد س
ــوند.  از حالت مجاني خارج و به ارزش واقعي خود نزدیك ش
ــبب می شود تا  وجود پاركومترها و پاركبانان ضمن این كه س

ــردد، تا حدودي باعث  ــهرداري ها ایجاد گ درآمدي براي ش
ــًا این كه هزینه ی پارك  ــد. مضاف كاهش ترافيك خواهد ش
ــهر مي تواند شهروندان را  نمودن خودروها در خيابان هاي ش
ــایط نقليه ی عمومي ترغيب نماید كه این  به استفاده از وس
ــهري در كاهش آلودگي  امر ضمن بهبود كيفيت ترافيك ش

هوا نيز مؤثر است.
ــازمان هاي دولتي براي  ــاي اعطایي دولت و س 9ـ كمك ه
شهرهاي كوچك و متوسط، یك قلم درآمدي فعال و براي 
شهرهاي بزرگ و كالن شهرها در دوره ی سه ساله ی مورد 
بررسي )83ـ81( غيرفعال است. علت غيرفعال بودن این قلم 
درآمدي در شهرهاي بزرگ و شهرها مربوط به تغيير نگرش 
وزارت كشور در زمينه ی اعطاي كمك هاي مالي و اصرار به 
خودكفایي شهرداري هاست. هر چند كه دولت در مواردي به 
ویژه در طرح هاي حمل و نقل شهري اقدام به اعطای كمك 
به شهرهاي بزرگ و كالن شهرها مي نماید اما نگرش كلي 
ــمت و سوي استقالل مالي شهرداري ها است.  حركت به س
به طور كلي شهرداري ها خود قادر به تغيير این قلم درآمدي 
نيستند و فعال شدن آن منوط به نظر وزارت كشور و دولت 
ــت. به هر حال این منبع درآمدي را نمي توان یك درآمد  اس
پایدار دانست. هر چند كه شهرهاي كوچك و توسعه نيافته 
ــتفاده مي نمایند، اما با توسعه ی این  از كمك هاي دولت اس
ــهرها، افزایش جمعيت و گسترش فعاليت هاي اقتصادي  ش
ــزان كمك هاي مالي دولت كاهش خواهد یافت.  در آنها مي
ــن منبع درآمدي از  ــده ای ــاس مطالب ارائه ش بنابراین براس
ــتمرارپذیري در بلندمدت برخوردار نيست و یك  خصلت اس

درآمد پایدار تلقي نمي گردد.
ــي یا به موجب قانون به  ــي كه به طور اتفاق 10ـ دارایي های
شهرداري ها تعلق مي گيرد، شامل اقالمي از جمله حق امتياز 
تاكسي، درآمد حاصل از تغيير كاربري ها، جریمه ی كميسيون 
ــاختماني شهري و غرامت  ماده ی 100 و جرایم تخلفات س
ــيون ماده ی 100 و  ــت. دو قلم درآمدي جریمه ی كميس اس
ــهرها فعال و  ــد حاصل از تغيير كاربري ها، در كالن ش درآم
ــتند. دو قلم فوق علي رغم  ــهرها نيمه  فعال هس در سایر ش
ــه اقالم درآمدي  ــهم قابل مالحظه، به هيچ وج ــتن س داش
ــاالنه ی این اقالم در  ــمار نمی روند. افزایش س ــدار به ش پای
نظام مالي شهرداري ها نشان گر وضعيت بيمارگونه اي است 
ــهري را با  كه در یك دوران نه چندان بلندمدت، مدیریت ش
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بحران مواجه خواهد كرد و براي شهروندان خطرات فراواني 
ــود كه درآمدهاي  ــت. باید دقت نم را به همراه خواهد داش
پایدار زماني محقق خواهند شد كه منافع شهر و شهروندان 
با چگونگي تأمين منابع مالي و هزینه هاي عمراني و جاري 
ــهرداري ها در دو سوي مخالف هم قرار نگيرند. متأسفانه  ش
ــي از قبيل جرایم  ــور به درآمدهای ــهرداري هاي كش نگاه ش
ــاده ی 100 و درآمدهاي  ــيون م ــات، جریمه ی كميس تخلف
ــا به جاي یك نگرش بازدارندگي  حاصله از تغيير كاربري ه
ــت كه در این صورت باید انتظار آینده ی  یك نگاه مالي اس
پر مخاطره اي را در فراسوي شهرها داشت. بنابراین اتكا به 
ــت و  این اقالم درآمدي فاقد توجيه اقتصاديـ  اجتماعي اس

مدیریت شهري باید از اتكا به این درآمدها پرهيز نماید.
ــور و وام  ــع درآمدي وام دریافتي از وزارت كش 11ـ دو منب
ــاي دریافتي را  ــرفصل وام ه ــي از بانك ها، اقالم س دریافت
ــكيل مي دهند. اقالم درآمدي این سرفصل در شهرهاي  تش
مختلف از درجات متفاوتي در ارتباط با فعال بودن یا نبودن 
ــور در دوره ی سه  برخوردارند. قلم وام دریافتي از وزارت كش
ــاله ی مورد مطالعه تنها در شهرهاي بسيار كوچك فعال  س
ــت. غيرفعال بودن وام  ــایر شهرها غيرفعال بوده اس و در س
ــت در زمينه ی  ــور معلول تفكر دول ــي از وزارت كش دریافت
ــهرداري ها و غيرفعال بودن وام دریافتي  ــتقالل مالي ش اس
ــي هاي پيچيده ی  ــي نتيجه ی وجود بوروكراس از نظام بانك
ــتفاده از  ــهرداري ها به مقوله ی اس نظام بانكي و نگرش ش
ــو و جهت گيري هاي بانك ها به  تسهيالت بانكي از یك س
ــمت اختصاص بيشتر منابع مالي به سازمان ها و نهادهاي  س
خصوصي و تخصيص كمتر تسهيالت به نهاد هاي عمومي 
ــهرداري ها از سوی دیگر است. با توجه به این كه  از جمله ش
ــهرداري ها  ــهيالت بانكي به ش مقررات حاكم بر اعطاي تس
ــته و شهرداري ها هم به دالیل عدم توجه  جنبه ی ملي داش
ــهرداري ها و  ــز عدم توانایي ش ــتقراض و ني به مقوله ی اس
ــهرها در تغيير قوانين و مقررات بانكي به نظر  ــوراهاي ش ش
ــوان به عنوان یك قلم  ــد كه این قلم درآمدي را بت نمي رس

درآمدي پایدار معرفي نمود.
ــهرها  12ـ اقالم فروش اموال غيرمنقول عمدتًا در كالن ش
ــهرها  ــت كه در كالن ش ــت. علت این امر این اس فعال اس
ــودن اموال  ــهرداري ها و دارا ب ــل توانمندي هاي ش ــه دلي ب
ــاختمان  ــهري و س ــول متعدد از قبيل زمين هاي ش غيرمنق

ــد پایداري قلم  ــتند. از دی ــات این اقالم فعال هس و تأسيس
درآمدي فروش اموال غيرمنقول باید اشاره نمود كه فروش 
اموال غيرمنقول شهرداري ها داراي محدودیت هایي است و 
ــعت  درآمد حاصله از فروش این اموال با توجه به حریم وس
ــهر محدود خواهد بود و نمي توان براي ساليان متوالي به  ش
ــودن درآمدهاي حاصله از  ــتمر ب آن تكيه نمود. لذا غيرمس
ــروش اموال غيرمنقول، آن را به یك قلم درآمدي ناپایدار  ف

تبدیل نموده است.

جمع بندي
ــف نهادهاي  ــي از مهم ترین وظای ــي یك ــن منابع مال تأمي
ــه منابع مالي  ــت. هرچند ك ــد شهرداري هاس ــي مانن عموم
ــهرداري ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه ی  ش
ــتند.  ــاي پایدار برخوردار نيس ــا از خصوصيات درآمده آن ه
ــه اواًل این اقالم  ــت ك ــتلزم آن اس پایداري در درآمدها مس
ــند و ثانيًا دست یابي به  ــتمرار نسبي برخوردار باش از یك اس
ــرایط كيفي شهر را در معرض تهدید و  این درآمدها نباید ش
تخریب قرار دهد. بر این اساس و به منظور بررسي پایداري 
ــتفاده از آمار و اطالعات  ــهرداري كشور با اس درآمدهاي ش
ــتمل بر شهرهاي  ــهرهاي كشور مش درآمدي تعدادي از ش
كوچك، متوسط، بزرگ و كالن شهرها، ضمن بررسي فعال 
ــورد مطالعه قرار گرفت.  ــودن و یا نبودن، پایداري آن ها م ب

نتایج حاصله از این تحقيق حاكي از آن است كه:
ــرفصل وصولي توسط سایر  هرچند كه اقالم زیرمجموعه س
ــهرهاي منتخب نيمه فعال  ــات، تقریبًا در كليه ی ش مؤسس
ارزیابي شده اند، اما به لحاظ ویژگي هاي این كاالها از قبيل 
نداشتن جانشين مناسب و مصرف روزانه توسط شهروندان، 

قابليت  فعال شدن و همچنين پایدار شدن را دارند.
ــاختمان ها و  ــرفصل عوارض بر س اقالم زیر مجموعه ی س
اراضي مشتمل بر عوارض سطح شهر، عوارض بر پروانه هاي 
ــاختماني، عوارض بر مازاد تراكم و ... در بيشتر شهرهاي  س
ــي مي گردند. هرچند  ــور با درجات متفاوتي فعال ارزیاب كش
ــم و عوارض تفكيك  ــالم درآمدي عوارض بر مازاد تراك اق
ــتند، اما با توجه به  ــهرهاي بزرگ و فعال هس اراضي در ش
ــوند و  ــوب نمي  ش ــت خود، اقالم درآمدي پایدار محس ماهي
ــهرداري ها براي حفظ سالمت و جلوگيري از تخریب  لذا ش

فضاي شهري باید از اتكا به این اقالم پرهيز نمایند.
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ــب و پيشه در بيشتر شهرها نيمه  عوارض بر پروانه هاي كس
ــرفصل  ــتند. از ميان اقالم، این س ــال و یا غيرفعال هس فع
ــروش خدمات  ــب و ف ــدي عوارض بر پروانه هاي كس درآم
ــترش و  درآمد پایدار تلقي مي گردد. این منبع درآمدي با گس
ــهر افزایش خواهد یافت. وضع و اخذ  توسعه ی اقتصادي ش
ــهر نخواهد  ــي براي ش این عوارض، آثار منفي و زیان بخش

داشت .
ــازي از اقالم زیر مجموعه ی سرفصل وصولي  عوارض نوس
ــط شهرداري  و سایر مؤسسات است. این قلم در بيشتر  توس
شهرهاي كشور به صورت نيمه فعال و غيرفعال ارزیابي شده 
ــت. ماهيت این قلم درآمدي حكایت از پایداري آن دارد.  اس
هرچند سهم این قلم در درآمدهاي شهرداري ها ناچيز است، 
ــتمرارپذیري و مطلوب  ــا این عوارض به علت خصلت اس ام
ــالم( بودن یك درآمد پایدار به شمار می آید. بازنگري در  )س
ــي در چهارچوب اصالح  ــن پایه ی مالياتي و نرخ ماليات تعيي
نظام مالياتي شهرداري ها این قلم مي تواند یك درآمد فعال 

و پایدار را براي شهرداري ها به ارمغان آورد.
ــگ، درآمد حاصل از  ــوارض حذف پاركين اقالم درآمدي ع
ــيون ماده ی 100 و جرایم  تغيير كاربري ها، جریمه ی كميس
ــهري و غرامت از اقالمي هستند كه  تخلفات ساختماني ش
صرف نظر از فعال بودن یا فعال نبودن، از اقالم درآمد پایدار 
ــوب نمی گردند. شهرداري ها باید از این عوارض، تنها  محس
به عنوان عوامل بازدارنده استفاده نموده و اتكای مالي خود 

بر این اقالم را كاهش دهند.
ــهري در شهرهاي بزرگ، فعال  درآمد حاصل از پاركينگ ش
و از اقالم درآمدهاي پایدار است. نصب پاركومتر و گماردن 
ــه وضعيت عبور و  ــامان دادن ب ــان مي تواند ضمن س پاركب
ــهري به ارزش  ــهري و نزدیك نمودن فضاهاي ش مرور ش
واقعي خود درآمد مستمري را براي شهرداري به وجود آورد. 
ــهرداري كوچك از آن یك  ــد كمك هاي دولت به ش هرچن
ــهرهاي  ــا این قلم درآمدي براي ش ــاخته ام درآمد فعال س
ــور مبني بر خودكفا شدن  بزرگ به دليل نگرش وزارت كش

شهرداري ها یك منبع درآمدي ناپایدار تلقي مي گردد.
ــور و بانك ها چندان فعال  ــالم درآمدي وام از وزارت كش اق
نيستند. با توجه به نگرش وزارت كشور در زمينه ی استقالل 
ــهرداري ها و عدم تمایل بانك هاي كشور به ارائه ی  مالي ش
ــدان پایدار به نظر  ــه نهادهاي عمومي این دو قلم چن وام ب

ــول عمدتًا در كالن  ــند. اقالم فروش اموال غيرمنق نمي رس
ــهرها فعال است. فروش زمين هاي شهري و ساختمان و  ش
تأسيسات هرچند درآمد قابل مالحظه اي را براي شهرداري ها 
ایجاد مي كند، اما به دليل این كه این اقالم درآمدي به علت 
ــهري داراي استمرار است به عنوان یك  محدودیت هاي ش

قلم درآمدي ناپایدار تلقي مي گردد. 
ــه عنوان یك نهاد  ــهرداري ها ب در یك جمع بندي كلي، ش
ــهرها را به  ــت و اداره ی ش ــؤوليت مدیری ــي كه مس عموم
ــعي در  ــت تأمين منابع مالي خود باید س ــده دارد در جه عه
ــدار نموده و از  ــه درآمدهاي ناپای ــردن اتكای خود ب ــم ك ك
ــدار در درآمدهاي خود  ــهم درآمدهاي پای طریق افزایش س
ــهروندان مبادرت  ــه ی كاالها و خدمات مورد نياز ش به ارائ
ــا چالش هاي  ــدت ب ــورت در بلندم ــن ص ــر ای ورزد. در غي
ــد بود و فضاي  ــهري مواجه خواه عدیده اي در مدیریت ش
ــد. ــيب فراواني خواهد ش ــهر دچار تخریب و آس  كالبدي ش
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چکیده:
مد یریت پس��ماند های ش��هری یکی از موضوع های مسأله ساز د ر مد یریت 
شهری است. این مقاله سعی د ارد با بررسی و استفاد ه از چارچوب های نظری 
و تجربی برنامه ریزی و مد یریت پس��ماند های ش��هری د ر کشورهای موفق 
د ر ای��ن امر و همچنین بررس��ی و ارزیابی نتیج��ه ی مطالعات د ر خصوص 
عناصر کاربرد ی و یافتن مش��کالت و عوامل د رون��ی و بیرونی برنامه ریزی 
و مد یریت سیس��تم پسماند های ش��هری د ر ایران و مطالعه مورد ی )استان 
گلس��تان( د ر راستای اهد اف طرح پژوهش، با به کارگیری روش توصیفی و 
تحلیلی، پیش��نهاد ات و راهکارهای اساسی و مد یریتی برای بهبود شرایط و 
بهینه سازی سیستم مد یریت پس��ماند های شهری ارائه نماید که د ر صورت 
اعمال، تأثیری اساس��ی د ر حفظ محیط زیس��ت شهرها خواهد د اشت. نتایج 
پژوه��ش حاضر نش��ان می د هد ک��ه ایج��اد مد یریت یکپارچه ی پس��ماند، 
واگ��ذاری تد ریجی اجرای برخی از عناصر موظف مد یریت پس��ماند از جمله 
بازیافت پس��ماند، جمع آوری، حمل ونق��ل و... به بخش عمومی و خصوصی، 
مد یریت و نظارت ش��هرد اری ها بر امور پس��ماند، جلب مش��ارکت مرد م د ر 
اجرای برنامه های مد یریت پسماند خصوصًا امر بازیافت، ارتباط سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی مرتبط با آموزش عمومی و ارائه ی آموزش های مختلف 
و فرهنگ سازی توس��ط شهرد اری ها برای ساماند هی مد یریت پسماند های 

شهری الزامی و جزو راهکارهای اساسی است.

واژگان کلیدی:  
مد یریت پس��ماند، عناصر موظف و پش��تیبان، پیامد ها، اهد اف کالن و خرد، 

راهکارها و پیشنهاد ات.

ارزیابی مدیریت پسماندهای شهری
)نمونه ی موردی: استان گلستان(

Evaluation of Urban Waste Management Case 
Study: Golestan Province

Abstract
Management of urban waste is one of the subjects in 
the urban management. This article wants to represent a 
recommendation and a way to improve the urban waste 
management system of Golestan province, using the practical 
and theoretical planning of urban waste management in 
successful countries in this case, and evaluate the studies 
result for practical elements and find the problems and 
internal and external factors in planning and management of 
urban waste system in Iran and case study for the research 
goal, that if happen has a great effect on cities environment. 
The result of research shows waste enbloc management 
creation, independent organizing of urban waste 
management, giving some elements of waste management 
to public and private sections such as waste recycle, 
collection, transportation,… municipality’s management  
and observation over waste, attracting people in waste 
management programs, relation of organizations and public 
instruction, and attracting people in waste management and 
especially recycling, providing different instructions making 
etiquettes to organize waste management by municipalities 
are essential and practical ways.    

مریم عباسوند*

* مدیر گروه مدیریت شهری پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
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1ـ مقدمه:
ــترش شهرها و به تبع آن افزایش فعالیت های شهری  با گس
ــر زیادی مواد زاید جامد در جوامع  و افزایش مصرف، مقادی
شهری تولید می گردد. بنابر این انجام مدیریت و برنامه ریزی 
ــهری که زیر مجموعه ي  ــامان دهی پسماندهای ش برای س
ــروری و  ــردد، امری ض ــوب می گ ــهری محس مدیریت ش
اجتناب ناپذیر است. بررسی وضع موجود مدیریت پسماندها، 
ــزی و مدیریت صحیح در این زمینه تأکید  بر لزوم برنامه ری
می نماید و مدیران شهری به دنبال یافتن راه حل های بهینه 
ــهری از  ــکالت موجود مدیریت ش برای اصالح امور و مش
ــماندهای شهری هستند. امر جمع آوری،  جمله مدیریت پس
ــماند در ایران با توجه به  دفع، بازیافت و اصواًل مدیریت پس
ــماند با سایر کشورهای جهان تفاوت دارد  نوع و کیفیت پس
ــماند  ــامل 70 درصد پس ــماند در ایران ش )ترکیب تولید پس
ــا 30 درصد تر  ــك، اما در اروپ ــماند خش تر و 30 درصد پس
ــت( و به کارگیری هر گونه روش و  و 70 درصد خشك اس
ــی و شناخت مواد و سازگاری عوامل  تکنولوژی بدون بررس

محلی کار ارزنده ای نیست )عمرانی، 1384(.
ــماند و استفاده از برنامه ها و روش های  مدیریت صحیح پس
مدیریت پسماند مانند بازیافت به عنوان یکی از راهکارهای 
ــت محیطی و ورود مواد آالینده  مهم کاهش معضالت زیس
ــت و بر هم خوردن نظم آن و دفع پسماند، نه  به محیط زیس
ــورهای در حال  ــیاری کش ــور ایران بلکه در بس تنها در کش

توسعه مورد توجه قرار گرفته است )بانك جهانی،2003(.
ــور ایران در اکثر موارد برای امور مدیریت پسماندها  در کش
ــود و در اکثر مناطق از  ــام قانون مندی پیروی نمی ش از نظ
ابتدایی ترین شیوه ها برای امور پسماندها استفاده می گردد و 
ــتی بسیاری  پیامد آن جمع آوری و دفع و بازیافت غیر بهداش
از پسماندهاست که معضالت گوناگونی را پدید آورده است. 
ــا توجه به نقش مردم به عنوان یکی از منابع تولیدکننده ی  ب
ــماند، ضرورت ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه ی کاهش  پس
تولید پسماند و تفکیك از مبدأ از طریق آموزش های عمومی 

اهمیت فراوانی دارد )وزارت کشور، 1385(.
ــل و ارزیابی فرایند برنامه ریزی و  ــه منظور تجزیه و تحلی  ب
ــت نسبت به بررسی  ــماندهای شهری می بایس مدیریت پس
ــهری  ــماندهای ش ــتم مدیریت پس ــت موجود سیس وضعی
ــتم  ــی و مطالعه ی سیس ــن منظور بررس ــت. به همی پرداخ

مدیریت پسماندهای شهری کشورهای نمونه بیشتر توسعه 
ــی و مطالعه ی  ــعه یافته و همچنین بررس یافته و کمتر توس
ــتم مدیریت پسماندهای شهری ایران و منطقه ی خزر  سیس

و استان گلستان در اولویت قرار گرفت.

2ـ بیان مسأله:
ــب افزایش  ــهرها و افزایش جمعیت آن موج ــترش ش گس
تولید پسماندهای خانگی شده است و عدم مدیریت صحیح 
ــت. در کشورهای  ــکالت زیادی را ایجاد نموده اس آن مش
ــالح فرهنگ عمومی  ــرفته و صنعتی، در خصوص اص پیش
ــط  ــماند توس ــاد فرهنگ جدید در مورد مدیریت پس و ایج
ــانه های عمومی، اقدامات  دستگاه های اجرایی ذیربط و رس
ــیاری از کشورهای در حال  ــده است. در بس زیادی انجام ش
ــعه نیز مدیریت صحیح پسماند و استفاده از برنامه ها و  توس
ــماند مانند بازیافت به عنوان یکی از  روش های مدیریت پس
ــت محیطی و دفع  ــای مهم کاهش معضالت زیس راهکاره
ــت. در کشور ایران نیز با  ــماند مورد توجه قرار گرفته اس پس
توجه به افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن افزایش میزان 
ــماند و معضالت زیست محیطی و وجود مشکالت  تولید پس
ــهری،  ــماندهای ش زیاد برای مدیریت صحیح در زمینه پس
ــتم مدیریت پسماندهای شهری به  ــی و ارزیابی سیس بررس
طور کلی )و به دلیل شرایط خاص زیست محیطی در منطقه 
ــور خصوصًا استان گلستان( و ارائه ی پیشنهادات  شمال کش
ــازی آن ضروری به نظر می رسد.  الزم برای اصالح و بهس
ــعی دارد با استفاده از روش اسنادی و توصیفی  این مقاله س
ــتم  ــی وضعیت موجود سیس ــای میدانی به بررس و بازدیده
ــماندهای شهری و جنبه های مثبت و منفی آن  مدیریت پس
ــتم های موفق و با  ــه و تطبیق آن با سیس بپردازد و با مقایس
ــتنتاج، راهکارهای  ــتفاده از تکنیك تحلیل محتوی و اس اس
ــب در زمینه ی  ــیدن به یك مدیریت مناس ــی برای رس اصل

پسماندهای شهری را ارائه نماید.  
ــع عناصر و  ــی و ارزیابی جام ــی پژوهش، بررس هدف اصل
ــماندهای شهری و تبیین  ــتم مدیریت پس فاکتورهای سیس
مشخصات و بررسی تنگناها و قابلیت های سیستم مدیریت و 
رسیدن به فاکتورهای علمی در مدیریت پسماندهای شهری 
ــنهادات و راهکارهای مدیریتی برای بهسازی  و ارائه ی پیش
سیستم مدیریت پسماندهای شهری است. اولویت شهرهای 
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شمالی کشور خصوصًا استان گلستان برای اجرای برنامه های 
مدیریت پسماند به منظور حفظ محیط زیست شهری به علت 
ــتی بودن منطقه در سطح ملی و بین المللی، تأکید بر  توریس
مدیریت پسماند و حل معضل پسماندهای شهری خصوصًا 
ــه استان شمالی در بند »ج« ماده 61 قانون برنامه چهارم  س
ــعه، وجود تفکر و دید منطقه ای و عملکرد یکپارچه در  توس
ــتان، از مهم ترین انگیزه های انتخاب این  سطح استان گلس
ــتان به عنوان مطالعه ی موردی و بررسی علل مشکالت  اس

و یافتن راهکار مناسب برای حل آن است.
ــهری به معنای مدیریت فعالیت های جاری شهر  مدیریت ش
ــیدن به این  ــامان بخش ــب برای س و ارائه ی خدمات مناس

فعالیت ها است )عباسوند، 1372(.
 Waste  Solid( ــهری  ش ــماندهای  پس ــت  مدیری
ــی از مدیریت شهری  Management( به عنوان بخش
تعریف می گردد و شامل فنون تخصصی و فرایند خاص خود 
ــماندهای شهری،  ــت. میزان تحقق اهداف مدیریت پس اس
توجه به فرایند تخصصی آن و ارتباط منطقی آن با اهداف و 
برنامه های مدیریت شهری است. فرایند تخصصی مدیریت 
پسماندهای شهری شامل برنامه ریزی و ساماندهی و کنترل 
ــد، جمع آوری،  ــرای مربوط به تولی ــارت و عملیات اج و نظ
ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع 
ــماندها و همچنین آموزش و اطالع رسانی در این زمینه  پس

است )عبدلي، 1385(.
ــع و گاز )غیر از  ــد، مای ــواد جام ــه م ــماند )Waste( ب پس
ــود که به طور مستقیم و غیر مستقیم  فاضالب( گفته می ش
حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی 

می شود )قانون مدیریت پسماندها، 1383(.
انواع پسماندهای شهری شامل کلیه ی پسماندهای ناشی از 
فعالیت هایی که در شهر انجام می شود به غیر از پسماندهای 

صنعتی و ویژه است )همان(.
ــماندها شامل تولید،  عناصر کارکردی و موظف مدیریت پس
ــل و بازیافت و  ــع آوری، حمل ونقل، تبدی ــازی، جم ذخیره س
ــی اتفاق می افتد  ــت کارا و با کفایت زمان ــت. مدیری دفع اس
ــل و قابل درك  ــط متقاب ــف دارای رواب ــر موظ ــه عناص ک
ــتیبان مدیریت پسماندها شامل  ــند. عناصر و اجزای پش باش
ــت که برای تحقق اهداف سیستم مدیریت  فعالیت هایی اس
ــماندها باید انجام گیرد. این عناصر شامل سازماندهی و  پس

ــکیالت، امور مالی، آموزش، روابط عمومی و غیره، جمع  تش
ــماندها را  ــتم مدیریت پس ــتیبان سیس عناصر موظف و پش

تشکیل می دهند )عباسوند،1385(.

3ـ پیشینه پژوهش:
بررسی تاریخچه و مطالعات و بررسی های انجام شده نشان 
می دهد که تاریخ تحول مدیریت و برنامه ریزی پسماندهای 
شهری در کشورهای صنعتی به دهه ی 1930 برمی گردد و 
ــابقه ی طوالنی در حدود 75 سال برخوردار است.  از یك س
ــتکهلم که موضوع آن  پس از دهه ی 1970 و کنفرانس اس
ــتم مدیریت پسماندهای  ــت بود، به تدریج سیس محیط زیس
ــهری جایگاه ثابتی یافته و هدف از مدیریت جامع زایدات  ش
ــتم مدیریت  ــه کردن سیس ــورها بهین ــهری در این کش ش
ــعه ی پایدار« در محیط  ــیدن به »توس ــماندها برای رس پس

زیست شهری است )عبدلی، 1385(.
ــی )1225 هجری قمری( از  ــال 1282 شمس در ایران از س
ــهری به عهده ی  ــون بلدیه ی نظافت ش ــان تصویب قان زم
ــابقه ی طوالنی  ــی علی رغم س ــت؛ ول ــهرداری بوده اس ش
ــازمان های محلی و قدمت تشکیل برخی از شهرداری ها  س
ــؤولین خدمات شهری، تا  ــال( به عنوان مس )بیش از 90 س
ــهری  ــماندهای ش ــای اخیر در زمینه ی مدیریت پس دهه ه
ــده است و تحوالت این  ــی و اصولی انجام نش فعالیت اساس
ــنتی مدیریت استفاده  ــت و از روش س امر چندان نبوده اس
شده است که وظیفه ی آن دور کردن پسماندهای خانگی و 

تجاری از محله ها و مناطق شهری بود )منوری، 1372(.  
ــع آوری،  ــامل جم ــده در نهایت ش ــام ش ــای انج فعالیت ه
ــاندن  ــهرها و دفن و پوش ــماند به خارج از ش حمل ونقل پس
ــماندها از قدیم االیام در  ــد. جداسازی پس آن با خاك می ش
ــك و فروش  ــازی نان خش ــکل جداس فرهنگ ایرانی به ش
اشیاء کهنه و کاربرد فضوالت برای تهیه ی کود و به عنوان 

سوخت در شهرها و روستاها مرسوم بوده است. 
ــت.  ــماندها وجود نداش در ایران قانون مرتبط با موضوع پس
ــکالت اجرای  ــرای حل مش ــال 1383 ب ــن که در س ــا ای ت
ــهرداری ها قانون مدیریت پسماندها که تنها قانون جامع  ش
ــماند است تصویب گردید  و مدون در خصوص مدیریت پس

)قانون مدیریت پسماندها، 1383(.
آیین نامه ی اجرایی آن نیز در سال 1384 توسط هیأت دولت 
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تصویب شد.
ــتان های  اس در  ــهری  ــماندهای ش پس ــکالت دفع  مش
ــور از دیرباز یکی از معضالت پیچیده برای  شمالی کش
ــت. از این  ــتان ها بوده اس ــهری در این اس مدیران ش
ــف، مطالعات و اقداماتی  ــای زمانی مختل رو در دوره ه
ــوان مثال در  ــت. به عن ــده اس ــن زمینه انجام ش در ای
ــی و اقتصادی بازیافت  ــال 1379 مطالعات توجیه فن س
ــزات تفکیك از  ــا و تجهی ــایی روش ه ــماند و شناس پس
ــهری  ــماندهای ش مبداء و بازیافت مواد و انرژی از پس
ــه  ــامل س ــور از جمله منطقه خزر ش ــه کش در ده منطق
ــی بازیافت  ــرح مل ــور در قالب ط ــمالی کش ــتان ش اس
ــهرداری ها انجام شد  توسط وزارت کشور ـ سازمان ش

ــازمان مدیریت،1385(. )س
ــازمان مدیریت و برنامه ریزی و مؤسسه ی بازیافت و  س
ــتان گلستان در سال های  ــتی مواد زاید اس دفن بهداش
ــی اثرات  ــه ی ارزیاب ــف در زمین ــات مختل ــر مطالع اخی
ــد، جمع آوری،  ــز، تولی ــل آنالی ــی، مراح ــت محیط زیس
ــهری  ــماند و غیره در برخی از مناطق ش حمل ونقل پس
ــت. از جمله ی این  ــتان انجام داده اس ــتای اس و روس
ــاماندهی مواد زاید جامد خانگی  ــی و س مطالعات، بررس
ــازمان مدیریت گلستان،  ــتان گلستان است )س غرب اس

 .)1385
ــهری  ــماندهای ش پس مدیریت  ــوص  در خص ــون  تاکن
ــات جامعی صورت  ــتان مطالع ــتان گلس خصوصًا در اس
ــل و ارزیابی  ــور تجزیه و تحلی ــت. به منظ ــه اس نگرفت
ــهری  ــماندهای ش ــزی و مدیریت پس ــد برنامه ری فراین
ــی وضعیت موجود سیستم  ــبت به بررس ــت نس می بایس
ــماندهای شهری پرداخت. به همین منظور  مدیریت پس
ــماندهای  ــت پس ــتم مدیری ــه ی سیس ــی و مطالع بررس
ــعه یافته و کمتر توسعه  ــورهای بیشتر توس ــهری کش ش
ــتم مدیریت  ــی و مطالعه ی سیس ــه همچنین بررس یافت
ــزر به طور  ــران و منطقه ی خ ــهری ای ــماندهای ش پس
ــوردی در اولویت  ــتان به صورت م ــتان گلس کلی و اس
ــطح جهانی  قرار گرفت. در واقع یك نگاه کلی که از س
ــروع می شود و به سطح ملی و منطقه ای و در نهایت  ش
ــج بهتری را  ــد می تواند نتای ــطح محلی می انجام به س

ــد. ــته باش برای این مقاله در پی داش

4ـ یافته های حاصل از  بررسـی وضعیت سیستم 
مدیریت پسماندهای شهری 

4ـ1 ـ یافته هـای حاصـل از بررسـی وضعیت سیسـتم مدیریت 

پسماندهای شهری در کشورهای پیشرفته و صنعتی:

بررسی کلی فرایند مدیریت پسماندهای شهری در کشورهای 
ــه ی مقابله با  ــارب آن ها در زمین ــرفته و صنعتی و تج پیش
ــورهایی از جمله آمریکا  ــابقه ی قوانین کش ــکالت و س مش
ــور؛1381ـ1382(،  ــوئد )وزارت کش ــور س )آزاد؛1382(، کش
ــد جمعیت شهری و افزایش حجم  ــان می دهد که با رش نش
ــماندها و ایجاد مشکالت زیست محیطی در کشورهای  پس
ــعه یافته، مفهوم مدیریت پسماندهای شهری به  بیشتر توس
مرور زمان شکل گرفته، تکامل یافته و نهادینه شده است. 
ــماندها در این کشورها  ــله مراتب فرایند مدیریت پس سلس
شامل چهار محور اصلی به ترتیب اولویت و به شکل هرمی، 
ــامل کاهش حجم زایدات درمبدأ )مثل استفاده ی مجدد(  ش
ــت( پسماندسوزی )بازیافت انرژی( و  بازیافت )مثل کمپوس

دفن بهداشتی است )عبدلی، 1385(.
ــماند از  ــل تولید پس ــازی درمح ــدأ و جداس ــك از مب تفکی
ــتم  موفق ترین روش ها و حلقه های پردازش و بازیافت سیس
مدیریت پسماندهای شهری در این کشورهاست. شهروندان 
ــتند  ــماندهای خانگی در مبدأ هس ــه تفکیك پس ــف ب موظ

)همان(.
ــماندهای شهری شامل عناصر موظف  سیستم مدیریت پس
ــتیبانی کننده جزو  ــتیبان است؛ بخش های پش و عناصر پش
ــش کلیدی در  ــتند و نق ــی ناپذیر عناصر موظف هس جدای
رسیدن به اهداف سیستم های مدیریت پسماندهای شهری 

دارند )عبدلی،1371(.
ــورها  ــتانی و صنعتی در این کش ــماندهای بیمارس دفع پس
ــود و پسماندهای  ــماندهای عادی انجام می ش جدای از پس
ــتگاه های پسماند سوز  ــتفاده از دس ــتانی غالبًا با اس بیمارس
بسیار پیشرفته در حرارت هزار درجه ی سانتی گراد به روش 
پالسما به آب و دی اکسید کربن تبدیل می شوند. همچنین 
پسماندهای شهری دارای ارزش حرارتی باالست. به همین 
ــا کنترل  ــت محیطی و ب ــت مالحظات زیس ــل با رعای دلی
آلودگی های هوا در اکثر موارد بیشترین سرمایه گذاری برای 
احداث پسماند سوزها انجام شده است. پسماندهای شهری 
با بررسی و استفاده از روش های ترکیبی و مختلف از جمله 
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پسماند سوز و دفن بهداشتی و کمپوست و... دفع می گردد و 
ــتفاده از یك گزینه ی خاص برای  تأکید یك جانبه برای اس

دفع پسماندها نمی شود. 
ــمتی از اعتبارات مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای  قس
ــای نگهداری و  ــی و هزینه ه ــای اجرای ــا و برنامه ه طرح ه
ــماندهای شهری از محل اعتبارات  بهره برداری مدیریت پس
ــتانی و منابع دولتی و اعتبارات شهرداری تأمین می گردد  اس

)اسالمی،1380(.
در مدیریت نوین پسماند نگرش به موضوعات به صورت 
ــت و در نهایت یك  ــده اس ــر و از پیش تعریف ش فراگی
ــتماتیك برای  ــجم با تکیه بر کار سیس نظام فکری منس
ــت پایدار فراهم  ــورد محیط زیس ــماند در م مدیریت پس
ــتمر در زمینه ی  ــش مس ــت. تحقیقات و پژوه ــده اس ش
ــرفته برای حفظ منابع و  ــتفاده از تکنولوژی های پیش اس
ــت تولیدات داخلی  ــاندن ضایعات و بازیاف به حداقل رس
ــازی مکانیکی انجام می گیرد. سلسله  ــعه ی جداس و توس
ــی و منطقه ای  ــطح مل ــماند در س ــت پس ــب مدیری مرات
ــت گذاری و  ــارت و ارائه ی راهکارها و سیاس ــتر نظ بیش
ــؤولیت مدیریت اجرایی )به عهده ی  در سطح محلی مس
ــده است و  ــؤوالن محلی( تعریف ش ــهرداری ها و مس ش
ــتورالعمل های اجرایی به  ــف و دس ــن مختل ــود قوانی وج
ــارت می دهد  ــدرت اجرا و امکان نظ ــؤوالن آن ها ق مس

ــوم(. ــوند، 1385:فصل   س )عباس
ــماندهای  ــماره )1( روش های مختلف دفع پس ــودار ش نم
ــماندهای شهری سوئد درسال 1996 را  خانگی مدیریت پس
ــور درصد زیادی از پسماندهای  ــان می دهد. در این کش نش
ــود و درصد  ــوزی انجام می ش ــق پسماندس ــی از طری خانگ

کمتری دفن می گردد )همان(. 

4ـ2 یافته هـای حاصل از  بررسـی وضعیت سیسـتم 
مدیریـت پسـماندهای شـهری در کشـورهای کمتر 

توسعه یافته: 
ــهری و  ــماندهای ش ــد مدیریت پس ــی فراین ــی کل بررس
ــابقه ی قوانین در کشورهای کمتر توسعه یافته )از جمله  س
کشور تایوان به صورت نمونه )Hsu.; 2005 (( نشان 
ــهرهای  ــکالت و ویژگی های عمده ی ش می دهد که مش
ــورهای کمتر توسعه یافته از قبیل رشد سریع جمعیت،  کش
ــماندهای  ــرف و افزایش تولید پس ــوی مص ــر در الگ تغیی
ــات و تجهیزات خدمات شهری و  ــهری، کمبود تأسیس ش
ــهری و پایین بودن  ــف مدیریت ش ــروز نبودن آن، ضع ب
ــماندهای شهری  ــهرداری در ضعف مدیریت پس درآمد ش

ــور،1381ـ1382(. ــت )وزارت کش این کشورها مؤثر اس
ــهری غالبًا به  ــماندهای ش ــتم مدیریت پس ــد سیس فراین
ــماندها  جمع آوری و حمل و دفن می انجامد. مدیریت پس
ــت. عدم وجود  ــؤوالن محلی اس ــب به عهده ی مس اغل
ــف مدیریت  ــه موجب ضع ــجم و یکپارچ ــت منس مدیری
ــود. مشارکت مردم نقشی مهم و کلیدی در اجرا و  می ش
ــك از مبدأ مواد قابل  ــداوم و بقای برنامه ها مثل تفکی ت
بازیافت ایفا می کند. در حالی که وجود برنامه ریزی متمرکز 
ــی فراوانی را برای  ــی و اجتماعی و سیاس موانع فرهنگ
.)Chang, 2000( ایجاد می نماید ــارکت  انجام مش

ــماندها  پس ــت  مدیری ــود  موج ــکالت  مش ــن  عمده تری
ــه  ب ــوط  ــل مرب ــرای مراح اج ــکالت  ــوص مش درخص
ــماندها در محل های  ــت پس ــار موق ــازی و انب ذخیره س
ــماندها، حمل ونقل، دفن بهداشتی،   تولید، جمع آوری پس
ــب دفع  ــماندها و روش های مناس ــت و ترکیب پس ماهی
ــماندهای  ــواد آلی پس ــت درصد باالی م ــت. به عل هس
ــتفاده  ــورها بهترین روش مورد اس ــهری در این کش ش

نمودار شماره)1( روش های مختلف دفع پسماندهای خانگی مدیریت پسماندهای شهری سوئد درسال 1996
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روش کمپوست است. عمل جداسازی و بازیافت به علت 
ــطح وسیعی به صورت  ــیوه در س قانونمند نبودن این ش
ــت کننده های  ــط بازیاف ــتی و توس ــنتی و غیر بهداش س
ــود. NGO ها نقشی کلیدی  ــمی انجام می ش غیر رس
ــرداری از تعاونی های  ــکیل و بهره ب برای کمك به تش
ــای  فعالیت ه ــر  ب ــارت  نظ و  ــازماندهی  س ــماند،  پس
ــارکت های قانونی  ــم نمودن مش ــماند گردها، فراه پس
ــت  ــتای موفقی ــی در راس ــی عموم ــاری و تکنیک و تج
ــد. دالیل  ــماند دارن ــت اجرای پس ــای مدیری فعالیت ه
ــرانه ی تولید  ــت کاهش س ــده ی موفقیت در سیاس عم
ــاری  اجب ــارکت  مش ــوان(  تای ــور  کش )در  ــماندها  پس
ــهروندان  ــازمان های دولتی و محلی و ش ــان س کارکن
ــت ــون اس ــاس قان ــت پسماندهابراس ــروع بازیاف در ش

.)Teh-Li ,2005(
 

4ـ3 یافته های حاصل از بررسی وضعیت سیستم 
مدیریت پسماندهای شهری در ایران:

ــی کلی فرایند مدیریت پسماندهای شهری و سابقه ی  بررس
ــته در ایران دفع  ــان می دهد در گذش ــور نش قوانین درکش
ــتفاده از روش های سنتی بوده  ــهری با اس ــماندهای ش پس
ــازی و بازیافت پسماندهای شهری  ــت. امروزه نیز جداس اس
ــتی انجام می شود.  ــمی و غیر بهداش غالبًا به صورت غیررس
ــای غیر  ــاماندهی گروه ه ــرایط کنونی، س ــه ش ــا توجه ب ب
ــا می تواند در اجرای  ــمی و کانالیزه کردن فعالیت آن ه رس
ــور را یاری نماید.  ــهرداری های کش برنامه های بازیافت، ش
ــه علت عدم  ــمی بازیافت ب ــماند و صنایع رس مدیریت پس
ــق نبوده اند. ارائه ی  ــتیبان موف ــرای عناصر موظف و پش اج
ــازی مستمر، پتانسیل سازی  آموزش های الزم و فرهنگ س
ــهرداری ها و سایر بخش های دولتی  در داخل مجموعه ی ش

و خصوصی و جلب مشارکت عمومی برای موفقیت سیستم 
ــهری و اجرای برنامه های بازیافت،  مدیریت پسماندهای ش
ــت. در سال های اخیر در چند کالن شهر  امری ضروری اس
ــماندها اجرا  ــتم جدید مکانیزه ی جمع آوری و دفع پس سیس
ــه جمع آوری و  ــماند هزین ــود. در فرایند مدیریت پس می ش
ــترین هزینه را به شهرداری ها تحمیل می کند. در  دفع، بیش
ــرایط اقتصادی و اجتماعی و زیست  ایران نیز با توجه به ش
محیطی شهرهای مختلف می توان از شیوه های ترکیبی دفع 
استفاده نمود. سابقه ی ایجاد کارخانه های کمپوست در ایران 
ــایر تأسیسات بازیافت است. به علت تفاوت  طوالنی تر از س
اساسی طراحی اکثر کارخانجات پسماند سوز با شرایط ایران 
ــردد. در اکثر  ــرد مورد انتظار حاصل نگ ــت عملک ممکن اس
ــهرداری های ایران، مدیریت پسماندهای شهری یکی از  ش
ــت و تشکیالت و  ــهری اس فعالیت های معاونت خدمات ش
ــتناد قانون مدیریت  ــازماندهی جداگانه ای ندارد که به اس س
ــود   ــبی در این زمینه انجام ش ــماندها باید اقدامات مناس پس

)عباسوند، 1386(.
ــع قانونی برای  ــماندها مرج ــا تصویب قانون مدیریت پس ب
ــؤولیت و  ــماندها درایران وجود دارد و مس مدیریت امور پس
هزینه ی مدیریت پسماند به عهده ی تولید کنندگان پسماند 

است.
ــهرهای کشور تا  ــماره)4( وضعیت کلی دفع در ش نمودار ش
ــان می دهد. دفن 29 درصد و کمپوست  ــال 1381 را نش س
ــامل می گردد. همان  7/2 درصد و بازیافت 0/7 درصد را ش
گونه که مشخص است استفاده از روش دفن و عمومًا دفن 
غیر بهداشتی درصد عمده ای را به خود اختصاص می دهد و 

در مقایسه با سایر کشورها رقم باالیی است. 
بررسی تطبیقی استفاده از روش های دفع در شهرهای ایران 
ــرفته ی جهان  ــورهای پیش ــه ی آن با یکی از کش و مقایس

نمودار شماره )4( وضعیت کلی دفع در شهرهای کشور تا سال 1381
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ــهرهای کشور سوئد نشان می دهدکه سهم استفاده  یعنی ش
ــرفته برای دفع  ــتی و تکنولوژی پیش ــای بهداش از روش ه
ــهرهای ایران کمتر از شهرهای  ــماندهای شهری در ش پس
ــاس آمارهای موجود، سهم روش  ــوئد است. براس کشور س
دفن در مدیریت پسماندهای شهری ایران حدود 92 درصد 
ــوئد حدود 35 درصد  ــماندهای شهری س و در مدیریت پس
است. سهم روش کمپوست در مدیریت پسماندهای شهری 
ــهری  ــماندهای ش ایران حدود 7/2 درصد و در مدیریت پس
ــوئد حدود 10 درصد و سهم روش بازیافت و پسماندسوز  س
در مدیریت پسماندهای شهری ایران حدود 0/7 درصد و در 

شهرهای سوئد حدود 55 درصد است. 

4ـ4 یافته های حاصل از بررسی وضعیت سیستم 
مدیریت پسماندهای شهری در منطقه ی خزر:

ــی کلی فرایند مدیریت پسماندهای شهری و سابقه ی  بررس
ــهرهای  ــان می دهد که در اکثر ش آن در منطقه ی خزر نش
ــهری به صورت غیر بهداشتی دفن  ــماندهای ش منطقه پس
می گردد و مشکالت گوناگونی را از قبیل راه یابی شیرابه به 
رودخانه ها موجب می شود )عکس شماره )1((. همچنین در 
ــود و جداسازی و  ــهرها تفکیك از مبدأ انجام نمی ش اکثر ش
ــماندهای شهری به طور غیر بهداشتی و توسط  بازیافت پس
ــمی انجام می شود. سهم بخش خصوصی در  بخش غیر رس
امر جمع آوری پسماندهای شهری بسیار ناچیز است. یکی از 
ــکالت بازیافت و تفکیك از مبدأ در منطقه ي  مهم ترین مش
ــهرداری ها از  ــؤوالن شهری و ش ــناخت مس خزر کمبود ش
بازیافت و کمبود و فقدان هماهنگی بین مسؤوالن اجرای و 
ــلّم در  فقدان ضرورت پرداختن به آن به عنوان یك امر مس

مدیریت پسماند های شهری است )عباسوند،1383(.

ــهرهای منطقه ی  ــن عدم هماهنگی، در اکثر ش به دلیل ای
ــایر پسماند های  ــتانی همراه با س ــماند های بیمارس خزر پس
ــوند. از مهم ترین فاکتورها  ــهری جمع آوری و دفن می ش ش
ــور، جمعیت  ــهرهای کش ــماندها در ش در تعیین کمیت پس
ساکن در شهر است که زیر پوشش سیستم خدمات شهری 
ــماند قرار دارد. به همین دلیل مقدار پسماند های خانگی  پس
ــماندهای شهری را تشکیل می دهد.  بیش از 90 درصد پس
دفع پسماندهای شهری در منطقه ی خزر از طریق بازیافت 
اجزای پسماند، تبدیل مواد آلی پسماندها به کود کمپوست، 
ــتی، دفن غیر اصولی و بهداشتی و پسماند سوز  دفن بهداش
انجام می شود. بررسی استفاده از روش های مختلف دفع در 
ــهرهای منطقه ی خزر و مقایسه ی آن با شهرهای کشور  ش
نشان می دهد که استفاده از روش های بهداشتی و تکنولوژی 
ــهری در منطقه ی خزر  ــرفته برای دفع پسماندهای ش پیش
ــت. این موضوع به دلیل مشکالت  بیشتر از سایر شهرهاس
ــه خاص برای  ــاس نیاز به توج ــن منطقه و احس ــاص ای خ
مدیریت صحیح پسماندهای شهری در منطقه ی خزر نسبت 

به سایر مناطق است )عباسوند،1386(.
ــماره)5( انواع روش دفع پسماندهای شهری را در  نمودار ش
ــان می دهد. استفاده از  ــال های اخیر نش منطقه ی خزر در س
روش دفن غیر بهداشتی )سنتی( 66 درصد ، دفن بهداشتی 
22 درصد ، کمپوست 10 درصد و بازیافت و پسماند سوز 2 

درصد را شامل می شود.
ــف دفع در  ــتفاده از روش های مختل ــی اس ــی تطبیق بررس
ــهرهای منطقه ی خزر و مقایسه ی  ــور و ش ــهرهای کش ش
ــتی  ــتفاده از روش های بهداش ــان می دهدکه اس ــا نش آن ه
ــهری در  ــماندهای ش ــرفته برای دفع پس و تکنولوژی پیش
ــور است. این  ــایر شهرهای کش ــتر از س منطقه ی خزر بیش

عکس شماره )1( آلودگی زیست محیطی و تخریب زیستگاه ها در منطقه خزر
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موضوع به دلیل مشکالت خاص این منطقه و احساس نیاز 
ــماندهای شهری  به توجه خاص برای مدیریت صحیح پس
ــور است. بر  ــایر مناطق کش ــبت به س در منطقه ی خزر نس
ــهم روش دفن غیر بهداشتی در  اساس آمارهای موجود، س
مدیریت پسماندهای شهری منطقه ی خزر حدود 66 درصد 
ــور حدود 73 درصد  ــماندهای شهری کش و در مدیریت پس
ــتی در منطقه ی خزر حدود  ــتفاده از روش دفن بهداش و اس
ــهم  ــت. س ــور 19 درصد اس ــهرهای کش 22 درصد و در ش
ــدود 10 درصد و  ــز در منطقه ی خزر ح ــت نی روش کمپوس
ــهرهای کشور حدود 7 درصد و سهم روش بازیافت و  در ش
ــوز در منطقه ی خزر حدود 2 درصد و در شهرهای  پسماندس
ــماره )1( و نمودار  ــت. جدول ش ــور حدود 1 درصد اس کش
ــای مختلف دفع در  ــتفاده از روش ه ــماره)6( وضعیت اس ش
ــهرهای کشور و شهرهای منطقه ی خزر را نشان می دهد  ش

)عباسوند، 1385،فصل پنجم(. 

4ـ 5 یافته های حاصل از بررسی وضعیت سیستم 
مدیریت پسماندهای شهری در استان گلستان:

ــی کلی فرایند مدیریت پسماندهای شهری و سابقه ی  بررس
آن در استان گلستان نشان می دهد با توجه به افزایش تعداد 
ــت، عدم اطالع و آگاهی از نحوه ی مدیریت صحیح  توریس
پسماند و آلودگی های ناشی از جمع آوری و دفع غیر اصولی 
ــماندها حالت بحرانی ایجاد کرده است. همچنین سهم  پس
ــهری و میزان تولید  ــتایی بیشتر از جمعیت ش جمعیت روس
ــماندهای شهری است  ــتایی بیشتر از پس پسماندهای روس
ــکیل  ــکیل دهیاری ها و یا تأخیر در تش ــه علت عدم تش و ب
ــماندهای روستایی مدیریت خاصی ندارد. از سوی  آن ها پس
ــترین ترکیب پسماندهای استان گلستان مواد آلی  دیگر بیش
ــادپذیر بوده و روند افزایشی دارد و در مقایسه با ترکیب  فس

ــکیل  ــهرهای ایران رقم باالیی را تش ــماند در ش تولید پس
ــر و اولویت اول برای اجرای  ــد. بنابراین گزینه ی برت می ده
ــماند استفاده از روش کمپوست است. از  روش های دفع پس
سوی دیگر تفکیك اجزای قابل بازیافت از مبدأ در شهرهای 
ــتم مدیریت پسماند  ــود. بنابراین سیس ــتان اجرا نمی ش اس
نمی تواند به صورت کامل انجام شود و اجرای عناصر موظف 
ــهری فقط به عناصر جمع آوری و  ــماندهای ش مدیریت پس
ــود. در  ــنتی مختصر می ش ــیوه ی س دفع به طور ناقص و ش
اکثر شهرها عملیات جداسازی و بازیافت مواد توسط بخش 
ــتی انجام و به چرخه ی  ــرایط غیر بهداش ــمی در ش غیر رس
ــوی  مصرف بر می گردد و کنترل و نظارتی بر این امر از س
ــه ی بازیافت وجود ندارد. سازمان های  ــهرداری و مؤسس ش
غیردولتی و NGOهای زیست  محیطی نیز در امر تفکیك 
ــماندهای  ــته اند. پس از مبدأ و بازیافت، تاکنون فعالیتی نداش
ــتانی در محل دفن پسماندهای شهری در ترانشه ای  بیمارس
جداگانه دفن و با استفاده از آهك پوشانده می شود و بخشی 
ــود. این مسایل در مرکز  ــوز سوزانده می ش نیز در پسماند س
ــت؛ زیرا جمعیت شهر گرگان دارای  ــتان محسوس تر اس اس
تنوع فراوانی بوده و ترکیبی از مردم بومی و مهاجر می باشد. 
ــماندهای  ــهری از جمله مدیریت پس ــن مدیریت ش بنابرای
ــت و برنامه ریزی  ــایل اجتماعی رو به روس ــهری با مس ش
ــماندهای شهری در  خاصی نیاز دارد. در ضمن مدیریت پس
ــکیالت مستقل و مدونی  ــطح ملی و محلی ساختار و تش س
ــی و آلودگی های  ــکالت اجرای ندارد. به منظور کاهش مش
زیست محیطی مؤسسه ی بازیافت پسماند استان گلستان با 
ــماندهای  دید منطقه ای و مدیریت یکپارچه در مدیریت پس
ــرقی تشکیل  ــتایی در دو سایت غربی و ش ــهری و روس ش
ــت. مطالعات مکان یابی و ارزیای زیست محیطی  ــده اس ش
ــداث کارخانه ی  ــایت غربی و اح ــازی و تجهیز س و آماده س

نمودار شماره )5( دفع پسماندهای شهری منطقه خزر1383
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ــتی و  ــروع آموزش و طرح دفن بهداش ــت و ش کود کمپوس
ــتگاه های انتقال از اقدامات عمده ی مؤسسه  ی بازیافت  ایس

است. )همان( 
ــهرداری گرگان مرکز  ــکیالت ش ــاختار و تش نمودار زیر س
ــتان گلستان را نشان می دهد که مدیریت پسماند جایگاه  اس

مستقلی ندارد. 
ــکیالتی مدیریت  ــگاه اداری و تش ــماره )2( جای ــدول ش ج
ــان می دهد.  ــتان را نش ــتان گلس ــماندهای شهری اس پس

)سازمان مدیریت گلستان، سال1383( 

جدول شماره )2( 
جایگاه اداری مؤسسه ی بازیافت گلستان

استانداری

معاونت هماهنگی امور عمرانی

سازمان همیاری شهرداری

موسسه بازیافت

ــود در  ــاهده می ش ــماره )8( مش همان گونه که در نمودار ش
جایگاه اداری و تشکیالتی شهرداری گرگان برای مدیریت 
ــهری که جزو وظایف اصلی شهرداری  امور پسماندهای ش
ــورها( است، تشکیالت تعریف شده و  )در ایران و سایر کش
ــایر خدمات شهری توسط  ــتقلی وجود ندارد و همانند س مس
ــهرداری های نواحی پی گیری  ــهری و ش معاونت خدمات ش
می شود. در واقع در استان گلستان با توجه به شرایط موجود 
ــهرها به  ــماندها در ش ــت مدیریت محلی امور پس می بایس
عهده ی شهرداری ها و در روستاها به عهده ی دهیاری ها باشد 

که این امر جزو حلقه های مفقوده و سیستم ناقص مدیریت 
ــه ی  ــت. نکته ی قابل توجه این که از نظر اداری مؤسس اس
ــهرداری های استان و  ــازمان همیاری ش بازیافت در ذیل س
ــت. در حالی که جایگاه اداری  ــتانداری تشکیل شده اس اس
ــور ـ سازمان شهرداری هاست  شهرداری ها ذیل وزارت کش
ــتانداری بر امور آن  نظارت دارد. عدم  و معاونت عمرانی اس
ــهرداری ها در استان ها  ــازمان ش ــتانی س ــکیل دفتر اس تش
ــه بر امور  ــال نظارت عالی ــتان و اعم ــتان گلس از جمله اس
شهرداری ها و دهیاری ها، یك حلقه ی مفقوده در مورد امور 
ــتانی )منطقه ای( و ملی است. از سوی  مدیریت محلی و اس
ــد سازمان همیاری شهرداری ها حلقه ی  دیگر به نظر می رس
ارتباط شهرداری ها و استانداری و مؤسسه ی بازیافت باشد؛ 
ــازمان تعریف  ــکیالت این س در حالی که این ارتباط در تش
ــود. نکته ی قابل توجه  ــده و حداقل در عمل اجرا نمی ش نش
ــکیالت مؤسسه ی بازیافت نیز حلقه ی  دیگر این که در تش
ــهرداری و دهیاری پیش بینی نشده  ــکیالت ش ارتباط با تش
ــتم مدیریت پسماندها  است. به منظور تحقق اهداف سیس
ــتم مدیریت مناسب برای اداره ی امور  و ایجاد یك سیس
ــن عناصر موظف  ــاط منطقی بی ــاد ارتب ــماندها و ایج پس
ــماندها، اجرای فعالیت های مربوط به عناصر  مدیریت پس
ــکیالت، امور مالی،  ــازماندهی و تش ــامل س ــتیبان ش پش
ــکیالت  ــت. تش ــوزش، روابط عمومی و... ضروری اس آم
ــأت امنای  ــامل هی ــه ی بازیافت ش ــام فعلی مؤسس و نظ
ــامل معاونت فنی و  ــه، مدیرعامل، و دو معاونت ش مؤسس
ــتیبانی و اداری و مالی است که  ــی و معاونت پش پژوهش
ــماند  ــام کلیه ی وظایف و امور مربوط به مدیریت پس انج

نمودار شماره )6( مقایسه ی روش های دفع در شهرهای کشور و شهرهای منطقه ی خزر
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ــطح استان و دو سایت غربی و شرقی بر عهده ی  در س
ــی جایگاه اداری و تشکیالتی  این موسسه است. بررس
مدیریت پسماندهای شهری در سطح ملی یعنی وزارت 
ــهرداری ها نیز نشان می دهد برای  ــور و سازمان ش کش
ــتقل و مدونی وجود  ــماندها تشکیالت مس مدیریت پس
ــازمان شهرداری ها  ــهری در س ندارد و دفتر خدمات ش
ــراه با  ــهری را هم ــماندهای ش ــه پس ــوط ب ــور مرب ام
ــور مربوط  ــتایی ام ــات و دفتر خدمات روس ــایر خدم س
ــایر خدمات  ــتایی را همراه با س ــماندهای روس ــه پس ب
ــتایی پی گیری می کنند. البته اقداماتی برای ایجاد  روس
ــازمان  ــته به مجموعه س ــتقل و یا وابس ــکیالت مس تش
ــازمان مدیریت پسماندها در  ــهرداری ها به عنوان س ش

ــت.  ــی   اس ــت  بررس دس

پسـماندهای  مدیریـت  تحلیـل  و  تجزیـه  ـ   5
شهری:

ــی مطالعات سیستم مدیریت  نتایج کلی حاصل از بررس
ــورها و بررسی نتایج  ــماندهای شهری در سایر کش پس
ــماندهای  ــت پس ــتم مدیری ــات سیس ــل از مطالع حاص
ــی  ــران و منطقه ی خزر و همچنین بررس ــهری در ای ش
ــهری  ــماندهای ش ــی جنبه های مختلف مدیریت پس کل
ــوردی و منجر به  ــورت م ــه ص ــتان ب ــتان گلس در اس
ــی  ــته بندی و بررس تجزیه و تحلیل و ارزیابی آن و دس
ــکالت موجود شده است. با بررسی جنبه های منفی  مش
ــود  ــت، اهداف خرد و اهداف کالن تعریف می ش و مثب
ــتراتژی های  ــت ها و اس ــت راهکارها و سیاس و در نهای
ــود. در تعیین و  ــد می ش ــتم تولی ــود سیس ــر در بهب مؤث

نمودار شماره )7( درصد آنالیز کیفی اجزای تشکیل دهنده ی پسماند 1383

نمودار شماره )8( جایگاه اداری و تشکیالتی مدیریت پسماندهای شهری شهر گرگان
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ــهری  ش ــماندهای  پس ــت  مدیری ــل  عوام ــدی  مقوله بن
ــن امر به دو  ــل موجود در ای ــتان عوام ــتان گلس در اس
ــیم  ــی و درونی تقس ــل بیرون ــده ی عوام ــته ی عم دس
ــماندهای شهری  ــوند. عوامل بیرونی مدیریت پس می ش
ــتم مدیریت به وجود  ــتان در خارج از سیس استان گلس
ــاذ راه حل های  ــا این عوامل با اتخ ــده و برخورد ب آم
ــب امکان پذیر خواهد بود. عوامل درونی مدیریت  مناس
ــی از عوامل  ــتان گلستان ناش ــماندهای شهری اس پس
ــماند به وجود آمده و اتخاذ  ــتم مدیریت پس داخلی سیس
ــیر  ــب در برابر آن ها می تواند در مس راه حل های مناس
ــماندها کارساز  ــتم مدیریت پس موفقیت و اصالح سیس
ــماره )3( عوامل بیرونی و درونی مؤثر  ــد. جدول ش باش

ــان می دهد. ــهری را نش ــماندهای ش در مدیریت پس
ــی و بیرونی  ــی از عوامل درون ــوارد ناش ــی م در بررس
ــتان گلستان این نتیجه  مدیریت پسماندهای شهری اس
ــتم از  ــایل این سیس حاصل می گردد که تعدادی از مس
ــود. برخورد  ــی می ش تعامل عوامل درونی و بیرونی ناش
ــا  ــی عوامل و منش ــا این موارد نیاز به بررس ــی ب منطق
ــه در غیر  ــت ک ــن معضالت اس ــع ای ــد آن و رف و تولی
ــه ایجاد بحران های جدی تر خواهد  این صورت منجر ب
ــده و مصاحبه با مسؤوالن و  ــد. طبق بازدید انجام ش ش
مطالعه ی مدارك موجود و بررسی مطالعات انجام شده 
ــماندهای  ــتم پس ــن زمینه مهم ترین عوامل سیس در ای
ــاس فرایند برنامه ریزی  ــتان بر اس ــهری استان گلس ش
ــته عوامل اجتماعی و فرهنگی،  ــامل چهار دس ـ که ش

ــل کالبدی و محیطی، و عوامل  عوامل اقتصادی، عوام
ــت ـ دسته بندی می شوند )جدول  مدیریتی و اجرایی اس

ــماره )4( (. ش
مشکالت )جنبه های منفی( و امکانات )نقاط مثبت( استخراج 
شده از بررسی وضعیت سیستم مدیریت پسماندهای شهری 

به شرح جدول ذیل است:
مشکالت سیستم مدیریت پسماندهای شهری و پیامدهای 
آن را در چهار محور فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، کالبدی 

و محیطی و مدیریتی و اجرایی دسته بندی می شود:

جدول شماره )3( عوامل بیرونی و درونی مؤثر در مدیریت پسماندهای شهری

عوامل درونی مدیریت پسماندهای شهریعوامل بیرونی مدیریت پسماندهای شهری
عدم وجود یا کمبود برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتپایین بودن سطح آگاهی عمومی و اجتماعی

عدم انسجام مراکز تصمیم گیری در سیستم مدیریت وجود درصد زیاد توریست در منطقه
پسماندهای شهری

تراکم نقاط شهری و افزایش میزان جمعیت آن و به 
تبع آن افزایش میزان پسماندها

عدم وجود امکان استفاده از تکنولوژی پیشرفته در امر 
مدیریت پسماندهای شهری

عدم تهیه و ابالغ دستورالعمل های اجرایی در فعالیت های شرایط آب و هوایی خاص خزری
مدیریت پسماندهای شهری

کمبود تجهیزات و ماشین آالت مناسب و استاندارد در سیستم وجود مشکالت اقتصادی حاکم بر جامعه، تورم و...
مدیریت پسماندهای شهری
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جدول دسته بندی تعامل عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماندهای شهری

عوامل اجتماعی 
عوامل کالبدی و عوامل اقتصادیو فرهنگی

محیطی
عوامل مدیریتی و 

اجرایی
تفاوت های  	وجود 
و  فرهنگ��ی 
بی��ن  اجتماع��ی 
و  ش��هروندان 
م��ردم  ترکی��ب 

بومی و مهاجر.
	وج��ود جاذبه های 
طبیع��ی و فع��ال 
صنع��ت  ب��ودن 
ب��ا  توریس��م 
ی  هنگ ه��ا فر

متفاوت.
تعلق  ح��س  	عدم 
به م��کان در بین 
و  توریس��ت ها 

شهروندان.
رف��اه  	افزای��ش 
تغییر  و  اجتماعی 
در رژی��م غذایی و 
و  مصرف  الگ��وی 
و  میزان  افزای��ش 

نرخ تولید.
ساماندهی  	امکان 
در  گرده��ا  دوره 

سطح شهرها.
	وجود سازمان های 
و  غیردولت��ی 
ه��ای   NGO

زیست محیطی.
وج��ود  	ع��دم 
کت  ر مش��ا
و  ش��هروندان 
برنامه های  فقدان 
عمومی  آم��وزش 
برای هم��کاری با 
برنامه های  اجرای 
ی��ت  یر مد

پسماندها.

درآمدی  مناب��ع  	کمبود 
پایدار مدیریت پسماندها.

	ع��دم وج��ود امکان��ات 
ب��رای  اقتص��ادی 
بخ��ش  توانمند س��ازی 

خصوصی .
	عدم سرمایه گذاری کالن 
ب��رای ایجاد تأسیس��ات و 
تجهیزات و زیر ساخت های 

مورد نیاز.
	عدم استفاده از کاالهای 

بادوام.
	عدم وجود بازار رس��می 
برای فروش مواد بازیافتی 
و عدم عالقه ی شهروندان 
ب��ه اس��تفاده از کاالهای 

بازیافتی.
	ع��دم وج��ود ش��بکه ی 
سیس��تماتیک کنت��رل و 

نظارت بر مراحل تولید.
اعتبارات  وج��ود  	ع��دم 
کافی و سرمایه گذاری الزم 
برای تکمیل و راه اندازی 
طرح های اجرایی از جمله 
طرح مکانیزاسیون و عدم 
تکنول��وژی  از  اس��تفاده 

پیشرفته.
	اس��تفاده از روش ه��ای 

سنتی.
از  اس��تفاده  	ش��روع 
و  مکانی��زه  روش ه��ای 
نیم��ه مکانیزه جمع آوری 

پسماندها.
جاذبه ه��ای  	کاه��ش 
گردش��گری و پیامدهای 
اقتص��ادی صنعت  س��وء 

توریسم و اکوتوریسم.
	وج��ود صنای��ع بازیافت 

غیر رسمی )پالستیک(.
و  گ��ذاری  	س��رمایه 
عمدتاً  پس��ماند  مدیریت 

توسط بخش دولتی.

	تراکم نقاط شهری و به 
نتیج��ه تراکم جمعیت و 
به تبع آن افزایش میزان 

پسماندها.
	نب��ود و کمبود زمین و 
خاک مناس��ب به دلیل 
ش��رایط خ��اص طبیعی 
برای مکان یابی و اجرای 
برنامه ه��ای  و  طرح ه��ا 
پس��ماندهای  مدیری��ت 

شهری.
	باالبودن سطح آب های 
تحت االرضی )در سایت 
ش��ماره ی��ک( و ایج��اد 
معض��ل عدم ج��ذب در 

مواقع بارندگی.
ش��بکه ی  	فق��دان 
غی��ر  و  سیس��تماتیک 
مدیری��ت  اس��تاندارد 
ش��هری  پس��ماندهای 
اع��م از عناصر موظف و 

پشتیبان.
	ع��دم رعایت مالحظات 
توسط  زیس��ت محیطی 
و جمع آوری  مس��ؤوالن 
و دفع واحد پسماندهای 
صنعتی  و  بیمارس��تانی 
و شهری و س��ایر منابع 

تولید.
غی��ر  دف��ع  	انج��ام 
س��طح  در  بهداش��تی 
و  روس��تاها  و  ش��هرها 
ایجاد کانون های آلوده ی 

متعدد.
از  وح��وش  	تغذی��ه ی 
پس��ماند و آس��یب ب��ه 
حیات وحش و همچنین 
تعلیف دام از پس��ماند و 
انتقال آلودگی و بیماری 
زنجی��ره ی  طری��ق  از 
غذایی ) شیر و گوشت( 

به انسان.

	تأسیس مؤسسه ی بازیافت 
با نگرش مدیریت یکپارچه 

پسماندهای شهری.
و  مطالع��ات  	انج��ام 
مکان یابی سایت های غربی 
و شرقی به عنوان دو مرکز 
ایجاد  و  بهداش��تی  دف��ن 
تأسیسات در غرب و شرق 

استان.
	کمبود تجهیزات و ماشین 
آالت مناس��ب و استاندارد 
برای اجرای عناصر موظف 
مدیری��ت  پش��تیبان  و 

پسماندهای شهری.
س��اختار  وج��ود  	ع��دم 
ب��رای  سیس��تماتیک 
تصمیم گی��ری در س��طح 

محلی و منطقه ای و ملی.
	فق��دان و کمب��ود نیروی 
انسانی ماهر و متخصص و 
ضعف نیروهای اجرایی در 

کارخانه های بازیافت.
	کم توجهی مسؤوالن ملی 
و منطق��ه ای و محل��ی به 

مدیریت یکپارچه.
اج��رای  و  تهی��ه  	ع��دم 
طرح های سیس��تماتیک و 
تفکی��ک از مبدأ و بازیافت 

توسط مدیریت اجرایی.
تش��کیل دهیاری ها  	عدم 
تش��کیل  در  تأخی��ر  ی��ا 
وج��ود  ع��دم  و  آن ه��ا 
سیس��تم منسجم مدیریت 
روس��تایی  پس��ماندهای 
دفع  مش��کالت خ��اص  و 

پسماندهای روستایی.
تفکی��ک  و  	جداس��ازی 
توس��ط گروه های  پسماند 
غیر رسمی و دوره گردها و 

عدم ساماندهی آن ها.
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جدول دسته بندی تعامل عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماندهای شهری

عوامل اجتماعی 
عوامل کالبدی و عوامل اقتصادیو فرهنگی

محیطی
عوامل مدیریتی و 

اجرایی
آگاه��ی  	ع��دم 
ترغی��ب  و 
ی  ن ها ما ز س��ا
و  غیردولت��ی 
ی  Nه��ا G O
محیطی  زیس��ت 
ب��رای فعالی��ت و 

همکاری.
	افزای��ش جمعیت 
ش��هری  نق��اط 
تراک��م  ایج��اد  و 
در  جمعی��ت 

شهرها.
نارضایتی  	ایج��اد 
و  اجتماع��ی 
اهال��ی  اعت��راض 
مناطق مسکونی و 
نزدیک  کشاورزان 
محل ه��ای دف��ن 

پسماند.
	باال بودن جمعیت 
و  استان  روستایی 
حج��م قابل توجه 

تولید پسماند.
مش��ارکت  	امکان 
خصوصی  بخ��ش 
در سرمایه گذاری 
برنامه ه��ای  در 
بازیافت با توجه به 
تبلیغات مؤسس��ه 
)بخش خصوصی(.
آگاهی  عدم   	
بخش  مشارکت  و 

خصوصی.

و  گردش��گری  	 قط��ب 
توریستی کشور.

بخش  مش��ارکت  	مکان 
س��رمایه  در  خصوص��ی 
برنامه ه��ای  در  گ��ذاری 

بازیافت .
و  تجهی��زات  	خری��د 
احداث کارخانه کمپوست 
و تأسیس��ات بازیافت در 

سایت غربی.

	 وجود میزان باالی مواد 
ترکی��ب  در  فس��ادپذیر 
همچنی��ن  و  پس��ماند 
وجود مواد تجزیه ناپذیر 

مانند پالستیک و....
	ج��رای عملی��ات دفن 
بهداشتی پس��ماندها در 

سایت غربی.
دفن  عملی��ات  	ش��روع 
بهداشتی پس��ماندها در 

سایت شرقی.
ایس��تگاه های  	 ایج��اد 
انتق��ال در نقاط مختلف 
برای سیستماتیک شدن 

جمع آوری پسماند.
عملی��ات  	 انج��ام 
در  پسماندها  جداسازی 

معابر شهری.
	 افزایش تولید پس��ماند 
در فصل بهار و تابستان.

مطالع��ات  	نج��ام 
ارزیاب��ی  و  مکان یاب��ی 

زیست محیطی.

سیاسی  منفی  	ازتاب های 
فرام��رزی ناش��ی از دف��ع 
در  پس��ماند  ناصحی��ح 
حاشیه ی جاده و مکان های 

نامناسب.
برای  برنامه ری��زی  	مکان 
استفاده از روش کمپوست 
ب��ا توجه به می��زان باالی 
ترکی��ب  در  آل��ی  م��واد 

پسماندها.
	ش��روع آموزش و فرهنگ 
سازی در شهرهای شرقی 
برای دهیاران و شهرداران
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جدول بررسی مشکالت و امکانات سیستم مدیریت پسماندهای شهری

امکانات )نقاط مثبت(مشکالت )جنبه های منفی(
	نبود ساختار سازمانی و تشکیالتی منسجم برای مدیریت پسماندهای استان گلستان

	جداسازی و تفکیک و بازیافت غیر رسمی پسماند در اکثر شهرها
	کمبود تهیه واجرای برنامه های فرایند مدیریت پس��ماند خصوصاً تفکیک از مبدأ و امور 

جمع آوری و بازیافت
	آگاهی و نگرش پایین نسبت به امور پسماند

	باال بودن جمعیت روستایی استان و حجم قابل توجه تولید پسماند
	کمبود منابع درآمدی پایدار مدیریت پسماندهای استان گلستان در سطح منطقه ای و 

محلی وعدم تأمین اعتبارات کافی برای اجرای طرح ها
	جذب توریس��م و ورود مس��افران مختلف از س��ایر ش��هرها و کش��ورها با فرهنگ های 
متف��اوت ب��ه این منطقه و عدم حس تعلق به مکان در بین توریس��ت ها و ش��هروندان 

استان گلستان
	عدم وجود مش��ارکت ش��هروندان و فقدان برنامه های آموزش عمومی برای همکاری با 

اجرای برنامه های مدیریت پسماندهای استان گلستان
های زیست محیطی برای فعالیت  	NGO عدم آگاهی و ترغیب سازمان های غیردولتی و

و همکاری با مدیریت پسماندهای شهری در خصوص اجرای برنامه های مرتبط
	افزایش جمعیت نقاط ش��هری و ایجاد تراکم جمعیت در ش��هرهای اس��تان گلس��تان 

خصوصاً مرکز استان
	ایج��اد نارضایت��ی اجتماعی و اعت��راض اهالی مناطق مس��کونی و کش��اورزان نزدیک 

محل های دفن پسماند
	عدم وجود امکانات اقتصادی برای توانمند سازی بخش خصوصی

	تغذیه ی وحوش از پسماند و آسیب به حیات وحش و همچنین تعلیف دام از پسماند و 
انتقال آلودگی و بیماری از طریق زنجیره غذایی ) شیر و گوشت( به انسان

	عدم سرمایه گذاری کالن برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و زیر ساخت های مورد نیاز 
و اجرای طرح مکانیزه نمودن و عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته

	عدم وجود بازار فروش رس��می برای مواد بازیافتی و عدم عالقه ی شهروندان به استفاده 
از کاالهای بازیافتی

	کاهش جاذبه های گردش��گری اس��تان و در نتیجه پیامدهای س��وء اقتصادی بر صنعت 
توریسم و اکوتوریسم

	عدم وجود ش��بکه سیستماتیک کنترل و نظارت بر مراحل تولید و تغییر الگوی مصرف 
و افزایش میزان تولید پسماند در اثر عدم استفاده از کاالهای بادوام

	نب��ود و کمب��ود زمین و خاک و فضای مناس��ب به دلیل ش��رایط خ��اص طبیعی برای 
مکان یابی و اجرای طرح ها و برنامه های مدیریت پسماندهای شهری

	فقدان شبکه ی سیستماتیک و غیر استاندارد مدیریت پسماندهای شهری اعم از عناصر 
موظف و پشتیبان

	باالبودن سطح آب های تحت االرضی )در سایت شماره یک( و ایجاد معضل عدم جذب 
در مواقع بارندگی

	عدم رعایت مالحظات زیس��ت محیطی توس��ط مس��ؤوالن و جم��ع آوری و دفع واحد 
پسماندهای بیمارستانی و صنعتی و شهری و سایر منابع تولید

	انجام دفع غیر بهداش��تی در س��طح شهرها و روس��تاها و ایجاد کانون های آلوده متعدد 
طی سال های متمادی

	عدم تش��کیل دهیاری ها و عدم وجود سیستم منس��جم مدیریت پسماندهای روستایی 
مشکالت خاص دفع پسماندهای روستایی

	تغذیه ی وحوش از پسماند و آسیب به حیات وحش و همچنین تعلیف دام از پسماند و 
انتقال آلودگی و بیماری از طریق زنجیره ی غذایی )شیر و گوشت( به انسان

	فقدان و کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص و ضعف نیروهای اجرایی
	افزایش میزان موادآلی و فس��ادپذیر پس��ماندها و درصد س��ایر ترکیب��ات مثل کاغذ و 

پالستیک و فلز و شیشه

	وج��ود تعداد زیاد س��ازمان های 
غیردولتی و NGO های زیست 

محیطی
	اعالم مشارکت بخش خصوصی 
در  گ��ذاری  س��رمایه  ب��رای 

برنامه های بازیافت
	وجود چند واحد صنایع بازیافت 

پالستیک
	هماهنگ��ی و انج��ام اقدامات��ی 
و  و حم��ل  س��اماندهی  ب��رای 
دفع پس��ماندهای روس��تایی به 
سایت های غربی و شرقی توسط 

مؤسسه ی بازیافت
انتقال  ب��رای  	انج��ام هماهنگی 
پسماندهای شهرها و روستاهای 
غرب و ش��رق اس��تان به سایت 

غربی و شرقی و دفع آن
	ش��روع طرح دفن بهداشتی در 

سایت غربی
	امکان برنامه ریزی برای استفاده 
از روش کمپوس��ت ب��ا توجه به 
میزان باالی مواد آلی در ترکیب 

پسماندها در استان گلستان
	ش��روع امور آموزشی و فرهنگ 
س��ازی در شهرهای شرقی برای 
دهیاران و شهرداران در زمینه ی 

مدیریت پسماند
توس��ط  عالیه  نظ��ارت  	ام��کان 
س��طح  در  بازیافت  مؤسس��ه ی 
اس��تان با توج��ه ب��ه وظایف و 

تشکیالت آن در سطح استان
	انج��ام مطالع��ات مکان یاب��ی و 

ارزیابی زیست محیطی
	امکان ساماندهی دوره گردها

	افزایش رف��اه اجتماعی و امکان 
بهره گیری بیش��تر از برنامه های 

آموزشی مدیریت پسماند
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جدول دسته بندی مشکالت و پیامدهای آن برای سیستم مدیریت پسماندهای شهری 

پیامدهامشکالتسیستم

گی
هن

فر
 و 

عی
ما

جت
ت ا

کال
ش

م

وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی بین شهروندان.	•
	•جذب توریسم با فرهنگ های متفاوت به این منطقه .

	•عدم حس تعلق به مکان در بین توریس��ت ها و ش��هروندان استان 
گلستان.

	•تغییردرالگوی مصرف و افزایش میزان تولید. 
	•ع��دم آگاه��ی و ترغیب ش��هروندان برای مش��ارکت و همکاری با 

مدیریت پسماند
	•فق��دان وکمب��ود برنامه های آموزش��ی ب��رای آگاه��ی عمومی و 

فرهنگ سازی 
	•عدم ساماندهی فعاالن بخش غیررسمی  پسماند

عدم آگاهی و ترغیب سازمان های غیردولتی و NGO	• های زیست 
محیطی برای فعالیت و همکاری با مدیریت پسماندهای شهری 

	• افزایش میزان شهرنشینی  خصوصاً درمرکز استان 
	•ایج��اد نارضایت��ی اجتماع��ی و اعتراض اهالی مناطق مس��کونی و 

کشاورزان نزدیک محل های دفن پسماند 
	•باال ب��ودن جمعیت روس��تایی اس��تان و حجم قاب��ل توجه تولید 

پسماند 
	• جداس��ازی و تفکیک پسماند توسط گروه های غیر رسمی ودوره 

گردها
	•عدم آگاهی و مشارکت بخش خصوصی 

	•کاه��ش همکاری و مش��ارکت 
بخش خصوصی و ش��هروندان 
بابرنامه های مدیریت پسماند 

استان گلستان
	•عدم اجرای صحیح برنامه های 
مدیریت پسماند و ناقص بودن 

سیستم مدیریت پسماند 
	•کاهش اس��تفاده از توانایی ها 
و کم��ک های س��ازمان های 
ه��ای   NGO و  غیردولت��ی 

زیست محیطی
	•افزای��ش می��زان فعالیت های 
بخش غیر رس��می پسماند و 

شیوع بیماری های مختلف 
	•افزایش مصرف

	•افزایش تولید پسماند
	•کاهش رضایت مندی شهروندان
	•ایجاد مش��کالت مضاعف برای 

شهروندان
	•نیاز ب��ه انج��ام برنام��ه ریزی 

اجتماعی خاص 
کاهش اثرات فرهنگ سازی و آموزش •	

دی
صا

اقت
ت 

کال
ش

م

 oکمبود منابع درآمدی پایدار مدیریت پسماندهای استان گلستان در 
سطح منطقه ای و محلی

 oعدم وجود امکانات اقتصادی برای توانمند سازی بخش خصوصی 
 oعدم س��رمایه گذاری کالن برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و زیر 

ساخت های مورد نیاز
 oعدم استفاده از کاالهای بادوام 

 oعدم وجود بازار فروش رس��می برای م��واد بازیافتی و عدم عالقه ی 
شهروندان به استفاده از کاالهای بازیافتی

 oعدم وجود شبکه ی سیستماتیک کنترل و نظارت بر مراحل تولید 
 o   ع��دم وجود اعتبارات کافی ب��رای تکمیل و راه اندازی طرح های 
اجرایی مدیریت پسماندهای ش��هری استان گلستان )سایت یک 

ودو(
 oعدم سرمایه گذاری الزم برای اجرای طرح مکانیزه نمودن سیستم 

مدیریت و عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته 
 oاستفاده از روش های سنتی و نیمه مکانیزه

 oکاهش جاذبه های گردش��گری اس��تان و در نتیجه پیامدهای سوء 
اقتصادی بر صنعت توریسم و اکوتوریسم.

 oسرمایه گذاری و مدیریت پسماند عمدتاً توسط بخش دولتی 
 oافزایش میزان سرانه ی تولید در سال های اخیر

 oافزای��ش میزان مواد آلی و فس��ادپذیر پس��ماندها و درصد س��ایر 
ترکیبات مثل کاغذ و پالستیک و فلز و شیشه     

	•ایج��اد و افزای��ش هزینه های 
فرص��ت وافزایش اس��تفاده از 

منابع اقتصادی 
	•افزای��ش هزینه های س��رمایه 

گذاری اجتماعی
	•کاه��ش کیفی��ت محص��والت 

بازیافتی
محص��والت  ف��روش  	•کاه��ش 

بازیافتی
	•کاهش س��رمایه گذاری توسط 
بخش خصوص��ی در مدیریت 

پسماندهای استان
	•ه��در رف��ت و کاه��ش اثرات 
افزایش  مثبت منابع مال��ی و 
مدیریت  اجرای��ی  هزینه های 

پسماند
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	تراکم نقاط شهری و در نتیجه تراکم جمعیت و در تبع آن افزایش 
میزان پسماندها.

	نبود و کمبود زمین وخاک و فضای مناسب به دلیل شرایط خاص 
طبیعی برای م��کان یابی و اجرای طرح ها و برنامه های مدیریت 

پسماندهای شهری. 
	باالبودن س��طح آب های تحت االرضی )درس��ایت ش��ماره یک( و 

ایجاد معضل عدم جذب در مواقع بارندگی.
	فقدان ش��بکه ی سیستماتیک و اس��تاندارد مدیریت پسماندهای 

شهری برای اجرای عناصر موظف و پشتیبان.
	عدم رعایت مالحظات زیست محیطی توسط مسؤوالن اجرایی

	جم��ع آوری ودف��ع واحد پس��ماندهای بیمارس��تانی و صنعتی و 
شهری و سایر منابع تولید.

	انجام دفع غیر بهداش��تی در س��طح ش��هرها و روس��تاها و ایجاد 
کانون های آلوده ی متعدد. 

	تغذیه ی وحوش از پس��ماند و آسیب به حیات وحش و همچنین 
تعلیف دام از پس��ماند و انتقال آلودگی و بیماری از طریق زنجیره 

غذایی )شیر و گوشت( به انسان. 
	افزای��ش تولید پس��ماند در فصل بهار و تابس��تان به علت افزایش 

توریست

زیس��ت  آلودگ��ی  - افزای��ش 
محیط��ی ش��هرهای اس��تان 

گلستان
- کاهش کارایی خدمات سایت 

غربی
- کاه��ش کارای��ی عناصر فعال 

موظف
- کاه��ش کیفی��ت محیط��ی و 
استان  ش��هرهای  بهداش��تی 

گلستان
- افزای��ش اجب��ار به اس��تفاده 
از روش ه��ای س��نتی و عدم 

استفاده از خدمات مکانیزه
- کاه��ش به��ره وری زیس��ت 
محیطی در اجرای برنامه های 

مدیریت پسماند
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	کمب��ود تجهی��زات و ماش��ین آالت مناس��ب و اس��تاندارد برای 
اج��رای طرح ها و برنامه های عناصر موظف و پش��تیبان مدیریت 

پسماندها
	عدم اجرای برنامه های تفکیک از مبدأ پسماند

	عدم وجود برنامه های خاص برای بازیافت
	جداسازی و تفکیک پس��ماند توسط گروه های غیر رسمی ودوره 

گردها در اکثر شهرها
	عدم وجود س��اختار سیس��تماتیک برای تصمیم گیری در سطح 

محلی و منطقه ای و ملی
	فقدان و کمبود نیروی انس��انی ماهر و متخصص و ضعف نیرو های 

اجرایی  
	ک��م توجهی مس��ؤوالن ملی و منطق��ه ای و محلی ب��ه مدیریت 

یکپارچه ی استان گلستان
	عدم تهیه و اجرای طرح های سیستماتیک توسط مدیریت اجرایی 
ودر نتیجه بازیافت و جداس��ازی غیر بهداشتی و دستی پسماندها 

توسط افراد غیر رسمی. 
	عدم تش��کیل دهیاری ها و عدم وجود سیس��تم منسجم مدیریت 
پسماندهای روستایی مشکالت خاص دفع پسماندهای روستایی 

	 عدم تکمیل و س��اماندهی سایت ش��رقی استان و در نتیجه عدم 
وجود مدیریت واحد برای ساماندهی.

	عدم ساماندهی بخش غیر رسمی جداسازی مواد و بازیافت  
	بازتاب های منفی سیاسی فرامرزی ناشی از دفع ناصحیح پسماند 

در حاشیه جاده و مکان های نامناسب.
	عدم اجرای برنامه های تفکیک از مبدأ پسماند

در  ش��هرها  پس��ماندهای  مدیری��ت  تش��کیالت  وج��ود  	ع��دم 
شهرداری ها

	وجود سیستم سنتی و نیمه مکانیزه ی جمع آوری و حمل ونقل

- کاهش همکاری دستگاه های 
مدیریت  ب��ا  مس��ؤول  اجرای 

پسماندهای شهری
- افزایش تصمیم گیری ناکارآمد 

و متعدد پر هزینه 
فعالیت های  حج��م  - افزای��ش 
واگذاری  ع��دم  و  ش��هرداری 

امور به بخش خصوصی
کش��ورهای  بدبینی  - افزای��ش 

همسایه
- ناکارایی برنامه ها وتصمیمات 
اتخاذ ش��ده توس��ط مدیریت 

پسماند
- کاه��ش ق��درت مدیری��ت و 

نظارت
- افزای��ش فعالیت غی��ر قانونی  

گروه های غیر رسمی
- کاهش طرح های تحقیقاتی در 

زمینه ی مدیریت پسماندها
- طوالنی ش��دن زمان و مراحل 
برنامه ه��ای اجرایی  اج��رای 

مرتبط
کارشناس��ی   ت��وان  - کاه��ش 
وتورم نیرو ه��ای غیر فنی در 
مدیریت پس��ماندهای شهری 

استان گلستان
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6 ـ تدوین اهداف مدیریت پسماندهای شهری:
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــدد اس ــماند درص ــت پس مدیری
ــای  ه ــی  هماهنگ ــت  تقوی ــد  کارآم ــای  نیروه از 
ــن  ــتفاده از آخری ــی، اس ــن بخش ــی و بی ــرون بخش ب
ــازی مردم،  ــارکت جامعه، توانمندس ــا، مش فن آوری ه
ــت در جهت ارتقای  ــیوه های زندگی و حرک ــود ش بهب
ــت از نظر مدیریت  ــالمت محیط زیس ــاخص های س ش
ــتن  ــم انداز و مواردی همچون داش ــماندها به چش پس
ــارکت فعال  ــالم و پاك، افزایش مش ــت س محیط زیس
ــود فرایند  ــازی مردم، بهب ــش توانمندس ــه، افزای جامع
ــهری از جمله جمع آوری و  ــماندهای ش ــت پس مدیری
ــم و  ــق صنعت توریس ــعه و رون ــت، حفظ، توس بازیاف
ــد علمی مدیریت  ــگری در منطقه با ایجاد فراین گردش
ــر  ــاد مناظ ــری از ایج ــهری و جلوگی ــماندهای ش پس
ــهری  ــماندها در محیط ش ــی از تجمع پس ــت ناش زش
ــه تبیین  ــدف کلی مقاله ک ــتای ه ــت یابد. در راس دس
ــتم  ــی تنگناها و قابلیت های سیس ــخصات و بررس مش
ــماندهای شهری استان گلستان و ارائه ی  مدیریت پس
ــب برای بهسازی این  ــنهادات و راهکارهای مناس پیش

ــردد. ــن می گ ــتم بوده اهداف کالن و خرد تدوی سیس

6 ـ1ـ تدوین اهداف کالن:
ــتان  اس ــهری  ــماندهای ش پس ــدف کالن مدیریت  ه
ــماندهای  پس یکپارچه ی  ــت  مدیری ــاد  ایج ــتان،  گلس
راستای رهیافت  ــتان گلستان در  اس شهری شهرهای 
ــت  ــانی و طبیعی شهرهاس نس ــای کیفیت محیط ا رتق ا
ــی،  اجتماع ـ  ــی  فرهنگ ــش  بخ ــار  چه ــاس  براس و 
تصمیم  و  ــی  مدیریت و  ــی  محیط کالبدی،  ــادی،  اقتص

ــت. ــده اس گیری تدوین ش
ــدگاه فرهنگی  ــامل اصالح و بهبود دی اهدف کالن ش
ــاماندهی  ــهروندان، س رفتار ش ارتقای  و  ــی  اجتماع و 
ــماندهای  پس ــه ی  یکپارچ ــت  مدیری از  ــت  حمای و 
ــاختار کالبدی برای ارتقای کیفیت  ــهری، اصالح س ش
ــود نحوه ی  ــالح و بهب ــانی، اص ــط طبیعی و انس محی
ــف و  ــر موظ ــری عناص ــم گی ــت گذاری و تصمی سیاس
افزایش  برای  ــهری  ش پسماندهای  مدیریت  ــتیبان  پش
ــای کیفیت محیط  ارتق ــارکت و همکاری عمومی،  مش

ــالح و بهبود نحوه ی  ــهرها و اص ــانی ش طبیعی و انس
ــی  اجرای ــای  روش ه و  ــت  مدیری و  ــت گذاری  سیاس

ــت.  ــتم مدیریت اس سیس

6 ـ2ـ تدوین اهداف خرد:
ــدی عوامل و  ــته بن ــتای دس ــداف خرد که در راس اه
ــده است به شرح  ــکالت و اهداف کالن تعریف ش مش

ــت: ــماره )6( اس جدول ش
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جدول دسته بندی عوامل و مشکالت و اهداف کالن و اهداف خرد مدیریت پسماندهای شهری
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	•وجود تفاوت های فرهنگی واجتماعی بین 
شهروندان 

	•جذب توریس��م با فرهنگ های متفاوت به 
این استان

	•عدم حس تعلق به مکان در بین توریست ها 
و شهروندان.

	• تغییردرالگ��وی مص��رف و افزایش میزان 
تولید. 

	•ع��دم آگاه��ی و ترغیب ش��هروندان برای 
مشارکت و همکاری با مدیریت پسماند

	•فقدان وکمبود برنامه های آموزش عمومی 
برای آگاهی و فرهنگ سازی 

	•کمبود فعالیت و اطالع رس��انی شهرداری 
در اج��رای برنام��ه های فرایند پس��ماند 

خصوصاً امور جمع آوری و بازیافت
	•ع��دم اجرای برنامه ه��ای عناصر موظف و 
استان  پس��ماندهای  مدیریت  پش��تیبان 

گلستان.
	•ع��دم آگاه��ی و ترغی��ب س��ازمان ه��ای 
غیردولتی و NGO های زیست محیطی 
ب��رای فعالی��ت و هم��کاری ب��ا مدیریت 
پس��ماندهای ش��هری در خصوص اجرای 

برنامه های مرتبط 
	•افزای��ش جمعی��ت نقاط ش��هری و ایجاد 
تراک��م جمعی��ت در ش��هرهای اس��تان 

گلستان خصوصاً مرکز استان 
	•ایجاد نارضایتی اجتماعی و اعتراض اهالی 
مناط��ق مس��کونی و کش��اورزان نزدیک 

محل های دفن پسماند 
	•باال بودن جمعیت روستایی استان و حجم 

قابل توجه تولید پسماند 

و  اص��الح 
دیدگاه  بهبود 
و  فرهنگ��ی 
و  اجتماع��ی 
رفتار  ارتق��ای 
ن  ا ند و ش��هر
استان گلستان

- افزای��ش میزان آگاهی های عمومی 
اج��رای  ش��هروندان در خص��وص 
صحیح برنامه های مدیریت پسماند 

)تفکیک از مبدأو..(
- افزایش آگاهی مس��افران  و ارتقا و 
اشاعه ی فرهنگ آن ها در خصوص 
نحوه ی  برنامه های اجرایی صحیح 

پسماند 
- افزایش حس تعلق مکان

- تقوی��ت زمین��ه ه��ای آموزش��ی و 
فرهنگی الزم برای تشویق همکاری  
بخ��ش خصوص��ی و ش��هروندان با 

مدیریت پسماند 
- افزایش آموزش های تخصصی الزم 
ب��رای افزایش مهارت های کارکنان 

سیستم مدیریت پسماند 
- ترغی��ب و افزایش می��زان آگاهی و 
مش��ارکت  و همکاری سازمان های 
غیردولت��ی و NGO های زیس��ت 
محیط��ی ب��ا برنامه ه��ای مدیریت 

پسماند
- افزای��ش میزان آگاهی های عمومی 
و تخصص��ی ب��رای کاه��ش تولید 

پسماندهای شهری
- افزایش فعالیت مس��ؤوالن مدیریت 
ارائ��ه ی  زمین��ه ی  در  پس��ماند 
تبلیغات و آم��وزش های الزم برای 

شهروندان
- تقوی��ت زمین��ه ه��ای آموزش��ی و 
فرهنگی روستاییان توسط مدیریت 

پسماند مربوطه
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مدیریت  کمب��ود منابع درآم��دی پای��دار 	•
پس��ماندهای اس��تان گلس��تان در سطح 

منطقه ای و محلی
	•ع��دم وج��ود امکان��ات اقتص��ادی ب��رای 

توانمند سازی بخش خصوصی 
	•عدم س��رمایه گ��ذاری کالن ب��رای ایجاد 
تأسیس��ات و تجهیزات و زیر ساخت های 

مورد نیاز
	•عدم استفاده از کاالهای بادوام 

	•عدم وجود بازار فروش رس��می برای مواد 
بازیافت��ی و عدم عالقه ی ش��هروندان به 

استفاده از کاالهای بازیافتی
	•عدم وجود شبکه ی سیستماتیک کنترل و 

نظارت بر مراحل تولید 
	•عدم وج��ود اعتبارات کاف��ی برای تکمیل 
و راه ان��دازی طرح ه��ای اجرایی مدیریت 
پسماندهای شهری استان گلستان )سایت 

یک و دو(
	•عدم سرمایه گذاری الزم برای اجرای طرح 
مکانیزه نمودن سیس��تم مدیریت و عدم 

استفاده از تکنولوژی پیشرفته 
	•اس��تفاده از روش ه��ای س��نتی و نیم��ه 

مکانیزه
	•کاهش جاذبه های گردشگری استان و در 
نتیجه پیامدهای سوء اقتصادی در صنعت 

توریسم در اکوتوریسم.
	•س��رمایه گذاری و مدیریت پسماند عمدتاً 

توسط بخش دولتی 

هی  ند ما س��ا
حمای��ت  و 
مدیری��ت  از 
چ��ه  ر یکپا
ی  ها ند پس��ما
استان  شهری 

گلستان

مدیری��ت  اقتص��ادی  - خودکفای��ی 
پسماند

- تقویت زمینه ه��ای  اقتصادی الزم 
برای تش��ویق بخش خصوصی برای  
س��رمایه گذاری در زمینه ی صنایع 

پسماند ) پرداخت سود تسهیالت(
ه��ای  انگی��زه  افزای��ش  و  - ایج��اد 
اقتص��ادی ب��رای تولی��دو ف��روش 

کاالهای بازیافتی
- ایجادزمینه های عمومی و تخصصی 
الزم برای کنترل و نظارت برمراحل 
تولی��د برای کمک به کاهش میزان 

تولید پسماندهای شهری
- افزای��ش کارای��ی س��رمایه گذاری 
انجام شده برای اجرای برنامه های 
مدیریت پس��ماند در سایت غربی با 
اجرای کامل مراحل عناصر موظف 

و پشتیبان
- کاهش هزینه های مدیریت اجرایی 

و افزایش اثربخشی منابع مالی
- افزایش زمینه های س��رمایه گذاری 
برای تهی��ه و ا ج��رای برنامه های 
آموزش��ی فرهنگ��ی ب��رای کاهش 
میزان  مصرف و اس��تفاده ی مجدد 
از م��واد و تفکیک از مبدأ و کاهش  

هزینه های اجتماعی 
- افزایش س��رمایه گ��ذاری در زمینه 
تامین ماشین آالت وتجهیزات الزم 
ب��رای اجرای برنامه ه��ای مدیریت 

پسماند )مکانیزه(
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	•تراک��م نقاط ش��هری و در نتیج��ه تراکم 
جمعی��ت و ب��ه تب��ع آن افزای��ش میزان 

پسماندها.
	•نبود و کمبود زمین وخاک و فضای مناسب 
ب��ه دلیل ش��رایط خ��اص طبیع��ی برای 
مکان یاب��ی و اجرای طرح ها و برنامه های 

مدیریت پسماندهای شهری. 
	•ب��اال بودن س��طح آب های تح��ت االرضی 
)درس��ایت ش��ماره یک( و ایج��اد معضل 

عدم جذب در مواقع بارندگی
	•فق��دان ش��بکه ی سیس��تماتیک و غی��ر 
اس��تاندارد مدیریت پس��ماندهای شهری 

اعم از عناصر موظف و پشتیبان.
	•عدم رعای��ت مالحظات زیس��ت محیطی 
توس��ط مس��ؤوالن و جم��ع آوری ودفع 
واحد پس��ماندهای بیمارستانی و صنعتی 

و شهری و سایر منابع تولید.
	•انجام دفع غیر بهداش��تی در سطح شهرها 
و روس��تاها و ایجاد کان��ون های آلوده ی 

متعدد. 
	•بازیافت و جداسازی غیر بهداشتی

	•تغذیه ی وحوش از پس��ماند و آس��یب به 
حی��ات وحش و همچنی��ن تعلیف دام از 
پس��ماند و انتق��ال آلودگ��ی و بیماری از 
طریق زنجیره ی غذایی ) ش��یر و گوشت( 

به انسان. 

ساختار  اصالح 
کالب��دی برای 
ارتقای کیفیت 
محیط طبیعی 
انس��انی  و 
ی  ها ش��هر
استان گلستان

- بهب��ود و ارتق��ای کیفی��ت محیط 
طبیعی و بهداشتی شهرها

- افزای��ش کارای��ی عناص��ر موظ��ف 
مدیری��ت پس��ماند از طریق اصالح 

کالبدی شهرها 
- افزای��ش کارایی سیس��تم مدیریت 
برنام��ه  اج��رای  ب��رای  پس��ماند 

جداسازی و بازیافت بهداشتی
-  افزای��ش به��ره گی��ری از خدمات 
مکانی��زه و کاه��ش فعالی��ت های 
مدیری��ت  در  دس��تی  و  س��نتی 

پسماندهای شهری
- افزایش بهره وری زیس��ت محیطی 
در اثر اج��رای برنامه های مدیریت 

پسماندهای شهری
- افزای��ش کارایی س��ایت های غربی 
و شرقی دفع پس��ماندهای شهری 

استان گلستان  
- پایدار سازی و افزایش منابع درآمدی 
مدیریت پسماندهای شهری استان 

گلستان
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	•کمبود تجهیزات و ماش��ین آالت مناسب 
و اس��تاندارد ب��رای اج��رای ط��رح ها و 
برنامه ه��ای عناص��ر موظف و پش��تیبان 

مدیریت پسماندهای شهری.
	•ع��دم وجود س��اختار سیس��تماتیک برای 
تصمیم گیری در سطح محلی و منطقه ای 

و ملی
	•فق��دان نی��رو ه��ای متخص��ص و ضعف 

نیرو های اجرایی 
	•کم توجهی مس��ؤوالن مل��ی و منطقه ای 
و محل��ی به مدیری��ت یکپارچه اس��تان 

گلستان
	• عدم آگاهی و مشارکت بخش خصوصی 

	•عدم تهیه و اجرای طرح های سیستماتیک 
توس��ط مدیری��ت اجرای��ی و در نتیج��ه 
بازیاف��ت و جداس��ازی غیر بهداش��تی و 
دستی پسماندها توسط افراد غیر رسمی. 
	•عدم تش��کیل دهی��اری ها و ع��دم وجود 
سیس��تم منس��جم مدیریت پسماندهای 
دف��ع  خ��اص  مش��کالت  و  روس��تایی 

پسماندهای روستایی 
	• عدم تکمیل و س��اماندهی س��ایت شرقی 
اس��تان و در نتیجه ع��دم وجود مدیریت 

واحد برای ساماندهی.
	•عدم ساماندهی بخش غیر رسمی جداسازی 

مواد و بازیافت  
 بازتاب های منفی سیاس��ی فرامرزی ناشی 
از دف��ع ناصحیح پس��ماند در حاش��یه ی 

جاده و مکان های نامناسب.

و  اص��الح 
نحوه ی  بهبود 
سیاست گذاری 
تصمی��م  و 
و  گی��ری 
موظف  عناصر 
پش��تیبان  و 
ی��ت  یر مد
ی  ها ند پس��ما
استان  شهری 

گلستان

هم��کاری  و  مش��ارکت   - افزای��ش 
دس��تگاه ه��ای اجرای��ی مرتبط با 

برنامه های مدیریت پسماند
- - افزای��ش کیفی��ت عناصر موظف 
مدیری��ت پس��ماند از طریق اجرای 
کام��ل سیس��تم و اج��رای  کامل 
عناصر پشتیبان در شهرهای استان 

گلستان 
ه��ای  ط��رح  اج��رای  افزای��ش   - -
تحقیقات��ی در زمین��ه ی مدیری��ت 
پسماندهای شهری استان گلستان

- - افزایش توان کارشناسی مدیریت 
نیروه��ای غیر  پس��ماند وکاه��ش 

حرفه ای
- کاهش حجم تصدی گری و واگذاری 

وظایف اجرایی به بخش خصوصی
- تقویت جنبه های اجرایی و نظارتی 
مدیریت پسماندهای شهری استان 

گلستان   
- ارتقای نقش و جایگاه شهروندان در 

مقام تصمیم گیری در امور 
- بهبود تشکیالت و ساختار مدیریت 
پسماندهای شهری استان گلستان

- بهبود روش ه��ای تصمیم گیری و 
اجرایی مدیریت پسماند

- بهبود تشکیالت و ساختار مدیریت 
اس��تان  روس��تایی  پس��ماندهای 

گلستان
- افزای��ش کارایی مدیری��ت واحد و 
از  یکپارچه ی پس��ماندهای شهری 
طریق بهبود کیفیت خدمات سایت 
غربی و  تکمیل و ساماندهی سایت 

شرقی استان  
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7- ارزیابی سیستم مدیریت پسماندهای شهری:
یافته های این مقاله در قالب عوامل و متغیرهایی که مربوط 
ــتم مدیریت پسماند است ارزیابی می گردد. عوامل  به سیس
ــده اند  ــناخته ش و متغیرهایی که به عنوان عوامل درونی ش
در قالب نقاط قوت و ضعف شناسایی می گردند و عوامل و 
متغیرهایی که مربوط به سیستم مدیریت پسماند است و به 

عنوان عوامل بیرونی شناخته شده اند، در قالب فرصت ها و 
تهدیدها شناسایی می گردند. ارزیابی و شناسایی این عوامل 
ــاس فرایند برنامه ریزی در زمینه های اجتماعی-  نیز بر اس
فرهنگی، اقتصادی، کالبدی- محیطی و مدیریتی و اجرایی 
ــماره )7( نمایانگر این  ــدول ش ــدی می گردد.  ج ــته بن دس

ارزیابی است.

جدول شماره )7( تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدیریت پسماندهای شهری 

تقسیم 
بندی 
عوامل

عوامل تغییر بیرونیعوامل تغییر درونی

تهدید هافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت

گی
هن

 فر
ی-

ماع
جت

ا

1� شروع آموزش دهیاران و 
شهرداران در شهرها

2� امکان ساماندهی دوره گردها
3� افزایش جمعیت تحت 

پوشش خدمات شهری و دارای 
وضعیت مناسب در سطح 

منطقه ی خزر
4� ایجاد ارتباط با سایر 

سازمان های بازیافت
5� امکان مشارکت و همکاری

1� فقدان برنامه های 
آموزش عمومی

2� تعدد طرز تفکر
3� افزایش جمعیت شهری

4� فقدان برنامه های 
آموزش عمومی

5� عدم وجود مشارکت 
شهروندان

1� آموزش پذیری 
شهروندان

2� وجود تعداد زیاد 
سازمان های غیردولتی 
و NGO های زیست 

محیطی
3� افزایش رفاه اجتماعی 

و امکان بهره گیری بیشتر 
از برنامه های آموزشی 

مدیریت پسماند
4� امکان مشارکت بیشتر

5� اعالم بخش خصوصی 
برای مشارکت در 
سرمایه گذاری در 
برنامه های بازیافت

1� پایین بودن سطح 
آگاهی عمومی و 

اجتماعی
2� تفاوت های فرهنگی 
و اجتماعی شهروندان 

و توریسم
3� عدم حس 

تعلق به مکان در 
بین توریست ها و 

شهروندان
4- عدم آگاهی و 

ترغیب سازمان های 
غیردولتی

5� نارضایتی اجتماعی

دی
صا

اقت

6� شروع جمع آوری مکانیزه
7� ایجاد تأسیسات و 

تجهیزات مورد نیاز
8� ایجاد منابع پایدار درآمدی

9� تهیه ی تجهیزات و 
ماشین آالت مناسب

6� عدم برنامه ریزی کالن 
اقتصادی برای کاهش 

تولید از مبدأ
7� کاهش اثربخشی 

عملیات اجرایی مدیریت 
پسماند

8� افزایش میزان نرخ 
تولید

9- کمبود منابع 
درآمدی پایدار مدیریت 

پسماندهای استان

6� تمایل بخش خصوصی 
به سرمایه گذاری

7� ایجاد فرصت های شغلی
8� امکان استفاده مجدد از 

مواد قابل بازیافت   
9� امکان ایجاد 

زیرساخت های مختلف  

6� تغییر درالگوی 
مصرف 

7� عدم سرمایه گذاری 
برای تأسیسات و 

زیرساخت ها
8� عدم استفاده از 

کاالهای بادوام 
9� عدم وجود بازار 

فروش رسمی
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 10�  جداسازی و بازیافت 
بهداشتی

11�  انجام مطالعات مکان یابی 
و ارزیای زیست محیطی برای 

سایت های غربی و شرقی
12� امکان برنامه ریزی برای 

استفاده از روش کمپوست 
با توجه به میزان باالی مواد 

آلی
13�  افزایش کارایی مدیریت 

پسماند

10�  دفع غیرصحیح 
پسماندهای بیمارستانی
11�  افزایش هزینه های 

حمل ونقل
12� عدم امکان 

ذخیره  سازی منظم
13�  آلودگی های ناشی از 

دفع غیراصولی

10� توجه ملی و 
منطقه ای به ارتقا و حفظ 

محیط زیست شهری
11� برنامه ریزی برای 

حذف منابع آلوده کننده
12�  استفاده از فضاهای 

مناسب شهری برای ارائه ی 
خدمات مدیریت پسماند
13� برنامه ریزی حذف 

منابع آالینده

10� تراکم نقاط شهری
11� آلودگی 

محیط زیست منطقه 
به دلیل عدم مدیریت 

صحیح پسماندها
12� تغذیه و تعلیف 

دام از پسماند انتقال 
آلودگی به انسان

13� ایجاد مناظر نازیبا 
در طبیعت

یی
جرا

و ا
ی 

ریت
مدی

14� تأسیس موسسه بازیافت
15� امکان مدیریت واحد و 
متمرکز و نظارت عالیه در 

سطح استان
16� تهیه برنامه های اجرایی 

مدیریت پسماند
17� امکان ایجاد عناصر 

موظف و پشتیبان مدیریت 
پسماند

18� انجام اقدامات برای 
ساماندهی و حمل و دفع 

پسماندهای روستایی
19� برنامه انتقال و ساماندهی 

پسماندها

14�  عدم اصالح ساختار 
سیستماتیک مدیریت

15�  عدم تشکیل 
دهیاری ها و عدم مدیریت 

پسماند روستایی
16� عدم تکمیل و 

ساماندهی سایت شرقی 
استان

17� عدم ساماندهی بخش 
غیررسمی جداسازی مواد 

و بازیافت
18�  تاخیر در شکل گیری 

مدیریت واحد
19� عدم امکان نظارت 

گسترده

14� تصویب قوانین و 
مقررات مورد نیاز

15� تأکید برنامه چهارم 
توسعه به ساماندهی 

پسماندهای شهرهای 
شمالی

16� تهیه ی 
دستورالعمل های مختلف 

اجرایی
17� تاکید قانون مدیریت 

پسماند )ماده 10( برای 
اصالح تشکیالت مدیریت 

پسماند
18� انجام مطالعات 

مختلف
19�  امکان اجرای طرح هاو 
برنامه های مدیریت پسماند

14� بازتاب های منفی 
سیاسی فرامرزی
15�  عدم آگاهی 
و مشارکت بخش 

خصوصی
16� کم توجهی 
مسؤوالن ملی و 

منطقه ای و محلی به 
مدیریت یکپارچه

17� توسعه ی مدیریت 
متمرکز و سنتی

18� عدم هماهنگی 
بین دستگاه های 

اجرایی
19� انجام امور بدون 

برنامه

 8- نتیجـه گیـری و تدوین راهکارهـا و اقدامات 
اجرایـی پیشـنهادی بـرای سـاماندهی مدیریت 

پسماند شهری:
ــی عوامل  ــده و در اثر بررس با توجه به اهداف تعریف ش
ــماندهای  ــف درونی و بیرونی مؤثر در مدیریت پس مختل
ــتان و تعامل و تقابل این عوامل،  ــتان گلس ــهری اس ش
ــتم  ــاماندهی و اصالح سیس ــرای س ــای زیر ب راهکاره

ــهری در چهار محور اجتماعی  ــماندهای ش مدیریت پس
ــی، مدیریتی و  ــادی، کالبدی- محیط ــی، اقتص ـ فرهنگ
ــت که به  ــنهاد می گردد. الزم به توضیح اس اجرایی پیش
ــی بودن موضوع مدیریت پسماندها بعضی  علت فرابخش
ــده ترکیبی و بین  ــه ش ــنهادات ارائ ــا و پیش از راهکاره
ــماره )8( راهکارهای اجرایی  ــت. جدول ش ــی اس بخش

ــان می دهد. ــنهادی را نش پیش
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جدول شماره )8( تدوین راهکارهای اجرایی پیشنهادی

راهکارهای اجتماعی - 
فرهنگی

راهکارهای کالبدی- راهکارهای اقتصادی
محیطی

راهکارهای مدیریتی و 
اجرایی

و  آگاه��ی  افزای��ش   -1
نگرش ش��هروندان  تغیی��ر 
و توریس��ت ها نس��بت ب��ه 
نح��وه ی صحی��ح مدیریت 
پس��ماند مثل کاهش تولید  
تفکیک از مب��دأ مواد قابل 
بازیاف��ت ذخی��ره در محل 
محاس��ن  و  جم��ع آوری  و 

بازیافت

1- اح��داث صنایع بازیافت 
برای دفع مناسب پسماندها

آلودگی ه��ای  کاه��ش   -1
ذخیره س��ازی  از  ناش��ی 
جمع آوری دف��ع غیراصولی 
در  ش��هری  پس��ماندهای 

شهرها

1-ایج��اد مدیریت واحد و 
س��اماندهی  برای  یکپارچه 
مدیریت پسماندهای شهری 

و روستایی

و  آگاه��ی  افزای��ش   -2
اطالعات مسؤوالن

2- کمک به تهیه و هدایت 
و اجرای برنامه های اقتصادی 
مورد نیاز برای کاهش میزان 
تولی��د پس��ماند و کاه��ش 

مصرف و غیره

2- تشویق و جلب مشارکت 
سایر س��ازمان ها شهروندان  
بخش خصوصی و سازمان ها 
زیس��ت  ه��ای   NGO و 

محیطی

2- تأمی��ن مناب��ع مالی و 
اعتب��ارات مورد نی��از برای 
مدیریت  برنامه های  اجرای 

پسماندهای شهری

جدول شماره )9( تدوین اقدامات اجرایی پیشنهادی 

اقدامات اجتماعی – فرهنگی

اقداماتراهکارها
نگ��رش  تغیی��ر  و  آگاه��ی  افزای��ش   -1
شهروندان و توریست ها نسبت به نحوه ی 
صحیح مدیریت پسماند مثل کاهش تولید  
تفکی��ک از مبدأ مواد قابل بازیافت ذخیره 
در محل و جمع آوری و محاسن بازیافت

تهیه و پخش تیزرهای تبلیغاتی توسط صدا و سیما 1 -
تهیه و توزیع پوستر و بیلبوردهای تبلیغاتی 2 -

تهی��ه فیلم های آموزش��ی و پخ��ش آن در تلویزیون و مدارس و  3 -
مساجد شهرها و روستاها و ارایه ی بروشورهای تبلیغاتی به مسافران

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جمع آوری حمل و نقل برخورد 2- افزایش آگاهی و اطالعات مسؤوالن 1 -
با شهروندان و... برای شهرداران و دهیاران و کارکنان خدمات شهری

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه ی معرفی شیوه های  2 -
نوین مدیریت پسماند برای شهرداران و دهیاران و سایر مسؤوالن

برگزاری س��مینار دوره ای برای ارائه ی مق��االت تخصصی و ارزیابی  3 -
عملکرد ارایه ی گزارش دوره ای به اس��تاندار به عنوان مدیر اس��تان برای 

جلب اعتبارات استانی

جدول شماره )9( نشان دهنده ی اقدامات اجرایی پیشنهادی است.
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اقدامات اقتصادی

اقداماتراهکارها
1- اح��داث صنای��ع بازیافت ب��رای دفع 

مناسب پسماندها
1- مطالعه و بررس��ی اس��تفاده از تکنولوژی های پیش��رفته ی مناسب و 
اج��رای سیس��تم مکانیزه دفع پس��ماندها از طریق اح��داث و تکمیل و 
راه ان��دازی کارخانه کمپوس��ت و صنایع بازیافت پالس��تیک و کاغذ در 

سایت غربی و سایت شرقی
2- تأمی��ن ماش��ین آالت و تجهیزات م��ورد نیاز برای اجرای سیس��تم 
مکانی��زه ی ذخیره س��ازی از طریق ایجاد باک��س و محل های مخصوص 
ذخیره س��ازی موقت در ش��هرها و اجرای سیس��تم مکانی��زه جمع آوری 
حمل و نقل از طریق خرید ماش��ین آالت مناس��ب و اس��تاندارد و ایجاد 

ایستگاه های انتقال در شهرها
3-اس��تفاده از روش بیوکمپوست خانگی و ورمی کمپوست در شهرهای 
کوچک ) با فعالیت عمده ی کشاورزی( و روستاها با نظارت شهرداری ها 

و دهیاری ها و شناسایی و ساماندهی صنایع بازیافت غیررسمی

2- کم��ک به تهی��ه و هدای��ت و اجرای 
برنامه ه��ای اقتص��ادی م��ورد نی��از برای 
کاه��ش می��زان تولید پس��ماند و کاهش 

مصرف و غیره

1- ساماندهی فعاالن غیررسمی جداسازی و بازیافت پسماندها از طریق 
تشکیل شرکت تعاونی های جمع آوری و تولید و فروش و مواد بازیافتی

2- تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های انجام جداسازی و تفکیک از مبدأ 
مواد قابل بازیافت از مواد آلی 

3- تهی��ه ی طرح ه��ا و برنامه های توجیه اقتصادی اس��تفاده از کاالهای 
ب��ادوام و کمک به تهیه و اجرا و نظارت بر برنامه های کنترل و نظارت بر 

مراحل تولید کاالهای مصرفی و توزیع کاالهای بازیافتی

اقدامات کالبدی- محیطی

اقداماتراهکارها
از  ناش��ی  آلودگی ه��ای  کاه��ش   -1
ذخیره س��ازی جمع آوری دفع غیر اصولی 

پسماندهای شهری در شهرها

1- پیشنهاد تدوین ضوابط برای ایجاد محل های مخصوص ذخیره سازی 
موقت و جمع آوری در طراحی س��اختمان ها و آپارتمان های ش��هرهای 

گرگان و گنبد
2- کمک به تهیه و اجرای طرح های موضعی بهسازی بافت های قدیمی و تعریض 

معابر شهری برای استفاده از سیستم مکانیزه ی جمع آوری و حمل و نقل و...
3- اصالح خاک سایت شماره یک یا سایت غربی

2- تش��ویق و جل��ب مش��ارکت س��ایر 
س��ازمان ها ش��هروندان بخش خصوصی و 

سازمان ها وNGO های زیست محیطی

1- تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مداخله در امور جمع آوری 
و حمل ونقل و بازیافت و بازاریابی از طریق حمایت های مالی.

2- تشکیل کارگروه استانی برای هماهنگی بین بخشی دستگاه های ذینفع 
و جلب مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و هماهنگی بین منطقه ای برای 
پی گیری ایجاد یک سیس��تم مدیریت منطقه ای برای کاهش آلودگی ها در 

منطقه خزر.
3- تشویق شهروندان به جداسازی و تفکیک از مبدأ مواد قابل بازیافت از طریق 
اجرای برنامه های تش��ویقی و افزایش آگاهی و جلب مشارکت NGO های 

زیست محیطی در پیشبرد اهداف و برنامه های مدیریت پسماندها
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اقدامات مدیریتی و اجرایی

اقداماتراهکارها
1-ایجاد مدیریت واح��د و یکپارچه برای 
ساماندهی مدیریت پسماندهای شهری و 

روستایی

1- اعمال نظارت عالی توس��ط س��ازمان مدیریت پس��ماند )مؤسس��ه ی 
بازیافت( در سطح استان و انجام امور مدیریتی و اجرایی توسط مدیران 
محلی و تشکیل کارگروه استانی با مرکزیت سازمان مدیریت پسماند برای 
ایجاد هماهنگی بین مدیران محلی و س��ازمان در س��طح استان و ایجاد 

ارتباط با مدیریت مرکزی و اجرای کامل عناصر موظف و پشتیبان
2- تش��کیل دفاتر استانی س��ازمان ش��هرداری ها برای ایجاد حلقه های 
مفقوده ی تشکیالت مدیریت پسماندهای شهری و تالش برای راه اندازی 
دهیاری ها و س��اماندهی جمع آوری و حمل ونقل و بازیافت پسماندهای 

روستایی
3- اس��تفاده از ش��یوه های ترکیبی مدیریت پس��ماندها در س��اماندهی 
مدیریت شهری و کاهش تصدی گری و واگذاری تدریجی امور جمع آوری 

و حمل و نقل و بازیافت به بخش خصوصی

2- تأمی��ن منابع مال��ی و اعتبارات مورد 
نیاز ب��رای اج��رای برنامه ه��ای مدیریت 

پسماندهای شهری

1- تأمی��ن اعتب��ار مورد نیاز ب��رای تهیه و اج��رای برنامه های مدیریت 
پس��ماند و هزینه های بهره برداری و نگهداری از طرح های بازیافت توسط 
ش��هرداری ها و تعریف ردیف ملی و اس��تانی و پرداخ��ت یارانه در قالب 
پرداخت سود تسهیالت بانکی به بخش خصوصی و شهرداری ها از طریق 

بخش دولتی بابت سرمایه گذاری و اجرای طرح های بازیافت
2- پرداخ��ت هزین��ه ی مدیریت تولید پس��ماند توس��ط ش��هروندان و 
تولیدکنن��دگان و پرداخت هزینه های مدیریت تولید و جمع آوری و دفع 
پس��ماندهای بیمارس��تانی و صنعتی توس��ط تولیدکنندگان به مدیریت 

پسماند
3- تأمین اعتبار از طریق اعتبارات عوارض متمرکز ش��هرداری ها توسط 
سازمان ش��هرداری ها و جلب کمک های بالعوض مالی خارجی و داخلی 

توسط NGO ها

9- جمع بندی
ــتان گلستان  ــماندها در ایران و اس وضعیت مدیریت پس
ــت. درصد باالی مواد  ــرایط مناسبی برخوردار نیس از ش
ــك از مبدأ مانع  ــماندها و عدم تفکی ــی در ترکیب پس آل
ــتم موجود مدیریت پسماندها است. اولین  پیشرفت سیس
ــازی مراحل مختلف مدیریت پسماندها،  اقدام در بهینه س
ارائه ی آموزش های الزم به کلیه ی اقشار مردم به ویژه 
ــت که این  ــه ی مقاطع تحصیلی اس ــدارس در کلی در م
ــطح منطقه ای  ــم در س ــطح ملی و ه ــأله هم در س مس
ــه تفکیك از مبدأ و  ــود. اجرای برنام ــد انجام ش می توان
ــتلزم مشارکت و همکاری عمومی است.  موفقیت آن مس

ــتمر  ــوزش عمومی و تخصصی مس ــازی و آم فرهنگ س
ــال و پویا بین  ــط عمومی فع ــاد رواب ــانه ها و ایج در رس
ــردم و همچنین  ــهرداری ها با م ــهری و ش ــت ش مدیری
ــهرداری ها  با ش اجرایی مختلف  ــتگاه های  همکاری دس
ــه ی تفکیك از مبدأ  ــن ابزار اجرای برنام از ضروری تری
ــن واگذاری امور  ــت. با توجه به محاس و موفقیت آن اس
ــماندها به بخش خصوصی بایستی تمهیدات  اجرایی پس
ــرایط  ــود. با توجه به ش ــیده ش الزم در این زمینه اندیش
ــهرهای  ــی ش ــت محیط ــی و زیس ــادی و اجتماع اقتص
ــوزی،  ــیوه های ترکیبی پسماندس ــف می توان از ش مختل
ــه و فلز،  ــتیك و شیش ــت، بازیافت کاغذ و پالس کمپوس
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ــتانداردهای الزم استفاده  ــتی با رعایت اس و دفن بهداش
ــل و ارزیابی فرایند  ــج مطالعه، تجزیه و تحلی ــود. نتای نم
ــهری و نمونه ی  ــماندهای ش برنامه ریزی و مدیریت پس
ــدف معین و در  ــا ه ــتان که ب ــتان گلس ــوردی در اس م
ــؤال اصلی تحقیق بر مبنای مدیریت  ــخگویی به س پاس
یکپارچه ی پسماندهای شهری با توجه به ابعاد اجتماعی 
ــدی- محیطی، مدیریتی و  ــی، اقتصادی، کالب – فرهنگ
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نقد و بررسی نظام فعلی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در 
واحدهای مسکونی و پیشنهاد الگویی مناسب برای آن با تأکید 

برکاهش آسیب پذیری در برابر زلزله
 )نمونه ی موردی: شهر تهران(

چکیده:
این نوشتار بر آن است تا به فرایند ساخت و ساز واحدهای مسکونی، با هدف 
ــذار، ابتدا به بیان  ــری در برابر زلزله بپردازد. از این رهگ ــیب پذی کاهش آس
ــت. سپس یکی از مهم ترین  ــده اس تعاریف بحران و مدیریت آن پرداخته ش
وظایف مدیریت پروژه، که همان کنترل و نظارت بر فرآیند پروژهای کالن 
ــی می گردد. در ادامه ی این تحقیق،  ــکونی است، بررس مانند واحدهای مس
ــهری مانند تهران مورد نقد و ارزیابی  وضعیت موجود کنترل و نظارت در ش
ــود. در  ــی واقع می ش قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف این فر ایند مورد بررس
ــنهاداتی در جهت اصالح  ــاس نتایج حاصله از طرح تحقیق، پیش انتها براس

فرایند کنترل و نظارت در شهر تهران ارائه می گردد.

کلمات کلیدی: زلزله، کنترل و نظارت، بحران، مدیریت پروژه.   

Proposal of Observation and Control Suitable 
Pattern on Residential Units Building Emphasizing 

on Reduction of Earthquake Vulnerability

Abstract
This article wants to discuss the process of residential 
units building with the goal of earthquake Vulnerability 
reduction. First the risk and its management is defined; 
then one of the most important responsibilities of the 
management is discussed that is control and observation 
on Macro projects process like residential units. 
Following this research the existing condition of control 
and observation in a city like Tehran is evaluated and its 
weak and strong points are surveyed. 
Finally based on results of research, some proposals 
are presented to improve the control and observation 
process in Tehran.
Keywords: earthquake, control and observation, risk, 
project management 
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مقدمه:
ــر روی کمربند زلزله،  ــور ایران ب ــتقرار کش به دلیل اس
ــی، همچینین روحی ـ  ــادی، اجتماع ــیب های اقتص آس
ــوع بحران  ــول تاریخ در اثر وق ــیاری در ط ــی بس روان
ــت.  ــده اس ــهرها و مردم آن وارد ش ــن لرزه به ش زمی
ــن واقعیت  ای ــهر تهران نیز  ــیب پذیری ش مطالعات آس
ــان می دهد که به دلیل عدم استحکام واحدهای  را نش
ــانی و  ــوع بحران، تلفات انس ــکونی، در صورت وق مس
ــد بود. در  ــنگین خواه ــیار س ــاختمانی بس ــارات س خس
ــری وآمادگی  ــش گی ــش بینی، پی ــرد پی ــه رویک نتیج
ــا محدود  ــار بحران و ی ــش آثار زیان ب ــه منظور کاه ب
ــتردگی آن از هر طریق ممکن در  نمودن وسعت و گس
ــا گزینه ی کارآمد  ــوع بحران، تنه ــه ی قبل از وق مرحل

ــت. و مؤثر اس
از دیدگاه مدیریت پروژه و ساخت، یکی از راهبردهای 
ــتقرار  ــر در جهت تحقق اهداف مدیریت بحران، اس موث
ــر فرایند  ــش، ب ــارت اثربخ ــرل و نظ ــام کنت ــک نظ ی
ــت. در این مقاله  ــکونی اس ــاز واحدهای مس ساخت وس
ــات کتابخانه ای و  ــم مدیریتی، مطالع ــاس مفاهی بر اس
ــر فرآیند  ــل مؤثر ب ــب نظران، عوام ــا صاح ــه ب مصاحب
ــاز واحدهای مسکونی  ــاخت و س کنترل و نظارت بر س
ــا توزیع  ــی ب ــق میدان ــک تحقی ــپس در ی ــن و س تعیی

ــام کنترل و  ــتی های نظ ــا و کاس ــنامه، کمبوده پرسش
ــب در  ــخص گردیده و در انتها الگوی مناس نظارت مش
ــور مدیریت بحران قبل  ــت کنترل و نظارت به منظ جه

ــود. از زلزله ارائه می ش

مبانی نظری تحقیق:
ــی در دو بخش  ــن پژوهش، به طور کل ــی نظری ای مبان
ــه تعریف  ــرد. در بخش اول ب ــرار می گی ــی ق مورد بررس
ــای آن  ــی فرآینده ــران1 و بررس ــت بح ــران، مدیری بح
پرداخته می شود و بخش دوم نظام فعلی کنترل و نظارت 
ــاخت واحدهای مسکونی کالن شهر تهران و روابط  بر س
ــاختاری حاکم بر مؤلفه های تاثیرگذار بر آن را بررسی  س

ــد. می نمای

روش تحقیق:
این پژوهش فرایند کنترل و نظارت بر ساخت واحدهای 
ــهر تهران را مورد مطالعه قرار داده است.  ــکونی ش مس
ــده  ــا عنایت به مبانی نظری بیان ش ــرای این منظور ب ب
ــاط با مدیریت بحران و مفاهیم کنترل و نظارت،  در ارتب
ــق و نحوه ی  ــی تحقی ــش چارچوب مفهوم ــن بخ در ای
ــی  ــات و جامعه ی آماری مورد بررس ــع آوری اطالع جم

ــرد. ــرار می گی ق

1 - برای اطالعات بیش��تر 
در زمینه ی مفاهیم مدیریت 
بح��ران مراجعه ش��ود به: 
بحرین��ی و گروه تحقیقاتی 
� س��ید حس��ین � «کاربرد 
مدیریت بح��ران در کاهش 
ضایعات ناشی از زلزله»� 
مرک��ز مطالع��ات مقابله با 
س��وانح طبیعی ایران مهر 
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جمع آوری و تحلیل اطالعات:
ــردآوری اطالعات مورد نیاز  ــه ی پژوهش و برای گ در ادام
ــه صورت تهیه و تنظیم  ــمت از روش آماری و ب در این قس
پرسشنامه و توزیع آن در جامعه ی آماری مورد نظر استفاده 
ــت. جامعه ی آماری این پژوهش مهندسان عضو  ــده اس ش
سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران هستند که در مورد 
ــهر تهران  ــکونی در ش طراحی و یا نظارت بر واحدهای مس
ــاب این جامعه ی  ــتغالند. انتخ دارای صالحیت و پروانه اش

آماری بنا به دالیل زیر قابل توجیه است:
آشنایی کامل عناصر نمونه ی جامعه ی آماری با موضوع 

تحقیق
ــج این تحقیق به کل جامعه ی  امکان تعمیم پذیری نتای

آماری با توجه به خصوصیات و ویژگی های مشترک
ــایی عناصر و  ــودن، قابلیت شناس ــجم ب ــه دلیل منس ب

همچنین سهولت دستیابی به اطالعات عناصر جامعه
ــش با توجه به  ــم نمونه را در این پژوه ــداد اعضای حج تع
جامعه ی آماری و با استفاده از روش های آماری و با در نظر 
گرفتن )0.15(به عنوان خطای برآورد، 45 نفر در نظر گرفته 
ــنامه ی مذکور در وزارت مسکن  ــت. توزیع پرسش ــده اس ش
ــی خانه ی عمران و ساختمان  ــازی و مرکز آموزش و شهرس

سازمان مهندسی استان تهران انجام گرفت.
ــنامه ها و احتمال عدم استرداد  با توجه به روش توزیع پرسش
ــنامه در محل های مذکور  تعدادی از آن ها، تعداد 65 پرسش
ــه دریافت 45  ــق موفق ب ــه در نهایت محق ــده ک توزیع ش
ــدود 69% کل  ــده، گردید که ح ــخ داده ش ــنامه پاس پرسش

پرسشنامه ها توزیع شده اند.
ــنامه ی تهیه شده بعد از شرح مختصری در  محتوای پرسش
ارتباط با موضوع مورد پژوهش و کسب اطالعاتی در ارتباط 
ــخصات پاسخ دهنده شامل سه سوال اصلی است که  با مش

در ادامه به صورت کامل تشریح خواهند شد.

1ـ تعریف بحران2: 
ــت که به  ــي3 بحران تغییر عظیمي اس از دیدگاه واژه شناس
ــي پذیرد و داراي انواع  ــک باره در یک وضعیت صورت م ی
ــران اقتصادي،  ــي، بح ــام مختلف مانند بحران سیاس و اقس
ــی؛1379:ص10(. از دیدگاه  ــي و... )بحرین ــران فرهنگ بح
سیستماتیک4 بحران وضعیتي است که نظم سیستم مختل 

ــود و پایداري آن به هم مي خورد و یا به مفهوم دیگر  مي ش
ــي در یک و یا  ــه تغییري ناگهان ــت ک بحران، وضعیتي اس
ــود مي آید. از  ــتم به وج ــمت از عوامل متغیر سیس چند قس
ــت که اهداف سازمان  لحاظ مدیریتي،5 بحران وضعیتي اس
ــاذ تصمیم، محدود و  ــان واکنش را براي اتخ ــد، زم را تهدی
عناصر و عوامل سازمان را با بروز ناگهاني غافل گیر مي کند. 
ــت تهدید ، زمان  ــه خصوصی ــن در تعریف بحران س بنابرای
ــّدت و  ــت و با توجه به ش ــش و غافل گیری نهفته اس واکن
ــف هر یک از این خصوصیات مي توان درجات متفاوتي  ضع

از بحران را تعریف نمود.

مدیریت بحران6
ــه از طریق  ــت ک ــي کاربردي اس ــران علم ــت بح مدیری
مشاهده ی سیستماتیک بحران ها و تجزیه و تحلیل آن ها، 
ــیله ی آن ها  ــت که به وس ــتجوي یافتن ابزاري اس در جس
ــوده و یا در صورت  ــگیري نم بتوان از بروز بحران ها پیش
بروز در خصوص کاهش آثار آن، آمادگي الزم براي مقابله 
ــریع و بهبود اوضاع اقدام نماید )ناطقی  ــاني س و امدادرس

ــی؛1379 :ص10(. اله
فرایند مدیریت بحران در برخورد با پدیده طبیعي زمین لرزه 
ــه دلیل پیچیدگي و  ــتا عمل می نماید؛ اما ب ــز در این راس نی
ــتردگي از لحاظ زماني و عملیاتي به مراحل جداگانه اي  گس
ــود که این مراحل از نظر زماني مراحل پیش  ــیم مي ش تقس
ــران و  پس از بحران را  ــروع بحران، حین بح از بحران، ش

شامل می شود.
ــن مراحل انجام  ــه در هر یک از ای ــات و عملیاتی ک اقدام
مي پذیرد متفاوت بوده و به شرح زیر قابل تفکیک مي باشند: 

)ناطقی الهی؛1379:ص15(.
ـ در مرحله ی پیش از بحران که زمان و فرصت مناسبي 
ــت اقدامات الزم  ــت، مي بایس براي مدیریت فراهم اس
ــگیري و آمادگي به منظور کاهش  مانند پیش بیني، پیش
ــعت و گستردگي آن  آثار بحران و یا محدود نمودن وس

انجام پذیرد. 
ــوده و زمان آن  ــروع بحران ب ــه ی دوم که ش ـ در مرحل
بسیار کوتاه است و حتي ممکن است بیش از چند دقیقه 
طول نکشد، اقداماتي همانند هشدار، ارزیابي مقدماتي از 

بحران و باالخره امداد و نجات صورت مي پذیرد. 

2 - Disaster
3 - Encyclopedia 
Perective
4 - Systemic Perspective
5 - Management 
Perspective
6 - Disaster Manage-
ment 
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ـ در مرحله ی سوم که در حقیقت مرحله ی گذر از بحران 
ــامل کنترل بحران، استقرار  ــود، اقداماتي ش تلقي مي ش
ــران و در نهایت برنامه ریزي  ــم، ارزیابي دقیق از بح نظ
ــیب هاي اولیه و کاهش آثار رواني و  در جهت حذف آس

اجتماعي بحران به عمل مي آید. 
ــوم چندان  ـ عملیات مرحله ی چهارم که از مرحله ی س
ــوم  ــع ادامه ی مرحله س ــوده و در واق ــل تفکیک نب قاب
محسوب مي گردد، شامل بازسازي کامل عوارض بحران 
ــرایط کاماًل عادي است. زمان  ــتقرار وضعیت به ش و اس
ــه برنامه ریزي و توانایي هاي  ــتگي ب مرحله ی چهارم بس
ــیار طوالني است و گاه تا ده ها  اقتصادي جامعه دارد، بس

سال به طول خواهد انجامید. 

2ـ تعریف کنترل و نظارت: 
ــرل7 در مفهوم  ــفورد براي تعریف کنت ــت نامه ی اکس در لغ
ــاخص هاي مقایسه اي  ــت: ش تکنولوژي آن چنین آمده اس
ــي نتایج یک تجربه )آکسفورد پیشرفته؛ 2000:  جهت بررس
ــي کردن  ــراي کلمه ی نظارت 8 مفهوم بررس ص253( و ب
ــده  ــي در دوره هاي زماني )همان: ص756( ذکر ش موضوع
است. بنابراین از مفهوم واژه اي کنترل و نظارت می توان دو 

نکته را استنباط نمود:
ــاخص، معیاري  ــتاندارد و یا ش 1ـ براي کنترل کردن اس

الزم است. 
ــه ي بررسي نتایج یک  2ـ کنترل کردن به منظور مقایس

تجربه، بر اساس معیارهاست. 
تعاریف کنترل ونظارت از دیدگاه مدیریتی در منابع مختلف 
ــابه بوده و داراي  ــار بزرگان علم مدیریت کمابیش مش و آث
ــي کنترل و  ــتند. 9 وظیفه ی مدیریت ــترک هس ــم مش مفاهی
ــنجش و اصالح عملکرد براي  ــت از: »س نظارت عبارت اس
ــازمان و طرح هاي  ــان که هدف هاي س حصول این اطمین
ــت. »نظارت و  ــیده اس ــي آن با کامیابي به انجام رس اجرای
ــنجش کارکرد با هدف ها و برنامه ها و  کنترل در حقیقت س
ــت که در آن ها انحراف وجود دارد.  ــان دادن جاهایي اس نش
بنابراین ماهیت کنترل و نظارت را باید در فراتر از یک کلمه 
ــود. کنترل و نظارت،  ــتجو نم و یا یک عبارت توصیفي جس
یک فرایند است و شامل یک رشته مراحل است که باید در 

یک مجموعه فرایندي مورد بررسي قرار گیرد. 

ــارت و نظام ها و اصول فني ان  ــی کنترل و نظ فرایند اساس
ــاي اداري، کیفیت فرآورده ها و  در مورد جریان ها و روش ه
ــان هستند.  یا هر چیز دیگري از نظر بنیادي همانند و یکس
ــه  ــن فرایند در هر جا و درباره ی هر چیزي دربرگیرنده س ای

مرحله است:

الف ـ تعیین و برقراري استانداردها و معیارها: 

ــا و برنامه ها مقیاس و معیارهاي نظارت  از آن جا که طرح ه
مدیریت را تشکیل مي دهند، نخستین مرحله از فرایند نظارت 
ــت. در این  تهیه ی طرح ها و برنامه ها به گونه اي منطقي اس
ــي ها،  مرحله از طریق فرایند تصمیم گیري، هدف ها، خط مش
برنامه ها، بودجه، دستورالعمل ها، سهمیه ها و غیره مشخص 
ــتاندارد عمل  ــد. این اقدامات مطلوب به عنوان اس مي گردن
ــا عملکرد واقعي به  ــه هاي آینده ب مي کنند و مبناي مقایس

شمار مي روند. 

ب ـ سنجش عملکرد: 

ــه با استانداردهاي تعیین شده  عملکرد واقعي باید در مقایس
و در سرتاسر دوره ي زماني تحت نظارت، مورد بررسي قرار 
ــنجش عملکرد در برابر معیارها،  گرفته و سنجیده شوند. س
ــرد، تا از  ــده نگری صورت پذی ــر مبنای آین ــواره باید ب هم
ــش از روي دادن جلوگیري کند.  ــاي احتمالي پی انحراف ه
یکي از مشکالتي که در مرحله ي سنجش عملکردها وجود 
دارد، ارزیابي و سنجش عملکردهایي است که ماهیت کیفي 
دارند، مثاًل ارزیابي طرح هاي معماري یک ساختمان به دلیل 
پارامترهاي کیفي آن کاري مشکل است و یا ارزیابي توانایي 

تدریس یک استاد دانشگاه کار آساني نیست. 

ج ـ تعیین انحراف ها و اقدام جهت اصالح: 

ــا با  ــي عملکرده ــج واقع ــه ی نتای ــد، مقایس ــه ی بع مرحل
استانداردهاست. هرگونه اختالف و انحرافي در عملکرد واقعي 
باید مشخص شود. این اقدام تعیین کننده ی ادامه ی فعالیت ها 
ــت.  یا انجام اقدامات اصالحي در مورد انحراف از عملکرد اس
ــه ی عملکردها انجام گرفت و انحرافات  پس از این که مقایس

مشخص شدند، سه حالت ممکن است پیش آید: 
ــتاندارد واقع  ــات واقعي در داخل مرزهاي اس 1ـ انحراف
ــات را بدون  ــت. در این صورت مي توان عملی ــده اس ش

7 - CONTROL
8 - MONTTORING

9 - مطالب این قس��مت در 
با مفاهی��م کنترل و  رابطه 
نظارت از دی��دگاه مدیریت 
از کتاب اصول مدیریت جلد 
دوم نوشته هارولد کونتز و 
کتاب اصول مدیریت نوشته 
کازمایر، بخ��ش کنترل، به 
عنوان ماخذ اصلي استفاده 

شده است. 
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انجام اصالحات ادامه داد.
ــتاندارد خارج  2ـ انحرافات واقعي تا حدي از مرزهاي اس
شده اند، در این صورت باید علل آن را بالفاصله تشخیص 

داده و عملیات را با اصالح جزیي ادامه داد. 
ــتاندارد  ــات حاصله از عملکرد از مرزهاي اس 3ـ انحراف
ــده اند، در این حالت عملیات باید متوقف  ــیار دور ش بس
ــورت پذیرد. در صورتي که نتایج  و اقدامات اصالحي ص
عملکردها با معیارها و استانداردها نیاز به اقدام اصالحي 
ــت  ــد، نتیجه ی این اصالحات ممکن اس ــه نمای را دیکت
ــتانداردها باشد و یا خود عملکردها  تجدید در برنامه و اس

را در رابطه با انحرافات اصالح نمود. 
ــد را از نظر زمانی و توالی مراحل انجام  همچنین این فراین

آن  نیز می توان به صورت زیر بررسی نمود: 
الف ـ کنترل ونظارت قبل از انجام عملیات

ب ـ کنترل همزمان یا در حین انجام عملیات
ج ـ کنترل پس از انجام عملیات

که از دیدگاه مدیریتي انجام هر سه نوع کنترل الزم و قابل 
اعمال است و با انجام کنترل قبل و یا در حین فعالیت، این 
اطمینان در مدیریت بوجود مي آید که نتایج کنترل پایاني و 

بعد از انجام کار، به نتایج نامطلوبي منجر نخواهد شد. 

1ـ2ـ مفهـوم کنترل و نظارت از دیدگاه عملیاتي 
و مدیران پروژه: 

ــارت در دیدگاه  ــي که از کنترل و نظ ــر کلي، مفاهیم از نظ
ــت مي شود، همان مفاهیم  عملیاتي و مدیریت پروژه برداش
ــن تفاوت که  ــت؛ با ای ــول مدیریت اس ــي آن در اص عموم
ــایل اجرایي  ــم آن محدودتر از دایره ی مس ــره ی مفاهی دای
از  است )Hendrickson,1998:p.395 (. نظارت10 
نقطه نظر اجرایی، فرآیندي است که پیشرفت پروژه را براي 
رسیدن به اهداف اندازه گیري مي نماید. بدین صورت که در 
مرحله ی برنامه ریزي پروژه، اهداف پروژه تنظیم و مشخص 
ــتیابي به این اهداف بررسي  مي گردند طی یک نظارت، دس
مي شود )Ince,1993:p.28 (. همچنین از این دیدگاه، 
ــت که فعالیت هاي پروژه را به صورت  کنترل11 فرآیندي اس
ــتمر تحت مراقبت قرار مي دهد؛ به گونه اي که  مداوم و مس
پروژه به اهداف خود دست یابد. بنابراین از دیدگاه عملیاتي 
ــارت وجود دارد که با یک  ــاوت ظریفي بین کنترل و نظ تف
 

ــرض کنید که در  ــخص مي گردد. ف مثال تفاوت آن ها مش
ــت یک ساختمان مسکوني در یک زمان  پروژه اي مي بایس
ــخص تحویل مشتري گردد. براي این که مشخص شود  مش
ــید یا نه، باید دید آیا  که آیا پروژه به اهداف خود خواهد رس
فعالیت های مهم این پروژه را که شامل طراحي، تدارکات و 

ساخت است به موقع انجام خواهد شد یا خیر. 
ــراي انجام فعالیت هاي مهم  ــه همین منظور مدیر پروژه ب ب
پروژه شاخص هایي را تعریف و مشخص مي نماید. با بررسي 
و نظارت کردن بر روي میزان پیشرفت این شاخص ها، مدیر 
اجرایي مي تواند نتیجه گیري کند که آیا ساختمان مسکوني 

در آن زمان خاص تحویل مشتري خواهد گردید یا خیر. 
نکته ی حایز اهمیت این است که نظارت کردن فقط شامل 
ــت؛ بلکه  ــاني آن پروژه نیس منابع، فعالیت ها و نیروهاي انس
ــتند و به  باید مواردي را نیز که خارج از حیطه ی اجرایي هس
عنوان عوامل محیطي بر روي تحقق اهداف تأثیر مي گذارند 

نیز تحت نظر داشته باشد. 
ــت که مدیر  اما مفهوم کنترل در این مثال بدین صورت اس
ــتمر فعالیت هاي در حال انجام  پروژه به صورت مداوم و مس
ــته باشد که پروژه  را به گونه اي تحت مراقبت و کنترل داش
ــت یابد. به عنوان مثال  ــده دس به اهداف تعریف و تعیین ش
ــامل  ــروژه باید فعالیت هایي را که ش ــر اجرا و کنترل پ مدی
ــکوني است به  ــاختمان مس ــه این س طراحي و تهیه ی نقش
گونه اي تحت کنترل داشته باشد که در تاریخ و یا شاخص 
تعریف شده، تهیه ی نقشه هاي اجرایي که بخشي از اهداف 
ــت تحقق یابد. در این باره هرگونه تغییري که به  پروژه اس
ــط مدیر پروژه  ــت توس تحقق اهداف کمک نماید، مي بایس

اعمال گردد. 
ــت تحت  ــه در یک عملیات اجرایي مي بایس موضوعاتي ک
ــیار وسیع و گسترده هستند  کنترل، مراقبت قرار گیرند، بس
ــوان از زمان،  ــا از فاکتورهاي اصلي مي ت ــه از میان آن ه ک
هزینه و کیفیت نام برد. این عوامل با یکدیگر داراي ارتباط 
نزدیک و اثر متقابل اند و کنترل و نظارت آن ها تأثیر بسزایي 

در دستیابي به اهداف پروژه دارد. 

3ـ تاریخچـه ی کنتـرل ونظـارت بـر واحدهـاي 
مسکوني در شهر تهران: 

ــازي و همچنین معیارهاي  قوانین، مقررات و ضوابط شهرس
10 - monitoring 
11 - Controlling
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کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در همه ی کشورها از جمله 
ــط قرن بیستم  ــیار جوان بوده و غالبًا به اواس ــور ما بس کش

برمي گردد. 
ــازي ارتباط داشته باشد،  ــایل شهرس اولین قانوني که با مس
ــعه ی معابر و خیابان هاي شهر تهران  راجع به احداث و توس
است که در آبان ماه سال 1312 از مرحله ی تصویب گذشت 
ــال 1320 تحت عنوان قانون توسعه ی معابر  و در تیرماه س

مورد اصالح قرار گرفت. ) هاشمي؛1376: ص2(
ــامان  ــیدن و س اقدامات عمده اي که در جهت تحقق بخش
دادن به مسایل شهري در ایران انجام گردید مربوط به سال 
ــت که با تصویب قانون و اصالح موادي از قانون  1345 اس
ــعه ی  ــوق، مقررات مربوط به تهیه ی طرح هاي جامع توس ف
شهري، تدوین ضوابط مربوط به آن ها، تأسیس شوراي عالي 
ــازي، تعیین حریم یا محدوده ی نظارت بر فعالیت ها  شهرس
ــازي، صدور پروانه ی ساختماني و نظارت  و عملیات شهرس
ــاختماني در محدوده ی  ــازي و س بر هرگونه عملیات شهرس

خدمات و حریم شهر به تصویب رسید. 
ــیس  ــون تأس ــر 1334 در قان ــار در 11 تی ــن ب ــراي اولی ب
شهرداري ضمن بند 24 ماده 55، صدور پروانه براي کلیه ی 
ــهرها احداث مي شدند، از وظایف  ــاختمان هایي که در ش س

شهرداري تعیین گردید. 12
ــن اختیار به  ــاده ی 100، ای ــا تصویب م ــال 1345 ب در س
ــد که بر روي احداث ساختمان ها طبق  شهرداري ها داده ش
ــند و طبق تبصره ی 7 ماده  ــته باش مفاد پروانه نظارت داش
فوق، مهندسان ناظر ساختماني مکلّف شدند که بر عملیات 
اجرایي ساختماني که تحت مسؤولیت آن ها احداث مي شود، 
ــخصات مندرج در پروانه و نقش ها و  از لحاظ انطباق با مش
ــبات فني ضمیمه ی آن به طور مستمر نظارت کنند و  محاس
در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات 

فني را گواهي نمایند. 13
این نوع از نظارت مهندسان ناظر بدون هیچ گونه تشکیالت 
ــخصي که صرفًا به تهیه ی  خاص و ضوابط و معیارهاي مش
ــته و  ــد ادامه داش ــه و مهر و امضای آن محدود مي ش نقش
هیچ گونه کنترل و نظارتي بر روي عملیات اجرایي و ساخت 

واحدهاي مسکوني عماًل انجام نمي شد. 
ــال 1365 با تأسیس امور مهندسان ناظر در شهرداري  در س
تهران، انسجام و تشکیالت اولیه اي براي مهندسان ناظر به 

وجود آمد که بر اساس آن نظارت و کنترل مهندسین داراي 
پروانه ي اشتغال شکل مستندتري به خود گرفته و مهندسان 
موظف شدند گزارش هاي مرحله اي در مورد اجراي عملیات 

ساختمان ها را به شهرداري هاي منطقه اي ارائه نمایند. 
ــامل مهندسان معمار و  ــایر مهندسان، ش در همین مورد س
ــه هاي  ــبات نیز در ارتباط با تهیه ی نقش ــان محاس مهندس
معماري و محاسباتي ایستایي و سازه اي واحدهاي مسکوني 
ــتفاده از خدمات مهندسان معمار و  ــده و اس داراي هویت ش

محاسب نیز درکنار مهندسان ناظر اجباري گردید. 
در سال 1372 با تأسیس سازمان نظام مهندسان ساختمان 
ــال 1374 با تصویب قانون نظام مهندسي و کنترل  و در س
ــاختمان داراي تشکیالت  ــان س ــاختمان، کلیه ي مهندس س
ــجم حرفه اي شدند که خود گامي بسیار مهم در جهت  منس
ــازماندهي نیروهاي مؤثر در امر کنترل و  بهبود مدیریت و س

نظارت محسوب مي شود. 
در حال حاضر امور مربوط به کنترل و نظارت ساختمان هاي 
ــهرداري تهران و بر  ــکوني در شهر تهران تحت نظر ش مس
ــامل 20 مبحث در  ــاختمان که ش ــاس مقررات ملي س اس
موضوعات مختلف، از پي و پي سازي، مواد و مصالح گرفته 
ــط و معیارهاي  ــرژي به عنوان ضواب ــا صرفه جویي در ان ت
ــاختمان در حال انجام  ــط مهندسان س ــت، توس اجباري اس

است. 

4ـ نقد و بررسي نظام کنترل ونظارت موجود 
ــت و همچنین با  ــر اس ــه امروزه در اختیار بش ــي ک با دانش
ــاي تکنولوژیکي، در حال حاضر امکان پیش بیني  توانایي ه
ــرزه و همچنین  ــکان وقوع بحران زمین ل ــق زمان و م دقی
ــدارد. بنابراین تنها  ــوع آن وجود ن ــکان پیش گیري از وق ام
ــران در مقابل  ــه ی قبل از وقوع بح ــه اي که در مرحل گزین
مدیریت بحران باقي مي ماند، تالش در زمینه ی برنامه ریزي 
و یافتن راه حل هایي برای کاهش آثار زیان بار بحران است 
ــاختمان ها در  و یکي از مؤثرترین راه حل ها مقاوم نمودن س

مقابل بحران هاي احتمالي است. 
ــران، می باید  ــن هدف، مدیریت بح ــتیابي به ای براي دس
ــورد مطالعه و ارزیابي قرار داد.  ــاي مختلفي را م راهکاره
ــد در مرحله ی قبل از  ــن راهکارها که مي توان ــي از ای یک
وقوع بحران در کاهش آثار آن موثر باشد، سیستم کنترل 

تاس��یس  قان��ون   -  12
ش��هرداري- مصوب یازده 

تیر 1334
13 - تبصره 7- ماده 100- 
مصوب سال 1354- همان 

ماخذ 
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ــکوني است )عصاریان  ــاخت واحدهاي مس و نظارت بر س
؛1382 :ص15(.

ــي آن و  ــط اجزای درون ــتم و رواب ــایي این سیس ــا شناس ب
ــر آن، مدیریت  ــل اصلي مؤثر ب ــي عوام ــن با بررس همچنی
ــط و اجزای آن  ــود که با اصالح رواب ــران قادر خواهد ب بح
ــود. به منظور  ــه اهداف خود، یعني مهار بحران نزدیک ش ب
استفاده از روش هاي سیستمي در مطالعه ی خود، الزم است 
ــتم کنترل و نظارت بر ساخت و ساز  ابتدا مرز و محیط سیس
ــخص و تعریف نماییم و آن گاه  ــکوني را مش واحدهاي مس
ــي متغیرهاي دروني و پارامترهاي محیطي و  با نقد و بررس
ــاختار این سیستم، نقایص و کاستي ها را جهت  همچنین س
اصالح و بهبودي سیستم، مشخص و سپس الگوي مناسب 

نظارت و کنترل را به دست مي آوریم. 

1ـ4ـ شناسـایي عوامل مؤثر و اصلي در سـاخت 
واحدهاي مسکوني: 

براي دستیابي به اهداف مدیریت بحران که همان مقاومت، 
استحکام و ایمني ساختمان ها در مقابل اثرات بحران زمین 
ــت، الزم است که عواملي اصلي و مؤثر14 در فرایند  لرزه اس
ــاختمان مورد کنترل قرار گیرند تا از کیفیت  ساخت یک س
ــود. این عوامل اصلي به  نتیجه ی نهایي اطمینان حاصل ش

شرح زیرند: 
1ـ کنترل استانداردها، ضوابط و مقررات شامل: 

ــتانداردهاي مواد و مصالح، آیین نامه هاي طراحي،  ـ اس
مقررات کلي ساختمان 

ـ مقررات و قوانین دولتي 
2ـ کنترل طراحي ها و نقشه هاي اجرایي شامل: 

ـ طراحي هاي معماري سازه اي، تأسیساتي و...
ـ ترسیمات ونقشه هاي اجرایي 

3ـ کنترل سازندگان و مجریان 
4ـ کنترل فرآیند نظارت و مهندسان ناظر شامل: 

ـ روش هاي نظارت و کنترل 
ـ ساختار سازماني 

ــح در حین اجراي  ــواد و مصال ــي اجرا و م ــرل کیف 5 ـ کنت
ساختمان شامل: 

ــط آزمایش هاي  ــاختمان توس ـ کنترل کیفي اجراي س
15 T.D.N غیرمخرب

ــي از طریق  ــح مصرف ــواد و مصال ــي م ــرل کیف ـ کنت
آزمایش هاي مقاومت مصالح 

6 ـ کنترل و ارزیابي نهایي ساختمان شامل: 
ـ ارزیابي نهایي ساختمان 

ـ رتبه بندي ساختمان 
هر یک از عوامل فوق در دستیابی به اهداف کنترل و نظارت 
بسیار مهم و مؤثر بوده و در مراحل ساخت و ساز مي بایست 

مورد بررسي و ارزیابي قرار گیرند. 

2ـ4ـ تعریف و تعیین مرز و محیط سیستم کنترل 
و نظارت: 

ــیم محیط و مرز واقعي نظام کنترل و  براي این که قادر باش
ــکوني را مشخص نماییم،  ــاخت واحدهاي مس نظارت بر س
ــدي از صدور  ــورت مختصر به فرآین ــت که به ص الزم اس
ــي پایان کار  ــا مرحله ی صدور گواه ــاختماني ت پروانه ی س
ــکوني در شهرداري هاي تهران اشاره  ساخت یک واحد مس

کنیم. 
مراحل و روش هاي صدور پروانه ی ساختماني در شهرداري 
ــالح امور،  ــف و در جهت اص ــاي مختل ــران، در دوره ه ته
ــتخوش تغییرات و اصالحاتي گردیده است. به طور کلی  دس
مراحل اصلی آن به ترتیب، تشکیل پرونده، بازدید، استعالم 
ــر و کف، انطباق با طرح  ــخیص نوع مالکیت، تعیین ب و تش
ــه، کنترل فني نقشه ها،  ــتور تهیه ی نقش تفصیلي و اخذ دس
ــاختماني و صدور  ــدور پروانه ی س ــت هزینه ها و ص پرداخ

گواهی پایان کار می باشد )خدا بخشی؛1379 :ص38(. 
با نگاهي به مراحل فوق، شروع کنترل و نظارت را مي توان 
ــتور  ــهرداري تهران اقدام به صدور دس از مرحله اي که ش
ــک مي کند و پایان کنترل  ــه معماري به مال تهیه ی نقش
ــط  ــه ی صدور گواهي پایان کار توس ــارت را مرحل و نظ
ــرز و محیط نظام  ــر گرفت. بنابراین م ــهرداري در نظ ش
ــودار زیر  ــه صورت نم ــوان ب ــارت را می ت ــرل و نظ کنت

ــش داد. نمای
در دو سوي نظام کنترل و نظارت، شهرداري تهران قرار 
ــیاري مانند  ــن عوامل محیطي بس ــرد و در این بی مي گی
ــازمان نظام مهندسي،  ــازي، س ــکن و شهرس وزارت مس
ــي جامعه، عوامل  قوانین و مقررات دولتي، عوامل سیاس
ــتم و عملکرد  ــر روي این سیس ــه و... ب ــي منطق فرهنگ

14 - این عوامل اصلي مؤثر از 
مصاحبه با دست اندرکاران، 
مسؤوالن و مطالعه ی مقاالت 
صاحب نظ��ران من��درج در 
نش��ریات مختلف جمع بندي 

شده اند. 
15 - Non Destructive 
Test
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ــش مورد نقد  ــد. آن چه در این پژوه ــر مي گذارن آن تأثی
ــر در نظام  ــامل عوامل مؤث ــرار مي گیرد ش ــي ق و بررس
ــیوه هاي  ــتم کنترل و نظارت، ش ــرل، بازخورد سیس کنت
ــازماني کنترل و نظارت و همچنین  ــاختار س اجرایي و س

ــت.  تأثیر متقابل آن ها در این فرآیند اس

در  نظارت  و  کنتـرل  اجـرای  4ـ روش  3ـ  
وضـع  موجـود

ــتم کنترل و  ــل اصلی سیس ــل عوام ــمت های قب در قس
ــی قرار  ــورد مطالعه و بررس ــه صورت مجزا م ــارت ب نظ
ــتم کنترل را به  گرفت. در این مرحله فرایند اصلی سیس
ــاختن نقاط قوت و ضعف آن مورد نقد  ــن س منظور روش

ــی قرار می دهیم. و بررس
ــه عمل آمد،  ــتم ب ــه از مرز و محیط سیس ــا تعریفی ک ب
ــاخت و ساز از زمان  ــروع و پایان فرایند کنترل بر س ش
ــهرداری، تا زمان  ــتور تهیه ی نقشه توسط ش صدور دس
صدور گواهی پایان کار تعیین گردید. آن چه در این مرز 
ــام کنترل می گذرد  ــط به عنوان روش اجرای نظ و محی

ــت: ــرح  اس بدین ش
ــتور تهیه ی نقشه توسط مالک و تهیه ی  1ـ دریافت فرم دس
نقشه های معماری از راه های متعارف یا غیر متعارف و توافق 

با مهندس معمار بر روی میزان حق  الزحمه  
ــازار آزاد و پرداخت  ــب در ب ــاب مهندس محاس 2ـ انتخ

ــط مالک.  حق الزحمه ی آن توس
ــات اجرایی؛  ــروع عملی ــدس ناظر و ش ــاب مهن 3ـ انتخ
ــدگاه اغلب مالکان  ــدس ناظر در دی ــار انتخاب مهن معی

ــخت گیری مهندس ناظر در زمان  ــازندگان، عدم س و س
ــاختمان و تهیه و تحویل به موقع گزارش های  اجرای س
ــرفته کار به شهرداری هاست. با توافق بین  مرحله ی پیش
ــی و  ــک، مرحله ی خدمات مهندس ــدس ناظر و مال مهن
ــهرداری، مالک مجاز  ــی و با اعالم مهندس به ش طراح
ــت.( در این مرحله مهندسان ناظر به  ــروع به کار اس ش
ــرل کارهای اجرایی  ــارت پرداخته و در رابطه با کنت نظ

ــیوه های زیر برخورد  می کنند: به ش
ــی به  ــدون سرکش ــر ب ــان ناظ ــته ای از مهندس 1ـ دس
ــت  ــدون اطالع از کیفیت کارهای در دس ــاختمان و ب س
ــا می کنند و حق  ــارت را امض ــط برگه های نظ ــرا  فق اج
ــد و گزارش های  ــی کنن ــود را دریافت م ــه ی خ الزحم
ــالع از کیفیت کارهای انجام  مرحله ای خود را بدون اط

ــهرداری تحویل می دهند. ــده به ش ش
ــان ناظر پس از قبول تعهد  ــته ای دیگر از مهندس 2ـ دس
ــد گاهی به  ــه هر از چن ــت حق الزحم ــارت و دریاف نظ
ــی کرده و در بعضی از موارد از ادامه  ــاختمان سرکش س
ــان  ــته از مهندس کار جلوگیری نیز می کنند. اما این دس
ــود کیفیت  ــازندگان در مورد بهب ــورت مقاومت س در ص
ــان و نیز در اثر فشار مالکان، بنا به دالیل مختلف  کارش
ــی یا مالحظات  ــکالت اقتصادی و نیاز مال ــل مش از قبی
استمرار کار نظارت در آینده از خواسته ی خود صرف نظر 
ــد و در نهایت  ــأله عبور می نماین ــد و از کنار مس می کنن
ــهرداری تحویل  ــورد نظر مالک را به ش ــای م گزارش ه

ــد. ــی    دهن م
3ـ دسته ی سوم مهندسانی هستند که به علت پایبندی به 
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اصول اخالق مهندسی به وظایف خود در رابطه با بازرسی 
ــان  ــل می نمایند. این مهندس ــتمر کارها عم و کنترل مس
ــت نامطلوب  ــکالت در مقابل کیفی ــم همه ی مش علی رغ

ــتادگی می نمایند. ــاختمان ها ایس اجرای عملیات س
ــیوه ی  بنا به آن چه در مراحل قبل بیان گردید، با این ش
ــکان هر کدام  راه خود را رفته  ــان و مال نظارت، مهندس
ــت نیز پس از اتمام عملیات اجرایی و گزارش  و در نهای
ــهرداری ها،  ــام کار به ش ــر اتم ــر مبنی ب ــدس ناظ مهن
ــهرداری صادر خواهد شد و  ــط ش گواهی پایان کار توس
ــاده ی 100 ارجاع و با  ــیون م در صورت تخلف به کمس
ــان کار ارائه  ــط مالک گواهی  پای ــت جریمه توس پرداخ
ــود. بدین صورت فرایند نظارت و کنترل بر ساخت  می ش

ــاز پایان می یابد. و س

و  کنتـرل  سیسـتم  سـازمانی  سـاختار  4ـ4ـ 
نظـارت    موجـود:

ــی روش اجرای کنترل و نظارت، نقش اصلی و  در بررس
ــازندگان از یک طرف و مهندسان  کلیدی را مالکان و س
ــایر عوامل دخیل  ــر از طرف دیگر به عهده دارند. س ناظ
ــن کننده ای در فرایند  ــرل معموال نقش تعیی ــر کنت در ام
ــران به عهده  ــدگاه مدیریت بح ــرل و نظارت از دی کنت

ــد. ــد   ارن ن
ــارت موجود که  ــرای کنترل و نظ ــیوه ی اج برخالف ش
ــازمانی این فرایند به علت  ــیار ساده است، ساختار س بس
ــد در رابطه با  ــکیالت واح ــازمان و تش ــن که یک س ای
ــه  ــام وظیف ــاختمان ها انج ــرای س ــرل اج ــوع کنت موض
ــازمان های مختلفی  ــرف نهادها و س ــد و از ط نمی نماین
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ــکن و شهر سازی، شهرداری تهران  از جمله وزارت مس
ــی به صورت های مستقیم و غیر  و سازمان نظام مهندس
ــتقیم بر روند کنترل تأثیر می گذارند، به شکلی مبهم  مس
ــه بتوانیم تصویری  ــت. برای آن ک و پیچیده در آمده اس
ــت به  ــت آوریم، می   بایس ــکیالت به دس کلی از این تش
ــتم کنترل  ــزا و عناصر مؤثر در سیس ــات بین اج ارتباط
ــهر تهران  ــکونی در ش و نظارت بر اجرای واحدهای مس
ــه نماییم. این ارتباطات به صورت نمودار به نمایش  توج

ــت.  درآمده اس
ــنامه ها و احتمال عدم  ــع پرسش ــه به روش توزی با توج
در  ــنامه  پرسش  65 ــداد  آن ها،تع از  ــدادی  تع ــترداد  اس
محل های مذکور توزیع شده که در نهایت محقق موفق 
ــنامه ی پاسخ داده شده گردید، که  به دریافت 45 پرسش

ــتند. ــده هس ــنامه ها ی توزیع ش حدود 69% کل پرسش
ــنامه ی تهیه شده بعد از شرح مختصری  محتوای پرسش
ــب اطالعاتی  ــاط با موضوع مورد پژوهش و کس در ارتب
ــخ دهنده شامل سه سوال  ــخصات پاس در ارتباط با مش

ــت: ــت که به صورت زیر اس اصلی اس
ــر در فرایند  ــی عوامل مؤث ــه بررس ــؤال اول ب 1ـ در س
ــک از  آن ها  ــت هر ی ــزان اهمی ــارت و می ــرل و نظ کنت
ــد که در واقع هدف از این پرسش رسیدن به  پرداخته ش
ــایر  ــایی س میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر و شناس

ــت. عوامل مؤثر و در نهایت اولویت بندی آن هاس
ــش دوم به بررسی نقایص و کاستی های نظام  2ـ در پرس
ــل مؤثر در کنترل  ــر یک از این عوام ــود در مورد ه موج
ــی شماره  ــش پژوهش و نظارت )عوامل مؤثر موضوع پرس
ــمت، آزمون میزان  ــد که هدف از این قس 1( پرداخته ش
ــتی های دیگر است. اطمینان از وجود این نقایص و کاس

ــازمان ها و نهادهای درگیر در  ــوم س ــش س 3ـ در پرس
ــزان صالحیت آن ها جهت  ــرل و نظارت و می ــام کنت نظ
ــؤولیت نظام به قضاوت گذاشته شده است و  تصدی مس
ــخص شدن سازمان مطلوب از  هدف از این پرسش مش

ــت. دیدگاه نمونه جامعه آماری اس
از  ــی فوق  ــش های پژوهش جهت آزمون فرضیات پرس
ــان 95% و  ــطح اطمین ــون کای دو )k2( و در س ازم
ــتفاده می کنیم. در ادامه نتایج  جدول توزیع فراوانی اس

ــورت خالصه در  ــنامه ها، بص ــده از پرسش ــت آم به دس
ــت: ــده اس جداول منعکس ش
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5 ـ نتیجه گیری و پیشنهادات:
ــنامه ها  ــده از تحلیل نتایج پرسش ــت آم ــق نتایج به دس طب
ــتر جلب توجه  ــل از آن ها آن چه بیش ــی نتایج حاص و بررس
ــه با فرایند  ــش مالکان در رابط ــد، کلیدی بودن نق می نمای
ــاخت و ساز است. در حقیقت این مالکان هستند که ناظر  س
ــارت وی را تعیین کرده و چگونگی طراحی و  و نحوه ی نظ
سطح کیفیت آن را مشخص می سازند و صالحیت مجریان 
و سازندگان یا تأیید کرده و در نهایت محصول نهایی ساخت 
ــاز خود را به هر شکلی که منافع آن ها را تامین کند به  و س

بازار و مشتریان عرضه می کنند.
ــود در فرایند  ــکالت موج ــایل و مش ــا این دیدگاه که مس ب
ــایل پیچیده و دور از ذهنی نیست  ــاخت و ساز کشور مس س
و این مشکالت با روش های صحیح مدیریت ساخت، قابل 

اجتناب اند پیشنهادات زیر را ارائه می نماید:
ــررات ملی  ــق در مورد مق ــه نتایج تحقی ــا توجه ب ــفـ  ب ال
ساختمان، استانداردها و ضوابط )اهمیت این عامل در فرایند 
کنترل و نظارت با توجه به نظرات جمع آوری شده 82.2%به 
دست آمده است( پیشنهاد می شود که یک تجدید نظر کلی 
درباره ی با قوانین و مقررات و استانداردها در حوزه ی قوانین 
معماری و شهرسازی صورت پذیرد و به شکل قوانین مالک 
عمل که در آن تناقض ها و ابهام ها رفع شده است، به همراه 

دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی ابالغ گردد.
ــه های اجرایی با  ــا و تهیه ی نقش ــاره ی طراحی ه ب ـ درب
توجه به درصد توزیع فراوانی در آزمون )77.8%( پیشنهاد 

ــود که: می ش
1ـ طراحی های معماری، سازه ای و تاسیساتی به صورت 
گروهی و با هماهنگی مجموعه مهندسان طراح و ناظر 

صورت پذیرد.
ــازه و ... قبل  ــه ی طراحی ها اعم از معماری و س 2ـ کلی
ــن صدور پروانه از طرف  ــل به مالکان و همچنی از تحوی

مرجعی کنترل گردند.
ــا  ــب ب ــا متناس ــه ی طراحی ه ــق الزحم ــزان ح 3ـ می
ــاختمان ها و مناطق هر ساله از طرف مرجعی خاص  س

تعیین و پرداخت گردد.
4ـ پرداخت حق الزحمه ی طراحی ها از سوی مالکان به 
ــتقیم انجام نگردد و با مکانیزمی مناسب این  صورت مس
ــکان دریافت و از طرف مرجع کنترل  حق الزحمه از مال

کننده به مهندسان طراح پرداخت شود. 
ــتانداردی  ــی الگوهای اس ــه های اجرای ــرای نقش 5 ـ ب
ــخصات فنی، تهیه و در  درباره ی جزییات اجرایی و مش

اختیار مهندسان قرار گیرد. 
ــازندگان  ــورد کنترل مجریان و س ــج تحقیق در م ج ـ نتای
ــدگان دخالت افراد  ــخ دهن ــان می دهد که 91% از پاس نش
فاقد صالحیت در امر ساخت و ساز و همچنین عدم استفاده 
ــزام قانون و نبود یا  ــان در فرایند اجرا را عدم ال از متخصص
ــتفاده  کمبود قوانین دولتی می دانند و لذا الزام مالکان به اس
ــاختمان ها از طریق ابالغ قانونی  ــان در اجرای س از مهندس

پیشنهاد می گردد.
ــد نظارت و  ــون درباره ی با فراین ــق و آزم ــج تحقی د ـ نتای
ــان دهنده ی این موضوع است که این  ــان ناظر نش مهندس
ــته  ــترین تأثیر را در فرایند کنترل و نظارت داش فاکتور بیش
ــتر به دلیل نقش  ــی آن نیز بیش ــدم اثر بخش )95.6%( و ع
ــدس ناظر و پرداخت حق الزحمه ی  مالکان در انتخاب مهن
نظارت است. با توجه به این که پرداخت مستقیم به مهندسان 
ناظر از طرف مالک اصوال با روابط تعریف شده بین این دو 

عامل در تناقض است پیشنهاد می شود:
ــوی مالکان، این  1ـ به جای انتخاب مهندس ناظر از س
ــکان معرفی  ــع دیگری به مال ــان از طرف مرج مهندس

شوند.
ــتقیم و از  ــارت، به طور غیر مس ــق الزحمه ي نظ 2ـ ح
ــوی مرجع کنترل کننده ي فرایند نظارت و به صورت  س

مرحله ای با توجه به پیشرفت کار پرداخت گردد.
ــارت، مطابق آیین  ــان ناظر در امر نظ ــل مهندس 3ـ عم
ــتورالعمل های نظارت که در بخش  نامه ي اجرایی و دس
ــده، کنترل گردد و به  ــن مقررات و ضوابط تهیه ش تدوی
مهندس ناظر با توجه به نحوه ي نظارت امتیاز تعلق گیرد 

و در سوابق ناظر ثبت گردد.
ــواد و مصالح و همچنین  ــورد کنترل کیفیت م 4ـ در م
کنترل عملیات اجرایی )80% از پاسخ دهندگان روی این 
فاکتور تاکید کرده  اند(، با توجه به این مطلب که استفاده 
از آزمایشگاه های مقاومت مصالح در افزایش کیفیت تأثیر 
زیادی دارند و همچنین نتایج آزمایشگاهی می تواند در 
ــاختمان ها به عنوان مستندات مورد  ارتباط با ارزیابی س

استفاده قرار گیرند، پیشنهاد می شود:
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ــر روی زمین  ــای مکانیک خاک ب ــام آزمایش ه 1ـ انج
ــخصات فنی مورد نیاز  ــاخت، جهت تعیین مش محل س

الزامی گردد.
ــر روی بتن  ــای مقاومت مصالح ب ــام آزمایش ه 2ـ انج
ــوالدی، به منظور  ــازه ای ف مصرفی و بر روی جوش س
ــتحکام الزم  ــرل کیفیت عملیات اجرایی و تایید اس کنت

اجباری گردد.
ــی نتایج نشان می دهد که اکثر پاسخ دهندگان  وـ  بررس
ــاختمان و  ــد )77.8%( که ارزیابی نهایی س اعتقاد دارن
ــاخت  ــه بندی آن ها در افزایش کیفیت س همچنین رتب
ــو و رعایت حقوق  ــان ناظر از یک س و عملکرد مهندس
ــاختمان  ــتند نمودن هویت س ــتفاده کنندگان و مس اس
ــت و از این رو پیشنهاد  ــیار مؤثر اس ــوی دیگر بس از س

می گردد:
ــور  ــاز در کش ــاخت وس ــی س ــاد متول ــرف نه 1ـ از ط
ــاس آن بتوان یک  ــود که بر اس ــتورالعملی تهیه ش دس

ساختمان را ارزیابی نمود.
ــت ارزیابی  ــا و ضوابطی که جه ــاس معیاره ــر اس 2ـ ب
ــود سطح کیفیت  ــاختمان ها مشخص و تعریف می ش س
ــاختمان مورد بررسی و ارزش  ــاخت یک س طراحی و س

ــب درجه بندی  ــرد و با مقیاس های مناس ــی قرار گی ده
گردد و به نوعی در اسناد مالکییت و شناسنامه ساختمان 
ــت واقعی  ــداران بتوانند از هوی ــا خری ــود ت منعکس ش
ــی آن اگاهی پیدا  ــتحکام و ایمن ــاختمان و میزان اس س

کنند. 
ــد، 75% از  ــاهده ش ــور که از نتایج تحقیق مش زـ همان ط
ــهرداری را  ــخ دهندگان در نمونه ی جامعه ی آماری، ش پاس
ــؤولیت نظام کنترل و  ــبی برای تصدی مس ــازمان مناس س
ــماره2(. به  ــاس جدول فرضیات ش ارزیابی نمی کنند )بر اس
همین جهت و با توجه به مطالبی که در بخش نقد و بررسی 
بیان شد، در مورد اصالح ساختار سازمانی نظام کنترل مؤثر 

پیشنهادات زیر ارائه می شود:
ــخص گردید،  1ـ در مرز و محیطی که دربخش قبل مش
ــه از  ــتورالعمل تهیه ی نقش یعنی از مرحله ی صدور دس
ــوی  ــهرداری تا مرحله ی صدور پایان کار از س طرف ش
ــهرداری، مدیریت و کنترل کلیه ی عملیات مربوط به  ش
فرایند طراحی و تهیه ی نقشه های اجرایی، فرایند نظارت 
ــان و عملیات  ــر، کنترل مجری ــان ناظ و کنترل مهندس
ــؤولیت  ــاختمان ها با مس ــی و در نهایت ارزیابی س اجرای
ــازمان نظام مهندسی  ــتگاهی در زیر مجموعه ی س دس

الگوی ساختار سازمانی نظام کنترل و نظارت پیشنهادی
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تحت عنوان سـازمان مدیریت سـاخت، سازماندهی 
و به اجرا در آید.

2ـ در زیر مجموعه ی سازمان مدیریت ساخت، در جهت 
ــرل طراحی ها و تهیه ی  ــتی های کنت رفع نقایص و کاس
ــرل فرایند نظارت و  ــه های اجرایی و همچنین کنت نقش
ــرکت های خدمات، بازرسی  ــان ناظر ش عملکرد مهندس

فنی و کنترل انجام شود.
ــرکت های خدمات بازرسی فنی  3ـ در زیر مجموعه ی ش
ــتی های فرایند  ــع نقایص و کاس ــرل، در جهت رف و کنت
ــرکت های  ــه های اجرایی، ش ــه ی نقش ــا و تهی طراحی ه
ــارت و در جهت رفع  ــی و نظ ــی طراح ــات مهندس خدم
ــواد و مصالح و  ــتی های فرایند کنترل م ــص و کاس نقای
ــگاهی  ــرکت های خدمات آزمایش ــی، ش ــات اجرای عملی

ــردد. ــاد   گ ایج
ــج پژوهش،  ــوق و همچنین نتای ــه مطالب ف ــا توجه ب ب
ــر به عنوان الگوی بهینه، جهت نظام کنترل و  نمودار زی
ــاخت واحدهای مسکونی پیشنهاد می گردد.  نظارت بر س
ــهر  ــیب پذیری ش ــود اگر چه آس ــان باید گفته ش در پای
ــهر، بهانه ای  ــوع بحران در این ش ــران و احتمال وق ته
ــاخت و ساز در سطح  ــی وضع موجود س بود برای بررس
ــایر  ــور، اما همان طوری که می دانیم، در س پایتخت کش
ــع به گونه ای  ــتاهای ما وض ــهرها و به ویژه در روس ش
ــا کوچک ترین لغزش  ــد، به طوری که ب وخیم تر می نمای
ــتاییان و هم وطنان ما دچار آوارگی و بحران  زمین، روس
شده و تلفات انسانی و خسارات مالی فراوانی را متحمل 
ــوند. بنابراین راهی بجز اعمال مدیریت هدفمند از  می ش
ــق برنامه ریزی، کنترل و نظارت اثر بخش در پیش  طری

ــت. رو نخواهیم داش
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چكيده:
ــرای جذب گروه های  ــاعد هند از دیرباز عامل مثبتی ب ــرایط اقلیمی مس ش
ــرح  ــذا این مقاله ابتدا به ش ــت؛ ل ــرزمین بوده اس ــوی این س مختلف به س
ــی آن و مهاجران به این  ــیر تاریخ ــرزمین هند و س ــری درباره ی س مختص
سرزمین از چند قرن قبل از میالد تا قرن هجدهم و حکومت ها و سلسله های 
ــپس به بررسی سابقه ی تاریخی  ــرزمین اختصاص دارد و س حاکم بر این س
ــبه قاّره و علل وجود شباهت در  و چگونگی تأثیر فرهنگ و هنر ایران در ش
ــژه در دوره ی گورکانیان هند که  ــي و هنري هند و ایران به وی ــار فرهنگ آث
ــي، فرهنگي، ادبي و هنري ایران و هند به اوج دوران طالیي  روابط اجتماع

خود رسید مي پردازد. 
ــاي تاریخي و توصیفي و روش  ــتفاده از روش ه در بخش بعدي مقاله،با اس
ــیوه ی کتابخانه اي و روش تجزیه و تحلیل کیفي  جمع آوري اطالعات به ش
ــهر اصفهان  ــازي و معماري دو ش ــي ویژگي هاي شهرس اطالعات، به بررس
)پایتخت صفویان( و شاه جهان آباد که پایتخت گورکانیان هند در زمان شاه 
ــهری از پیش طراحی شده است، پرداخته مي شود. سپس با  جهان بوده و ش
ــه ی تطبیقي این دو شهر به ویژگي هاي مشترکي در طراحي شهري  مقایس
این دو دست مي یابد که نشان از تأثیر پذیري شهر شاه جهان آباد از اصفهان 
ــتفاده از اصول طراحي  ــتر مربوط به نحوه ی اس ــن تأثیر پذیري بیش دارد. ای

پایدار در شهرسازي است.

كلمات كليدي: فرهنگ، شهر، محور، اصفهان، شاه جهان آباد

Comparative study between Isfahan and Shahjahan 
abad on 17th century

Abstract
History reviles that Indian Sub-Continent has attracted large 
population from all over the world due to its significant natural 
environment. Some of the migrant were mughals who came 
through Iran and central Asia to India. Baber shah, Homayoon, 
Akbar, Jahangir and Shah Jahan were the most famous mughal 
kings who were concomitant to the Safavid dynasty in Iran. 
Bilateral relation between Iran and India were reached to 
the highest level in all aspects of life. It was at this time that 
Shahjahan abad the most famous preplanned city implemented 
in which many ideas and design criteria were borrowed from 
Isfahan, the capital of Iran during Safavid dynasty. Therefore, 
this paper deals with the significant of Persian art, architecture 
and especially urban design on Indian sub-continent.
In this connection, a brief history of both countries has been 
reviewed up to 18 century and some of the similar design cases 
of both cities- Isfahan and Shahjahan abad- have discussed. Out 
of which the concept of sustainability is the most important one 
to be mentioned.  
Key words: Culture, City, Axis, Isfahan, Shahjahan abad         

مقايسه ی تطبيقي دو شهر اصفهان و شاه جهان آباد 
در قرن هفدهم 

دکتر محمدرضا پورجعفر*
مهندس مهدی حقیقت بین**

* دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
** دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه:
ــل مثبتي  ــد از دیرباز عام ــاعد هن ــي مس ــرایط اقلیم ش
ــرزمین  ــوي این س براي جذب گروه هاي مختلف به س
ــاهد  ــتان به تکرار ش ــخ هند باس ــت. در تاری ــوده اس ب
ــرزمین  ــوي این س هجوم اقوام مختلفي از اطراف به س

ــتیم.  هس
ــرزمین  ــه این س ــر ب ــوام مهاج ق ز ا ــي ا ــل آریای قبای
ز  ــتم پیش ا ــن قرن هاي هفدهم تا هش ــتند که بی هس
ــمال و غرب وارد شبه قاّره ی هند شدند.  میالد، از ش
ــه ی  نقش ــاختن  ــم س ــه منظور مجس ب ــل دورانت  وی
ــر نزدیکي  ــایگانش ضمن تأکید ب ــاره و همس ــبه ق ش
ــد:  ــان و هندیان چنین مي نویس نی یرا ــن ا ــي بی فرهنگ
ــت که از  ــث عظیمي اس . مثل . ــد ». ــاّره ی هن ــبه ق ش
ــا گرماي  لیا ت ــي هیما ن ــاي جاودا ــرف ه ــه ی ب منطق
ــده و پیش  ــج باریک ش ــه تدری ــیالن ب ــگي س همیش
ــه ی چپ آن قرار  یران در گوش ــور ا ــت. کش رفته اس
ــزدان با هند و  ی ــه از نظر مردم و زبان و ا ــه ک گرفت
 :1343 ــیار دارد« )دورانت؛ دوران ودایي نزدیکي بس
یزدان دو  ا ــان و  زب ــن مردم،  بی ــي  نزدیک  .)575 ص
ــه که ویل دورانت  یران و هند همان گون ا ــرزمین  س
بین  ــط فرهنگي  ب ایجاد روا ــث  باع ــاره کرده،  اش نیز 
ــرایط مختلف  ــن دو منطقه مي گردد که بر طبق ش ی ا
ــدرت متفاوت بوده  ــي داراي قوت و ق زماني و سیاس
ــدار آن در دوران حکومت  مق ــترین  بیش ــه  ــت ک اس

ــد. ــاق مي افت ــد اتف ــان هن گورکانی
ــي، ادبي و  ــي، فرهنگ ــط اجتماع ــن دوران رواب در ای
ــید.  یران و هند به اوج دوران طالیي خود رس هنري ا
ــگ  ــکل گیري فرهن ــران در ش ی ــش ا ــت و نق »اهمی
یان در  ــرا ــود که مدیحه س ــي چنان ب ــر گورکان و هن
ــون( ـ که  ــه )همای ــراد عالي رتب ف ز ا ــي ا ــف یک وص
ــود ـ مي گفتند که وي  ــاري ب ــم معم ــان مه از حامی
ــت« )سلطان  یران تبدیل کرده اس ــتان را به ا هندوس
ــاي بعد  ــن رو در بخش ه ی ز ا 63(. ا زاده؛ 1378: ص
ــکل گرفته در این دوره  ــتر به روابط فرهنگي ش بیش
ــازي،  و نمود تأثیرات این روابط بر معماري و شهرس
ــهر اصفهان و شاه جهان  ــه ی تطبیقي دو ش با مقایس

ــت.  ــم پرداخ ــاد خواهی آب

سـابقه ی تاریخي و چگونگي تأثير فرهنگ و هنر 
ایران در شبه قاّره ی هند.

ــده ی  ــت که از حدود س ــي توان گف ــور خالصه م ــه ط ب
ــر گوناگوني از  ــل مهاج ــالد، قبای ــش از می ــم پی هجده
ــوپوتامیا1، ایران، باختر و سایر نقاط آسیاي مرکزي به  مس
ــوي پنجاب حرکت کردند. قبایل ایراني بین قرن هاي  س
ــمال  ــتم پیش از میالد، گروه گروه از ش هفدهم تا هش
ــایر  ــدند و در پامیر و س ــرزمین هند ش و غرب وارد س
ــاکن شدند  ــبه قاّره ی هند س ــمال و غرب ش مناطق ش
ــا  آریایي ه )Parkash;1964:pp.75-76(.ورود 
ــتم اجتماعي  ــد در فرهنگ، دین، ادبیات و سیس ــه هن ب
ــت که از  ــته اس ــیار مهمي داش ــرزمین نقش بس این س
ــکریت اولیه،  ــکل گیري سانس ــه مي توان به ش آن جمل
ــتم طبقاتي جامعه  تدوین متون مقدس هندویي و سیس

ــاره نمود.  هند اش
پس از استقرار آریایي ها در هزاره ی اول پیش از میالد، 
ــکیل شد و  دولت هاي کوچک در مناطق مختلف هند تش
راجه ها در این جا و آن جا به پادشاهي رسیدند. لشگریان 
ــي به هنگام اوج قدرت خود به هند  امپراطوري هخامنش
ــتان یا  ــتمین اس ــد و آن جا را به عنوان بیس ــه کردن حمل
ساتراپ هخامنشي به تصرف در آوردند )تصویر 1(. این 
ــاّره ی هند هم زمان  ــبه ق ــه با ظهور دین بودا در ش واقع

 .)Nehru;1956:pp.87-137( ــت بوده اس
ــترین میزان  ــان هند، بیش ــت گورکانی در دوران حکوم
ــناس و هنرمندان به سرزمین هند  مهاجرت افراد سرش
ــاهي  ــورت گرفت. در دوران گورکانیان هند و پادش ص
ــمنانش به ایران آمد  ــون، وي جهت مقابله با دش همای
ــب صفوي تقاضاي کمک نمود و در  ــاه طهماس و از ش
ــت تعداد زیادي از هنرمندان و معماران ایراني را  برگش
ــراي او بناهایي همانند  ــود به هند برد تا ب به همراه خ
 .)Pourjafar;2006:p.78( ابنیه ی ایراني بسازند
ــرزا غیاث الدین از  ــاه ـ می ــر وي ـ اکبرش در دوره ی پس
ایران به هند آمد و به عنوان وزیر اکبرشاه منصوب گردید. 
او پدر آصف خان اعتمادالدوله وزیر توانمند شاه جهان بود. 
ــر چند تن از پادشاهان گورکاني  عالوه بر افراد فوق، همس
هند نیز از ایرانیان بودند که در توسعه ی فرهنگ و به ویژه 
ــبه قاّره ی هند بسیار مؤثر بودند که از آن  هنر ایراني در ش 1-  Mesopotamia 
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ــر  ــه مي توان به ارجمند بانو دختر اعتمادالدوله و همس جمل
ــر جهانگیر  ــاه جهان و نورجهان دختر غیاث الدین همس ش
ــان دهنده ی بعضي  ــاره نمود. نمودار شماره 1 نش شاه اش

وقایع تاریخي و حکومت هاي هند بین قرون هفدهم پیش 
ــور  ــت که در تاریخ  این کش ــالد تا قرن هجدهم اس از می

ــیار اثرگذار بوده اند. بس

تصوير1-مردي اهل هند در حال حمل کردن ظروفي حاوي خاك طال )پلکان شرقي آپادانا در تخت جمشید(.

URL (www.livius.org/.../apadana-eaststairs8.html) .

نمودار1ـ وقايع تاريخي و بعضي حکومت هاي مهم هند بین قرون هفدهم پیش از میالد تا قرن هجدهم.
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ــترین نمود تأثیرات ایرانیان بر فرهنگ و  ــاید بتوان بیش ش
ــبه قاّره ی هند را در معماري این سرزمین در دوره  هنر ش
ــاهده نمود. معماري این دیار  زمام داري گورکانیان هند مش
ــي،  اجتماعي،  ــاد گوناگون فرهنگ ــه تبلور فیزیکي ابع ـ ک
ــود ـ طي سال هاي  ــوب مي ش ــي محس اقتصادي و سیاس
ــت و »موجب بلوغ  ــالم قرار گرف ــادي تحت تأثیر اس متم
ــد که گه گاه در  ــالمي گردی ــاخه هاي معماري هند و اس ش

ــق مرکزي ایران آن چنان مورد توجه قرار نمي گرفت.  مناط
بنابر تحقیقات انجام شده درباره ی معماري هند و اسالمي، 
ــالمي در اصل»هند و ایراني اسالمي«  معماري هند و اس
است )پورجعفر؛ 1381: ص76( در دوره ی گورکانیان ـ در 
ــاه، جهانگیر شاه و شاه جهان ـ  دوره هاي حکومت اکبرش
ــر هند  فرهنگ ایراني، به ویژه هنر و معماري اش در سراس

ــترش یافت. گس

جدول شماره1: تأثیرات ايرانیان بر فرهنگ و هنر شبه قاّره

نمودار2- داليل وجود شباهت در مشخصه هاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و معماري

( M.Reza Pourjafar,2005)
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ــبه قاره  ــان بر فرهنگ و هنر ش ــي تأثیرات ایرانی به طور کل
ــرار داد که به  ــي ق ــار مرحله مورد بررس ــوان در چه را مي ت
ــماره 1 و دالیل وجود شباهت  صورت مختصر در جدول ش
ــخصه هاي تاریخي، فرهنگي، اجتماعي و معماري به  در مش

صورت مختصر در نمودار شماره 2 نشان داده است.
ــت جدید گورکانیان در هند با  ــاه جهان، پایتخ در دوره ی ش
ــاه جهان آباد )دهلي قدیم( به وسیله ی معماران ایراني  نام ش
ــاس مدلي آمیخته از  ــهر بر اس ــد. » طراحي ش ــاخته ش س
ــت و معماران ایراني ـ  ــالمي و ودایي اس اصول ایراني، اس
ــتاد احمد ـ ویژگي هاي فرمي و قرینگي  ــتاد حمید و اس اس
ــیوه ی ساختمان هاي شهر را  قصر، باغ ها، بلوارها و حتي ش
مشخص کردند«  )Garella2; 2005:p.2(  این شهر 
ــهر اصفهان است  ــترک با ش داراي بعضي ویژگي هاي مش
ــابقه ی تاریخي و  ــي س ــه در بخش هاي بعد پس از بررس ک
ــبه قاّره ی هند به  چگونگي تأثیر فرهنگ و هنر ایران در ش

مقایسه ی تطبیقي این دو شهر مي پردازیم.

شهر اصفهان
ــده  ــروع ش ــال پیش ش تاریخ اصفهان از دوهزار و پانصد س
ــت. این شهر در دوران حکومت هاي آل بویه، سلجوقیان  اس

و صفویان پایتخت بوده است.
ــش در اصفهان  ــرن  چهارم  هجري(  از دو بخ ــن  حوقل(ق اب
ــوم  به   ــام مي برد)ابن حوقل، 1366، ص109(،  یکي  موس ن
ــوم  به  »شهرستان « و میان  آن ها  »یهودیه « و دیگري  موس
ــت و یهودیه بزرگتر از شهرستان و حدود  دو مایل  فاصله  اس

دوبرابر آن است )تصویر2(.
ــده، تابع نظم  ــهري حکومتي با طرح پیش آماده ش جي ش

هندسي با دیوار و دروازه ها و کاخ ها و بناها و باغ هاي معین 
ــت. میدان بیرون دروازه ی یهودیه، و حتي برعکس  بوده اس
جانشین آن، میدان کهنه، مي بایست داراي طرحي هندسي 
ــد. در مقابل، یهودیه شهري بدون هندسة منظم و  بوده باش
طرحي از پیش آماده شده بوده است و بناهاي عمده ی آن، از 
جمله کنیسه ها، در روند شکل یابي از درون به بیرون از نظم 
ــي تابعیت کرده و با بي نظمي بیروني پیوند مي خورند.  هندس
ــهر اصفهان تا قبل از صفویه  ــر توسعة ش این روند در سراس

مشاهده مي گردد )میرفندرسکي؛ 1374: ص7-12 (.
ــاس، اصفهان پس از  ــاه عب در دوران صفویه و حکومت ش
ــفرنامه ها آمده است  ــود. در س قزوین پایتخت صفویه می ش
ــاه عباس، شهر اصفهان یکي از توسعه  در دوران حکومت ش
ــهرهاي ایران بوده داراي خیابان هاي عریض،  یافته ترین ش
ــاجد و کاخ هاي پادشاهي متعدد بوده  میدان هاي بزرگ، مس
ــت. جدول  ــا همچنان باقي اس ــدادي از آن ه ــت که تع اس
ــماره3( ، وضعیت شهر اصفهان را در  )شماره2( و تصویر)ش
دو دوره ی تاریخي سلجوقیه و صفویه از لحاظ بخش بندي، 
نشانه هاي شهري، عامل نظام دهنده، عناصر ارتباطي و نوع 

شهر نشان مي دهد.
توجه شاه عباس به توسعه و تکامل و زیبایي اصفهان براي 
ــوده؛ بلکه هدف وي  ــس و لندِن آن زمان نب ــت با پاری رقاب
ــمن درجه یک  ــطنطنیه پایتخت دش ــق انداختن قس از رون
ــه اصفهان را که  ــت. از این رو تصمیم گرفت ــران بوده اس ای
ــد که مورد  ــه بوده چنان بیارای ــت امپراطوري صفوی پایتخ
ــفراي خارجي قرار گیرد )شفتي؛  ــیاحان، تّجار و س توجه س
ــازي،  ــتا در معماري و شهرس 1381: ص289(. در این راس
ــتجوي پیاده کردن تعالیم  مکتبي به وجود مي آید که در جس

تصوير2:شکل گیري اولین مراکز زيستي در کنار زاينده رود)حقیقت بین، 1383، ص95(

2- PROF. VEENA 
GARELLA, School of 
Planning and Archi-
tecture, New Delhi 
,India
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جدول 2: وضعیت شهر اصفهان در دو دوره  ی تاريخي سلجوقیه و صفويه

تصوير3: توسعه ی شهر اصفهان در دوره ی صفويه و توسعه ی مادي ها در کل شهر.

منبع: نگارنده
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مکتب الهي اصفهان در عرصه ی بنا و شهر بوده و مبتني بر 
ــت که در سراسر عصر صفوي،  در عراق ، سوریه   حکمتي اس
ــتان  ـ که  پیوندهاي  بسیار نزدیکي  با ایران  داشتند  و هندوس
ــود. در  ــت  و اجمااًل مکتب  اصفهان  نامیده  مي ش ـ رواج  یاف
ــازي، این مفاهیم و انگاره ها به خصوص  معماري و شهرس
ــکل گیري بخش توسعه یافته ی اصفهان در کنار شهر  در ش
ــیار تأثیرگذار بوده اند که  ــلجوقي و ساخت بناهاي آن بس س
ــن حبیبي به هفت بخش عمده  بنا بر نظر آقاي دکتر محس
ــماره3  ــوند که بصورت خالصه در  نمودار ش ــیم مي ش تقس

آورده شده است.
»با آن که اصفهان در دوره ی صفوي دستخوش تغییرات 
ــي  ــهري فرمایش ــد، عماٌل نمي توان آن را ش ــیاري ش بس
ــچ به وجود  ــاه و از هی ــت که به فرمان یک پادش دانس
آمده است، مانند شهر سلطانیه« )هولود؛1385:ص47(. 
ــي فعالیت هاي روزمره و  ــوي »مرکز قدیم در عصر صف
ــین  ــه و محله اي تمامًا فقیرنش ــهر به ویران ــي ش بازرگان
ــه محله ی  ــن کار آن بود ک ــود و بهتری ــده ب ــل ش تبدی
ــازماندهي  ــبز کم ازدحام از نو س ــک از کمربند س کوش
ــده رود امکان  ــک؛1385:ص35(. زاین ــود« )غلوم بی ش
ــه با چاه و  ــه آب در مقایس ــان و ارزان ب ــي آس دسترس
ــهر سلجوقي  ــعه ی ش قنات را فراهم نمود. از این رو توس
ــت دولت صفوي به  ــه عنوان پایتخ ــه ب در دوران صفوی

ــهر صورت پذیرفت.  صورت باغش

ــش گیاهي شهر اصفهان  جهت پایدار ماندن باغ ها و پوش
ــازنده ی منظر بخش هاي تازه  ــه عنوان عناصر اصلي س ب
ــهر، آن چه بیش از هر چیز حایز اهمیت  احداث شده ی ش
است تأمین آب به صورت پایدار و همیشگي است. وجود 
ــیل طبیعي و تدابیر  ــه ی زاینده رود به عنوان پتانس رودخان
حکیمانه ی شیخ بهایي در توسعه و احداث کانال هاي آب 
ــتیابي به طرحي  ــعب از زاینده رود )مادي( باعث دس منش
ــهر و به دنبال  ــه در کل ش ــع آب رودخان ــدار در توزی پای
ــدار در اصفهان گردید  ــبز پای ــه فضاي س ــتیابي ب آن دس
)تصویر3(. نمودار شماره 4 وضعیت رودخانه ی زاینده رود 

ــان مي دهد. را در دوران هاي مختلف تاریخي نش
ــان و ابتکار  ــازي اصفه ــاي شهرس ــن ویژگي ه از مهم تری
ــهر، محور چهارباغ است که در  صفویان در بخش جدید ش

ادامه به ذکر ویژگي هایي از آن پرداخته مي شود. 

ویژگي هاي محور چهارباغ اصفهان
ــاي محور چهارباغ را مي توان در چند بخش مورد  ویژگي ه

بررسي قرار داد که عبارتند از :
1ـ نوع و محل قرارگيري درختان:

ــیاح  ایتالیایي  ـ در  ــاي  تاورینه  و جملي کارري  ـ س از گفته ه
ــال  1105 هجري  قمري  در اصفهان  بوده ، مي توان  چنین   س
ــرف  خیابان  قرار  ــف  درخت  در دو ط ــدس  زد که  دو ردی ح
ــت )انصاري؛ 1378: ص195(. همچنین کرنلیس   داشته  اس

نمودار 3: اصول مکتب اصفهان
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ـــ .ق ( ازچهار باغ   ــال  1115 ه ــن  )نقاش  هلندي  در س بروی
ــیم  کرده  است که به صورت حکاکي بر مس  تصویري ترس
ــان  ــت و دو ردیف درخت در چهارباغ را نش ــي مانده اس باق

مي دهد )تصویر4(. 
2ـ بدنه  سازي حاشيه ی چهارباغ:

ــده که در  ـ  ــکیل ش ــاغ از باغ هایي  تش ــه ی چهارب بدن
ــاغ  و رودخانه ی  ــان  چهارب ــش  اطراف  خیاب ــار بخ چه
ــده  بود و  ــوي  احداث  ش ــده رود ـ در دوره ی  صف  زاین
ــداد آن را قریب به   ــال  1096 هـ .ق  تع ــر در س کمپف

ــت . 30  باغ  برآورد کرده  اس

3ـ نوع فعاليت هاي جاري در چهارباغ:

فعالیت هایي که در چهارباغ وجود داشته شامل:
1ـ تجاري: بازارچه ی بلند در کنار مدرسه چهارباغ.

ــواري  از مقابل   ــکل  بل ــگري: این  خیابان  به ش 2ـ گردش
ــه   ــده  و با گذر از سي وس ــروع  مي ش عمارت  جهان نما ش
ــت. »گردش در  ــیده اس ــاغ  هزارجریب  مي رس ــل  به  ب پ
ــته و به دلیل  ــردان اختصاص نداش ــاغ صرفًا به م چهارب
ــاه عباس، روزهاي  ــتور ش حفظ حرمت هاي دیني به دس
ــلطنتي به  ــنبه ی هر هفته، چهارباغ و باغ هاي س چهارش

زنان اختصاص یافته بود« )منجم؛ 1366: ص360(.

تصوير4: چهارباغ اصفهان: حکاکي روي مس از طرح ترسیمي کرنلیس بروين در سال 1704م
)انصاري، 1378، ص195(

نمودار 4: وضعیت رودخانه زاينده رود در دوره  هاي مختلف.
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ــود به  عنوان   ــان  چهارباغ  در زمان  خ ــي: خیاب 3ـ ارتباط
ــاهراه  مورد استفاده  قرار مي گرفته است  و از نظر  یک  ش
عملکرد، قسمت  جنوبي  دولتخانه  ی صفویه  را به  قسمت  
ــاخته  ــاغ  هزارجریب  متصل  مي س ــهر، یعني ب باالیي  ش

است)تصویر3( . 
ــه چهارباغ در این  ــي و مذهبي: حضور مدرس 4ـ آموزش
ــي داشته است. وجود باغ  خیابان جنبه مذهبي و آموزش
تکیه هاي درویش حیدري و درویش نعمتي در دو طرف 
چهارباغ و اجراي مراسم پرده خواني، نقاشي، شترقرباني 

و ... نیز جنبه ی آموزشي و مذهبي داشته است.
ــیاري از باغ هاي حاشیه به دولتخانه و  5 ـ حکومتي: بس

سران حکومتي تعلق داشته است.
ــکوني: اکثر باغ هاي حاشیه ي چهارباغ مسکوني  6ـ  مس
ــه ي عباس آباد ) تبریز نو ( در ضلع  بوده، همچنین محل

غربي چهارباغ کاماًل مسکوني بوده است.
4ـ تأکید بر هویت بخشي: چهارباغ به عنوان عریض ترین 
ــهر به همراه باغ هاي سلطنتي و عناصر فرعي  خیابان ش
منظر سازي شامل حوض هاي آب،  سردرها و کف سازي 
و... موجود در آن و همچنین عناصر یادماني برج جهان نما 
ــدا و انتهاي آن به عنوان عنصر  ــاغ هزارجریب در ابت و ب

هویت بخش به پایتخت جدید صفویه مطرح مي گردد.
ــازي: در  ــر س ــي در منظ ــر فرع ــتفاده از عناص 5 ـ اس

ــاز مانند  ــاغ، عناصر فرعي منظره س ــازي چهارب منظرس
ــازي، سردر باغ ها و نشانه ها و عناصر  حوض آب، کف س
ــت. در تصویر حکاکي  ــتفاده بوده اس ــي مورد اس یادمان
شده ی روي مس از چهارباغ این عناصر کاماًل مشخص 

هستند )تصویر4 و جدول شماره3(.

شهر شاه جهان آباد
ــا گردید.  ــار رودخانه ی جمنا بن ــاه جهان آباد در کن ــهر ش ش
سابقه ی سکونت بشر در این محل مربوط به قرن اول قبل 
از میالد مسیح است. شاه جهان آباد بر طبق سوابق تاریخي، 
ــت:  ــده در محل دهلي کنوني اس ــهر طراحي ش هفتمین ش
البته شایان ذکر است که شهرهاي قبل از شاه جهان آباد نیز 
پایتخت سلسله هاي پادشاهي مختلفي چون ایندراپراستا3 و 

پانداواس4 بوده اند. 
ــهر به دوران موریا5  ــن آثار معماري باقیمانده در این ش اولی
ــردد و از این تاریخ به بعد این  ــل از میالد( برمي گ )300 قب

مکان همواره به صورت زیستگاه بوده است. 
شاه جهان در سال 1627 حکومت خود را پس از جهانگیر شاه 
ــهر  ــال هاي 1638 تا 1649 میالدي  ش ــاز کرد و در س آغ
ــي گورکانیان در  ــوان پایتخت حکومت ــاه جهان آباد به عن ش
ــاخته شده است  ــي س ــکل قوس کنار رودخانه ی جمنا به ش

)تصویر5(.

جدول3: عناصر فرعي در منظره سازي خیابان چهارباغ

3- Indraprastha
4- Pandavas 
5- Maury a 
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»شاه جهان توجه خاصي داشته است که در برنامه ریزي 
ــنتي  ــول معماري س ــًا آثار و اص ــهر حتم ــي ش و طراح
ــداري آثار مغولي به آن  ــود،  البته او مق هندي دنبال ش
ــه هاي آن را مي توان در بناهایي  ــه نمود که نمون اضاف
ــاري و فواره ها و بازارها  ــاجد،  باغ ها با آب ج چون مس
ــاه جهان آباد را مي توان نمونه اي بارز  ــاهده نمود. ش مش
ــرن هفدهم  ــعه یافته ی ق ــهرهاي محصور و توس از ش

ــمار آورد« میالدي به ش
 URL )perspective.htm www.chandnichowk.
com/ Historical(. 

ــام دهنده ی این  ــي و عناصر نظ ــي طراح ــاختار اصل س
ــت، دو خیابان  ــل به پایتخ ــي، قبل از تبدی ــهر قدیم ش
ــود بوده اند)تصویر5( که  ــم عم ــوده که بر ه عریض ب
ــهر جریان یابد.  ــمال در ش اجازه مي داده باد مطبوع ش
ــهر جهت تبدیل آن به پایتخت، این دو  در توسعه ی ش

ــت )تصویر6(. ــده اس خیابان حفظ ش

ویژگي هاي شهرسازي شهر شاه جهان آباد
ــاه جهان آباد و همچنین  ــهر ش ــر روي پالن ش ــي ب با بررس
ــهر  ــوان ویژگي هایي را براي ش ــوب موجود مي ت ــار مکت آث
ــماره4 به صورت  ــرد که در جدول ش ــاه جهان آباد ذکر ک ش

مقایسه اي با قبل از دوران گورکاني اشاره شده است. 
ــامل  ــاه جهان آباد ش ــهر ش بعضي ابداعات گورکاني ها در ش
ــتم آب رساني به صورت  باغ ها، محور چندي چوک و سیس

مجزا در زیرآورده شده است:

 باغ هـاي صاحب آبـاد6، انگـوري7 و باغ هـاي حكومتي 

ــاٌل محصور بوده اند  داخـل قلعه سـرخ: این باغ ها کام

ــر ایراني به ویژه  ــتفاده از عناص ــي آن ها اس و در طراح
ــیوه ی  ــت )تصویر7(. »ش ــهود اس ــاغ کاماٌل مش چهارب
ــیاي  ــازي آس ــبیه باغ س ــد[ ش ــي ]هن ــازي مغول باغ س
ــر اصلي باغ هاي  ــت. بعضي عناص مرکزي و ایران اس
ــده، عبارتند  ــازي ایراني گرفته ش ــه از باغ س مغولي ک

تصوير5: توسعه ی شهر شاه جهان آباد به صورت هاللي در کنار رودخانه ی جمنا در زمان شاه جهان به همراه 
حصار شهر و مسیرهاي عمودي اصلي در بافت قديمي

تصوير6: معابر و مراکز اصلي شهر

6- Sahibabad garden
7- Anguri garden
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ــا،  ــا، دروازه ه ــي، دیواره ــیوه ی طراح ــایت و ش از س
تراس بندي، جوي هاي آب جاري، کوشک و درختان« 

.)Singh Randhawa;1986:p.436(
ایراني در  ــازي  از باغ س ــه  ــري ک ــن عنص مهم تری

ــاغ  چهارب ــده  ش وارد  ــي  مغول ــاي  باغ ه ــي  طراح
از  ــي  مغول ــاي  باغ ه ــه ی  هم ــٌا  »تقریب ــت.   اس
ــد«  کرده ان ــتفاده  اس ــاغ  چهارب ــي  ایران ــول  اص

.)Schimmel;2004:p.295(

جدول 4: وضعیت شهر شاه جهان آباد در قبل و بعد از گورکانیان هند

تصوير7: تصوير سمت راست موقعیت باغ ها در شهر شاه جهان آباد و تصوير سمت چپ استفاده از چهارباغ 
سازي و تقسیمات هندسي به سبک باغ سازي ايراني در حیاط قلعه سرخ.
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 انتقـال آب رودخانه به داخل شـهر، جهت آبياري باغ ها 

و تأمين آب شـهر و قلعه سـرخ )تصویر8(: »وقتي قلعه 

ــاخت بوده، نبودن آب آشامیدني باعث  ــرخ در حال س س
ــاه گردید. شاه جهان شتابان یکي از افراد قابل  ناراحتي ش
اعتماد خود، علیمردان خان را فرا خواند و به او فرمان داد 
که راه حلي پیدا کند. وي که کاماًل  به علوم مهندسي از 
جمله حفر کانال وارد بود، کانال قدیمي را تعمیر کرد و آن 

را فیض نهر8 نامید. 
ــدن دولت مغول به ویراني  ــن کانال با ضعیف ش ای
ــا  ــال 1820 احی ــي ها آن را در س ــد و انگلیس گرایی
ــدود  ــاًل مس ــال 1910 کام ــپس از س ــد و س کردن

ــت«  گردیده اس

 URL :)www.chandnichowk.com/ 
history.htm(.

فضاي باز شهري چند منظوره ی شهر:

فضاي باز شهري چند منظوره ی شهرمحور چندي چوک 
است که محوري خطي است. 

ــت  ــریفاتي بوده اس ــوک در اصل معبري تش » چندي چ
ــط  ــه با اقتباس از چهارباغ اصفهان، با نهر آبي در وس ک
ــده بود« )Irving;1984:p.74(. ابتدا  طراحي ش
ــرخ و مسجد  ــیله ی قلعه س و انتهاي این محور به وس
ــت و براي مراسمي که  ــده اس فاتح پوري تعریف ش
ــتفاده  ــور مي یافتند، اس ــاه و درباریان در آن حض ش
ــت. هنگام نماز عید، فضاي چندي چوک  مي شده اس 8- Faiz nahr

 تصوير8: انتقال آب رودخانه به داخل شهر از طريق کانال

جدول5: ويژگي هاي محور چندي چوك در شهر شاه جهان آباد
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ــح پوري جزو  ــجد فات ــجد جامع و مس و اطراف مس
ــود. ــوب مي ش ــاجد محس صحن این مس

ویژگي هاي محور چندي چوک شهر شاه جهان آباد
ــوک مهم ترین  ــه محور خطي چندي چ ــا توجه به این ک ب
ــهري چند منظوره ی شهر شاه جهان آباد است  فضاي باز ش
ــاه جهان آباد بوده  ــهر ش ــیماي ش و عاملي تعیین کننده در س
ــماره 5( به صورت مختصر به بررسي  ــت،  جدول )ش و هس
ویژگي هاي این محور شامل نوع و محل قرارگیري درختان 
ــیه )تصویر10(، نوع فعالیت هاي  )تصویر9(، بدنه سازي حاش
ــي )تصویر10( و استفاده از عناصرفرعي  جاري، هویت بخش
ــدادي از این  ــردازد و تع ــر11( مي پ ــازي )تصوی در منظرس

ویژگي ها را به صورت مجزا بیان مي نماید.

شـهر  دو  شهرسـازي  ویژگي هـاي  مقایسـه ی 
اصفهان و شاه جهان آباد.

ــاه جهان آباد بعضي  ــه ی دو شهر اصفهان و ش جهت مقایس
ــر گرفته  ــي و مصنوع در نظ ــهري، طبیع ــاخص هاي ش ش
ــهر، ویژگي مسیرهاي ارتباطي اصلي  شده که شامل فرم ش
ــابقه  ــهر با س ــرباز و ...(، نحوه ی ارتباط ش ــیده، س )سرپوش
ــر طبیعي )رودخانه(،  ــهر با عناص تاریخي، نحوه ی ارتباط ش

عنصر نظام دهنده شهر،  عنصر هویت بخش به شهر و عوامل 
ــتند که در جدول  ــخص کننده حریم شهر هس و عناصر مش
ــت. این جدول با مقایسه ی این  ــده اس ــماره 6 آورده ش ش
ــاخص ها به بررسي وجه هاي اشتراک دو شهر اصفهان و  ش
شاه جهان آباد مي پردازد که نتایج زیر از این مقایسه حاصل 

مي گردد:
1ـ از لحاظ نحوه ی ارتباط شهر با سابقه تاریخي، هر دو 
ــهر در کنار شهر قدیم ساخته شده اند و سعي در حفظ  ش
بخش قدیمي شهر و تأمین و تکمیل شریان هاي حیاتي 

آن داشته اند. 
2ـ از نظر ارتباط شهر با عناصر جغرافیایي، در هر دوشهر 
ــت که  مهم ترین عامل جغرافیایي تأثیر گذار، رودخانه اس
ــهر و تأمین کننده ی امکان  ــه عنوان عامل پایداري ش ب
دسترسي آسان و ارزان مردم به آب  در هر دو مورد مورد 

توجه قرار گرفته است.
3ـ در هر دو شهر عامل مصنوعي )محور خطي(، عنصر 

نظام دهنده است. 
ــهر از نظر عنصر هویت بخش به  4ـ وجه مشترک دو ش
ــهر، عوامل مصنوعي مانند خیابان )چهارباغ و چندي  ش
ــط بخش  ــده توس ــاخته ش چوک( و بناها و فضاهاي س

دولتي)مساجد، کاخ ها و باغ ها( هستند.

جدول )6(: جدول مقايسه ی شاخص هاي شهري، طبیعي و جغرافیايي شهرهاي اصفهان و شاه جهان آباد.
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5 ـ جهت مشخص نمودن حریم شهر، عالوه بر استفاده 
از عناصر طبیعي از دیوار استفاده شده است.  

مقایسه ی ویژگي هاي دو محور چهارباغ اصفهان 
و چندي چوک شاه جهان آباد.

ــتراک دو محور شاه جهان آباد و  ــتیابي به وجوه اش جهت دس

ــه گردیده که در آن دو محور  ــماره 7 تهی چهارباغ جدول ش
چهارباغ و چندي چوک به لحاظ استفاده از درخت و پوشش 
ــازي  ــي )به لحاظ محل قرارگیري در خیابان(، بدنه س گیاه
ــکیل دهنده ی بدنه(، نوع  ــیه )نوع و جنس عناصر تش حاش
ــواع فعالیت هاي  ــور )بعضي ان ــاري در مح ــاي ج فعالیت ه
ــي و  ــهري(، تأکید بر هویت بخش ــي ش ــي و خدمات فرهنگ

تصوير9: محور چندي چوك ـ رديف درختان در وسط.

تصوير10:تصوير سمت راست محور چندي چوك به عنوان عنصر هويت بخش و تصوير سمت چپ بدنه سازي 
حاشیه چندي چوك به وسیله مغازه ها.

تصوير11: استفاده از عناصر فرعي در منظره سازي چندي چوك



فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
شـــماره 20-   تـابسـتـان 1387
 No.20 Summer 2008

101

استفاده از عناصر فرعي در منظرسازي )کف سازي، نهرآب، 
ــه قرار گرفته اند که از این  پل، عناصر یادماني( مورد مقایس

مقایسه نتایج زیر حاصل مي گردد.
موارد تشابه:

ــور ـ به لحاظ  ــاري در هر دو مح ــاي ج ــوع فعالیت ه 1ـ ن
ارتباطي،  ــري،  ــاري، گردش گ ــري فعالیت هاي تج قرارگی

مذهبي و حکومتي اشتراک دارند.
ــه بخش هاي جدید  ــر دو محور عامل هویت بخش ب 2ـ ه

شهر که در کنار بخش هاي قدیمي ساخته شده اند هستند.
ــاز:  هر دو محور به لحاظ  ــرد عناصر فرعي منظره س 3ـ کارب

کاربرد نهرآب و پل داراي اشتراکند. 
موارد افتراق:

1ـ محل قرارگیري درختان در خیابان ـ در خیابان چهارباغ، 
ــته اند؛ ولي در محور  ــیر قرار داش درختان در کناره هاي مس
ــط مسیر  چندي چوک درختان هم در کناره ها و هم در وس

کاشته شده بودند.
ــه ـ بدنه ی چهارباغ  ــازنده ی بدن 2ـ نوع و جنس عناصر س
ترکیبي از عناصر طبیعي )باغ ها و درختان( و عناصر مصنوع 
ــت؛ در حالي که  ــردر باغ ها، قهوه خانه ها و ...( بوده اس )س
ــوک را مغازه هاي تجاري  ــدي چ ــي بدنه ی محور چن تمام

)عناصر مصنوع( تشکیل مي داده اند. 

نتيجه گيري:
ــتخراج شده از جداول)6(  با توجه به مطالب قبل و نتایج اس
ــهر اصفهان  و )7( مي توان چنین نتیجه گیري کرد که دو ش
ــر  ــیله ی عنص ــه وس ــتخوان بندي ب ــاه جهان آباد در اس و ش
نظام دهنده ی خطي با یکدیگر مشابهت دارند که با توجه به 
ــاه جهان آباد پس از اصفهان، روابط فرهنگي  شکل گیري ش
ــه حداکثر خود مي  ــه در دوره ی گورکانیان هند ب موجود ک
ــد و حضور پر رنگ هنرمندان و معماران ایراني در هند،   رس
ــت. برخي از اصول دیگر  ــااًل متأثر از اصفهان بوده اس احتم
ــاه جهان آباد به  ــابه در شهرسازي دو شهر اصفهان و ش مش

شرح زیر است:
ــهر قدیم،   ــد در کنار ش ــهر جدی ــي ش 1ـ در طراح
ــتفاده از روش هاي بومي و  ــهر، بر اس ــر دو ش در ه
ــتفاده از مصالح بومي  ــده است. اس اقلیمي تأکید ش
ــعابي از زاینده رود )مادي(  ــعه ی نهرهاي انش و توس
ــاه جهان بر استفاده  در اصفهان و همچنین تأکید ش
ــاخت شهر جدید دالیل   از معماري بومي هند در س

ــت. اثبات این مدعاس
ــهر با شناسایي کامل مکان )سایت(  2ـ در هر دو ش
ــد بهترین جهت  ــن معیارها براي طراحي مانن بهتری
ــتفاده از  ــري، محافظت از طبیعت اطراف، اس نورگی

جدول )7(: جدول مقايسه ی ويژگي هاي دو محور چهارباغ اصفهان و چندي چوك شاه جهان آباد.
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ــي ها  ــه و بهترین دسترس ــد رودخان ــیل ها مانن پتانس
ــده اند. انتخاب ش

ــهر، در  ــا طبیعت: در طراحي هر دو ش ــاط ب 3ـ ارتب
ــت )به ویژه  ــاط با طبیع ــهر، ارتب ــل و خارج ش داخ
ــا( موجب ایجاد  ــده رود و جمن ــه ی زاین دو رودخان
ــت و محیط اطراف  ــه اي هماهنگ با طبیع مجموع

ــت. گردیده اس
ــات  ــه مالحظ ــهر ب ــر دو ش ــردم: در ه 4ـ درک م
ــژادي، عقیدتي و عادت هاي مردمي که  فرهنگي، ن
ــتفاده نمایند یا  ــاخته شده اس می  خواهند از محیط س

ــت. ــده اس ــوند، توجه ش ــاکن ش در آن س
ــتراک بعضی  ــا توجه به نتایج فوق که حاکی از اش ب
ــت، مي توان  ــهر اس اصول مکتب اصفهان در دو ش
ــات صورت گرفته در  ــت که اقدام چنین اذعان داش
ــه کار گرفته  ــوی و اصول ب ــان در عصر صف اصفه
ــهر و عناصر  ــه پایداري ش ــي آن ک ــده در طراح ش
ــاز آن یعني پوشش گیاهي و فضاي  اصلی منظره س
ــبز شهري را در برداشت ، تبدیل به الگوي ممتاز  س
ــهر و باغ راه هایي  ــت ایجاد باغ ش ــازي ، جه شهرس
ــي بعضي از  ــه در طراح ــد ک ــاغ گردی ــون چهارب چ
ــد مورد  ــاه جهان آباد هن ــر ش ــر نظی ــهرهاي دیگ ش
ــابه اصلي دو شهر اصفهان  استفاده قرار گرفت. تش
ــي اصفهان بر آن در  ــر اصل ــاه جهان آباد و تأثی و ش
ــه باعث ایجاد  ــت ک ــتفاده از اصولي اس نحوه ی اس
ــهري ـ محیطي مي گردد که  پایداري در طراحي ش
استفاده از کانال جهت انتقال آب رودخانه به داخل 
ــتفاده از الگوي ممتاز  ــاري باغ ها و  اس ــهر و آبی ش
ــازي به صورت  ــي نظام دهنده در شهرس محور خط
ــهري چند منظوره با منظره سازي  یک فضاي باز ش
ــای فرهنگی و خدماتي و به عنوان  ویژه، کاربری ه
ــهر از آن جمله است و این  عنصر هویت بخش به ش
ــباهت ها و تأثیرات مرهون روابط فرهنگي دیرین  ش

ــت.  ــور اس میان دو کش

منابع و مآخذ:
1ـ  ابن  حوقل)1366(.  سـفرنامه ابن حوقـل، ترجمه جعفر 

شعار، امیرکبیر، 1366، تهران.
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The optimum use of land and urban land use planning are the 
basic and significant issues in urban planning. In this regard we 
should prevent agricultural land of our cities from destroying. 
This can be done on the basis of planning criteria particularly 
city planning knowledge.
Considering the importance and necessity of urban land use 
planning, especially the contemporary present obstacles of 
our cities, the utilization of new methods and techniques is 
needed.
These planning support systems can assist planners in decision-
making. They are effecting as the agents of decision-making 
and process of judgment.
“what-if?” is one of these methods, which is designed based on 
GIS as dynamic planning support system. This system uses GIS 
data base in order to evaluate various factors of general urban 
strategies. Land suit-ability, demand prediction of land use and 
allocation of lands are the three stages in analyzing of “what-if?” 
model. By each of these stages, and using different scenarios, 
various forms of an area in the future can be predicted.
 City of Dorud with a population of 100000(in zoo1) is the 
case-study in this research. Three stages of analysis of “what 
if?”  Model was carried out, on the city. 
The results of the case-study research showed that the city of 
Boroojerd is located on the best direction to words the direct 
axes of the region for the future.
Key words: urban land use planning-GIS-planning support 
systems-what if-Dorud.
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برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، با استفاده از سیستم 
»what-if « پشتیبانی برنامه ریزی

 نمونه ی موردی: شهر دورود

اسد رازانی
کارشناس ارشد شهرسازی 

علی عسگری
دکتر برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه برندون ـ کانادا 

چکیده 
استفاده ی بهینه از زمین و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، از نکات مهم و اساسی در نظام 
ــمار می آید. ضروری است که نظام توسعه ی آتی شهرها با فرایند  ــهری به ش برنامه ریزی ش
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری هماهنگ گردد و با هدایت آگاهانه ی توسعه ی شهر، از رشد 
بی رویه ی شهرها و اتالف بیهوده ی زمین های کشاورزی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت و 
ضرورت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و مشکالت فراوان شهرهای امروزی، الزم است از 
روش  ها و ابزارهای جدیدی که بتوانند در تصمیم گیری به برنامه ریزان کمک کنند، استفاده کرد. 

از جمله این روش ها، روش های مبتنی بر سیستم های پشتیبانی برنامه ریزی اند.
سیستم های پشتیبانی برنامه ریزی بازوهای تصمیم گیری اند و در قضاوت جنبه ی حمایتی دارند. 
» what-if« یکی از این روش هاست که به صورت سیستم پشتیبانی برنامه ریزی پویا بر 
پایه ی GIS را به کار می گیرد. در سیستم » what-if« سه مرحله ی تحلیلی قابلیت سنجی 
اراضی، پیش بینی تقاضای کاربری های شهری و تخصیص زمین به تقاضاهای کاربری زمین 
در نظر گرفته می شود و شکل های مختلف آینده ی هر منطقه از طریق سناریوهای مختلف 

تخصیص، مد نظر قرار می گیرد.
دورود، شهر مورد مطالعه با جمعیت 100 هزار نفر در سال 1380 است که سه مرحله ی تحلیلی 
» what-if« بر روی آن اجرا شد: نتایج به دست آمده نشان می دهد که از بین جهات مختلف 

توسعه ی آتی شهر، محور ارتباطی بروجرد بهترین جهت است.
کلید واژه ها: برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، GIS، سیستم های پشتیبانی برنامه ریزی، 

what-if، دورود

Urban land use Planning, Using ”what-if” Planning
Support System 
(case-study: Dorud city)

Razani, Asad;  M. Sc
 Asgari, Ali; P.HD
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1.Introduction
Urban land use planning means 
optimum and desirable use of land for 
different urban activities and functions, 
have always been one of basic aspects 
in urban planning in the way that in 
many countries’ texts and researches-
including England-many times know 
urban planning equal to land use 
planning. Nowadays our cities growing 
which is affected by population and 
migration growth, has caused unplanned 
buildings and many changes in space 
structure especially city extension in 
agricultural lands. This has increased 
the necessity guidance and basic 
organizing and suitable environment 
planning, preventing agricultural land 
destruction. (Saberi far;1381)
One of important and basic issues in 
urban planning is optimum land use 
and urban land use planning and we 
should devote the lands to various 
usages in a way that their reaching for 
everyone in the city would be in the 
best way and with the least expenses. 
(Mahdizade;1379: p72)
In fact, urban land use planning is the 
urban planning base and is necessary 
to survey it accurately. Obviously 
considering this issueś priority and place 
in urban planning and citieś problems, 
we can not answer these days’ societies’ 
demands by traditional and minuscule 
methods and it is necessary to use new 
methods and tools to do this process. 
The methods that became famous 

during twentieth century’s last decade 
are methods based on planning support 
systems [1].
In fact planning support systems are 
systems which show the probable effect 
of planners and policy makers’ theories 
in planning process. Moreover planning 
support systems help the policy makers 
to really evaluate their activities.
Planning support systems are making 
decision’s hands and are developing 
in all scientific analysis grounds and 
help the decision makers in doing 
their responsibilities and have a 
supportive aspect in judgment. A 
planning support system’s supposition 
is that for a problem there is not 
only one answer and allow the users 
to try to solve the problem. Here 
users can use their expert and innate 
judgment for phenomena that can not 
become a model. Moreover, because 
in each level one way of problem’s 
explanation is evaluated; therefore 
in the process groups are allowed 
to change the aspects of problem 
and evaluate the ways to solve the 
problem.
What-if is one of planning support 
systems that in this article, introducing 
it we explain the different stages of its 
usage in Dorud (under study city). 
Dorud with population of a hundred 
thousand people in 1380 has had a 2.66 
percent growth in last decade that is 
because of natural population growth 
and migration from villages around.
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Unplanned building and many changes 
in space structure, especially city 
expansion in agricultural lands around 
the city have increased the necessity 
to conduct and organize and plan 
a suitable environment preventing 
agricultural lands from destruction. 
Cases mentioned have changed to a 
factor that makes Dorud to be chosen 
as under study city. 
Main questions that this article wants to 
answer are:
How can we make the city future 
developing process symphonic with 
urban land use planning process? And 
how much “what if” land use planning 
support system can help us to answer the 
first question? So, the purpose of this 
article is to determine suitable lands for 
suitable urban land uses with different 
land use functional characteristics and 
to present a pattern for space to urban 
different activities in Dorud future 
development. 
In this article methodology and 
information analysis has below stages: 

Space and nonspace required data 
collection, like space land use map, 
gradient, soil material, population 
data and like that, lands analysis 
using “what if”;
Land requirement analysis using land 
requirement calculation methods in 
future, designation analysis using 
land designation stage method, and 
result evaluation using land use 
planning evaluation methods.

2.”What-if” planning support system 
introduction 
“what-if” is a dynamic planning support 
system based on GIS that uses the GIS 
data basis-that are made to support from 
local and urban esteems-to evaluate 
the different choices effect in public 
policies aspects. Based on this system, 
a embolic software is represented that 
does the responsibility of programming 
faster and easier which needs weeks or 
months of time.
In ”what if” three stages are 
considered: 
Lands capability evaluation analysis, 
urban 
use requirement prediction and land 
designation 
to land use requirements
This system can be put in existing GIS 
data direction, issues and understudy 
society demands and bring out outputs 
as maps and reports which are easy to 
understand and can be used for city 
cooperative planning efforts. This 
system helps people to participate in 
planning and limit the differences of 
experts and politicians and reduces the 
knowledge difference between experts 
and ordinary people; also people feel a 
kind of designation to represented plans 
and suggestions.
This system knowing the sources 
available and information and 
knowledge limitations put the 
unrealistic goals and unity prediction 
away and instead represents some 
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scenarios like predictions-that are 
representatives of future specifications. 
In this system it is accepted that 
models are only important when 
policy makers percept and understand 
them, and hypothesis and relations 
bases as much possible is obvious and 
clear (klosterman;1987:P.441-432). 
Therefore system basic hypothesis 
are completely ditinct and correctable 
and gives the users the possibility 
to determine the effects that these 
hypothesis have on model’s results 

2.1.“what if” planning supports 
system general frame. 
As is shown by system name “what if” 
is not trying to exactly predict future. 
Vice versa is a kind of planning tool to 
determine that what happens if especial 
policies being used and hypothesis of 
future being true? Policies that can be 
considered in this system include public 
basic stage development and land use 
different choices performance with 
location rules. Policies for future that 
can be considered in the model include 
future employment and population 
process, family specifications and 
aggregation.
The model that ”what-if” supports 
system is made based on that is a model 
from down to top that starts with land 
units or UAZ analysis symphonic 
regions, uses different choosing policies 
for these units and gives the predicted 
land use demands to them.

UAZ s are polygons created by GIS 
that are considered symphonic in all 
aspects. So, for instance, all places in 
a UAZ have the same gradient, are in 
a city region, have the same regional 
code, are in the same distance from 
suggested highway and so on.
UAZ s for understudy regions are 
created in GIS by different layerś 
conformity-that will be mentioned in 
future.

3.“What-if” planning support system 
usage levels in Dorud 
How ever ”what-if” has many 
meaning of systems based on GIS-like 
CUFM[3]-but is unique in the way of its 
harmony with GIS information banks 
and with policy makerś considerations 
for one or some study regions 
(klosterman;1997:P.45-54).
These capabilities are made by UAZ 
files using GIS are represented by 
manager programs.

3.1UAZ files creation 
Before using “what-if” support system, 
it is necessary to make a UAZ layer for 
understudy city (Dorud) using layers 
compound standard operation in GIS 
(map no.1). UAZ layer is created by 
GIS layers compound which includes 
natural situation information (like 
soil material, gradient and so on) 
existing situation land use, existing and 
suggesting basics, land use controls 
and political division border lines of 



فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
شـــماره 20-   تـابسـتـان 1387
 No.20 Summer 2008

114

understudy region.
Union orders in GIS are for mixing 
these layers to a UAZ layer. The 
only GIS layer which is completely 
necessary for “what-if” is existing 
land use. Using different various 
layers depend on GIS data existing, 
user policy making and analysis 
requirements and each future use 
requirement from “what-if” output 
that can be added one by one. In 
most cases it is desirable that at least 
3 natural information layers for land 
analysis, 2 to 3 basic and land use 
control layers and some border line 
layers exist.

3.2. Required layers to create Dorud’s 
UAZ
3.2.1. Gradient layer: This layer is made 
through using region’s topography layer 
and Derive slope analysis in Arcview 
software. In this layer, understudy lands 
are divided into four categories:    

A) Less than 7 percent B) 7 to 15 
percent C) 15 to 30percent D) more 
than 30 percent
3.2.2.Soil material layer
In this layer, understudy landś soil 
are divided into five categories:
A) Lands with desirable soil material 
B) Lands with desirable to average 
soil material 
C) Lands with average soil material    
D) Lands with average to weak soil 
material 
E) Stony and rocky lands 

3.2.3. River sanctum layer
This layer is made using dark rivers and 
Buffering analysis in Arcview software, 
understudy lands considering their 
distance from river are divided into two 
categories of less or equal to 60 meters 
and more than 60 meters. 
 3.2.4.High-tension electricity sanctum 
layer 
This layer is made using high-tension 
electricity way layer and Buffering 
analysis in Arcview software. 
Understudy lands considering their 
distance from electricity way are 
divided into two categories of less or 
equal to 60 meters and more than 60 
meters.
3.2.5. 25year flood sanctum layer
This layer is made using the gradient, 
dark river and maximum dark river 
water outflow layers in 25 years. 
Based on studies done by Mahab Qods 
counselor on dark river it shows that 
within 25 years it is possible for river 
water to come 4 meters upper than 
lands around it and considering the fact 
that river’s gradient on eastern bank 
is 3 percent and on western bank is 4 
percent; therefore water in maximum 
outflow come 333 meters in eastern 
bank and 250 meters in western bank. 
 3.2.6. Existing condition land use layer 
This layer is made by building blocks 
layer that got from 1/25000 maps. So, 
using the square understanding of city, 
each block is determined for a special 
usage. 
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In this layer understudy region’s land 
use are categorized in 15 groups.
 3.2.7. Land use control layer
Considering the existence of prolific 
agricultural lands in Seilakhor plain in 
north of Dorud, it is necessary to take 
some measures to protect them. So, 
understudy land is categorized into 
three categories:

A) Prolific agricultural lands
B) Developable lands for city 
making 
C) Undevelopable lands 
3.2.8. Irrigation canal plan layer in 
present and future 

To make this layer, Dorud water 
irrigation canal’s layer is used in the 
way that considering the existing 
irrigation canal and city service 
district the lands are divided into three 
categories: A) present serving district 
B) lands between present district and 
service district C) lands out of service 
district 
3.2.9. Census district’s layer 
Using the determined Iran statistic 
center districts for 1375 census, Dorud 
is divided into two regions: A) South 
part of city B) North part of city 
3.2.10. Intensive growth around 
center layer 
To make this layer, existing condition 
land use layer and city center is used. 
In this layer the supposition is that if 
Dorud has an intensive growth around 
center, how it grows. For this reason 
first the center part of central square of 

city (government) was determined, then 
in three stages using Buffering analysis, 
a Buffer with 1500 meters radius were 
made.
3.2.11. Radius growth layer 
In this layer the supposition is that Dorud 
grows around main communication 
axles.
This layer is made using main roads 
layer in three stages of districts with 
1000 meters radius around them.
3.2.12. Representative layers 
These layers are used to make output 
layers obvious.
Representative layers made here are 1) 
river path 2) high-tension electricity 
path 3) main roads 4) all roads and 5) 
UAZ.
3.2.13. Setup program 
“what-if” has a setup program that 
creates system files and make them 
ready for a special kind of GIS and non 
GIS databases.
In this level all choices to explain land 
uses, land capability factors and kind of 
factors that in analysis, topics and other 
information in forms of proportion, and 
land devotion scenarios, are used for 
Dorud. In this article the base year is 
considered 1380 and 1390, 1400 and 
1410 are considered as three planning 
periods.

3.4. “What-if” planning support 
system usage analysis levels 
3.4.1. Land proportion determination 
The first stage in “what-if” analysis 
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process is land proportion determination 
including value and weight giving 
standard stages. Land capability analysis 
process starts with land coordination 
scenarios. Scenarios that are considered 
in this research are:

Agricultural land protection scenario 
City extension in suburbs scenario

In understudy city for 8 categories of 
usage, land capability was evaluated. 
To determine land coordination 
hypothesis, four following levels are 
necessary:

A) Determination the coordination 
determining factors
In this level factors which programmer 
feels he should pay attention to 
in different places coordination 
determination for a special land use 
are determined. Considered factors can 
include all natural facts (gradients, soils 
and distractions). Coordination factors 
should be determined for 8 kinds of land 
use for Dorud. For various land uses 
different factors may be considered. 
In the two scenarios all factors are 
considered for each of 8 lands uses 
groups
B) Land coordination factors weight 
determination 
In this level all factors are given a 
special weight. These are numbers 
ditincts the different factors 
comparative importance because of 
lands coordination determination for 
land uses.

C) Coordination determining factors 
rate or value determination 
Factors rates are nominal amounts that 
determine places comparative capability 
for a specific use. For instance, places’ 
capability of having different gradients 
for choosing a place for residential use 
has been rated in a 6 spectrum from 
5 (high) to 1 (low) and 0 (out), that 
based on that buildings of residential 
units shouldn’t be done in places with 
gradients more than 15 percent, Or in 
soil’s material ground, there has been 
given more value to average and strong 
soils in order to build less buildings in 
desirable agricultural land.
D) Land use legal replacements 
determination 
In this level usages that have the 
capability of conversion from existing 
condition (like agricultural, industrial 
and so on) to other usages (like 
residential use) are distincted. If here 
no usage determine as conversionable 
usage, just lands that are built 
now will be available for land use 
requirements. 
After these 4 levels, model calculates 
the factors’ score for each UAZ using 
determined weights’ multiplication in 
value or factors’ rates. Calculated land 
coordination scores, determine the 
comparative capability of each UAZ 
for each land use type considering all 
factors. 
“what-if” makes some maps that 
show different places comparative 
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coordination for each land use type as is 
shown in figure 2 for commercial use.
3.4.2. Land use requirements 
prediction (requirement analysis)
In land use requirements prediction’s 
ground, two scenarios of high growth 
and low growth are considered:
A) Residential requirement calculation 
 In this level first the number of families 
in 1380, 1390, 1400 and 1410 should 
be predicted for different scenarios. To 
do this Dorud’s population in future 
periods is calculated in the shape of 
two scenarios an then using families 
dimension in each period the family 
number is calculated (chart 1)
System using 1) predicted family 
number 2) residential aggregation 
for each residential type 3) family 
dimension average for each residential 

unit type 4) emptied unit’s, calculates 
and predicts land requirement for 
residential use in each period.
B) Administrative, commercial, 
industrial part requirement 
calculation
Using predictions made for total 
employment in Dorud, for each year 
predictions are made for mentioned parts 
and existing and future aggregation and 
emptiness of each mentioned usages and 
future requirements for administrative, 
commercial and industrial parts’ 
development.
To predict employment in industry two 
choices of 3.5 percent minimum growth 
and 5.5 percent maximum growth 
and for employment in commercial 
and administrative parts 2.5 percent 
minimum growth and 3.5 percent 

Chart 1-population prediction in future periods 

year  Family
dimension

 Population in
minimum choice

 Family
number

 Population in
maximum choice

 Family
number

1380 5.3 100516 18965 100516 18965

1390 5.2 116653 22433 128660 24742

1400 5.1 135380 26545 164685 32291

1410 5.1 157041 30792 210797 41332

Chart 2-employment in different parts in last period 

Type of activity  Number of
employed in 1365

 Number of
employed in 1375

 Growth average
(percent)

Industry 4171 6745 4.9

Commercial 1728 2350 3.1

Administrative 1108 1508 3.01

Total employment 10125 15006 4
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maximum growth are considered and 
results are represented in chart 3 and 4.
C) Local usages requirements’ 
calculation 
In this part, system allows the user to 
determine required land per each 1000 
persons to fulfill local required usages 
that their place and size depend on 
local population. These usages include 
local parks, religious-cultural centers, 
educational, health and treatment, 
sports and urban facilities. Determined 
standards for each usage are based on 
predicted population in each region to 
calculate land size that should be used 
for each usage.
To do this, first population changes 

in two regions of Dorud according to 
minimum and maximum growth choices 
using base year 1375 population, is 
predicted and then land required for 
population added will be calculated 
(chart 5, 6, 7 and 8) 

3.4.3. Predicted land use requirements’ 
allocation (allocation analysis)
Allocation process begins with choosing 
the allocation form that is designed 
to create a new allocation scenario or 
edit or delete a scenario (figure 3). In 
this research in allocation level four 
scenarios are considered.

1. Protection of agricultural lands 
with a little growth 

Chart 3- employment in different parts in future periods in minimum growth rate 

Year Industry Commercial Administrative

1380 8567 2737 1745

1390 11300 3402 2233

1400 15940 4355 2858

1410 22485 5575 3658

Existing aggregation 163.8 313.15 158.6

Future aggregation 180 340 170

Chart 4- employment in different parts in future periods in maximum growth rate 

Year Industry Commercial Administrative

1380 8567 2737 1745

1390 15057 3936 2461

1400 25720 5553 3770

1410 43933 7833 4892

Existing aggregation 163.8 313.15 158.6

Future aggregation 210 380 200
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Chart 5-dual required regions population in future periods in minimum growth state

- Region 1 Region2

Year 1380 1390 1400 1410 1380 1390 1400 1410

Population 50277 58384 67715 78586 47634 55281 64156 74455

Increase - 8107 9331 10871 - 7647 8875 10299

Chart 6- local usages existing deficiency in dual regions 

-
Region 1 Region 2

Usage  Existing
1380 level

 Required
level (m)

 1380
deficiency

 Existing
 1380
level

 Required
level (m)

 1380
deficiency

Educational 127846 221218 93372 89517 209589 120072

Health 16605 64820 48215 33668 52397 18729

Leisure time 437554 603324 165770 341777 571608 229831

 Urban
installation 550602 301662 0 164239 285804 121565

Chart 7-required level in future periods in minimum growth state for dual regions-square 
meter

- Region 1 Region 2

Usage 1390 1400 1410 1390 1400 1410

Educational 35671 41056 47832 33646 39050 45315

Health 8917 10264 11958 8411 9762 11328

Leisure time 97284 111972 120452 91764 106500 123588

Urban installation 48642 55986 65226 45882 53250 61794

Chart 8-required level in future period in maximum growth rate for dual regions-square 
meter

- Region 1 Region 2

 Usage 1390 1400 1410 1390 1400 1410

 Educational 61956 79314 101530 58700 75147 96192

 Health 15489 19828 25382 14675 18786 24848

 Leisure time 168972 216312 276900 160092 204948 262344

 Urban installation 84486 108156 138450 80046 102474 131172
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2. Protection of agricultural lands 
with a high growth 
3. City extension in suburbs with a 
little growth 
4. City extension in suburbs with a 
high growth 

After choosing the desired scenario, we 
face the allocation scenario hypothesis 
form which is shown in figure 4. This 
from has five parts that is used to 
determine the hypothesis that make the 
growth allocation scenario basis.
3.4.3.1. Allocation premiership 
First part is for intiction order that based 
on that, Predicted land uses requirement 
different types are determined. In 
understudy city allocation premiership 
is for residential usage then we have 
commercial, administrative and 
industrial stages.
3.4.3.2. Infrastructure control
This level includes two parts: 
infrastructure plans part for choosing the 
pre - explained infrastructure plan and 
used to conduct the allocation press. If 
no infrastructure plan is chosen, all land 
uses are found in best places, without 
considering the water and sewage or 
being for or near the main streets or 
junctions.
Required Infrastructure part is used 
to determine a relationship between 
infrastructures and building patterns for 
land use.

Image 4 – infrastructure form in design

 This part makes a list of land uses and 
each land will be related to special 
infrastructure designs part. Places in 
page are used to determine three choices: 
first state “will not be effected” second 
state “necessity” third state “will not 
include”. 
3.4.3.3. UAZs sizes
This level is related to UAZs size 
control and tincted with the name of 
UAZ control, that is used to determine 
UAZ minimums which in them there 
are different land use requirements.
3.4.3.4. Land use control page
User in this level is able to work on 
choosing the pre-explained land use 
designs and control the future growth 
in places rules. If a land use control or 
place design, system lets the land use 
predicted requirements only goes to 
regions that land use is admissible. If 
no land use control chosen the land use 
requirements goes to the most suitable 
place without any restrictions. In this 
research we try to prevent irregular 
city growth in agricultural desirable 
lands considering the agricultural land 
protection.
3.4.3.5. Growth pattern
The last level is growth pattern tinction, 
in designation part user is allowed 
to choose one of growths that are 
explained before. In this research two 
growth patterns are considered: 

A. Intensive growth around city 
center 

B. Radial growth around city main 
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roads
After these levels, system calculateds 
the predicted future land use pattern 
through designation of the predicted 
land use requirement to the most 
suitable places considering all land use 
controls to most suitable places and 
all land use controls or infrastructure 
designs chosen by user. When the 
predicted land use is designated to each 
year, then we can see the results on the 
map or report.
4. Conclusion
In designation part four scenarios 
are suggested. In these 4 scenarios 
the second and fourth scenarios are 
rejected; because desirable agricultural 
land protection can’t be gathered with 
population high growth in a scenario 
and restrictions made by desirable 
agricultural land protection doesn’t let 
such growth that in 30 years population 
of a city become double, so the scenario 
is rejected. Fourth scenario is impossible 
considering the existing capacities 
and the municipality’s capacities and 
facilities can not satisfy the citizens’ 
demands, so this scenario is rejected, 
too. So the suggested scenarios are:
-Agricultural land protection with low 
population growth.
-City growth in the suburbs with low 
population growth
The first scenario is possible with a 
aggregation growth more than existing 
aggregation and second with existing 
aggregation. What is achieved from this 

scenario about the most suitable direction 
for Dorud’s future development is that 
Boroojerd’s road (north west of city) is 
the best direction.
In fact this article can answer the first 
question. How much city is going to 
grow, how should city grow to protect 
the agricultural land and soon, tinct the 
goals of this research. Then recognizing 
the Dorud’s existing condition and 
passing three system analysis levels and 
representation of different scenarios 
and choosing the best scenario we 
can achieve our final goal which is 
coordination of city future growth 
with urban land use planning process. 
“What-if” has obvious advantages and 
the biggest advantage is that it is a total 
practical and functional system that can 
be harmonized and used with regions 
which have its perquisites. These 
prerequisites are:

1. One GIS layer that represents land 
use
2. Chosen layers that represent natural 
consequences, official borderlines 
and infrastructure and land use 
designs.
3. Population, employment and family 
number prediction in understudy 
region. 

Another advantage of this model is 
its easy and simple structure. Making 
a balance between land proffer and 
requirement using different places 
comparative capability land requirement 
prediction and lands designation 
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to predicted requirement are easily 
understandable by programmers, policy 
makers and people.
Of course understanding the details 
of calculation in these three levels 
is very difficult for many people, 
but this system’s structure is more 
understandable than many similar 
systems. This opposite to other systems 
is based on GIS. This advantage lets 
the user to use space different data 
existing in understudy region that their 
preparation is growing.
Using GIS data makes it possible to 
predict land use in smaller study levels 
which were based on bigger regions like 
census zones and like that. This system 
is a planning and policy making’s 
simulator that can predict different 
growth patterns based on special 
conditions and hypotheses of planning 
and policy making.
Models are useful only when policy 
makers understand them; and formulas 
and hypotheses are made as clear as 
possible.
This system doesn’t include space 
interaction scales like reaching the 
workplace, shopping and entertaining 
opportunities (that are very important). 
In fact “what-if” is not like many other 
models that use scientific methods 
to explain and predict urban people’s 
behaviors like families, investors and 
institutions. Does not consider the land 
and home markets and non residential 
markets like labor market and urban 

services. “what,-if” like urbanism 
system does not discuss the clear 
model making of people’s behavior like 
families, commercial institutions and 
construction companies.
“what-if” instead of theoretical 
aspects and complicated concepts is 
designed in a way which is easy and 
practical. Families’ and commercial 
institutions’ behaviors and policy 
making different choices’ effects 
enter the model as hypotheses and 
buildings will be built based on them 
in places which are reported permissive 
according to planning and zone’s rules 
(Hopkins:1977).
Of course these hypotheses can not 
consider the urban development process 
for complications. So these hypotheses 
provide an understandable and ready 
base to observe policy’s effect. A 
planning support idea system has an 
intelligent digital tool box that helps 
the user to choose the best software 
among existing models and use it for 
the data which is available and observe 
the different policies’ effect as a map, 
film or report.
“what-if” is only one of the systems 
that are designed to reach what is ideal 
and desirable, but this system is unique 
in presentation of an available software 
easy usage, adjustment with region’s 
data base, interning of land coordination 
concepts, growth and designation 
of land use planning process. In 
conclusion, “what-if” can be a part of 
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more general PSS that include a greater 
number of issues related to land use, 
like financial effects, environment and 
transportation.
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Abstract
Transportation is an impressionable activity which itself effects 
on the other activities; therefore, it is one of the main factors in 
evaluating the requirements and needs of transportation planning. 
Estimating transportation demand in a region is impressed 
by social and economical activities in that area and the most 
important ones among them are population and employment. 
Population and its destiny in a region are considered as the main 
factors of transportation-demands Employment can be divided 
in two categories: Basic employment and non basic one. 
The first one is related to external spatial factors and the latter 
to the internal ones.
Employment causes to make travels for job, services, etc. 
Regarding the importance of the above mentioned factors in 
Estimating travel demand, the production and distribution trip 
models are based on these two variants. 
The essay has estimated the population and employment of 
Tehran and suburbs till 1390 on the base of Garin- Lowry 
Pattern. Because of its easiness, its strong effective, its casually 
structure and limited information necessities this model is one 
of the rare ones which has been accepted in land-use concerns. 
The results of this pattern, according to the essay, are shown the 
last table in the way that in the case of changing parameters, and 
for evaluating the different policies for settling the population 
and employment, the items and numerals could be changed.
Key words: Transportation Planning, Basic Employment, 
Non Basic Employment Land-use, Garin- Lowry Pattern.

Estimating the Population and Employment in Tehran 
and Suburbs on the Base of Land Use Models
 

برآورد جمعيت و اشتغال تهران و حومه براساس مدل هاى 
كاربرى زمين

امير رضا ممدوحى
دانشجوى دكترى مهندسى و برنامه ريزى حمل ونقل

ميترا رموك
كارشناس ارشد برنامه ريزى حمل ونقل

چكيده 
حمل ونقل فعاليتى است تأثيرپذير و تأثيرگذار بر ديگر فعاليت ها؛ و به همين دليل 
ــنجى حمل ونقل است. برآورد تقاضاى  يكى از عوامل اصلى در برنامه ريزى، نياز س
حمل ونقل در يك منطقه متأثر از فعاليت هاى اجتماعىـ  اقتصادى آن منطقه است 
كه مهم ترين آن ها جمعيت و اشتغال است. جمعيت و تراكم آن در يك منطقه از 
عوامل اصلى تقاضاى حمل ونقل در منطقه به شمار مى آيند. اشتغال را مى توان به 
دو گونه تقسيم كرد:اشتغال پايه كه وابسته به عوامل خارج از منطقه است، و اشتغال 

غيرپايه كه وابسته به عوامل مكانى همان منطقه است. 
ــفرهاى كارى، خدماتى و... مى گردد. با توجه به اهميت دو  اشتغال باعث ايجاد س
عامل پيش گفته در برآورد تقاضاى سفر، مدل هاى توليد و توزيع سفر بر اساس اين 

دو متغير ساخته مى شوند.
اين مقاله به برآورد جمعيت و اشتغال تهران و حومه تا سال 1390 بر اساس مدل 
ــاختار علت و  ــادگى، س گارينـ  الورى مى پردازد مدل گارينـ  الورى به دليل س
معلولى نيرومند و نيازهاى اطالعاتى محدود، از معدود مدل هاى كاربرى زمين است 
كه مقبوليت يافته است. نتايج مدل گارينـ  الورى در اين مقاله بر طبق اطالعات 
سال 1365 در جدول انتهاى مقاله به گونه اى آورده شده است كه در صورت تغيير 
پارامترهاى مختلف و براى ارزيابى سياست هاى مختلف براى جاگيرى جمعيت و 

اشتغال مى توان آن ها را تغيير داد.
كليد واژه ها: برنامه ريزى حمل ونقل، اشتغال پايه، اشتغال غير پايه، كاربرى زمين، 

مدل گارينـ  الورى. 

Mamdohi, Amir Reza;  P.HD
 Romok, Mitra; M.Sc
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preface1. 
Transportation is an activity derived 
from other activities. Therefore, to 
estimate the transportation demand, it 
is necessary to know about the social-
economical activities in understudy 
region. Two main factors indicating 
the social-economical activities 
are population and employment. In 
studies of a city’s economical bases, 
employment is divided into two types 
of basic and non basic. So we can 
consider the three factors of population, 
basic and non basic employment as the 
indicators of type and amount of social-
economical activities.
To describe this issue that why population 
and employment are the indicators of 
social-economical activities of a region 
and so are the references of  travels 
in that region, we should know that 
population is the travel productive and 
employment is the travel attraction.
Employment from one side causes job 
travel (which is attracted in the job 
place) and from the other side service 
employment cause travels with the 
“shopping” goal. It is obvious that 
population existence in a place is equal 
to travel production in that place.
It is exactly for this reason that 
production and distribution trip models 
are constructed based on population 
and kinds of employment variants. The 
purpose to prepare land use models is 
to prepare an implement to reach the 
population and employment amounts 

for the future, to the purpose of 
sustenance the travel demands’ models 
to estimate the future trips volume in 
the understudy region.

Existing models of Estimating the 2. 
Population and Employment 

The existing methods of estimating the 
urban activities’ process, and specially 
population and employment is reviewed 
using Mayer and Miller as economic 
evaluation, Introductory, Imagery and 
scenario  making. In these methods 
usually total regional employment 
and population is supposed external 
and the role of mentioned models is to 
distribute employment and population 
between different regions. The amount 
of total population and employment are 
estimated through different methods. 
To estimate the population proportion 
process, group maintenance, economical 
base, and 1.5 or 10 years growth rate 
and to estimate the employment which 
is harder, out finding, data analysis and 
expert judgement methods are used.
Economic evaluation model in 
estimating the population and 
employment, which its sensible instance 
is economic evaluation model, includes 
a set of simultaneous linear questions 
which shows the change of each areas’ 
population share from the total region’s 
population (for instance, income 
segregation) and employment of each 
area from the total region’s employment 
(for instance, income segregation) in 
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two periods as a function of external 
variables.
Inventive models of population and 
employment estimation, which its 
famous instance is luwry model, do the 
activity devotion to the space from its 
special inventive method.
The remarkable specification of 
imagery models is their dynamic nature 
and their effort to explain the important 
events easy and short which happen 
in the period of time. The effort of 
these models is to justify the gradual 
development of an urban region in some 
time period as the result of reciprocal 
rivalry effects in the society.
In scenario making method, the 
probable scenarios for future are made 
through identifying amounts of these 
variables.

2.1. choosing the population and 
employment model
choosing the population and 
employment model for the understudy 
limits happens based on the criterion of 
model simplicity and having a strong 
theoretical base; in other words the 
chosen model considering cause and 
effect relationship in the issue and 
reciprocal  variable effect, should be in 
a way that necessary information are 
accessible and estimating the model’s 
parameters paying attention to the 
existing information should be easy. 
paying attention to these criterions, the 
chosen model for understudy limit is 

a special kind of Lawry model called 
Garin-Lawry model that beside having 
high conditions, has shown its efficiency 
in various studies so far.

Garin-Lawry Model3. 
Beginning 1960s Lawry presented a 
model for a Metropolis.
The main concept of this model 
is employment division into two 
categories of base and non base 
employment, in the way that base 
employment from the amount and 
place perspective is depended on the 
place and its special geography and non 
base employment from the amount and 
place perspective is depended on the 
population. Base employment and its 
distribution in the region are the models 
data. Models based on a distribution 
of work-to-home function devote the 
employment in employment places to 
the residential places. Population made 
of this procedure causes the non base 
employment to give services to this 
population, this happens through a 
distribution of home-to-shop function. 
This new employment (service) should 
be settled in a place that causes a 
new service employment and this 
procedure continues. This way, model 
makes a kind of increasing effect in 
population and employment. Each new 
employment (base or non base) cause 
a new non base (service) employment 
and this continues to reach the balance. 
Figure 1 shows the Lawry model.
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Figure1- symbol of cause and effect in Lawry model
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After him the Lawry model attracted a 
lot of attention from different aspects. 
It developed and universalized. One of 
these developments is the model that 
Garin introduced.
We can summarize the model’s 
frame work like figure 2. The space 
distribution of base employment level 
place in understudy region is the model’s 
input and the output is the model of 
space distribution of employment and 
population level in the region. As it 
is obvious in figure 2, the method of 
Garin-Lawry model is like this: space 
distribution of base employment in the 
understudy region which is determined 
external, will be given to model, first 
the model finds the residential place 
of employment level, then based on 
the available information, calculates 
the population settled related to the 
mentioned employment.
Calculating the service requirements of 
this population is the next step, that based 
on the distribution of base employment 
service level and employed population 
in the understudy region has been 
calculated, then it is turn to calculate 
the depended population on this non 
base employment and its distribution 
in (various regions) understudy region. 
New population make new services 
requirements in understudy regions and 
the model settles new service employed 
based on these requirements and then 
determines the amount and residential 
place of the population related to them. 

This procedure continues until the base 
employment (service) of everyone is 
prepared and distributed in the region.
This procedure is practically 
convergent, if not there should be an 
explosion of population and service 
employment with a specific level of 
base employment, and this is what 
doesn’t really happen, therefore the 
amount of new created population and 
employment in each above level reduces 
slowly to the time that this amount of 
increase becomes very little and in fact 
a kind of balance between population 
and base employment will be created. 
Balance means that the whole created 
service employment is respondent to 
the whole residented population.
Garin-Lawry model is one of the few 
land use models which is accepted 
widely because of three positive and 
sensible specifications. These three 
specifications are:

Model simplicity1. 
Strong cause and effect structure2. 
Determinate information 3. 
requirements

Therefore, researchers and planners 
have used all their attempts to redound 
the mentioned negative points of 
Garin-Lawry model. It’s sign is the 
development of Garin-Lawry model in 
different aspects.
Garin-Lawry model’s negative points 
can be summarized as below:

It is static and time doesn’t have any 1. 
effect on it.
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It is not sensitive to the price (land, 2. 
building and etc.) 
It doesn’t pay attention to the fact that 3. 
infact population and employment go 
to special places because of economy 
existence and distribute employment 
and population in an unidentified 
plain.
This model has the supposition 4. 
of a sudden balance in population 
and employment for a specific 
base employment with a distinct 
distribution, when in fact cities from 
the population and employment point 
of view are always unbalanced. The 
cities base employment is increasing 
(or changing) and therefore we can 
not find that which part of population 
and employment increase is related 
to that of base employments. 

Variables
A=Area      
C=Confine    
P=Population 
e=employment     
d=distribution trip factor

Subscripts and up scripts :
u=unused land
h=household 
b=base                     
nb=non base
k=kind of non base employment (=1 to m)
i,j=understudy area s (=1 to n)
s,q,g,f,c,b,a=models parameters 
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amounts.
This model itself requires other 6. 
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behavior in choosing the residential 
or work place or other parameters.
This model depends on base and non 7. 
base employment definition and its 
recognition and being base/ non base 
of employment is different based on 
each occasion. 
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Because cities are always unbalanced, 8. 
determining the balance information 
in each special base employment 
level to glaze the model is difficult.

In the researchers opinion except two 
first and second negative points, other 
points are not very important or like 
the third point. Other models have the 
similar problem, too or their stratagems 
in this part can be used in Garin-Lawry 
model. Therefore, attempts made to 
reduce the first and second negative 
points in Garin-Lawry model; for this 
reason model’s “statics” with making it 
“semi dynamic” and “non sensitivity of 
it through prices” using the concept of 
“capacity” or price substitute variable, 
become inconspicuous.

. Garin-Lawry model 13.1 
developed from this study 
The whole structure of Garin-Lawry 
model developed from this study is 
explained below:
The base employment amount and 
place is determined for the understudy 
region: People after employment 

think about their residential places 
and choose one based on remaining 
capacity of residential areas and trip 
“cost” from work place to residential 
place. Population along employment 
settles in its related residential place. 
This population after settlement has 
service requirements that come up as 
service request. The base employment 
determines its place based on related 
existing capacities in different places in 
the way that answer these requests then 
they make service request themselves 
and require a new non base employment 
and the above procedure happens again. 
Figure 2 has shown this procedure 
simply.

e= employment level (horizontal vector 

ie with the size of 1×n, n: area numbers 
of understudy region)
be =base employment level (horizontal 

vector b
ie with the size of 1×n, n: area 

numbers of understudy region)
P=Population residence (horizontal 
vector ip with the size of 1×n, n: area 
numbers of understudy region)

Figure 2- Garin-Lawry model’s framework, S,Q,R,H are the converting tools of amounts 
inside rectangles
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H= ijH  matrix, a proportion of 
employment level in i region that settles 
in j region ( )∑ =1ijH
S= ijS matrix, a proportion of 
employment in i region that work in j 
region ( )∑ =1ijS
Q, R=n×n diagonal matrix that all its 
numbers are zero except the numbers 
on the diagonal that in order are iR  and 

iQ .

iR =proportion of population in I region 
to employed population in there. 

iQ =proportion of non base employment 
required by population in i region to the 
population residence in there.
M=HR, N=QS

Now if we suppose that choosing 
residential place function (from work 

place) and choosing shopping place 
function (from residential place) in order 
have their population and employment 
capacity, the developed model is like 
this:

In addition to considering the population 
and non base employment capacities, a 
process is applied in this model, that 
migration between areas considers 
the population based on existing 
information, and in the model the ability 
to change the Rand Q parameters is 
applied. Changing R, for instance its 
reduction, means that the population’s 
existing unemployment rate reduces 
in the understudy region, and existing 

ij

ij

ij

ij ( )
eMp

MNIee b

=
−= −1MN

eM

Figure 3- Garin-Lawry model procedure with limitation of population and non base 
employment capacities
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family members get the new jobs. 
Changing Q, for instance its increase, 
means that the existing population need 
more non base (service) employment, 
or more varied non base jobs appear to 
give services to the population.

It is necessary to say that population 
and employment model is determined 
through S, Q, R, H parameters, 
considering what is mentioned before 
we can suppose the H parameter as a 
residential place choosing model, from 
logit model is described as below:
      
   (1)

Which in it wh
iju  is the j region desirability 

function as residential place (h) for 
a worker in the area of work place 
(w), this function can be described as 
below:

 (2)
 

Glazing the model needs the wh
ijH  

function’s information and wh
iju

desirability function’s variables in the 
mentioned relationship. Information 
related to the function in model 1 can 
be estimated as below:
      
   (3)

 That in it wh
ijT  is the number of visits 

from work place i to residential place j in 
a year, in other words, it is supposed that 
residential probability in j region with 

the I region’s worker is proportionate 
with the number of trips from a special 
work place to different residential 
places in the understudy region. This 
information is accessible through 
origin- destination collecting statistics 
of Tehran’s residents and origin- 
destination of its gates in 1373. So we 
can glaze model 1 with 2 desirability 
function using the maximum amount 
of it. Having this model, one of Garin-
Lawry’s parameter is accessible.
Parameter R for each region with iP  
population and iE  employed population 
in one year is equal to: 

Ri= Pi on Ei

Paying attention to the definition of 
parameter Q, this parameter changes the 
population to base employment, so we 
can make an estimation of Q proportion 
as below:

 

      Which in it S is a group of understudy 
regions, meaning that we can suppose 
that the required non base employment 
in that region has been created.
S parameter determines that what 
percentage of non base employment 
required by one region is in another 
region.
If we suppose that population’s 
service requirements (employment) is 
proportionate to the number of visits, 
meaning that if we suppose that non base 
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employment required by population of 
i region who are employed in j region 
is proportionate to the number of i 
Region’s population to j region to get 
the service, then we can estimate the 
non base employment level of a region 
caused by the residented population in 
other regions. Number of one region’s 
visits can measured by the number 
of resident’s trips from i region to j 
region.
So we can have an estimation of ijS  as 
below:
  
      

(5)

Which in it, =xhs
ijT

,  service trips’ 
number of i region’s population to j 
region, (x=v, w) and up scrips. Show 
the two kinds of coming with a car or 
on foot in these trips. We can glaze the 
model S using the information gained 
from understudy residents’ colleting 
statistics, gate colleting statistics 
and residents and traveler’s social 
economical information.
It is necessary to mention that collecting 
statistics of understudy internal region’s 
residents in Aban 1373 did not include 
the trips on foot; because all models of 
this study are being made based on trips 
by car, it is obligatory to estimate the 
on foot trips’ volume in planning years. 
This can be done as below.
It is obvious that the on foot trips’ 
volume proportion done in a region is 

a function of car personal possession 
capitation in that region.

      
   (6)

Which in that xhs
ijT

,  is the trips’ volume 
with the created services in iM  region 
in the way that (x=w) or by car (x=v). 
In other words, the more capitation is, 
the less volume in on foot trips in the 
region and vise-versa.

      
   (7)

Now we suppose that on foot trips’ 
distribution around their creation place 
in each region is like below:

      
  
With the supposition of Gama famous 
distribution, as below for on foot trips’ 
volume around one region that creates 
it, i:
      
     
Which in it ijd  is the distance from 
i region’s centre to j region and if 

∑ =
k

ikf 1concludes that:

(10)

and from that we can write:  

  
  

(11)

ij

ij
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from the other side it is supposed that :
=vhs

ijP
, probability of car trip from i 

region to j to get service, so:
    

(12)

Now trip probability from i to j to 
get service is a function of i origin to 
j destination’s specifications. If trip 
desirability by car j region and its 
population is shown by vhs

ijU
, , with 

supposition of log it choice function to 
choose trip destination to get service, 
we can write:
      
  

(13)

So, it’s enough to identify the variables 
of vhs

ijU
,  function, and suppose that:

      
   

(14)

And using the origin-destination trips’ 
volume from statistics of 1373 from 
Tehran’s residents and its gates, to 
determine the right part of 14 formula, 
and using the information determining 

vhs
ijU

,  function in this year we can 
estimate the 13function’ parameters. 
Model’s glaze can be done through 
maximum tendency method.
Now, placing the 7 and 11 formulas in 
8 formula vhs

ijT
,  will be determined, that 

with 12 formula places in 5 formula, 
concludes that:

. Population migration 13.2 
In the prediscussed population and 
employment model a function is 
applied that supposes the known 
migrations. It is supposed that the aims 
of these migrations are from central 
city areas toward the country, this is a 
phenomenon that happens in most big 
cities. In central city areas because 
of more facilities and services, trip 
attraction has an increasing procedure. 
So, land price in this area increases, the 
economical activities and crowd cause 
a reduction in environmental quality 
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and make life difficult for people in 
this area. This propulsion from one side 
and price increase for trade usage from 
another side, make it easier for central 
resident’s migration to suitable areas to 
live, and maybe cheaper in the country, 
this has increased in Tehran in recent 
years and still increasing.
If iM  is the migration from i region 
in a specific year, the total population 
migrated from different regions (internal 
regions in understudy region, i) in this 
year is equal to:

∑
∈

=
Ii

iMM

     
    

(16)

Unfortunately there is no information 
showing the resident migration between 
regions in Tehran, therefore in absence 
of these information it is supposed that 
population considering the remaining 
capacities in other regions, go to those 
regions. In other words, suppose that 
the extra population of i region because 
of total migrationM , ipMΔ  in the 
mentioned year equals:

      
 (17)

That in it M according to formula 16 

iDP  is the new entered population to 
i region because of base and non base 
employment increase in the understudy 
region in mentioned year, and iCAP  is 
the remaining capacity for population 

to settle down in i region.
In that formula i is the total internal 
regions and O is the total country 
regions. Doing these calculations, the 
regional employed population because 
of mentioned migration is corrected. 

iM  can be calculated as below for the 
sending population regions (7).

nn
i

n
i

nn
i rPM ,11,1 −−− =

That in it nn
iM

,1−  is the amount of 
in n-1 year when nn

iP
,1−  population 

in n-1 time, nn
ir

,1−  is the (negative) 
development rate of population in n-1 
to n year. 1−n

iP  is available. There fore, 
to calculate nn

iM
,1−  we should have an 

estimation of two 1−n
ir .

Statistic analysis of population growth 
changes in internal regions of understudy 
region shows that an increase in region’s 
population (in average) cause a reduction 
in growth rate changes’ limitations. In 
other words if the mentioned region’s 
population is divided like chart 1 
the growth rate changes’ limitations 
of each group’s region decreases by 
the increase of mentioned regions’ 
average population. An analysis from 
this phenomenon based on regional 
population observations in 1365 and 
1370 years and with supposition of two 
rates rmax=1.9,  rmin= -1.2 is done and 
these two models are gained:
      

(18)
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That in it nnr ,1
max
−  is the maximum limit 

and nnr ,1
min
−  is the minimum limit of 

population growth rate in the time of 
n-1 year and 1−nP  average regional 
population in year n-1.
To determine a difference between 
population growth rate in internal 
regions that have a high remaining 
population capacity and other regions 
with a similar population level that do 
not have this capacity we can explain a 
population adjustment coefficient:

That in it p
ic  is the population capacity of 

i region, and C is the average population 
capacity of internal understudy regions 
and K is model adjustment parameter 
and k>1, therefore if  if Mi∉ is 
supposed equal to 1.

we can calculate the adjusted population 
of i region in n time, n

iP :

{ }( 1,ii
n
i fMinnPP =

    
    (19)

That in it n
iP is the i regions’ population 

in n time. therefore, using chart 1 
population growth rate limit in a year 
of i region can be calculated in wanted 
time period in mentioned functions’ 
structure (5 years):

( ) ( )niPrir n minmin 1 =+

    
    (20)

( ) ( )niPrir n maxmax 1 =+

    
    (21)

If it is supposed that the i regions’ 
population growth rate in next year in 
period ( )ir n 1min +  , ( )ir n 1max +  has the same 
place between the regions grouped with 
i region, we can calculate an estimation 
of population growth rate in i region as 
below:

    (22)

that in it ig  is the population growth 
rate distance proportion of i region in 
time O from minimum of this rate for 
other region in its group, to all the rate 
changes for population group regions 
i:

( )

( )irr
rrg oo

ioo
i

i minmax
min

−
−

  

    (23)

Now if a region in O time is migrate 
sender ( )Oroi <  this region till the end 
of planning period 1390 is migrate 
sender and growth rate (pure) of 
migration from there based on formula 
(229) is estimated that is used by 
formula 17 to calculate the mentioned 
pure migration.
In population calculation of this 
study, we prevent from each year 
population growth in each region 
more than maximum rate limit in that 
region’s group, meaning that maximum 
population of i region in the understudy 
year equals to:

( )( )max1max, 1 i
n
i

n
i rPP += −   (24)

( ) ( ) ( )( )irirgirr nn
i

nn
i minmax.min 1111 ++++ −+=
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Row

 Population
 group
 bottom

limit

 Population
 group top

limit

 Average
 population

 in
 population

group

 Growth rate limits
 of regions existing
 I population group

(percentage)

 Growth rate limits’
 estimation of regions
 existing in population

group (percentage)

Minimum rate  Maximum
rate Minimum rate  Maximum

rate

1 0 3000 1500 -7.3 30.2 -9.49 31.85
2 3000 4000 3500 -11.8 21.9 -7.08 25.31
3 4000 5000 4500 -4.6 21.1 -6.15 22.59
4 5000 6000 5500 -3.9 24.8 -5.37 20.19
5 6000 7000 6500 -59.2 18.3 0 0
6 7000 8000 7500 -3.7 14.3 -4.16 16.20
7 8000 9000 8500 -8.0 18.0 -3.69 14.54
8 9000 1000 9500 -3.5 21.6 -3.30 13.08
9 1000 11000 10500 -3.1 12.5 -2.97 11.78
10 11000 12000 11500 -1.6 11.9 -2.69 10.63
11 12000 13000 12500 -0.9 17.9 -2.45 9.62
12 13000 14000 13500 -1.9 5.9 -2.26 8.73
13 14000 15000 14500 -1.8 3.4 -2.09 7.94
14 15000 16000 15500 -1.4 4.8 -1.95 7.24
15 16000 17000 16500 -3.3 3.2 -1.83 6.62
16 17000 18000 17500 -0.8 2.0 -1.73 6.07
17 18000 19000 18500 -0.5 5.5 -1.65 5.59
18 19000 20000 19500 -0.3 2.3 -1.58 5.16
19 20000 21000 20500 -2.0 4.7 -1.52 4.78
20 21000 22000 21500 -1.8 4.3 -1.47 4.45
21 22000 23000 22500 -0.9 2.0 -1.42 4.15
22 23000 24000 23500 -0.8 2.5 -1.39 3.89
23 24000 25000 24500 -1.1 3.1 -1.36 3.66
24 25000 26000 25500 -0.1 3.0 -1.33 3.46
25 26000 27000 26500 -1.0 -1.0 -1.31 3.28
26 27000 28000 27500 -0.6 10.6 -1.30 3.12
27 28000 29000 28500 -1.3 2.4 -1.28 2.98
28 29000 30000 29500 0.4 1.9 -1.27 2.85
29 30000 31000 30500 -0.3 1.4 -1.26 2.74
30 31000 32000 31500 -1.2 1.3 -1.25 2.64
31 32000 34000 33000 -0.8 1.1 -1.24 2.52
32 34000 35000 34500 -0.8 -0.3 -1.23 2.41
33 35000 36000 35500 -0.5 -0.5 -1.22 2.35
34 36000 37000 36500 -0.5 -0.5 -1.22 2.30
35 37000 42000 39500 -0.2 -0.2 -1.21 2.18
36 42000 44000 43000 -2.1 2.1 -1.21 2.08
37 44000 99999 72000 -1.2 1.9 -1.20 1.91
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And if n
iP  reaches the max,n

iP  level, the 
model prevents more population for 
this region, therefore the population 
growth rate in regions in each year will 
be restricted in the top level of observed 
maximum population growth rate.

base employment and non base 4. 
employment

Basic information to use the Garin-
Lawry model is the base employment 
amount and distribution in the area. 
Non base employment is essential 
too, to satisfy the service demands of 
population. Therefore, determining the 
base and non base employment amount 
and distribution is one of the issues that 

we should face to use the Garin-Lawry 
model. Different researchers have 
represented different explanations of 
base employment.
The first definition of base/ non base 
employment first represented by Lowry 
himself, he put the base employment in 
the category of activities which their 
places are independent from population 
distribution and shopping malls and 
their productions are mostly exported. 
In his opinion the non base employment 
is a kind of employment which depends 
on population distribution and shopping 
malls. In Lowry’s opinion making 
decision about base employment out of 
understudy region and decisions about 

Chart 2- recognition standards of base/ non base employment 

 Importance
 level of
standard

Base employment Non base employment

 Employment
specification

 Production
specification

 Employment
specification

 Production
specification

1 1- depends on 
place

 1-Has a
 powerful

export aspect

 1-depends on
population

 1-used by local
population

2

2- basic 
decisions of 

activities out of 
region are made.

3- It has a 
productive 

aspect
4- Is known as 
the vanguard 

activity of basic 
activity

5-Has a whole 
sale aspect to out 

of region.

 2-basic decisions
 of activities

 in regions are
 made.



فصـلنامه مديريت شهرى
Modir iyat  Shahri
شـــماره 20-   تـابسـتـان 1387

 No.20 Summer 2008
129

non base employment in the region take 
place; and the non base employment is 
proportionate with population.
So, we can consider the base employment 
a kind of employment which depends 
on the place and its productions have 
a powerful exportation aspect. Non 
base employment can be considered 
as an employment which depends on 
population and is the complementary 
for base employment, but we can not 
divide the employment into two groups 
of base and non base for economical-
social activities with three standards 
of depending on place, depending on 
population or being the productions for 
export. Chart 2 shows other standards 
of employment kind determination 
(base/ non base). Standards of this 
chart are categorized into two degrees 
of land 1 and 2 that degree 1 is with 
more determination and probability. In 
other words although standards of two 
degrees are effective in determination 
of employment kind, but in some cases 
are not successful in this issue. For retail 
is a non base employment or however 
“plumbing” is a service activity for local 
population, but as a part of “building an 
apartment” is a base employment. So 
we can not distinguish the base or non 
base employment only based on some 
standards; and it depends on the special 
case and its conditions. 
Population and employment estimation 
considering  the existing cause and affect 
relation in the issue and the reciprocal 

variable’s effect, should be in a way that 
information required be accessible and 
estimation of models’ parameters using 
the existing information should be 
easy. Other problems exist in the way 
of employment kind determination. 
Each job can be base and non base, 
for instance, production of vegetable 
or flower; however it can basically be 
for local population. But in many cases 
it can have an exportive aspect for the 
understudy region. So, determination 
of employees in these kinds of 
employment that work for local people 
or exportation, is very hard, and more 
than that some of these activities may 
basically be base/ non base. But this 
activity in understudy region plays a 
vise versa role.
Paying attention to what mentioned the 
method of this study in employment 
division into two categories of base and 
non base is as below:
First the statistic zones of Iran’s 
centre get connected to the understudy 
regions, then using a computer program, 
employed population in Iran’s statistic 
centre regions that were accessible 
with an activity four digit codes from 
public population and home census in 
1365, employed population with the 
mentioned four digit codes will be 
calculated for each understudy region.
Knowing the activity type, now we 
can easily talk about being base or non 
base employed population considering 
the cognition existed upon understudy 
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region, share of base employment from 
each four digit codes in activity type 
determined. Therefore, we can calculate 
the population base and non base 
employed in each region of understudy 
zone. 

Estimating of base employment 14.1. 
in future

Estimation of base employment in 
future happens using three employment 
levels estimation in three major country 
activities (agriculture, industry and 
mining, and service). Estimation major 
principals are as bellows:
First estimation in beginning in “zone” 
level the areas around understudy zone 
(d=1,2,000,D-1) and collection of 
internal areas as a zone (for instance, 
internal areas of understudy region) are 
required. This distribution takes place 
based on existing information from 
that zone. To do this, the programmed 
part makes a list of each employment 
type based on existing programs, the 
unprogrammed part of employment level 
as before or based on other suitable rates 
distributes in understudy region. The 
base of employment level estimation is 
population and home census in 1365; 
because these information have been 
the only existing information in the 
level of this study requirements.

Glaze of Garin-Lawry model’s 5. 
parameters

After employment level estimation, 

in this part the results of Glazing the 
Garin-Lawry model’s parameters will 
be represented.

5.1. Glaze of work-to-home model
Work-to-home model is a model that 
says the way we choose residential 
place based on work place. The aim of 
this model is to explain that how the 
employees choose their residential place 
after choosing their work place. Work-
to-home is logit type and as below:

That in it wh
ijU  is desirability function 

of j residential place for i region’s 
employee. Model is made for residents 
in understudy zone (i=1 to 575). The 
desirability function in this model is as 
below:

That in it kb  is the desirability function’s 
parameter and ijkX  is the variable 
amount like that for home-work couple 
(i-j). ( )ijkk Xf  can have a synthetic and 
non linear shape.
Chart 3 shows the desirability function 
parameter’s estimation and shows the 
explanation and its variables. As we 
can see in the chart, all the desirability 
function’s parameters are important in 
statistic’s view and with more than 99% 
probability, we can decline their being 
zero supposition. 
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Estimation of population 15.2. 
proportion to regional employed 
population 

As mentioned before population 
proportion to regional employed 
population which is shown by R, is 
one from four main parameters of land 
use model. This parameter’s usage 
is population estimation caused by 
employment. This model’s parameter is 
calculated from each region population’s 

iP  division by that region’s employed 
population ( )iE in years of population 
and home census (for instance, 1365, 
1375 years).

Chart 3- desirability function wh
ijU

parameters’ estimation and its 
variables’ explanation. (i=work place 
and j=residential
 
Estimation information shows that 
in previous years this proportion (R) 
in the country, and in Tehran has 
changed a lot. It seems like that (R)’s 
growth in 1365 caused by population 
increase (numerator) and employment 
level decrease (denominator). Paying 
attention to this phenomenon, to 
estimate regional amounts R means 
Ri the following method is used. First, 

( )∗ variable(s) are explained in other places in the chart
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nR  changes in n years for Tehran and 
its country were considered. In Tehran 
this 3.52 increased to maximum 4.32 in 
1365 and from there to 3.72 in 1390, 
it is supposed that this proportion for 
Tehran as minimum seen in recent years 
(3.52) reach in 1390. For regions around 
understudy region, R proportion has 
reached 4.09 in 1375 from 4.52 in 1365.
If we suppose the same decrease of 1365 
to 1390 in Tehran (4.23-3.62=0.71) for 
other regions around it. R estimation 
for around reaches the average (4.52-
0.71=3.81). Therefore with supposition 
of liner changes in R proportion for 
different regions in understudy region 
(from 1 to 575) we can estimate the 
proportion for i region in n year, inR  
for internal regions (i=1 to 560) inR  
from 1365 to 1370 decreases liner itself 
and then from 1370 with following 
reducer coefficient reaches the amount 
of 1371 to 1390:

This coefficient multiply in ..vRi  until 
we calculate the amount like the other 
years. For regions around (i=561 to 
5750. The proportion amount for i 
region from 1365 decreases liner as 
1375. Then reaches from 1375 with 
reducer coefficient below to amounts 
of 1376 to 1390:

Minimum level of inR  for all regions 
in all years is supposed 3.0 which is 
very rare and only has happened in 
some regions.

Estimation of required non 5.3. 
base employment proportion to 
regional population. 
Parameters of required non base 
employment proportion to population 
( iQ )  are explained before. The role 
of this parameter is to estimate the 
required non base employment in 
different regions. In this study this 
parameter is a true and fixed amount 
and its component are supposed equal 
to same amounts in 1365. iQ  for all 
internal regions in understudy region is 
calculated 0.133 and for each regions 
around is calculated based on 1375 
population and home census. Regional 
estimations iQ  for areas around are 
average 0.111 that around %17 less 
than that is for total average of Tehran.

Glaze of home-to-service 5.4. 
model
Home-to-service is a model that 
explains how people receive services 
through population; this model’s aim is 
to explain how people receive service.
Requirements to use this model which 
in previous parts are shown by SijS =  
needs some sub models as below:

- Estimation model of on foot 
service trips’ volume with home 
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destination 
- Distribution model of on foot 
service trips’ volume
- Home-to-service model with 
Tehran citizens’ cars

Estimation model of on foot 5.5. 
service trips’ volume with home 
destination
To estimate on foot trips’ volume to 
get service in future we suppose that 
different regions’ car per capita. 

To glaze this model we require on 
foot trips in a region to get service. 
From the point that the numerator and 
denominator of fraction belongs to 
same region, we can use a generalized 
type to find this proportion in the 
region. Volume of on foot and car 
trips in Tehran is available from 1371 
census, with this presupposition that car 
owning’s per capita has not remarkably 
changed in 1371 and 1373, we can use 
car owning’s per capita information 
gathered in origin- destination census 
in Tehran to glaze the model. The glaze 
result of Tehran is as blow:

That in it, numbers in the parenthesis, 
are statistical like estimated model’s 
parameters. These statisticals show that 
parameters are not zero.

Having amount of trips with car to get 
service in a day in next year (t) from trip 
production models and with estimation 
of average car owning per capita in a 
region from car owning model, we can 
estimate the produced daily trips in a 
region to get services in the year (t):

Using the model of service on foot trips 
volume, we can estimate how these 
trips distribute in understudy region.
As mentioned before, one information 
source in the field of on foot trips in 
internal regions of understudy region is 
Tehran’s origin-destination information 
in 1371. To estimate how on foot trips 
distribute around one region first the 
information base of service on foot 
and car trips from 1371 census was 
made. In this base origin, destination, 
trip type (on foot or by car), origin 
to destination’s distance (space) and 
trip distance of different travelers are 
recorded. 

That in it, rjd  is the space distance 
(kilometer) from r to j. To distribute 
how people go on foot from origin 
r (home) to destination j (in group 
regions in the understudy region) we 
can glaze the model of Tehran. Model’s 
glaze for Tehran using the mentioned 
information is calculated as below:
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That in it the numbers in the parenthesis 
are statistical t like estimated parameters 
and from the point that the goal is to get 
one on total valuate observations, and 
from the point that model’s structure for 
on foot trips is logical, the model despite 
of y’s amount not being important in 
statistics, This model is accepted. So a 
model as below is made:

 Model of by car home-to-5.6. 
service trips distribution of Tehran’s 
residents

Tehran’s resident’s home-to-service 
model which happens using a car is as 
below:

That in it vhs
ijU

,  is the desirability 
function for region’s residents and hs

ijP  
is the supposed j region’s probability to 
be chosen from i region to get service 
that Tehran’s residents basically get 
their service from this city and therefore, 
i and j=1 to 560 (understudy internal 
regions). One regions desirability for 
another region’s residents based on 
getting service is a function of many 

variables that can be divided into three 
categories: first category is the variables 
depend on (region) place of receiving the 
service; second category is the variables 
depend on (region) residential place of 
people requiring these services; and the 
third category is the variables depend 
on both (region) place of receiving 
service and residential place mentioned. 
The form of desirability in this study 
is ( )∑= kxfavhs

ij kkkU ,  that in it ka  is 
desirability function’s parameter and 

ijkX  is its variable. These variables’ 
function can have a liner or synthetic 
shape.

Many researches have been done to 
identify the determining variable of 
mentioned desirability function and 
evaluate their effect on function. 
Results of these researches have made 
the variables and parameters as listed in 
chart 4. After model’s glaze all variables 
in desirability function in surface are 
more important than 99%, in other 
words we can deny the supposition of 
them being zero with more than 99% 
probability. 

Cha(*) variable(s) are explained in 
other places of chart.
(1) jj DRDR = , Attraction models 

[ ]28444 +jD , regions including big 
parks, religious places and Behesht 
Zahra .
(2) jjj DSHDBDF =+ , attraction 
models[ ]28 , main squires and city 28
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markets.
(3) jjj DSDTD =+128 , attraction 
models[ ]28 , Tehran university and 
polytechnic university. 
Comparisons show that model’s 
estimation with 1375 observations, 

even in regional level has a high 
compatibility. 

 Base employment estimation in 6. 
future

Steps of base employment estimation 
growth rate are as below:

cart 4- vhs
ijU

, desirability function’s parameters estimation and its variables 
explanation (i= home region and j=region for getting service)

28
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Country’s all population 1) 
growth rate estimation in different 
years (supposed that =nr  Country all 
population growth rate in n from n-1 to 
n)

Calculation of Iran’s population 2) 
in future years is based on population 
growth rate which mentioned I step 
1 (supposed that OP is country’s 
population in a year and nP  is 
country’s population at the end of n 
year) therefore,  

Determining a relationship 3) 
between country’s population and 
understudy region’s population nP  
. (supposed that this relationship 
in the period that we study is like 

nanPnP +=/  linear relationship, 
that we can calculate nP  having nP )

Sponsorship rate estimation 4) 
(population to employed population) 
in n year and nR , and then understudy 
region employed population estimation 
(therefore, if nE  is whole employed 
population of country, nRnPnE /= )

Having share of three parts 5) 
agriculture, industry, mining and 
services from all employment in year 

nkqn  (a=k agriculture, i=industry and 
mining, and s=services) determine 
the k

nE  employed population in k part 
from activities in understudy region 
(therefore, k

nn
k
n qEE = )

The method mentioned is an estimation 

of whole employed population divided 
in three categories of social-economical 
activities in different years. Having 
these quantities and with supposition 
that whole employed population of 
understudy region work in the same 
region, we can find k

nk
r  an estimation 

from employment growth rate in 
three categories of social-economical 
activities in different time periods in 
future mn + .

 Non base employment and 7. 
population capacities

Land use model in this study has 
the ability to consider the non 
base employment and populatory 
capacities. One of the important 
information in population space 
distribution estimation is the capacity 
which is considered for population. 
Efforts to reach these important 
political numbers were not effective; 
first these capacities are not available 
in this study details level (traffic 
zones) and second that population 
determined in Tehran’s plan for 
1375 - means 7,857, 001person – did 
not come true. Based on home and 
population census in 1375, Tehran’s 
population in this year around 
6,820,000 people is announced. 
Therefore, this study did an effort to 
estimate these capacities to 1390 that 

qn



فصـلنامه مديريت شهرى
Modir iyat  Shahri
شـــماره 20-   تـابسـتـان 1387

 No.20 Summer 2008
121

is explained below:
Tehran’s population capacities based 
on 53 zones in this city began. 
These zones are made based on 20 
regions division in a way that is 
equal as social-economical aspects. 
To estimate population capacities’ 
estimation considering population 
average density for regions in 
each zone equal to average of this 
amount for related part, and having 
the surface of residential part 
of each region, an estimation of 
average capacity of that zone. If this 
number is less than the population 
in 1376, region’s population goes 
in the capacities mentioned for 
other regions, remaining population 
capacity in each part will be divided 
based one land surface suitable in 
live on in each of them.
In this study, non base employment 
capacities are not considered 
because of land use programs and 
required information which are not 
in reach are not considered. 
Statistic analysis of how population 
growth differences in internal 
regions of understudy regions show 
that population growth of a region 
(in average) cause a decrease in 
growth rate.

Reliability of employment and 8. 
population estimation model

Based on what is said a program 
based on “Gauss” language was 

written, to make the Garin-Lawry 
model ready to estimate employment 
and population distribution in 
understudy regions in future years 
until 1390. The first step in this 
estimation is model’s reliability.
Studies in the field of reliability 
consists of many things that one 
of the most important one is 
population estimation in 1370 based 
on employment and population in 
1365 and based employment grow 
in years 1365-70. Considering the 
fact that statistic information of 
Iran’s statistics centre gives us 
only population (and employed 
population) – and not employment 
level – it is enough to compare the 
regions’ population estimation in 
1370 observing it from Iran centre’s 
census.
We can consider base employment a 
kind of employment based on place 
and its productions have a powerful 
export aspect. Non base employment 
can be considered an employment 
based on population and is base 
employment’s supplementary.

Regional employment and 9. 
population estimation in future 
years

Base employment estimation for 
future planned years based on Garin-
Lawry model made a way to estimate 
population, employed population 
on regions and employment level 
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in future years. The base of long 
term estimations in three mentioned 
important quantities is the 1365 
observations of quantities. Garin-
Lowry model’s implementation has 
made results in chart 5.
Results in regional details made 
population and employment 
estimations to study transformation 
studies. These estimations are done 
based on expected amounts from 
many parameters that make the 
discussed model in this study and 
is the result of studies more than 
one hundred and thirty different 
and various conditions. Model is 
the thing which is important, that 
in changing of different parameters 
and for evaluation of different 
policies from employment and 
population placement, can make 
new estimations. It is necessary that 
required information in different 
years gathered and keep the model 

up to date according to existing 
conditions.

We can estimate the average 
capacity of a region supposing each 
region’s population density equal to 
average of this amount for the part 
and having each region’s residential 
place surface.

References:
Meyer, MD, and E.G.Miller 1. 
(1984). urban Transportation 
Planning: A Decision Oriented 
Approach, New york.
Zokayee Ashtiani, Poorzahedi 2. 
and Shafahi: results of oriqion 
destination statistics, urban 
transportation studies of shiraz, 
Farvardin 1372.
Berechmanj., Jurnal of Regional: 3. 
Science, Vol. 16, 1976.
Hutchinson, B.G; Land use – 4. 

quantity year  Internal
 regions

560)-(1

 Regions
-around 561

575

 Whole
 understudy

region

 Whole
country

Population 1365
1370
1375
1380
1385
1390

6062943
6514335
6921389
7269371
7622445
7967568

2006545
2723327
3349681
3884033
4395750
4877425

8069488
9237661
10271070
11153405
12018196
12844993

49193912
55837162
60055488
64696817
69696846
74163170

 Population
 average

 growth rate
 in a year
(percent)

70-1365
75-1370
80-1375
85-1380
90-1385

1,4466
1,2196
0,9859
0,9531
0,8896

6,2992
4,2271
3,0044
2,5062
2,1014

2,7409
2,1435
1,6619
1,5047
1,3395

2,57
1,47
1,50
1,50
1,25



فصـلنامه مديريت شهرى
Modir iyat  Shahri
شـــماره 20-   تـابسـتـان 1387

 No.20 Summer 2008
119

Transportation planning models, 
1984.
Lowry, I.S; A Model of Metropolis, 5. 
1964.
Ediefsen, L.E. and S.D. jones; 6. 
Gauss version 149B, 1986.
Zokayee Ashtiani, Poorzahedi, 7. 
Booshehri, employment and 
population model and its 
estimation for future, second book 
of reports Faz 2 report number 
III, Isfahan’s urban transportation 
studies, Farvardin 1370.










	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)
	006.pdf (p.6)
	20.pdf (p.7-140)
	p0119500200071-LIAOIB
	p0119500200231-HE7LE9
	p0119500200391-SPHVPI
	p0119500200691-HE7KD8
	p0119500200871-C2F3
	p0119500201181-96XB6Y
	p0119500201441-ZWO4WP

	145.pdf (p.141)
	146.pdf (p.142)
	147.pdf (p.143)
	148.pdf (p.144)

