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Abstract
Background and objectives: The pivotal role of cities, and especially
metropolitan cities, as the engine of development, has made them the focus of
population density, activity, and the center of growing challenges and issues. Most
of these challenges have focused on human security. The aim of the present study
was to explain the need to establish integrated urban management in order to
improve human security in these metropolises.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research
type and in terms of methodology it is considered as a descriptive-analytical study
and the required data was collected through documentary methods and library
study. In data analysis, in addition to descriptive-interpretive methods, statistical
and spatial analysis (based on GIS) was employed.
Findings: 18 metropolitan and the mother cities of the region contain about 34%
of the total population and 45.5% of the urban population of Iran. In addition, 52%
of the total population and 76.2% of the country's urban population live within 51
km of these cities. They have played the biggest role in GDP and value-added
production in the country. The system of governance in these cities has also been
suffering from partial and functional-spatial fragmentation.
Results: The accumulation of capital and population density in metropolitan areas
has exposed the human security of their inhabitants to various natural and human
hazards. In addition, the system of unsustainable separatist administration in these
cities has not been effective in improving human security and has been incapable
in managing trans-territorial risks due to conflict of interest and inconsistency.
Therefore, the establishment of a desirable and integrated governance is necessary
to address the content and procedural challenges in metropolitan administration
and to promote their social and human security.
Keywords: Human security, Urban governance, Urbanization, Metropolis,
Integrated urban management.
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چکیده
زمینه و هدف :نقش محوری شهههر ا ب بیژه کلانشهههر ا مثا موتور توسهه ،آ ن ا را ماج تمرکز ب تراکم
جم،یتآ ف،الیت ب نیز کانون چالش ا ب مسهها ف فزایهدهای کرده اسههتب ش دمدهای از این چالش ا م،طوف
امهیت انسههانی وده اسههتب دف تحقیح ضا،ههرآ ت یین ،ههربرر اسههیقرار مدیریت ی ارچ شهههری مهظور ارتقا
امهیت انسانی در این کلانشهر ا وده استب
روش :تحقیح ضا،ههر لحاه دف کار ردی ب لحاه ربشآ توفههی ی هههه تحلیلی وده ب داده ای موردنیاز از
طریح ربش ای اسهادی ب کیا ان ای جمع بری شدندب در تحلیف داده اآ دلابه ر ربش ای توفی ی هه ت سیریآ
از تحلیف ای ماری ب فضایی (م یهی ر  )GISاسی اده شدب
یافتهها 11 :کلانشهر ب مادر شهر مهطق ای در ضدبد  43درفد جم،یت کف ب  35/5درفد جم،یت شهری ایران
را در خود جایدادهاندب دلابه  50درفهههد جم،یت کف ب  17/0درفهههد جم،یت شههههری ک هههور در فافهههل 51
کیلومیری این شهههر ا سههاکن شههدهاندب ن ا ی ههیرین نقش را در تولید ناخالد داخلی ب تولید ارزشافزبده در
ک ور داشی اندب نظام ض مربایی در این شهر ا نیز دچار ت رقگرایی

ی ب فضایی ه کارکردی وده استب

نتیجهگیری :ان اشهههت سهههرمای ب تراکم جم،یت در کلانشههههر اآ امهیت انسهههانی سهههاکهان ن ا را در م،رض
م اطرار ط ی،ی ب انسههانی گوناگونی ارار داده اسههتب دلابه نظام اداره ناپایدار ت رقگرای این شهههر اآ کارایی
لازم رای را در ه ود امهیت انسههانی نداشههی ب دلیف تضههاد مهافع ب نا ما همی در مدیریت م اطرار فرا المربی
ناتوان وده اسهههتب ازاینرب اسهههیقرار ض مربایی مطلو ب ی ارچ رای رفع چالش ای محیوایی ب ربی ای در
اداره کلانشهر ا ب ارتقا امهیت اجیمادی ب انسانی ن اآ ،ربری استب
کلیدواژهها :امهیت انسانیآ ض مربایی شهریآ شهری شدنآ کلانشهر ب مدیریت ی ارچ شهری
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مقدمه
امهیت انسههانیآ م هومی نووهور اسههت ک پا از پایان جهس سههرد ب فربپاشههی لو
شهرق (میسهرا1آ)03 :0113آ توسط مح و الحح در گزارش توس ،انسانی رنام دمران
ملف میحد 1993آ مطرح شههد (زمانی ب شههیران خراسههانیآ)111 :1491ب امهیت انسههانی ا
افول توس ،پایدار در متهیده شده ب ر ن ود رگون تهدید رای قاآ زندگی ب کرامت
انسهانی دلالت دارد ( کییوده0آ)11 :0110ب دلیف شههری شدن شیا انآ رشد ان جاری
جم،یهت ب گسهههیرش ناپایدار ای شههههریآ دبلت ا تههایی اادر مقا ل

پیامد ای

ناشهی از تراکم مسها ف گوناگون زیستمحیطی ب اجیمادی هههه ااییادی نیسیهد ب توس،
نهادی شهر ا مهظور تأمین ب ارتقا امهیت انسانی در شهر ا ،ربری است ( ولهز4آ:0111
)47ب از سهوی دیمرآ رغم تمرکز ب تراکم سهیاری از مسا ف جوامع انسانی در شهر اآ
ن ها ر ری رنهام ضیاتی پایداری جهانی را نیز ر دهده دارند (بب ب دیمران3آ:0114
)49؛ ها راین از اباخر د 1911آ ه ود ض مربایی شههههری رای نیف توسههه ،پایدار
مدنظر ارارگرفی است (کاومیانآ)7 :1417ب
در سهال ای اخیرآ تحقیح در ا ،اد گوناگون امهیت انسانی در شهر اآ مثا ی ی از
ارکهان مهم پایداری شههههریآ گسهههیرشیافی اسهههتب ازجمل این تحقیقارآ میتوان
گزارش « رنام سه ونیماه ای انسهانی ملف میحد» ( )0111اشاره کرد ک ایمهی ب امهیت
شههری را در ارت ا ا م هوم امهیت انسانی موردتوج ارار داده است (یواِن هههه ییار5آ
)1 :0119ب مچهین اکییوده در مقال ای ا دهوان «شههههری شهههدن ب امهیت انسهههانی در
ااییاد در ضال توس ،ا ر شهری» مو،وع امهیت انسانی در لاگوس نیجری ( )0111را از
______________________________________________________
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مهظر مدیریت ی ارچ زیسههتمحیطی مورد باکابی ارار داده اسههت ( کییودهآ:0110
)17ب «امهیت انسهانی از مهظر شههری :خ ونت ب محربمیت در شهر ا» نیز دهوان مقال ای
از اس ه ار ولهز اسههت ک دلابه ر تحلیف را ط محربمیت ب خ ههونتآ نقش رنام ا ب
سهیاسهت ای شهری را در کا ش محربمیتآ خ ونت ب نیز ارتقا امهیت شهریآ ررسی
کرده اسهت ( ولهزآ)47 :0111ب میسرا ( )0113نیز در مقال « ررسی را ط تراکم شهری ب
امهیت انسهانی» ا اسهی اده از رگرسهیون چهدگان ب اسی راج خوش ای تراکمیآ تحلیف
را ط تراکم جم،یت ب امهیت انسانیآ

مقایس تط یقی کلانشهر ای م یآ اضمد اد ب

توکیو پرداخی اسههت (میسههراآ )10 :0113ب مچهین راجیب شههاب ( )0113در مقال ای ا
دهوان «ا ،هاد اجیمهادی امهیت انسهههانی در مین شههههری»آ ربی رد ای نو بران کهیرل ب
کا ش م اطرار زیستمحیطی را مهظور ارتقای امهیت انسانی در شهر اآ مورد توج
ارار داده است (شاب1آ)134 :0113ب در کیا ی ا دهوان « هجار ای امهیت انسانی در شرق
سههیا» ک زیر نظر مینآ گومز ب موتو تدبین شههده اسههتآ در  13مقال امهیت انسههانی ب
تجر یار ک هور ای شهرق سهیا را بیژه ا در نظر گرفین سهطوح محلیآ ررسی شده
اسههت (مینآ گومز ب موتو0آ .)1 :0119رغم گذشههت ضدبد سه د از طرح مو،ههوع
امهیت انسهانی در ایرانآ در تحقیقار شههری کمیر مورد توج وده استب در این ارت ا
میتوان ه مقال ای «ض ظ ضقوق شههههربندی ب امهیت انسهههانی»(د دیآ)119 :1413آ
«نسه ت امهیت انسههانی ب توسهه ،پایدار»(ااسههمیآ)501 :1411آ «تغییرار

ب وایی از

امهیت ینالمللی تا امهیت انسههانی از مهظر ضقوق ینالملف»( یس زاده ب اف ههاریآ:1491
)011آ «تحلیف امهیت انسهانی هههه شههری در اسهیان خراسان جهو ی از مهظر و وپلیییک ا
اسههی اده نرم افزار سههیسههیم اطلادار جغرافیایی (دلی ور ب م ارانآ)71 :1497آ م هوم
امهیهت انسهههانی ب را طه ن ها امهیت ملی (نجارپور ب یزدانپهاهآ  »)1 :1491ب «نما ی
______________________________________________________
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سازهانماران

م هوم امهیت انسانی»(سی ی ب م ارانآ)171 :1491آ اشاره کردب ررسی

اد یار مو،هوع ن ان دادآ امهیت انسانی ا افول توس ،پایدار در متهیده شده ب دلیف
شهری شدن جوامعآ میتوان ن را مو،ودی شهری شده المداد کردب
کلانشههههر ا ب مادر شههههر ای مهطق ایآ کانون ای را ردیِ امهیت داخلی ب ث ار
ااییههادی ههههه اجیمادی ایران محسههو میشههوند؛ زیرا دلابه ر ن

ش دمدهای از

جم،یت را در خود جایی دادهاندآ ی هههیرین سههههم را در تولید ناخالد داخلی ب تولید
ارزشافزبده در ک هههور دارند ب نقش مهم ب پیش رنده ن ا در توسههه ،امربز ب تی
ک هور ضیاتی اسهت (کرمیآ)039 :1495ب ر این اساس کلانشهر اآ ان و ی از جم،یتآ
دارایی اآ زیرسهاخت ا ب ف،الیت ای ااییهادی را در م،رض م اطرار ط ی،ی ب انسانی
ارار مید ههدب بااع م اطرار پیشگ ی از طریح تهدید ضیارآ شهههرایطآ ملزبمار ب
می،لقار زندگی انسانی زمیه ش فگیری فجایع ب لایا فرا م کرده ب امهیت انسانی را
خطر میاندازند (یواِن ه ییارآ)1 :0119ب ا دهایت جایماه کلانشهر اآ مجمود ای
شههههری ب مهادر شههههر ای مهطق ای ا جم،یت یش  511زار ن ر در توسههه ،آ ث ار ب
پایداری ک هورآ مقال ضا،ر ،ربرر مدیریت ی ارچ شهری از مهظر امهیت انسانی را
مورد تحلیف ارار داده ب ر این ادیقاد است :چهانچ در ساخیار اداری هههه اجرایی ک ورآ
مهدیریهت ی ارچ ب ض مربایی خو شههههری بیژه در کلانشههههر اآ مجمود ای
شههری ب کانون ای سه ونیی بااع در ضوزه ن وذ مسیقیم ن ا مدنظر ارار گیردآ زمیه
هرهگیری ضداکثری از ورفیت ای سازمان ای محلیآ نهاد ای مردمیآ مدنی ب ش
خیوفی در کا ش م اطرار ب ارتقای امهیت انسانی فرا م می یدب
مبانی نظری
امنیت انسانی و شهر :فر هس کس وردآ امهیت را شامف «شرایطی میداند ک در ن
[یک موجود] در م،رض خطر ن وده یا از خطر محافظت شهههود (کیهس ب موریآ:1414

 / 6فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي ،سال بیست و دوم ،شماره اول ،بهار 9911

)111ب امهیتآ دهوان ی ی از پیششههر

ای اسههاسههی رفاهآ هربزی ب ضرکت سهوی

خود شهه وفایی انسههانی (دسههمریآ)119 :1411آ هیادیترین نیاز فردی ههههه اجیمادی ب
زیر ههای تأمین نیاز ای مادی ب م،هوی ب مهمترین دامف رای قای زندگی فرد ب جام،
اسهت (فهادایانآ)53 :1410ب م هوم امهیت انسانی در چارچو گ یمان امهییی فرا مدرن
اها هفتحلیهف اسهههتب در گ یمان مدرنآ تلاش ب راا ت دبلت ا رای کسهههبآ ض ظ ب
گسهیرش مهافع ملی مثا

دفی مقدسآ ک م ش ین ک ور ا ر سر ادرر را شدر

هههیده ب در دمف م هوم امهیت را ی ی از م هههیقار ادرر ب بیژه ادرر نظامی
ت دیف کرده اسههت (خلیلیآ)11 :1414ب دف امهیت ملی مقا ل ا تهدیداتی اسههت ک
امهیهت ک هههور ب دبلهت م،طوف وده ب این ه خودیخود ه م،های بجود امهیت رای
مردم نیسههت (یزدان فامآ)7 :1411؛ اما امربزه دلایف گوناگونآ امهیت ههر در م هوم
فراگیر ن در م،رض خطر ارارگرفی اسهههتب ارزترین ن هههان ای فربپاشهههی امهیت در
م هوم فراگیر ن را میتوان در افزایش فقرآ ،،ف ساخیاری ب یماری ااییادآ ی اریآ
کم ود مس ه نآ افزایش یسههوادی ب سههوغتغذی ب نیز افزایش مسهها ف زیسههتمحیطی ب
جههانیشهههدن ن ها جسهههیجو کرد (فهههادایهانآ)57 :1410؛ ها راین دیمر امهیت ملی
دبلهتمحور ک تمرکز ن ر ض ظ موجودیت دبلت ب ضمایت از شههههربندان در را ر
تهدیدار خارجی اسهتآ رای مقا ل ا شرایط جدید ب تأمین امهیت م هوم فراگیر ن
ک هایهت نمیکههدب ازاینرب زمیه رای سهههط گ یمان امهییی فرا مدرن ب گذار از امهیت
دبلتمحور امهیت انسههانمحور ب تأکید ر امهیت انسههانی ب جهانی فرا م شههده اسههت
(خلیلیآ)01 :1414ب امهیت انسههانیآ ضافههف جمع امهیت تکتک افراد جام ،اسهههت ب
شههرایطی را توفههیف میکهد ک فرا مکههده سههیر رفع نیاز ای مادی ب م،هوی انسههان
طور توأمان ب دا می اسههت (کیهس ب موریآ)115 :1414ب جرج مک لین 1نیزآ امهیت
______________________________________________________
1 - George MacLean
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انسهههانی را میرادف ها امهیت تکتک افراد در محیط پیرامونآ اجیماع ب محیطزیسهههت
دانسهی ب ن را شهامف امهیت ش یی افراد نس ت

رگون خ ونت ب سیبآ دسییا ی

ابلویت ای زندگیآ ایمهی از جرم ب تربرآ یماری ای مسهههریآ فسهههاد سهههیاسهههیآ
مهاجرر اج اری ب ددم محربمیت از ضقوق انسههانیآ میههونیت نسه ت خ ههونت ای
جهسهیییآ زادی رگزاری تجم،ار سهیاسهی ب فر همیآ رخورداری از توس ،سیاسیآ
ااییههادی ب دموکراتیکآ جلوگیری از اسههی اده نادرسههت یا اسههی اده یشازضد از مها ع
ط ی،یآ ض ظ محیطزیسههت ب تلاش رای جلوگیری از انواع لودگی میداند .ا توج
مطهالهب پیشگ یه آ میتوان امهیت انسهههانی را دبر ودن از م م اطرار زمان ضال ب
یهده دانسهت ک قای انسانیآ زندگی فردی ب ربزمرهآ ضیار اجیمادی ب محیطزیست
اب را تهدید میکههد (کیهس ب موریآ)110 :1414ب
در میان نظری ای ربا ط ینالملفآ بااعگرایی از پذیرش م هوم امهیت انسانی ط ره
میربد؛ زیرا سییشهاسی فرد محور امهیت انسانیآ ا دبلتمحوری بااعگرایان سازگار
نیسههتب د ا لی رالیسههم سه ب اا ف ودن فردگراییآ مسههازی ی ههیری ا امهیت
انسهانی داردب در سهال ای اخیر نیز نظری نماه سهازهانماران

امهیت انسانی مثا یک

نمهاه هدیعآ را ی نو رای ت ر در ضوزه مطهال،هار امهییی ب ربا ط ینالملهف از کرده
اسهتب این نظری از سویی

تو،یح م ا یمی نظیر ارزش اآ وهور نیرب ای غیردبلیی ب

ا میت فرایهد ای «سههاخیار ههههه کارگزار محور» میپردازد ب از دیمر سههوآ ا زار م یدی
رای سط ب فهم مسا ف مرت ط ا امهیت انسانی مانهد خ ونتآ ط ق آ جهسیتآ نژاد بببب را
فرا م می بردب نظری سهازهانماران آ امهیت انسهانی را در سه سطح سیسیمی ( ا تأکید ر
نظهام ینالمللی)آ سهههطح کهف گرا ( ا تأکید ر سهههاخیار ای داخلی ب ینالمللی مثا
دبربی س ه

نظم اجیمادی) ب سههطح باضد ( ا تأکید ر دوامف داخلی مدثر در ویت)آ

مورد توج ارار داده اسههتب نظری سههازهانماران امهیت انسههانی در جوامع فرا فههه،یی ب
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شههه ه ای که انمهاره ها ب بیژگی ینالهاذ هانی باا،یت ا نقش محوری دارندآ طور
گسههیرده مورد توج ارارگرفی اسههت (سههی ی ب م ارانآ)151-150 :1491ب ر م های
نماه ای نظری پیشگ ی آ میتوان امهیت انسانی را از دب دیدگاه اساسی زیر مورد توج
است:
 دیدگاه ضداافگرایان (مضیح) امهیت انسانی ک محققان کاناداییآ غر ی ب
مری ایی ی یر

ن پرداخی ب تحقح ن را در «ر ایی از ترس» دانسی اند؛

 دیدگاه ضداکثرگرایان (موسع)

امهیت انسانی ک ر تحقح توأمان «ر ایی از

ترسآ ر هایی از نیازمهدی ا ب رخورداری از ام انار زندگیآ رخورداری از
زادی ب کرامت انسهانی» تأکید داردب ش ف ()1آ ر اساس این دیدگاه طراضی
شده استب
گزارش توسه ،انسانی سازمان ملف نودی ر دیدگاه ضداکثرگرایان تأکید کرده ب
تحقح امهیت انسههانی را مهو

ودن امهیت سههیاسههیآ امهیت ااییههادیآ امهیت غذاییآ

امهیت هداشهت ب سلامتآ امهیت زیستمحیطیآ امهیت جام( ،امهیت گرب ی) ب امهیت
فردی کرده اسهههتب ر این موارد میتوان امهیهت کهاری ب شهههغلیآ امهیهت اطلهادار ب
ارت هاطار ک در دب د اخیر ا میت سهههیاری پیدا کردهاند را افزبد (تاج شآ:1491
 479ب سی ی ب م ارانآ)139 :1491
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شکل  : 1معیارهای تحقق امنیت انسانی بر مبنای دیدگاه حداکثرگرایانه

ابلریش هک1آ مهدرنییه را فرایهد نظامیافی تولید اجیمادی توأمان ثربر ب م اطرار ب
نیز جوامع مههدرن را جوامع م ههاطره میز میدانههد ( ِههکآ )19 :1990ب ه ههابرِ بب ب
م ارانآ شهههری شههدن فرایهد توأمان تولید مزیت ب مضههرر 0اسههت؛ زیرا شهههر ا م
موتور توسهه ،ااییههادیآ اجیمادی ههههه فر همیاند ب م کانون مسهها ف زیسههتمحیطیآ
اجیمادی هههههه ااییهههادی ب ببب شهههمار میربند (بب ب دیمرانآ)49 :0114ب ر پای این
اسهههیدلالآ پویش یبا سهههودجویی ب مه ،تطل ی در دنیای شههههری شهههده کهونی ب
هرهک ی م ر از مها ع ط ی،ی ب انسانیآ جوامع امربزی را ا م اطرار ط ی،ی ب انسانی
فرابان ب گوناگونی رب رب کرده اسهههت (سهههاتنآ)101 :1490ب گزارش انک جهانی در
خیهو

«توس ،پایدار در جهان در ضال تحول»آ باا،یت ای میهااض نواضی شهری را

ا دهوان «جلوه ای امید ب شه،ل ای اخطار» م،رفی کهد؛ زیرا نواضی شههری ( ا اسی اده
از فرف جویی ای ناشی از تجمع ب تراکم ب از طریح زاران کارکرد ازار ای شهری)آ
ام انار رفا ی ب فرفههت ای فرابانی افراد رای توسهه ،دارایی ا ب افزایش ازد ی
نیربی کههارآ فرا م می برنههد ( ههانههک جهههانیآ)449 :1414ب ر این اسهههاس ه بیژه در
______________________________________________________
1 - Ulrich Beck
2- boon and a bane
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ک هههور های درضهالتوسههه،ه آ مردم ه امید زندگی هیر را ی کلانشههههر ای پرربنح
میشههوند؛ اما نا را ری در در مد ب ثربرآ چ ین شهههر ا ب چ در دربن شهههر اآ ن تهها
کاسهی نمیشودآ ل

ربندی رب افزایش داردب مسا ف ب سیب ای اجیمادی در ضال

گسههیرشاندآ کی یت محیطزیسههت را ی

ه ودی نداردآ در سههیاری از موارد در ضال

افهت وده ب ض هاوهت از مها ع ضیاتی جدی گرفی نمیشهههود ( ال ب فای رآ)30 :1411ب
گزارش سال  « 0111رنام س ونیماه ای انسانی ملف میحد» در خیو

ایمهی ب امهیت

شهری نیز توج خود را ر امهیت انسانی میمرکز کرده استب دلایف ات اذ این ربی رد از
نماه گزارش پیشگ ی آ شرح زیر است:
 تمرکز امهیت انسهههانی ر ربی افراد اسهههت ب ن دبلت اآ دلیف باا،یت ای
پیچیهده جوامع امربزیآ دبلهت ها ه تهههایی اهادر ه تهأمین امهیهت م جان
شهربندان خود نیسیهد؛
 گذار از ضقوق دبلت ضقوق افراد در امهیت انسههانیآ نقش م ان ا در تأمین
ضقوق فردی ب نیز تأمین نیاز ای گوناگون امهییی افراد را رجسی کرده است؛
 شههاخت ب تقویت ضقوق افراد نقط دط ی است ک نقش ب پاس مویی دبلت

را مواردی فراتر از امهیت خود دبلت سط مید د؛
 امهیت انسههانی موجب شهههاخت ب هرهگیری از دامه گسههیردهای از راهضف ای
مردم محور رای مقا ل ا م اطرارآ تهدیدار ب ریسک ا میشود؛
 امهیت انسهههانیآ دامه امهیت را فراتر از مرز ای زندگی افراد ب اجیمادار رده
ب ن را مقیاس جهانی میک اند (یو اِن ه ییارآ .)1-1 :0119
شه ف ( )0ک یانمر مدل م هومی نقش شهری شدن در افزایش م اطرار ط ی،ی ب
انسههانی اسههتب رشههد ان جاری جم،یت ب شهههری شههدن شههیا ان بیژه در ک ههور ای
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درضالتوسهه ،آ سههیاری از مسهها فآ تهدید ا ب م اطرار محیطی (مسهها فآ تهدید ا ب
م اطرار ناشهههی از فرایهد ای محیط ط ی،یآ میههههوع ب اجیمادی) را م،طوف افرادآ
خانواده اآ اجیمادار محلیآ شههر اآ مهاطح شههری ب کلانشههری کرده اسهت (شههاب ب
م ارانآ )5 :0119ب این م اطرار ک اغلب ری

در ساخیار ای ط ی،ی هه اکولووی ی

( مچون سیفآ زلزل آ لودگی واآ اپیدمی ا ب ببب)آ اجیمادی ه ااییادی ( مچون تورمآ
ی اریآ فقر بببب)آ کال دی ههههه فضههایی (فرسههودگی افت ب ناایمن ودن سههاخیمان ا ب
زیرسهههاخهت های ضمهفبنقهف) بببب دارنهد (کرمیآ)039 :1495آ دلیف در متهیدگی
مهاسهه ار جوامع شهه

ای دیههر ضا،ههر ب ت،املار فزایهده اجیمادی ههههه ااییههادی ب

زیسهههتمحیطی از مقیهاس ای محلی تا جهانآ سهههردت تهدیداتی فراگیر ب جهانی
ت هدیهف شهههونهد (شهههاب ب م هاران1آ )5 :0119؛ هها راین ن ود امهیت انسهههانی ضیی در
مقیهاس های محلیآ مم ن اسهههت در نههایت تهدیدی دلی امهیت ملی ب ضیی جهانی
مهجر شههودب ازاینربسههت ک ه ود امهیت انسههانی در کانون ای شهههری ب کلانشهههری
،ربری ب ضیاتی تلقی میشودب

______________________________________________________
1 - Rajib Shaw, Hari Srinivas, and Anshu Sharma
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شکل  :2نقش شهری شدن شتابان در افزایش مخاطرات و کاهش امنیت انسانی

حکمروایی کلانشهری و امنیت انسانی
ض مربایی کلانشهههری1آ ش ه ف خافههی از نظام اداره شهههر اسههت ک فرایهد ای اداره
کلانشهههر ا را در رسههیدن توسهه ،پایدار شهههریآ رنام ریزیآ دایتآ ما هس ب
کهیرل میکهد (اُب ایبسهیبدی0آ )151 :0114ب سیاری از فاضبنظرانآ ت رق سیاسی 4یا
فقدان انط اق المرب دمل ردی (مهطق کلانشههری) ا المرب سازمانی (ساخیار ض ومت
محلی یا مدیریت شههههری) را زرگترین چالش در اداره کلانشههههر ا ب مجمود ای
شههههری میدانههد (خهدمهار مهدیریهت ایرانیانآ 1415الف)11 :؛ زیرا ت ت
مسههئولیت ا ین ازیمران گوناگون ب غالب شههدن نماه

شهههدن

ههی سههازمان ای دخیف در

اداره شههرآ دلابه ر م وشهانی بوایفآ نا ما همی ب ت،ارض مهافع در درف مدیریت
شهههریآ شههدر از میزان ش ه افیت ب توانایی پاس ه مویی نیز میکا د (اُب ایبسههیبدیآ
)151 :0114ب ت رقگرایی ر چالش ا ب مسها ف ربی ای در نظام اداره شهر دامن میزندب
______________________________________________________
1 - Metropolitan Governance
)2 - The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
3 - Political Fragmentation

تاج الدین کرمي  /تبیین جایگاه حکمروایي یکپارچه کلانشهری از منظر امنیت انساني 99 /

چهالش ها ب مسههها هف ربیه ای اگرچه نهاملموس ب پهههانانهدآ امها مهمتر ب هیادیتر از
چالش ای محیوایی شهر (نظیر فقر شهریآ اس ان غیررسمیآ ناکار مدی زیرساخت اآ
کی یت پایین هداشت ب محیطزیست ب ببب) محسو میشوند ( ال ب فای رآ)37 :1411ب
ت رقگرایی سهیاسی هههه نهادی در نظام اداره کلانشهر ا ب مجمود ای شهری م جه
ههی ( م،های تضههاد مهافع ب نا ما همی سههازمان ای دربن مادر شهههر افههلی) ب م
جه فضهایی ( م،های تضاد مهافع ب نا ما همی در ین س ونیماه ای پیرامون) داردب از
ت،دد باضد ای سهههیاسهههی هههههه مدیرییی مسهههیقف در دربن یک مهطق کلانشههههری ب
مجموده های شههههریآ ها دهوان « ال انیزهشهههدن شههههری» یاد میشهههودب این باضد ا
درضالیک در المرب دمل ردی فهههاضب ادرر ب اخییارند ب ربی مهافع خود اشهههراف
کامف دارندآ اما در را ر مسهها لی ک در خارج از المرب جغرافیایی ن ا ری ه دارند ب یا
از نهاضیه المرب ن ا دیمر المرب ا را تهدید میکهدآ ن اخییاری دارند ب ن مسهههئولییی
میپذیرند ( ر پور ب اسهدیآ)115 :1411ب دربااع ش فگیری مجمود ای شهری در
اطراف کلانشههر ا تضهاد ای فزایهدهای را ین شههر افهلیآ مهاطح شهههری ب ربسیایی
پیرامون ک از نظر اندازهآ توان سهیاسهیآ ااییادی ب سطح در مدی می ابراند را ایجاد
میکههد ( ال ب فای رآ)039 :1411ب
سه ب ت رق ب چهدپارگی موجب افزایش ناپایداری ا ب فزبنی مسها ف شهری (در
ا ،هاد زیسهههتمحیطیآ اجیمادی ب ااییهههادی)آ افزایش ناکار مدیآ کا ش شههه افیتآ
نهاتوانی در پاسههه مویی ب نیز کا ش ایمهی ب امهیتآ ربی رد ای ض مربایی خو ب
مهدیریهت ی هارچه شههههری مورد توج ارارگرفی اندب ض مربایی ی ارچ شههههریآ
مجمود ای از فرایهد اآ نهاد اآ سهازبکار ا ب ف،الیت ا در اداره شهههر محسو میشود
ک در سهطوح سهیاستگذاریآ تیمیمسازیآ تیمیمگیری ب اجرای تیمیمار اا ف
م هارکت ب ت،امف مدیران شههریآ ش خیهوفهیآ مردم ب سهازمان ای مدنی اسهت
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( یف1آ )4 :1997ب ض مربایی شههههری دربااع شهههامف م هههارکت ی سهههان ب را ر تمام
شهربندان در فرایهد اداره شهر استب ر اساس ش ف ()4آ ردایت افولی چون ش افیتآ
پاسه موییآ ددالت ب تسهابی افراد در را ر اانون س ب میشود ک فدای ضاد مردم
در زمان اخذ تیمیمار ب ت یید مها ع گوش رسد (یواِن ه ییارآ)7 :0119ب

شکل  :5اصول حکمروایی خوب شهری ( رنام س ونیماه ای انسانی سازمان ملف0آ)7 :0119

ض مربایی ی ارچ مهطق کلانشههههری از این باا،یت ری ههه گرفی ک باضد ای
سهیاسهی هههه اداری ب شهرداری ای مه رد ب مسیقف در درف مجمود ای شهریآ فااد
توانایی ب ورفیت لازم رای چیرگی ر مسها لی سیهد ک رخورد ا ن ا فراتر از مرز ا
ب اخییارار ر یک از ن باضد ا اسههت (خدمار مدیریت ایرانیانآ 1415الف)9 :ب در
درف مدیریت کلانشهر ا سمت توس ،پایدارآ دب ت ر اساسی زیر مطرحاند:
 ت ر ب ااهدامهار لههدمهدر :ر اسهههاس این ت ر اداره کلانشههههر ا اید در
راسههیای ض ظ مها ع ضیاتی محیطزیسههت رای نسههف ای یهده اشههدب این
م هوم که ن تهها امهیت انسهههانی نسهههف ضا،هههر مطرح اسهههتآ ل

ایسهههیی

______________________________________________________
1 - Jo Beall
2 - UN-HABITAT (2009) Working GroupB
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رنام ریزی نحوی اشهههد ک مهافع ب امهیت نسهههف ای یهده نیز مدنظر ارار
گیرد؛
 ت ر ب ااهدامهار ی هارچ  :ی ارچمی ت رار ب اادامار زیسهههتمحیطیآ
ااییههادی ب اجیمادی دهوان پای ای اسههاسههی توسهه ،پایدار ایسههیی مواره
مورد توجه ارار گیردب ر این اسهههاس رگون ربش اداره ر م های باضد ای
نها مها ههس ب می رق نه تههها راه ه توسههه ،پایدار نمی ردآ ل

مها ع ضیاتی

کهلههانشههههر هها را در م،رض م ههاطره جههدی ارار مید ههد (کههاومیههان ب
م ارانآ)570 :1490ب
شهههر ا دهوان نظامار اثرپذیر ب اثرگذار ب کانون ای افههلی مهاس ه ار اجیمادی ه
ااییههادی دنیای امربزآ شههدر ا ،اد امهییی در مقیاس ای محلی تا جهانی با سههی ب
ضسهاساندب ا دهایت ا میت تحقح امهیت انسانی در جوامع شهری شده امربزآ ارتقا ب
توسهه ،ن سههه یت ی ههیری ا فرایهد ای ب مأموریت ای مدیریت شهههری دارد؛ زیرا
امهیت انسههانی امهیت تکتک شهههربندان مر و میشههود ب مانطور ک در شهه ف
شههماره  3دیده میشههودآ مدیریت شهههری نزدیکترین لای ض ومیی مردم اسههت ب
میتواند ی ههیرین نقش را در ه ود امهیت انسههانی شهههربندان ای ا کهد؛ ها راین ارتقا ،د
نهادی توسهه ،شهههری ب گذار ض مربایی خو ب پایدارآ میتواند زمیه سههاز تحقح
م،یهار های امهیهت انسهههانی («ر هایی از ترسآ ر هایی از نیهازمههدی ها ب رخورداری از
ام انار زندگیآ رخورداری از زادی ب کرامت انسانی»)آ اشدب
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شکل  :4جایگاه امنیت انسانی و حکمروایی کلانشهری در سطوح امنیت

مه ع :نمارنده

روش پژوهش
پژب ش ضا،ههر لحاه دفآ کار ردی ب لحاه ربشآ توفههی ی  -تحلیلی اسههتب
داده ای موردنیاز از طریح ربش ای اسههههادی ب کیا ان ای جمع بریشهههده اسهههتب
داده ای ماری مورداسهی اده نیزآ شهامف داده ای جم،ییی سههرشههماری ن وس ب مس ن
سهههال  1495ب ضسههها

های مهطقه ای  1493وده اسهههتب در تحلیهف داده هاآ دلابه ر

ربش ای توفههی ی هههههه ت سههیریآ از تحلیف ای مار فضههاییآ تحلیف فافهههل ب توا ع
م وشههانی اسههی اده شههده اسههتب جام ،ماری موردمطال ،نیز شههامف کلانشهههر ای ا
جم،یت الای یکمیلیون (شههامف تهرانآ م هههدآ افهه هانآ کرجآ شههیرازآ ت ریزآ ام ب
ا واز) ب مادر شهههر ای مهطق ای (شههامف کرمان ههاهآ اربمی آ رشههتآ زا دانآ مدانآ
کرمانآ یزدآ ارد یفآ هدرد اس ب ارا ) ب سه ونیماه ای انسانی بااع در پیرامون ن ا
وده اسهههتب از ربش ای میوسهههط فافهههل نزدیکترین مسهههای م یهی ر مدل فافهههل
االیدسهیآ تحلیف چهارگوش ب توا ع م وشهانی1آ نیز رای تحلیف فضایی داده ا ب تولید
اطلادار مورد نیاز تحقیح اسی اده شده استب
______________________________________________________
1 - Buffering and Overlay
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جدول  :2روابط تعیین الگوی فضایی توزیع
رابطه  :1رابطه استخراج الگو از طریق متوسط

رابطه  :2رابطه استخراج اضلاع

نزدیکترین همسایه

چهارگوش
نمره Z

نس ت میوسط مسایمی
فافل م ا دمورد
𝑂̅
𝐷
=
𝐸̅
𝐷
فافل مورد انیظار
𝑖𝑑 ∑𝑛𝑖=1
𝑛

= 𝑜̅
𝐷

 = nت،داد نقا

= 𝑁𝑁𝐴

0.5

= 𝑜̅
𝐷

𝐴√𝑛⁄
 =Aمساضت

𝐷 ̅𝑂 −
𝐸̅
𝐷
𝐸𝑆
0.26136

=𝑍
اندازه ،لع چهارگوش

= 𝐸𝑆

𝐴√𝑛2 ⁄
 =SEخطای

محدبده

𝑁= √2. 𝐴/

اسیاندارد

مه ع :لی ب بانس1آ 1411:93ب Esri(2004), ArcGIS®:9

یافتهها
جایگاه کلانشهرها از منظر جذب جمعیت و فعالیتهای اقتصادی
ر اسههاس جدبل ()4آ بسهه،ت تقری ی " 11کلانشهههر ب مادر شهههر مهطق ای ا جم،یت
الای  511زار ن ر «ک هور در ضدبد  4101/1کیلومیرمر ع وده ب سهم ن ا از بس،ت
ک ههور در ضدبد  1/11درفههد اسههت؛ اما یکسههوم ( 43درفههد) کف جم،یت ب 35/5
درفهههد از جم،یت شههههری ک هههور را در خود جای دادهاندب تراکم نسههه ی جم،یت در
شهههر ای مذکور ( ر اسههاس سههرشههماری  )1495در ضدبد  1911/7ن ر در کیلومیرمر ع
اسههتب این در ضالی اسههت ک ر اسههاس مار مان سههالآ رام تراکم جم،ییی در کف
ک ورآ  37ن ر در کیلومیرمر ع وده استب

______________________________________________________
1 - Lee, Jay, and David WS Wong
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جدول  :5ویژگیهای جمعیتی کلانشهرها و مادر شهرهای منطقهای با جمعیت بالای  355هزار
نفر کشور
نهههههر
جههم،یههت
کلانشهر ا

سههههههههال
1445

رتههه ههه

رتههه ههه
جم،ییی

جههمهه،ههیههت

جم،ییی

سهههههال

سال 1495

در سال
95

1445

مسههههههاضهههت
تهههقهههریههه هههی
(کیلومیرمر ع)

درفههههههد

تهههراکهههم

افهههزایهههش

نسههههه ههی

جم،یت

جم،یههت

سال پای

()95

رشهههههد
سهههالان
جم،یت
دبره
 45تههها
95

تهران

1510110

1

1794117

1

714/4

513/9

13113/3

0/97

م هد

031919

3

4111113

0

451/5

1031/0

1541/9

3/09

اف هان

053111

4

1971071

4

071/7

111/1

1401/5

4/37

کرج

13507

11

1590390

3

105/1

11974/15

10109/1

1/13

شیراز

111759

1

1575510

7

011

911/3

1013/7

4/17

ت ریز

019997

0

1551794

5

039/9

541/5

7041/4

0/13

97399

10

1011151

1

101/0

1033/1

9331/1

3/09

ا واز

101191

9

1113111

1

193/9

917/5

7111/1

4/19

کرمان اه

105349

1

937751

9

14/1

153/1

11415/1

4/34

اربمی

71715

14

147003

11

15/1

1119/1

1514/3

3/17

رشت

119391

11

719995

11

110/3

701/1

7731/7

4/19

زا دان

11395

59

511141

10

51/1

4459/3

9919/1

7/14

مدان

99919

11

553317

14

70/0

553/9

1913/9

0/91

کرمان

70151

11

541111

13

100/0

175/1

3311/4

4/77

یزد

74511

15

509714

15

111

143/1

0930/7

4/71

ارد یف

75130

13

509413

17

51/5

115/0

9011/1

4/53

هدرد اس

11111

55

507731

11

59/4

0914/1

1115/7

5/10

ارا

51991

11

501933

11

70/9

114/1

1014/3

4/11

4411713

ببب

07911017

ببب

4101/1

193/1

1911/7

4/51

ام

جمع

اسهی راجشهده ر اسهاس نیای سهرشماری ای ن وس ب مس ن مرکز مار ایرانآ داده ای شهرداری کلانشهر ا ب
گزارش ای طرح ای توس ،شهری
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ر اسهاس نیای تحلیف مار فضاییآ نر میوسط نزدیکترین فافل رای کانون ای
شهههری در ایران در ضدبد  1/19می اشههد ک یانمر بجود الموی فضههایی خوشه ای در
اسههیقرار شهههر ای ایران اسههتب شههوا د تحلیف پیشگ ی را میتوان در اسههیقرار دمده
شههههر ای ایران در نیم غر ی ب شهههمالی ک هههور (در دامه ای رشهههی کوه ای ال رز ب
زاگرس) دیدب مچهین ر اسهههاس تحلیف شههه
«سهطح کف ک هور در ش

سهههلولی م یهی ر رای چهارگوش اآ

سلولی  51در  51کیلومیری» پهه هدی شده استب ر اساس

م وشههانی نقا شهههری ب دسههی هدی نظریان از سههلسههل مراتب شهههری (نظریانآ:1497
)074آ از  117دار،ه سهلولی  014سهلول ک م،ادل  31درفههد سلول ا سیهدآ کلی
فااد جم،یت ( 10درفد) ب یا فااد جم،یت شهری ( 01درفد) می اشهدب سلول ایی ک
 11کلانشههر ب مادر شههر مهطق ای ا جم،یت الای  511زار ن ر در ن ا بااع شدهاند
تهها  07سهلول ( 4/7درفهد) از کف سهلول ای گسیره سرزمیهی را ت

یف مید هدب این

در ضالی اسهت ک این سلول ا در ضدبد  31درفد جم،یت شهری ب ربسیایی ایران را
در خود جایی دادهاندب این تحلیف اآ یانمر ن اسهههت ک

دلیف شهههرایط خا

سهههیر

ط ی،ی ب ااییهاد سهیاسهی توسه ،آ دمده جم،یت ک هور فورتی ناموزبن توزیع شده
اسههتب این توزیع ناموزبن دلیف خالی شههدن ش ایی از ک ههور ب بیژه مرز ا از
جم،یت ب تراکم شههدید جم،یت در شهههر ای زرگ ب کلانشهههر اآ میتواند پیامد ای
امهییی گوناگونی چ در سطح امهیت ملی ب چ در سطح امهیت انسانی داشی اشدب
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جدول  :4پهنهبندی شبکه سلولی (چهارگوش) بر محوریت سلسلهمراتب جمعیت شهری

ندی شبکه سلولی

گوش) بر محوریت

(خشکیها)

(سال )53

روستایی (سال

روستایی

)53

(سال )53

م،یت شهری

191

317991

05/1

1

1

1

1117143

1 /1

1117143

0 /4

(کیلومترمربع)

درصد

د جم،یت

15

177193

11/4

1

1

1

1

1

1

1

پهه ا

ت،داد

مساحت

جمعیت

تعداد

درصد

درصد
جمعیت

جمعیت

جمعیت

درصد

راتب جمعیت شهری

مساحت تقریبی

جمعیت شهری

جمعیت

جمعیت شهری و

سیار کوچک

ت  5زار ن ر ب

153

411119

04/5

1110744

444

4 /0

3405111

01/1

7011793

1 /1

کمیر

ی کوچک ا

 5تا  05زار ن ر

10

111311

11/7

1015110

117

0 /1

0111134

11/1

4011150

3 /1

ی کوچک ا

 05تا  51زار

73

135979

9 /1

4075119

190

5 /5

0541110

10/4

5157111

1 /0

نر

میانی کوچک

ت  51تا 111

53

107110

1 /1

5313770

111

9 /0

0191594

14/7

1015055

11/4

زار ن ر

میانی ا جم،یت

 051زار ن ر

54

141154

1 /1

1015545
1

051

01/7

4107709

11/7

1591191
9

01/1

زرگ ب مراکز

جم،یت  051تا

9

04101

1 /3

3511754

75

1 /7

1071171

7 /1

5119101

1 /4

 51زار
ای مهطق ای ا
 511زارتا 1

11

04577

1 /5

7735171

31

11/0

117309

3 /1

1370019

9 /3

لیون ن ر

ر ای مهطق ای

کمیلیون ن ر

7

15715

1 /1

1119119
7

05

11/3

114153

4 /3

1171015
1

13/7
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انشهری تهران

ه کرج
جمع

1

0714

1 /0

117

1719755

111

1413350
1
3147051
7

05

00/0

1031

111

0 /1

317573
0153101

111

4

1457119
1
1974391
4

11/1
111

ررسهههی را طه تولیهد ارزشافزبده در رده کلی رشهههیه ف،هالیهت ااییهههادی ب نر
شههههرن هههیهیآ یانمر با سهههیمی شهههدید ف،الیت ای ش ای فهههه،تآ امور زیر هاییآ
خدمار مالی ب کسببکار ب خدمار دمومی ا دامف شهرن یهی استب
جدول  :3ضرایب همبستگی بین سهم ارزشافزوده و سهم جمعیت شهری استانهای کشور
کشاورزی و

رده کلی رشته فعالیت

ماهیگیری

،ریب𝑅 2

1/03

معدن

صنعت

1/113

1/17

امور

خدمات مالی و

زیربنایی

کسبوکار

1/97

1/93

خدمات عمومی

1/97

مه ع :کرمیآ30 :1490

مچهین ررسهی ضسا

ای مهطق ای در سال 1493آ یانمر ن است ک اسیان ایی

ک کلانشهههر ای افههلی ک ههور در ن ا بااع شههدهاند سهههم زیادی از تولید ناخالد
داخلی ب تولید ارزش افزبده ک هور را دارندب چهانچ ر اسهاس مار مهی ره مرکز مارآ
سههم

هت اسیان تهرانآ ال رزآ خراسان ر،ویآ ذر ایجان شرایآ امآ اف هانآ فارس

ب خوزسههیان از تولید ناخالد داخلی ا ب دبن اضیسهها سهههم ن ت ترتیب  59/01ب
 71/70درفههد اسههتب در این میان سهههم اسههیان تهران نسهه ت کف اسههیان ا در موارد
پیشگ ی

ترتیب  04/1ب  01درفهد اسهتب مچهین سهم

ت اسیان مورد اشاره در

تولید ارزشافزبده ف،الیت ای ااییادیآ  41/1درفد در ک ابرزی ب ما یمیریآ 10/5
درفهد در م،دنآ  71/0درفهد در فه،تآ  70/4درفد در امور زیر هاییآ  11/4درفد
در خدمار مالی ب کسههببکار ب  70/1درفههد در امور ب خدمار دمومی اسههتب سهههم
اسههیان تهران نسهه ت کف اسههیان ا نیز در موارد پیشگ ی

ترتیب 3/4آ 1/19آ 11/5آ
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01آ  43/4ب  41درفهههد اسهههت (مرکز مار ایرانآ)1491ب این اراام ن هههان مید د ک
کلانشهر ا ب بیژه تهران ش دمده جم،یت ب ااییاد را در خود جایی دادهاندب

شکل  :6نقشه پهنهبندی شبکه سلولی (چهارگوش) بر محوریت سلسلهمراتب جمعیت شهری

مه ع :نمارنده

تحلیل تفرقگرایی در اداره شهرها و کلانشهرها
در سههاخیار سههیاسههی سههیط ب میمرکز ایرانآ ض ومت ای محلی ادرر چهدانی ندارندب
ه دلهابه مین ض ومت محلی ،ههه،یفآ سهههاخیاری نامهسهههجم داردب جدبل 7آ یانمر
دبگانمی در ساخیار ض ومت محلی (دبلیی ب مهی ب) در ایران استب
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جدول  :6ویژگیهای عمده نظام محلی و دولتی اداره امور شهر
نوع دستهبندی

مهمترین خصوصیات

نهظههام دبلهیهی اداره امور دمودی ودن سهههاخیهار ب ربا ط اهدررآ ت ،یت از نظام سهههلسهههل مرات یآ غیر مهی ب
( اسیثهای ر یاجمهور)آ اسیقلال اند آ دمل رد تک ،دی ب یب
محلی
افقی ودن سهههاخیههار ب ربا ط اههدررآ غیردبلیی ودنآ مهی ههب ودنآ رخورداری از
نهظههام مهحهلی اداره امور
اسیقلال نس یآ رخوردار ودن از رسمیت اانونیآ دمل رد چهد ی ب ارت ا یباسط
محلی (شهرداری -شورا)
ا مردم
مه ع :خدمار مدیریت ایرانیانآ10 : 1415

ر اسهاس مهدرجار جدبل 7آ «نظام محلی اداره امور محلی (شهههرداری -شورا)»
دلیف افقی ودن در سههاخیار ب ربا ط ادررآ غیردبلیی ودنآ مهی ب ودنآ رخورداری
از اسهیقلال نس یآ رخورداری از رسمیت اانونیآ دمل رد چهد

ی ب ارت ا

ا مردم از پیانسهیف ی هیری رای دسهییا ی شاخد ای ض مربایی مطلو

یباسط
رخوردار

اسهت؛ زیرا شههرداری ا ب شهورا اآ نزدیکترین لای اجرایی سهیهد ک دبن باسط ا
مردم در ارت ا اند ب ربز ربز ر دامه انیظارار از ن اآ بیژه در کلانشهههر ا افزبده
میشههودب ر این اسههاس ب ا دهایت شهههری شههدن جام ،ایران ب وهور کلانشهههر ا در
سهازمان فضهایی ک ور در د

ای اخیرآ نیاز باگذاری تیدی ای ی یر مدیریت

شههری ی یر شده استب این مو،وع از زمان تیویب اانون رنام سوم توس ،اجیمادی
ههههه ااییههادی ک ههور مورد توج ارار گرفت (ماده  147ب  )141ب در اوانین رنام ای
توسهه، ،دی نیز اشهه ال گوناگون ت رار شههده اسههت؛ اما دلیف ددم تحقح اوانین
مورداشهارهآ ارتقاغ جایماه مدیریت شههری در نظام سهیاسی هههه مدیرییی ک ور ب تحقح
مدیریت ی ارچ شهههری کماکان دهوان ی ی از مطال ار شهههرداری ا ب شهههورا ای
اسلامی شهر از دبلت مطرح است (خدمار مدیریت ایرانیانآ)13 : 1415ب
مدیریت کلانشهههر ا در ایران دلابه ر تهس ودن دامه اخییارارآ از ن ود انسههجام ب
ت رق گرایی سههیاسههی هههههه اداری م رن می ردب ال ی ها ر بزن کارکردی ب شهههرایط
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جغرافیاییآ ر یک از کلانشهههر ای ک ههور گون ای خا

از توسهه ،فضههایی را تجر

کردهاند ب رغم ت هها زیادآ ت ابر ایی اسههاسههی م دارند؛ اما نچ مسههلم اسههتآ
ت رقگرایی سهیاسهی هههه مدیرییی در کلانشههر ای ک هور را میتوان در دب ،د

ی

(تضاد مهافع ب نا ما همی ای دربن کلانشهری) ب فضایی هههه دمل ردی (تضاد مهافع ب
نا ما همی ای باضد ای سهیاسهی هههه اداری مسیقف دربن مجمود شهری) پی گرفتب
تحلیف ب،ههه،یت کلانشههههر ب مجمود شههههری تهران کمک خو ی فهم ت رقگرایی
مورد حث میکهدب باا،یت ن است ک رشد فزایهده تهران ب شهر ای پیرامون موج ار
وهور یک مهطق کلانشههری فرا م کرده اسهت؛ اما ن تهها وهور این مهطق کلانشهری
رسهمیت شههاخی ن هدهآ ل

ا سهردت

یدن ر ایجاد باضد ای نووهور سیاسی ه

اداری (ت ه یف اسیان ال رز ب افزایش چهدپارگی شهری مثف جدایی فردیا از کرج) ر
شدر ت رقگرایی در درف این مهطق شهری م افزبده شده استب گذشی از این خود
مهدیریههت شههههری در دربن تهران نیز هها ت،ههدد مراکز تیهههمیم رب ربسهههتب ه دلیههف
نقش فریهی تهران در مقیهاس هایآ محلیآ مهطق ایآ ملی ب فراملیآ نهاد ای گوناگونی
طور مسهیقیم ب غیرمسیقیم در اداره این شهر دخیفاندب در جدبل 1آ نهاد ا ب که مران
مدثر ر مدیریت شهههری تهران ر اسههاس ضیط مسههئولیتآ ا داف ب ما یت ن ا په
دسههی نهاد ای ض ومیی ههههه دبلییآ نهاد ای ض ومیی ههههه دمومیآ نهاد ای غیردبلییآ
نهاد ای ش خیوفی ب نهاد ای ینالمللی دسی هدیشدهاندب
جدول  :7نهادهای مؤثر در نظام اداره و مدیریت کلانشهرها نمونه تهران

نهاد افلی
نهههههههاد هههای
ضهه ههومههیههی-
دبلیی

اسامی نهاد ب سازمان ای مرت ط
مجلا شهورای اسلامیآ یئتبزیرانآ بزارر ک ور ب اسیانداریآ بزارر راه ب شهرسازیآ شورای
دالی شههرسهازی ب م،ماریآ سهازمان ملی زمین ب مسه نآ شهرکت دمران شهر ای جدیدآ سازمان
دمران ب هسههازی شهههریآ سههازمان مس ه ن ب شهههرسههازی اسههیان تهرانآ بزارر فهههایع ب شههرکت
شههر

ای فه،یی ایرانآ بزارر جهاد ک ابرزیآ م،ابنت ض اوت از محیطزیست ر یاجمهور
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ب سههازمان ای مر وط آ م،ابنت رنام ریزی ب نظارر را ردی ر یاجمهورآ م،ابنت شههورای دالی
اداریآ شهورای دالی اداریآ شورای ااییادآ بزارر ارشاد اسلامیآ سازمان ت لیغار اسلامیآ سازمان
میراث فر همی ب گردشمریآ نیربی انیظامی جمهوری اسلامیآ سازمان ث تاسهاد ب املا آ سازمان
ابااف ب امور خیری آ شهرکت رق مهطق ای تهرانآ شرکت

مهطق ای تهرانآ شورای رنام ریزی

ب توسه ،اسهیان تهرانآ هیاد مسه ن انقلا اسلامیآ شرکت ملی گاز مهطق تهرانآ شرکت م ا رار
مهطق تهرانآ شههرکت پالای ههماه تهرانآ سههازمان ازرسههی کف ک ههورآ دیوان ددالت اداریآ مجمع
ت ه ید میههلحت نظامآ شههورای دالی انقلا فر همیآ بزارر هداشههتآ درمان ب دلوم پزشه یآ
سهههازمان هزیسهههییآ سهههازمان تأمین اجیمادیآ بزارر موزشبپربرشآ بزارر دلومآ تحقیقار ب
فهابری ب دان ماه ای دبلییآ انک ای دبلیی ب ببب
نهههههههاد هههای شههرداری تهران ب شههرداری ا ب د یاری ای ضریم ب مجمود شههری تهرانآ شورای اسلامی شهر
ضهه ههومههیههی -تهرانآ شهورا ای اسهلامی شههر ا ضریم مجمود شهری تهرانآ شورای اسلامی اسیان تهرانآ شورای
دمومی
سهههازمههان ههای
غیردبلیی

شهرسیان ای اسیان تهرانآ شورای دالی اسیان ا ب ببب
مجمع ربزنام نمارانآ سههازمان ای غیردبلیی ف،ال در محدبده تهران ب مجمود شهههری نآ جام،
مههدسهان م هابرآ مجمع امور فهه ی تهرانآ اضزا سهیاسهیآ سازمان نظاممههدسی ساخیمان اسیان
تهرانآ انجمن فه ی مههدسان م ابر م،مار ب شهر سازآ می ییان ب پژب مران مسیقف بببب
پیمان ارانآ شرکت ا ب سازمان ای خدماتی ش خیوفیآ مههدسان م ابر تهی کههده طرح ای

نههاد ای ش توسهه ،شهههریآ کارخان ا ب کارگاه ای ش خیههوفههیآ باضد ای تجاری ش خیههوفههیآ
خیوفی

هماه ای م،املاتی ب املا آ دفاتر خیهوفهی ث ت املا آ شهرکت ای خیوفی یم آ انک ای
خیوفیآ شرکت ای سرمای گذاریآ دان ماه ا ب مدسسار موزش دالی ش خیوفی ب ببب

نهههههههاد هههای دفهاتر نمایهدگی ب سههه اررخان ای خارجی ب نهاد ای ینالمللی نظیر سهههازمان ملف میحدآ انک
ینالمللی

جهانیآ UNDPآ یونس وآ شرکت ای فراملییی بببب
مه ع :خدمار مدیریت ایرانیانآ79-11 : 1415

جهدبل  1ب شههه هف 1آ نیهای

م وشهههانی نق ههه نقها ربسهههیایی ب شههههری را ر

چههارگوش هایی در شههه،هاع  51کیلومیری از  11کلهانشههههر ب مهادر شههههر مهطقه ای
ترسیمشدهاندآ ن ان مید هدب
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جدول  :8توزیع جمعیت کلانشهرها بر اساس پهنههای شبکه سلولی بافاصله  31کیلومتری
از نقاط کلانشهری

یش

سلولی ر اساس

م،یت کلانشهر ا

جم،یت شهری
ت،داد
کلانشهر

جم،یت

ت،داد
شهر

جم،یت شهری ب ربسیایی

سهم از جم،یت
شهری ک ور

جم،یت

سهم از جم،یت
ربسیایی ک ور

محوریت مادر شههههر ای
هها جم،یههت  511زارتهها
نر

9

7141044

111

13/3

9143719

11/4

محوریت کلانشههههر ای ا
یر از یکمیلیون ن ر

1

13434011

111

41/4

17731114

01/9

شهری تهران ه کرج

0

13917990

50

41/5

15119433

19/9

11

47111397

011

17/0

31555117

50

مه ع :نمارنده

ر اسهههاس مههدرجار جدبل 1آ پهه ای سهههلولی ا محوریت کلانشههههر ا ب مادر
شههر ای مهطق ای  50درفهد جم،یت کف ب  17/0درفهد جم،یت شهری ک ور را در
خود جایی داده اسهههتب دلابه در این پهه ا  011باضد شههههری بجود دارد ب سههههم
میوسهههط ر شههههر از این رام  17کانون شههههری اسهههتب ال ی این رام چهانچ مرز ایآ
فرمانداری اآ

هههداری ا ب د یاری ا نیز در این اراام لحاه شهههودآ ت،داد باضد ای

اداری سهیاسهی مسهیقف در این پهه ا سهیار زیاد میشهودب ا دهایت ایه

در ک ور

باضد سههیاسههی ههههه مدیرییی ا دهوان مهطق کلانشهههری یا مجمود شهههریآ دملان این
باضد ای دمدتان مسهیقف یا نیم مسهیقف دلیف تضاد مهافع ب ن ود نظام ما هسکههده ب
ی ارچ ساز مسئولیت یا اخییار لازم رای مواج ا مسا ف فراتر از المرب خود را ندارندب
این ربند ناپایدار اداره را میتوان میهههداای از ت رقگرایی ههههههه سهههیاسهههی مدیرییی ب
ال انیزهشدن مدیریت مهاطح کلانشهری ب مجمود ای شهری دانستب
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شکل  :7نقشه پهنهبندی جمعیت کلانشهرها بر اساس شبکه سلولی با شعاع  31کیلومتری از
نقاط کلانشهری

مه ع :نمارنده

بحث و نتیجهگیری
چرخش گ یمهانی امهیهت ملی دبلتمحور امهیت انسهههانمحورآ امهیت انسهههانی را در
کانون توج ارار داده ب شهههری شههدنآ ان اشههت سههرمای ب تراکم جم،یت در شهههر ا ب
کلانشهههر اآ ن را مسههئل ای شهههری ت دیف کرده اسههتب ر اسههاس یافی ای تحقیح
ضا،هرآ در ضدبد  17درفهد از جم،یت شههری ب ربسهیایی ک ور در « 11کلانشهر ب
مهادر شههههر مهطقه ای ها جم،یهت هالای  511زار ن ر ب نواضی پیرامون» ن ا زندگی
میکههدب دلابه تراکم جم،ییی در شهههر ای موردمطال ،آ  193را ر تراکم جم،ییی کف
ک هور وده استب مچهین سهم اسیان ایی ک  1کلانشهر افلی ک ور (تهرانآ م هدآ
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افههه هانآ کرجآ شهههیرازآ ت ریزآ ام ب ا واز) در ن ا بااع شهههدهاندآ از تولید ناخالد
داخلی ا ب دبن اضیسهها سهههم ن تآ ترتیب  59/01ب  71/70درفههد اسههتب سهههم
اسهیان ای مذکور نیز در تولید ارزشافزبده رشهی ف،الیت ای ااییهادی م،دنآ فه،تآ
امور زیر ههاییآ خدمار مالی ب کسهههببکار ب خدمار دمومی ترتیب 10/5آ 71/0آ
70/4آ  11/4ب  70/1درفهد اسهتب ر این اساس تهران ب کلانشهر ا س ب نقش رتر
در ان اشت سرمای ب توس ،ک ورآ ش ادظمی از جم،یت ب کانون ای کسببکار را
در م،رض م اطرار ط ی،ی ب انسانی گوناگونی ارار دادهاندب موارد پیشگ ی در انط اق
ا یافی ای پژب شگرانی چون « ولهز ()0111آ اکییوده ()0110آ میسرا ب شاب (»)0113
م هی ر نقش شهههری شههدن ب رشههد کلان ا ر امهیت انسههانی اسههتب این پژب شگرانآ
رنام ریزی رای ه ود امهیت انسهانی را مثا مسئل ای شهری رای نیف ب توس ،پایدار
شهری ضیاتی میدانهدب
مچهین یافی ای تحقیح ضا،هر ن هان دادآ اداره کلانشههر ا ب مجمود ای شهری
ک ههورآ دچار چالش ب مسههئل ت رقگرایی

ههی ( م،های تضههاد مهافع ب نا ما همی

سازمان ای دربن مادر شهر افلی) ب ت رقگرایی فضایی هههه دمل ردی ( م،های تضاد
مهافع ب نا ما همی در ین سه ونیماه ای پیرامون) استب این بیژگی ناپایدار مانطور
ک ر پورآ اسهههدی ( )1411ب کاومیان ( )1490گ ی اندآ تیهههویرگر ال انیزه شهههدن
شههههری ب از مگسهههی یمی نهادی در المرب کارکردی ههههههه فضهههایی کلانشههههر ا ب
مجمود ای شههههری اسهههتب در ب،ههه،یت کار مدی ب توان نظام اداره کلانشههههر ا ب
مجمود ای سهه ونیما ی پیرامونی ن ا رای مدیریت چالش ا ب مسهها ف فرا المربی
کاسی شده استب درنییج آ مدیریت شهری از تأمین نیاز ا ب خدمار رفا ی ه زیرساخیی
میههاسهههب نهاکهام مهانهده ب ر فرابانی ب گوناگونی م اطرار ط ی،ی ب انسهههانی ب دامه
سهههیبپذیری شههههربندان ب زاران کسهههببکار بااع در کلانشههههر ا ب مجمود ای
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شههری پیرامون ن اآ افزبده میشهودب ادام این ب،ه،یت ناپایدارآ تا
شهربندان در مقا ل ا شو

بری شهری ب

ای ناشی از باوع م اطرار ب دگرگونی ای ساخیار ای

اجیمادی هههههه اکولووی ی را شهههدر کا ش داده اسهههت؛ ها راین مانطور ک ولهز
()0111آ اکییوده ( )0110ب شههاب ( )0113تأکید کردهاندآ رای ن

مدیریت شهههری

یواند در ه ود امهیت انسهانی در شههر ا موفح شهود اید تقویت ب توس ،نهادی خود
ردازدب میههداق توسهه ،نهادیآ مدیریت ی ارچ ب ض مربایی شهههری اسههت ک ا ،اد
ن توسهط کاومیان ()1493آ ر پور ب اسهدی ( )1411ب رنام س ونیماه ای انسانی
سههازمان ملف ()0119آ ربشههن شههده اسههتب ا دهایت

نچ گ ی شههد ب نظر م،طوف

ودن امهیت انسهانی امهیت مردم ب نقش مهحیهر فرد شهرداری ا ب شورا ای اسلامی
شهههر ا مثا نزدیکترین لای ض ومیی مردم در ه ود ب ارتقا امهیت انسههانیآ مهطح
ض م میکههدآ جهایمهاه مهدیریهت شههههری ک هههور از طریح ادطهای اخییارار ب ایجاد
ی ارچمی در ساخیار نهادی شهر ا ب بیژه کلانشهر اآ تقویت شودب
سه ن خر ایه آ اسیقرار ض مربایی خو ب ی ارچ شهریآ دلابه ر ن

زمیه

ما همی ب انسجام اجیمادی ه فضایی را در شهر ا ب بیژه کلانشهر ا فرا م می بردآ
ا می ی کردن اداره شهر ر افول «پایداریآ تمرکزگراییآ ددالت ب را ریآ هرهبریآ
ش ه افیت ب پاس ه موییآ ت،امف ب م ههارکت مدنی ب ایمهی ب امهیت»آ گامی اسههاسههی در
راسهیای توسه ،نهادی شههر محسهو میشهودب این توسه ،نهادی نو خود زمیه ساز
ارتقا ا ،اد اسهاسهی امهیت انسهانی (شهامف امهیت سهیاسهیآ ااییادیآ غذاییآ هداشت ب
سهههلامتآ زیسهههتمحیطیآ کارآ اطلادارآ ارت اطارآ گرب ی ب فردی) خوا د شهههدب ا
دهایت

نچ گ ی شهد ب نظر ایه

مو،وع امهیت انسانی در شهر ا ب کلانشهر ای

ک هههور کمیر موردتوج ب تحقیح وده پی هههههاد میشهههودآ تحقیقار ی هههیر ب ا مقیاس
زرگترآ در سههطوح محل ایآ شهههری ب کلانشهههری در این مو،ههوع انجام شههودب امید
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اسهت ک نیای

ن تحقیقارآ موج ار نقش فریهی مدثر سهیاستگذارانآ رنام ریزان ب

مدیرانِ محلی تا ملی را در ارتقا امهیت انسانی فرا م نمایدب
سپاسگزاری
ر خود لههازم میدانم از خههانم دکیر ر هها

چمیهیآ دانش موخیه رشهههی ه جغرافیهها ب

رنام ریزی شهههری رای م اری در ترسههیم نق ه ا ب مچهین از م ههورر ای ارزنده
اای دکیر ضمید مسههیجا ی سههر همی دانش موخی رشههی جغرافیای سههیاسههیآ ت ه ر ب
ادردانی کهمب
منابع
-

هانک جهانیب ()1414ب گزارش جهانی توسههه :0114 ،توسههه ،پایدار در جهان در ضال
تحولآ نههاد ای انیقالیآ رشهههد ب کی یت زندگیب ترجم دلی ض ی ی ب نسهههرین ا ادیب
تهران :انی ارار سازمان مدیریت ب رنام ریزی ک ورب

-

ر پورآ نافههر؛ اسههدیآ ایرجب ()1411ب مدیریت ب ض مربایی شهههریب دان ههماه هرآ
تهرانب

-

یس زادهآ ا را یم؛ اف ههاریآ مریمب ()1491ب تغییرار

ب وایی از امهیت ینالمللی تا

امهیت انسهههانی در ضقوق ینالملفب مجل تحقیقار ضقوایآ 034- 011 :)111( 13ب اا ف
ازیا ی ازhttp://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56744.html :

-

تاج شآ شههر انوب ()1491ب م هوم امهیت انسهانی ب ا ،اد سههیاسهتگذاران نب فیههلهام
مطهال،هار را ردی سهههیهاسهههتگهذاری دمومیآ 413-471 :)01( 1ب اها ف ازیا ی از:
http://sspp.iranjournals.ir/article_33912.html

-

خهدمهار مهدیریهت ایرانیهان ( 1415الف)ب طرح مطهال،هاتی ازنمری اسهههیراتژیک نظام
مدیریت اجرایی کلان شهر تهرانب جلد ابلب

-

خدمار مدیریت ایرانیان () 1415ب طرح مطال،اتی ازنمری اسههیراتژیک نظام مدیریت
اجرایی کلان شهر تهرانب جلد سومب
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-

خلیلیآ ر،ههها ()1414ب مطال،ار پای  :تحول تاری ی  -گ یمانی م هوم امهیتب فیهههلهام
مطال،ار را ردیآ 09-1 :)04( 1ب اا ف ازیا ی از:
http://www.quarterly.risstudies.org/article_1028.html

-

سههاتنآ فیلی( ()1490ب جام ،شهههاسههی محیطزیسههتب ترجم فههادق فههالحیآ تهران:
انی ارار سمتب

-

سهی یآ د دالمجید؛ خالقی نژادآ مریم؛ ر،هاییآ ضسهین ()1491ب نما ی سازهانماران
م هوم امهیت انسهههانیب فیهههلهام دانش را ردیآ 134 - 171 :)43( 9ب اا ف ازیا ی از:
http://smsnds.journals.sndu.ac.ir/article_487.html

-

شهه وییآ ضسههین؛ موسههی کاومیآ مهدی ()1497ب م انی جغرافیای شهههریب انی ههارار
دان ماه پیام نورآ چاپ د مب

-

زمانیآ سههید ااسههم؛ شههیران خراسههانیآ ر،هها ()1491ب نا ودسههازی از طریح نقض امهیت
انسههههانهیب مجل ه مطههال،ههار ضقوق تط یقیآ 011 - 119 :)1( 9ب اهها ههف ههازیهها ی از:
https://jcl.ut.ac.ir/article_67266.html

-

فادایانآ سید جلال ()1410ب در مدی ر امهیت ب ا ،اد ب گسیره نب مجل دانش انیظامیآ
15-53 :)17( 5ب اا ف ازیا ی از:
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/272984/

-

د هدیآ ز راآ ()1413ب ض ظ ضقوق شههههربندی ب افزایش امهیت انسهههانیب مجل رنام آ
(07-05 :)119ب اا ف ازیا ی از:
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/1046828/

-

دلی ورآ د اس ب م ارانب ()1497ب تحلیف امهیت انسانی-شهری در اسیان خراسان جهو ی
از مهظر و وپلیییک ا اسهی اده نرمافزار سههیسهیم اطلادار جغرافیایی) (GISب مجل کار رد
سهیسهیم اطلادار جغرافیایی ب سهجشازدبر در رنام ریزیآ 11-71 :)4( 1ب اا ف ازیا ی
ازhttp://ensani.ir/fa/article/388540/ :

-

دسههمریآ محمودب ()1411ب م هوم نوین امهیت در دیههر جهانیشههدنب مجل را ردآ 11
(191-111 :)03ب اا ف

-

ازیا ی ازhttp://ensani.ir/fa/article/128364/ :

ااسههمیآ محمددلیب ()1411ب نسهه ت امهیت انسههانی ب توسهه ،پایدارب فیههلهام مطال،ار
را ردیآ 501 - 533 :)4( 11ب اا ف

ازیا ی ازhttp://ensani.ir/fa/article/273110/:
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-

کاومیانآ غلامر،ههاب ()1417ب در مدی ر الموی ض مربایی شهههریب مجل جسههیار ای
شهرسازیآ 5-1 :)19( 7ب اا ف ازیا ی از:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/330574/

-

کاومیانآ غلامر،هها ب م ارانب ()1490ب مدیریت شهههری (جلد ابل :م انی ب ضوزه ا)ب
تهران :انی ارار تیساب

-

کرمیآ تهاجالهدینب ()1490ب تحلیهف فضهههایی تمرکزگرایی در ایران ها تهاکید ر جایماه
مجمود شهههری تهرانب ن ههری دانششهههر مرکز مطال،ار ب رنام ریزی شهههر تهرانآ 5
(45-5 :)001ب اا ف ازیا ی از:
http://rpc.tehran.ir/default.aspx?tabid=306&ArticleId=10421

-

کرمیآ تاجالدینب ()1495ب چالش ا ب مسها ف کلانشهر اب گزارش ر برد امهیت داخلی
جمهوری اسلامی ایرانآ مرکز مطال،ار را ردی ب موزش بزارر ک وآ م،ابنت امهییی
ب انیظامی بزارر ک ورب

-

کیهسآ گری؛ موریآ کریسهیوفرب ()1414ب ازاندی هی در امهیت انسهانیب ترجم مرتضی
هحهرانهیب مهجهل ه مهطههاله،ههار را ه هردیآ 111 - 115 :)07( 1ب اهها ههف ههازیهها ی از:
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/167125/

-

لیآ جی؛ بانههسآ دیویههدب ()1411ب تجزیه بتحلیههف مههاری هها Arcview GISب ترجمه
محمدر،ا ضسین نژاد ب فریدبن ادیمی دربس محل آ انی ارار دان ماه دلم ب فه،تب

-

مرکز مار ایرانب ()1491ب ضسا

ای مهطق ای 1491-1495ب اا ف ازیا ی از:

_https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9345/GDPR_REPORT
BY_timeseries_1390_1395.xlsx

-

نظریانآ افغرب ()1497ب پویایی نظام شهری ایرانب چاپ ش مآ تهران :انی ارار م ی رانب

-

نجار پور مجید؛ یزدان پهاهآ محمدب ()1491ب م هوم امهیت انسهههانی ب را ط ن ا امهیت
مههلههیب پههژب هههههههام ه انههدی هههه مهه،ههافههههرآ 04-1 :)1( 1ب اهها ههف ههازیهها ههی از:
http://ensani.ir/fa/article/406449/

-

الآ پییر؛ فای رآ ابلریخب ()1411ب یهده شهههری ارن یسههت ب ی مآ دسههیور کار جهانی
رای شهر ای ارن یسیمب ترجم اسمادیف فادای ب نا ید ف اییآ تهران :جام ،مههدسان
م ابر ایرانب
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اههههها هههههف
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