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  مدیریت شهري در شهرهاي میانی ایران

  

  16/02/1390 :مقاله رشیپذ خیتار          07/10/1389 :مقاله افتیدر خیتار
  

  چکیده
ریزان و کارشناسان امور شهري را به گسترش شهرها، طراحان، برنامه. پذیر نیستاداره یک شهر بدون مدیریت امکان

ارائه  توسعه مناطق شهري و تجزیه و تحلیل وجود گوناگون مدیریت شهري به منظورمطالعه بیشتر در ابعاد گوناگون 
ي ها یدگیچیپشهرهاي بزرگ از یک سو به نسبت جمعیت و تراکم شان داراي . است واداشتهراهکارهاي نوین 

از سوي دیگر شهرهاي کوچک و میانی نیز با معضالت و مشکالت و و اداره شهر هستند و خاصی در مدیریت 
با برنامه و هدفمند در جهت حل این مسائل اقدام نشود، در آینده گره مدیریت شهري ر اگ؛ لذا اندمواجهمسائلی 

 ریزاندر اغلب کشورهاي در حال توسعه گرایش برنامه. ي و محلی کورتر خواهد شدا منطقهکشور در سطح ملی و 
ي اخیر، منجر به اتخاذ ها دههروستایی در  -ی شهريدوگانگي و ا منطقهي ها ينابرابربه تمرکززدایی فضایی، کاهش 

                                                        
  Email: kdalir@tabrizu.ac.ir                                          .               ریزي شهري، دانشگاه تبریزاستاد گروه جغرافیا و برنامه -1
  . دانشجوي دوره دکتري جغرافیا، دانشگاه تهران -2
  Email: h.hosseini86@yahoo.com                   .   ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرندرشناس ارشد جغرافیا و برنامهاک -3

  37 ي شماره، دهمسال دواز
  159-181، صفحات 1391 بهار

  واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد   
 ییایجغراف يفضا یپژوهش -یعلم ي فصلنامه
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تقویت شهرهاي میانی و حمایت از  ؛این راهبردها نیتر مهمراهبردهاي شهرنشینی متفاوتی گردیده و یکی از 
پایدار شهري، ي و توسعه ا منطقهمیانی در توسعه در این مقاله سعی شده تا ضمن اشاره به نقش شهرهاي . آنهاست

تحلیل و مشکالت مربوط به آن در شهرهاي میانی تجزیه و اهمیت و ضرورت مبحث مدیریت شهري و مسائل 
  . گردد

  

  .مشارکت، شبکه شهري مدیریت شهري، شهرهاي میانی، :هاید واژهکل
  

  مقدمه
خدماتی، تقویت ي شهري، کاهش مشکالت اجتماعی، فرهنگی، ها سازمانکاستن از میزان نارضایتی شهروندان از 

ي شهري، اجراي عدالت ها طیمحزیبایی به و  شیو آساروحیه مشارکت شهروندان در امور شهر، بازگرداندن آرامش 
جوهره . همه در گرو مدیریت بهینه شهري استو گوناگون، همه د اجتماعی به نحو موثر و باز گرداندن امنیت به ابعا

احساس مسوولیت در پاسخگویی به نیازهاي حال و آینده جامعه و تحقق اهداف تعیین شده است   یریت شهريمد
شهرداري به ). 12:1379شابیرجیما ( گردد یمکه تنها در پرتو توازن و هماهنگی در تحوالت ساختاري جامعه محقق 

مشارکت سایر بازیگران عرصه شهر را بر جلب و عنوان هسته مرکز مدیریت شهري نقش هدایت، نظارت، راهبري 
مستند به تمام مفاهیم علمی و سوابق قریب . در نتیجه مدیریت شهر به عهده نهادي بنام شهرداري است. عهده دارد

موجب ) کشور، استان، شهر(گیري و مدیریت یک عرصه جغرافیایی به اتفاق شهرهاي جهان تعدد در تصمیم
اهم خواهد نمود، همانگونه که کشور توسط یک نهاد تحت عنوان دولت اداره و در هم ریختگی را فر اغتشاش

در غیر این صورت عدم انسجام و . شهر نیز باید توسط یک نهاد اداره گردد، آن هم شهرداري است. شود یم
تر در بیش. )152: 1375مزینی، ( گردد یمیکپارچگی در مدیریت شهر موجبات عدم توسعه یا توسعه ناموزون شهر 

کالبدي سرزمین با هدف توازن بخشیدن به  -ریزان به تمرکز زدایی قضاییکشورهاي در حال توسعه، توجه برنامه
روستایی به  -ي و دوگانگی شهريا منطقهي ها ينابرابرنظام سکونتگاهی، مهار رشد ناهنجار کالن شهرها، کاهش 

راهبردهاي موجود  نیتر مهمیکی از . شده استر منج ینیو شهرنشاتخاذ راهبردهاي متفاوتی در زمینه توزیع جمعیت 
از ایجاد اینگونه شهرها در شبکه شهري کشور است  تیو حما 4در این خصوص، توجه به تقویت شهرهاي میانی
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شبکه و میانی به ضعف گراییده و ي اخیر در کشور ایران نقش شهرهاي کوچک ها سالدر طی ). 14:1383امچکی، (
حسامیان و (شدن این شهرها از نظر اقتصادي، اجتماعی و فضایی شده است  تر فیضعي باعث ا رهیزنجشهري 

کالن شهرها تا حد و و توجهات به سمت شهرهاي بزرگ  ها استیسي اخیر بیشتر ها سالدر ). 15: 1377همکاران، 
مثال، با  به عنوان. Hansen, 1990:33)(زیادي بستگی به ساماندهی و حل مشکالت شهرهاي کوچک و میانی دارد 

از مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ جلوگیري کرد و  توان یمگسترش امکانات و خدمات در شهرهاي میانی 
  . براي این شهرها به وجود آورداقتصادي پویا 

   

   مسألهطرح 
عوامل موثر در مشکالت ناشی از شهرنشینی و شهرگرایی، کم توجهی به آثار ز ، یکی اي موجودها دگاهیدبر اساس 

ي اقتصادي در کشورهاست به طوري که عدم ارتباط منطقی بین توزیع و تخصیص سرمایه ها یمشفضایی خط 
ي ا ناخواستهفضا از یک طرف و توزیع منابع به صورت بخشی از سوي دیگر، آثار فضایی و با عامل مکان  ها يگذار

بین مناطق و گرایش به د ي درآمها ينابرابربه عدم تعادل در توزیع امکانات و  توان یمرا در پی داشته که از آن جمله 
ایفا  توانند یمدر این میان به دلیل اهمیت نقشی که شهرهاي میانی . تمرکز در یک یا چند نقطه محدود اشاره کرد
در کشور . اما یک خالء مطالعاتی در این زمینه وجود دارد. گردد یمکنند، ضرورت پژوهش پیرامون آن احساس 

به شهرهاي ) سومو ي اول ها برنامهبویژه (ر ي اخیها دههي توسعه در ها برنامهایران با وجود اهمیتی که در متن 
ل داده شده، توجه چندانی به شناخت ساز و کارهاي ظرفیت سازي و تقویت جایگاه این شهرها در ک) میانی(متوسط 

اهمیت دادن به نقش شهرهاي متوسط  رسد یمي موجود به نظر ها دگاهیدبر اساس . نظام شهري به عمل نیامده است
محیط ر مجدد منابع و درآمدها و همچنین کاهش فشار بدر تمرکززدایی، توزیع  در راهبردهاي توسعه، گام موثري
زیادي در این زمینه مطرح  سواالتاما ). 12: 1381زاده تیتکانلو، د محم( باشد یمزیست شهري در مناطق مرکزي 

  :است
مشکالت شهرهاي میانی چه عواملی و ي این شهرها کدام است؟ مسائل ها یژگیومفهوم شهر میانی چیست؟ 

در  در کشور ایران تحقیقات کافی ...و ؟ اند افتههستند؟ آیا این شهرها در نظام شبکه شهري به جایگاه خود دست ی
ي مورد ها نقشیکی از دالیل عدم موفقیت شهرهاي میانی در ایفاي  رود یماحتمال . این زمینه صورت نپذیرفته است

 دهد یمپژوهش نشان ن ي پایه در مورد جایگاه و اهمیت و نقش این شهرها باشد، ولی ایها فرضانتظار، مربوط به 
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تحقیقات و توسعه آنها محدود است و موثر بر پویایی رشد که شناخت ما از ماهیت عملکرد شهرهاي میانی و عوامل 
ي شهري بوده، و اثرات ها مجموعهو د ي رشها قطبآکادمیک غالباً متمرکز بر کالن شهرها، شهرهاي جهانی، 

  . بسط و انتقال توسعه به پیرامون مورد توجه قرار نگرفته استر کارکردي آنها ب
  

  هامواد و روش
در مطالعات بهره گرفته شده ز یها ن روشگرچه از سایر . انجام گرفته است »کمی، تحلیلی«این پژوهش با روش 

در این مقاله بعد از دست یابی به مبانی . مبنا اولویت داشته است به عنواناست، اما روش مذکور در مراحل پژوهش 
مسکن از سال و ري عمومی نفوس ي و آمارنامه جمعیتی سرشماا کتابخانهبا رجوع به اسناد و مدارك  ها دگاهیو د

سپس با بررسی . شهرهاي میانی مورد نیاز استخراج گردیدو ، آمار و اطالعات جمعیتی شهرهاي ایران 1385تا  1335
تحلیل قرار و ي مذکور، آمارهاي استخراج شده مورد تجزیه ها سالشهرهاي میانی در و جمعیت شهرهاي ایران 

  . گرفت تا وضعیت این نوع شهرها در شبکه شهري کشور مشخص گردد
  

  پیشینه تحقیق
د ي مورها نقشدر درون یک شبکه شهري متوازن،  توانند یمي مدافع شهرهاي میانی، این شهرها ها هینظربر اساس 

ي صاحب نظرانی که به ها دگاهیدبا بررسی و جمع بندي . ایفا کنند »توسعهو رشد ر اتالیزوک«ک انتظار را به عنوان ی
ي، تقدم ا منطقهي ها ينابرابردریافت که اکثر آنها ابتدا مسائل ناشی از  توان یم اند داشتهکارکرد شهرهاي میانی توجه 

توازن در باالخره عدم و روستایی، کاهش کیفیت زندگی در شهرهاي بزرگ  -و تسلط تک شهري، دوگانگی شهري
سپس با بیان دالیل شکست راهبردهاي مبتنی و  اند کردهرا مطرح  ها يگذارتوزیع فضایی امکانات و منابع و سرمایه 

ر ي رشد و تمرکز گرایی صنعتی، به دنبال توجیه نظري براي راهبردهاي شهرنشینی غیر متمرکز با تاکید بها قطببر 
ي مورد انتظار براي شهر میانی شامل موارد ها نقش، ها دگاهیدلی در این به طور ک. اند بودهحمایت از شهرهاي میانی 

ایجاد تحرك در اقتصاد جوامع روستایی و : گردد یممتعددي است که جهت رعایت اختصار فقط به چند مورد اشاره 
ري و ي، مقابله با مسائل نخست شها منطقهمناطق شهري پیرامون، کمک به برقراري توازن شهرنشینی در سطح 

ي ها مهاجرتي کردن ا پلهکاهش فشارهاي جمعیتی بر روي شهرهاي بزرگ، جذب بخشی از جمعیت مهاجر و 
دسترسی مردم  نیتأمامکانات شهري براي مناطق پیرامون، و شهري، در دسترس قرار دادن تسهیالت  -روستا

  ). 16: 1381محمد زاده تیتکانلو، (ي و مانند آن ا منطقهنقل ملی و و ي حمل ها شبکهي پیرامون به ها سکونتگاه
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  مفهوم مدیریت شهري 
ي بس طوالنی داشته و در گذر زمان، تحوالت عدیده ا سابقهشهر به عنوان مکانی براي سکونت در زندگی آدمیان، 

پذیرفته که کم و بیش در طول تاریخ به صورت مختلف تکرار  ریتأثاي را به خود دیده است و از عوامل و عناصري 
 دهیمنجر گردیی در سازمان و ساخت شهر ها یدگرگونفراهم آوردن شرایط خاص در مقاطع زمانی به . اند دهیگرد

تداوم و رشد و توسعه آن امر ضروري بوده و تجربیاتی را که  نیتأماست، در نتیجه شناخت شهر و تحوالتش جهت 
مرکز مطالعات برنامه ریزي (ی نادیده گرفت در اقدامات آت توان ینمطول تاریخ به بهایی گران حاصل آمده ر د

به معناي بررسی مشکالت برنامه ریزي، نظارت بر هماهنگی ر مدیریت مطلوب شه). 1:1372شهري وزارت کشور، 
و نیازهاي عمومی مردم است که قبل از تولد تا هنگام  ها طرحو اجراي  نیتأمي مختلف و چگونگی امکان ها بخش

دیگر مدیریت باید بر کلیه جهات اجرایی که افراد ساکن شهر با آن تماس  به عبارت. دمرگ با آن سرو کار دارن
هدف کالن ). 108:  1370رجاء، (نیازها بکوشد  نیتأمدارند و در جهت اجراي صحیح امور و دفع مشکالت و 

ي و پایداري زیست یی اقتصادکاراهمراه با عدالت اجتماعی، و مدیریت شهري، ایجاد محیطی قابل زندگی براي همه 
ي زمین و مسکن شهري، خدمات اجتماعی و زیر بناي توسعه ها محدودهمحیطی است و مدیریت شهري در 

  ). 68:1379صرافی، ( شود یماقتصادي و زیست محیطی به طور یکپارچه وارد 
  

  چالش مدیریت شهري
آورده است مانند  به وجودرشد سریع شهرها در کشورهاي در حال توسعه، مشکالت اجتماعی، اقتصادي، فیزیکی را 

زاغه و مسکن  به وجودآمدنفقر زیاد در شهر، مسکن نامناسب و خدمات اصلی شهر، بیگانگی شهروندان از هم، 
راه حل براي برخورد با این مساله وجود و د. تاس ...ونقل ناکافی و نبود امکانات شهري و غیرقانونی، سیستم حمل 

بهبود  -2  کاستن فشار جمعیتی در شهرها از طریق جلوگیري از مهاجرت به شهرها و کاهش زاد و ولد -1: دارد
در ابتدا الزم است بسیاري از باورهاي رایج، براي نسبت دادن مشکالت و ). 14:1381ثانی نژاد، (مدیریت شهري 

ي مهار ها برنامهشهري مورد بازنگري قرار گیرد، چون که  -ي روستاها مهاجرتري ایران به مسائل مدیریت شه
مهاجرت از روستا به شهر و تمرکززدایی جمعیت شهري موفق نبوده است و روز به روز بیشتر این درك حاصل 

ي مشکالت شهري تا حد زیادي به مدیریت کارآمد شهري ها افتکه رشد شهرها اجتناب ناپذیر است و رهی شود یم
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ي دولتی و غیر دولتی براي ها سازمانمدیریت شهري یک مفهوم فراگیر است و هدف از آن تقویت . بستگی دارد
بنابراین واکنش کارآمد در برابر با . ي گوناگون و پیاده سازي آنها با نتایج بهینه استها استیسو  ها برنامهشناسایی 

سازمان (ت کالت و موضوعات شهرها به منظور فعال کردن، چالشی است که مدیریت شهري با آن مواجه اسمش
 ).25: 1382، ها يشهرداراجرایی 

مسئله اصلی و کلیدي مدیریت شهري این است که چگونه بهره وري را باال ببریم و در عین حال به طور مستقیم فقر 
  . را بهبود بخشیم فزاینده شهري را مرتفع نموده، عدالت

  

  تاریخچه مدیریت شهري 
  قبل از انقالب اسالمی  -مدیریت شهري در ایران -1

، گردد یبرمش . ه 1286سابقه مدیریت شهري به روش امروزي به نود سال پیش یعنی تصویب قانون بلدیه در سال 
تحت عنوان قانون جدید بلدیه در زمان رضاشاه را باید زیربناي نظام مدیریت شهري و  1309اما قانون مصوب سال 

ي مؤثرتر، سهم ها يشهرداربا تصویب قانون  1328گرچه در سال ). 5:1378تشکر، (شهرداري در ایران قلمداد نمود 
 به وجود آمدي شهر ها انجمنفاتی که بین حکومت مرکزي و به مردم در اداره امور شهر داده شد، اما به دلیل اختال

در سال  متعاقباًي شهر کاهش داده شد که ها انجمنقدرت  1331مصوب  ها يشهرداربراساس قانون تصحیح قانون 
ي شهر و عدم اجراي قانون شوراهاي شهري در ها انجمنانحالل . منحل گردید مجدداًي شهر ها انجمنکلیه  1334

دیریت شهري در قرن اخیر که باعث عدم ارتباط سازمان یافته و نهادینه شده بین جامعه شهري و طول عمر م
مدیریت شهري و شهرداري گردید که موجب شکل گیري مسائل و مشکالت عدیده در نظام شهري و شهرنشینی و 

  . شهرسازي ایران گردیده است
  

  بعد از انقالب اسالمی -مدیریت شهري در ایران -2
ابزار حکومت براي اعمال  نیتر يقوبعد از انقالب، به دلیل تنفر مردم از نظام سابق و از شهرداري از یک سو و 

دخالت پذیرفته ؛ لذا ي تبعیض آمیز و تحریک کننده، از سوي دیگر مورد اعتراض مردمی قرار گرفته بودها استیس
عیف بیشتر اقتدار شهرداري و تجزیه مدیریت شهري شده دولت در ارائه خدمات مختلف مورد نیاز مردم، باعث تض 

ي اصلی شهر، ها ابانیخبخصوص شهرداري تهران از رفع سد معبر در پیاده رو و  ها يشهرداربه نحوي که . گردید
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هیچ  باًیتقر 1357-61ي اول انقالب و در فاصله ها سالشهرداري در واگذاري زمین در . عصر عاجز بودندنظیر ولی
شهرداري . از قبل به دولت گردید تر وابستهدر این دوره شهرداري تبدیل به سازمانی تضعیف شده و . نقشی نداشت

در عوض عالوه بر . ي دولتی بودها کمکً وابسته به دولت و اعتبارات و  کامالًدر این برهه از زمان، از نظر مالی 
ي انقالب اسالمی، به موازات نیروي ها تهیکمامنیت شهري به خاطر مدیریت  نیتأمتقویت نقش وزارت کشور در 

   پلیس، سازمان عمران اراضی و سازمان زمین شهري، وزارت نیرو، وزارت جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقالب
ي در مدیریت شهري نسبت به شهرداري به عنوان سازمان مسئول مدیریت شهري تر برجستهي ها نقشاسالمی داراي 

که به صورت آزمایشی در چند شهر انجام شده  1361قانون شوراهاي شهري مصوب  تجربه ناموفق اجراي. بودند
ي ها خانهبود، لطمه بیشتري به حیثیت و اختیارات شهرداري وارد نمود و باعث شد تا دولت از طریق وزارت 

ها تحت عنوان به دنبال تقسیم مدیریت شهر). 83:1377کامروا، (ي در اداره امور شهر بکند تر میمستقمختلف دخالت 
، )1353(ي بزرگ داراي طرح جامع و شهرهاي کوچک با طرح هادي در قانون وزارت مسکن و شهرسازي شهرها

ي دولتی به صورت موازي با رابطه ها ارگانبعد از انقالب، خدمات شهري به اجراي جداگانه با مسوولیت نهادها و 
ي عمران شهري و ها نهیهزي نقش دولت در  دهندهنشان  توزیع اعتبارات عمران شهري. مستقیم دولت تجزیه گردید

قیمت نفت در   با توجه به افزایش. ي موازي استها دستگاههمچنین تجزیه و تقسیم اختیارات مدیریت شهري بین 
، ها جبههرغم ادامه دفاع مقدس در دولت علی طرفاعمال چنین سیاستی از  1357-61بازارهاي جهانی در فاصله 

ریزي توسعه آینده شهري در این دوره نقش مدیریت شهري در برنامه. آورد ینم به وجودبراي دوات مشکل حادي 
براي شهرداري تهران یک  1369سال ). 85:1377همان، (وجود ندارد  گفت توان یم عمالًبه قدري ناچیز است که 

حرکت به سوي اصالحات لیبرال ، در این دوره با خاتمه جنگ و استقرار دولت جدید رود یمنقطه عطف به شمار 
شهردار جدید سیاست شهرداري حرکت به سوي استقالل مالی و اداري شهرداري بود  آمدن کارآغاز شد و با روي 

  ). 26:1379ایمانی جاجرمی، (
   

  الگوي فعلی نظام مدیریت شهري در ایران  -3
با اندکی تفاوت به لحاظ افزایش  باًیتقرنظام مدیریت شهري ایران در حال حاضر با شکل گیري شوراي اسالمی شهر 

چرا که افزایش این عنصر به سیستم . یک عنصر به سیستم مدیریت شهري در آن در چارچوب همان نظام قبلی است
ي غیر ها تیفعالنگ و حتی در بعضی از مواقع مدیریت شهري هنوز نتوانسته است حرکت کند و پراکنده و ناهماه
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سیستم مدیریت شهري را سرعت و وحدت بخشد و به ) مشروعیت اجتماعی اقدامات از نظر شهروندان(مشروع 
بنابراین شهروندان در انتخاب شوراهاي اسالمی شهر دخالت مستقیم . بپردازد   جوابگویی نیازهاي جامعه شهري

امور جاري خود فقط با شهرداري و فرمانداري ارتباط مستقیم دارند که البته این ارتباط دارند ولی شوراها در اداره 
ارتباط شوراي . اند دهینامآن چنان که این شورا را شوراي شهرداري هم . ردیگ یمبا شهرداري به صورت ناقص انجام 

اسالمی شهر با فرمانداري نیز در حد کنترل و نظارت بر مصوبات شوراها توسط فرمانداري و جلب نظرات آنها توسط 
شهري ارتباط کاري  اموري ذیربط در ها سازمانبه طور مستقیم با سایر  توانند ینمشوراي اسالمی شهر . باشد یمشوراها 

  ). 21:  1375مجلس شوراي اسالمی، (رتباط فراهم گردد کشور این ا وزارت داشته باشند و باید از مجموعه 
  

  وظایف مدیریت شهري در ایران 
ي کشور در یک تقسیم بندي ها يشهردار) 1334تیرماه  11مصوب (در ایران مطابق با فصل ششم قانون شهرداري 

کلی وظایف چهارگانه، عمرانی، خدماتی، نظارتی و رفاه اجتماعی را بر عهده دارند وظایف عمرانی نظیر احداث 
خیابان و فضاي سبز، وظایف خدماتی مانند تنظیف معابر و دفع زباله، وظایف نظارتی مانند صدور پروانه ساختمانی 

ایف رفاه اجتماعی مواردي نظیر مساکن ارزان قیمت براي نیازمندان در بر و نظارت بر امور صنفی اصناف، وظ
  ). 16:1374ایمانی جاجرمی، ( رندیگ یم

  اهداف مدیریت شهري در ایران 
ي ها برنامه -1: این منابع عبارتند از  نیتر عمده، کنند یمدر ایران منابع گوناگونی اهداف مدیریت شهري را تعیین 

  ). 48:1383سعیدنیا، ( ها يشهردارقانون  -3ي شهري ها طرح -2 اجتماعی و فرهنگی کشور -توسعه اقتصادي
  

  نقش شهرهاي میانی در توسعه پایدار شهري
ي اخیر رشد سریع شهرهاي بزرگ کشورهاي در حال توسعه، منجر به ظهور مسائلی مانند کمبود ها سالدر طی 

مشکالت اقتصادي، فقر، حاشیه نشینی، آلودگی زیست محیطی و جز واحدهاي مسکونی، باال بودن میزان بیکاري، 
همین امر خود موجب نابرابري خدمات و امکانات و کمرنگ شدن عدالت . )Kundu, 2001:15(اینها شده است 

همین اساس عده زیادي از محققان عقیده دارند که بایستی برنامه ر ب. ي و ملی گردیده استا منطقهاجتماعی در سطح 
تهیه شوند، چرا که با وجود امکانات و ط متوسو ي توسعه بر اساس تاکید بر پویایی شهرهاي کوچک ها يزیر
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ي جلوگیري ا منطقهي بی رویه روستاییان به کالن شهرها در سطح ها مهاجرتخدمات مشابه در شهرهاي میانی از 
به هر حال این شهرها نسبت به . کنند یمخواهدشد و مهاجران شهرهاي درجه دوم را براي زیست خود انتخاب 

ي زیست محیطی که ها یلودگو در مقابل انواع آ  کنند یمشهرهاي بزرگ بار اقتصادي کمتري را بر خانوارها تحمیل 
جذب مهاجران در شهرهاي کوچک، با کند . در کالن شهرها به طور جدي وجود دارند، مصونیت بیشتري دارند

از طرفی هم . کند یمزرگ در تعدیل مسائل این قبیل شهرها کمک فراوان کردن روند افزایش جمعیت شهرهاي ب
سکونتگاهی کشورهاي در حال توسعه را متعادل و متوازن  ستمیسمیانی، و امکانات الزم در شهرهاي کوچک  نیتأم
هر و در نتیجه بدین ترتیب روابط ش. اقتصادي ملی نقش اساسی دارد -و این سیستم در توسعه اجتماعی سازد یم

و با این دگرگونی، پایگاه بخش کشاورزي در ناحیه نیز  ابدی یمگسترش ها  سکونتگاهروستا در مسیر توسعه همه 
از طرف دیگر، توسعه و تقویت شهرهاي میانی سیاستی است که با اهداف ). 414: 1377شکوئی، ( شود یمتقویت 

ي تولیدي را در درون ها تیفعالکه توان  گردد یمدر دراز مدت منجر به ایجاد شرایطی و تمرکز زدایی انطباق دارد 
مجموعه  توانند یمو  دهند یمعملکرد و نقش خود قرار  ریتأث، اینها کل منطقه را تحت کند یمتقویت  ها کانوناین 

امکانات زیر بنایی،  نیتأمپیگیري این امر فقط با . عوامل الزم را براي شکوفائی مناطق پیرامونی خود فراهم سازند
ي کوچک شهري با توسعه ها کانونبنابراین . درمان در این شهرها تحقق پذیر خواهد بودو آموزشی و بهداشت 

ي، به تحقق ا منطقهي اقتصادي اجتماعی درون ها تفاوتهماهنگ با شرایط محیطی خود، ضمن کاهش و متوازن 
  ). 47:   1379فنی، (انجامند ي توسعه پایدار می ها نهیزمعوامل و 

ي ها نقشدنیس راندنیلی در نظریه خود ضمن تاکید بر شهرهاي درجه دوم در توسعه اجتماعی اقتصادي کشورها 
  :کند یمي عنوان ا منطقهزیر را براي این شهرها در توسعه 

شهرها  نیتر بزرگخدمات شهري در  نیتأملودگی و نقل، اشتغال، آو شهرهاي میانی از مشکالتی که مسکن، حمل  -
  . کاهند یم، کند یمایجاد 

ي مادر شهري از ها حوزه، زیرا امکانات و خدمات عرضه شده در کاهند یمي ا هیناحي ها ينابرابرشهرهاي میانی از  -
  . دده یمي موجود را کاهش ها ينابرابرشهرهاي میانی بیشتر است و گسترش خدمات و امکانات در شهرهاي میانی 

ي روستایی به اقتصاد ها حوزهشهرهاي میانی از طریق ایجاد خدمات، امکانت و بازار براي تولیدات کشاورزي  -
  . بخشند یمروستایی تحرك و پو یایی 
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در این صورت تمرکز سرمایه گذاري در . دهند یمشهرهاي میانی تمرکز اداري را در شهرهاي بزرگ کاهش  -
ي بخش عمومی و خصوصی در شهرهاي میانی و دیگر ها يگذارو براي سرمایه  ردیگ ینمشهرهاي بزرگ صورت 

  . شود یمي مساعدي ایجاد ها نهیزمشهرها 
سرمایه گذاري . شود یمبا توجه به اینکه در کشورهاي در حال توسعه فقر بیشتر در شهرهاي میانی و کوچک دیده  -

در نتیجه باعث کاهش فقر و  کند یمي اشتغال ایجاد اه فرصتدر این شهرها براي بیکاران و مهاجران روستایی 
فشار کمتري بر ر میانی به دلیل این که جمعیت کمتو همچنین شهرهاي کوچک ). 315: 1377شکوئی، ( شود یم

اغلب  اطرافي ها طیمحآ لودگی زیست محیطی در خود و  نیتر کم، ضمن ایجاد کنند یممحیط زیست و منابع وارد 
و عملیات کنترل و  دهند یم ارائهدر نحوه میزان بهره برداري از منابع و سازگاري با شرایط طبیعی  پایداري را طیشرا

پس با توجه به مساله رشد بی رویه جمعیت و همچنین رشد شهرنشینی . گردد یمدر آنها میسر  نپزنظارت مداوم 
موثري در توسعه شهري و  بسیارنقش  تواند یممنابع طبیعی، رشد و توسعه شهرهاي میانی  تیمحدودسریع و 

  . ي ایفا کندا منطقه
  

  بررسی و شناسایی سیستم موجود مدیریت شهري در شهرهاي میانی ایران 
 .  دموقعیت برخوردارن نیتر مطلوبدر تعیین نقاط مناسب براي ورود به شبکه مدیریت شهرهاي میانی مقیاس از 

(Schmitt & Henry, 2000:22)  از نظر جمعیت و مرکزیتی که نسبت به  شان اندازهاین گروه از شهرها با توجه به
، مؤسسات سیاسی، ها سازمانمجموعه الزامات از جمله دفاتر، شعبات . حوزه تحت پوشش خود خواهند داشت

کشور، حوزه بدین ترتیب عالوه بر قرار گیري در مدار نظام مدیریت . اداري، انتظامی را در خودخواهند پذیرفت
  ). 56:1383امچکی، ( دهند یمنفوذ خود را نیز به شبکه مدیریتی سرزمین پیوند 

  تعریف شهرهاي میانی 
، همیشه در سازند یمدر واقع مفهوم متوسط نسبی است و دامنه چنین شهرهایی که سطوح میانی از سلسله مراتب شهري را 

ساختمان اقتصادیشان    ی وافتگی توسعهمیان کشورها متفاوت خواهند بود و بستگی به الگویشان از سکونت شهري، سطوح 
ي ها لیتحلبر تجزیه و  ها کوششلیکن به منظور ایجاد درك عمومی از آنچه یک شهر میانی است، باید . خواهد داشت

  . باشد یمً هم به کار گرفته شده، اندازه نسبی جمعیت  مکرراًمعیاري که  نیتر ستهیشادر این خصوص . ي استوار گرددا سهیمقا
  

  ي جمعیتی شهرهاي میانی ها یژگیو
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تراکم . کند ینمتعریف  مندانه تیرضاي شهري به صورتی ها نظاممقیاس جمعیتی به تنهایی مفهوم متوسط بودن در 
جمعیتی، سطح فیزیکی واحد شهري، تناسب نیروي کار به کار گماشته در مشاغل غیر کشاورزي، اختالط و تنوع 

تا  اند گرفتهي دیگر شهرها مورد استفاده قرار ها اسیمقي فیزیکی و ارتباطات شهرها با ها یژگیوفعالیت اقتصادي و 
طیف ) UIA1999( تعریف برنامه). 3-4:  1368راندنیلی (یند تعریف جمعیت شناسانه یک شهر میانی را پاالیش نما

هزار نفر  500در سطح کشورها شهرهایی با جمعیت کمتر از . شود یموسیعی از این شهرها شامل شهرهاي متوسط 
این شهرها از لحاظ . اند شدهمیلیون نفر به عنوان شهر متوسط تعریف  2هزار تا  20و در مقیاس جهانی جمعیتی بین 

ي جهان قرار کشورهاکالن شهرها در سطح کل و ي کوچک ها سکونتگاهملکردي، آنهایی هستند که حد واسط بین ع
تعدد تعاریف در و تنوع ) 1(جدول شماره . تعاریف در مورد شهرهاي متوسط در سطح جهانی متنوع است. دارند

  ). 83: 1380محمدزاده تیتکانلو، ( دهد یممورد این شهرها را نشان 
  تعریف مراکز شهري متوسط به حسب اندازه جمعیت در منابع مختلف) 1(ل شماره جدو

  )نفر(تعریف جمعیتی   عنوان گروه شهري  منبع
  250000- 500000  شهرهاي متوسط  )1977(ریچاردسون 

  شهرهاي متوسط  )1982(راندینلی 
  زلر نفره 100تمام شهرهاي داراي جمعیت بیش از 

  شهر نیتر بزرگبه استثناي  
  100000- 200000  شهرهاي متوسط  )1985 نایروبی(سازمان ملل 

  40000- 100000  شهرهاي متوسط  )1980(رسمی اکوادور د اسنا
  20000- 100000  شهرهاي متوسط  )1983(اسناد رسمی شیلی 

  10000- 20000  شهرهاي متوسط  )1983(اسناد رسمی نیکاراگوئه 
  50000- 99999  )متوسطشهرهاي (مقاله بهاال و کانوا   )1982(هند 
  200000- 500000  )شهرهاي متوسط(مقاله یانگ   )1991(چین 

  20000- 200000  شهرهاي متوسط  )1999(ی معماران الملل نیباتحادیه 
  25000- 250000  شهرهاي متوسط  )ایران 1365سال (طرح ستیران 

  ).83: 1380محمدزاده تیتکانلو، ( :مأخذ

در ایران از شهرهاي میانه اولین بار . اند دانستههزار نفر  250تا  25کارشناسان سازمان ملل جمعیت این شهرها را بین 
هزار نفر براي  250تا  25سخن به میان آمده و طبقه بندي ) طرح ستیران(به طور رسمی در گزارش آمایش سرزمین 

طبقه ). 63: 29ارجمندنیا، (هزار نفر پذیرفته شده است  250تا  25در مطالعات بعدي طبقه بندي و آن بر گزیده شده؛ 
هزار  250تا  25(بندي که در این مبحث مورد نظر ماست، همان طبقه بندي پذیرفته شده کارشناسان سازمان ملل 

  . است) نفر
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  ي اقتصادي شهر میانیها یژگیو
که موقعیت خوبی  ابندی یمبه دلیل افزایش سهم جمعیت به درصد مناسبی از نیروي کار دست  اسیمقشهرهاي میان 

. کند یمبراي تاسیس منابع و واحد اقتصادي که در مراحل نخست سرمایه نبوده و به نیروي کار زیاد نیازمندند، ایجاد 
محصوالت کشاورزي مراکز اطراف خود از سوي دیگر این گروه از شهرها به دلیل موقعیت مکانی خود بازاري براي 

محسوب شده و عالوه بر مصرف این محصوالت به دلیل تقاضاي جمعیت به عنوان مجراي عبور این محصوالت به 
  . ندینما یمشبکه تجاري سرزمین نیز عمل 

  . یی دارنداقتصادي و فیزیکی شهري و روستا -ي اجتماعیها یژگیوشهرهاي میانی به تمایل به داشتن ترکیبی از  -1
ي بازرگانی و خدماتی اشتغال کارگاهی متمرکز شده در ها تیفعالاقتصاد شهرهاي میانی تمایل دارد که به وسیله  -2

  . سنجش صنایع کوچک مقیاس، مورد حکم فرمایش قرار گیرند
شهرهاي میانی گرایش به داشتن تنوع بیشتر و کیفیت بهتري از تسهیالت و رفاه اجتماعی نسبت به شهرهاي  -3

راند نیلی، (دارند  تر بزرگو دهات دارند و لیکن سهم کمتر از خدمات و تسهیالت نسبت به شهرهاي  کوچک
1368 :19 .(  

  

  ي اجتماعی شهرهاي میانی ها یژگیو
شهر را در  -ي مربوط به شهرهاي بزرگ و نیز کوچک و روستاها یژگیوشهرهاي میانی از نظر اجتماعی بخشی از 

از . بروز چنین دوگانگی از حیث اجتماعی به دلیل ساختار دوگانه اقتصادي در این گروه از شهرهاست. خود دارند
رهاي بزرگ و از طرف دیگر سهم بخش الگویی نظیر شه ...و طرفی سهم صنایع و اشتغال صنعتی و خدمات 

ي تجاري در بازار کشاورزي حوزه اطراف، الگویی نظیر ها تیفعالکشاورزي و صنایع کوچک وابسته بدان و 
  . کند یمشهرهاي کوچک و روستاها را به شهرهاي میانه از نظر اجتماعی القا 

  
  ایران 5در نظام شبکه شهري شهرهاي میانی نقش

                                                        
5. Network City 
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با  مثالً، به این ترتیب که ابندی یمشهرهاي میانی از طریق اثرات مضاعف جانبی و نیز اثرات عمیق تسلسلی گسترش 
و از طرفی  ابدی یماشتغال و جمعیت گسترش  عمالً) شهر میانی(ایجاد یک صنعت یا خدمات در این مکان جدید 

 ها تیفعالي الزم جهت ایجاد سایر ها ختاسعامل رشد ثروت و رفاه عمومی در منطقه شده و موجب ایجاد زیر 
راه چاره در تدوین ) 1368(بر نظر ارجمندنیا ا بن. کند یمو سرانجام این رشد به نقاط پیرامونی سرایت  شوند یم

شهرهایی با جمعیت بین  را آنست که در یک تعریف عام سیاست ملی اسکان با تاکید بر نقش شهرهاي میانی ا
او شهرهاي میانی را راه حل مناسبی در جهت توسعه روستایی، کاهش مهاجرت از . داند یمنفر  250000تا  25000

شهرهاي میانی با عملکردهاي خاص خود موجب بهره گیري هنر . داند یمروستا به شهر و کاهش فاصله مهاجرتی 
آنها همچنین نقش متعادل کردن و تقویت . شوند یمي ا منطقه -ي توسعه و تحرك شبکه شهريها تیقابلاستعدادها و 

گفت که شبکه شهري ایران  توان یمبه طور کلی . شبکه شهري و نظام سلسله مراتب شهري را بر عهده گیرند
جمعیتی آنها از نظام کارکردي ي زیست محیطی، توزیع فضایی و حجم ها کانونعملکرد سلسله مراتبی ندارد و شمار 

در ) شهرهاي بزرگو تمرکز در تهران (شبکه شهري همچنان در جهت تمرکز گرایی . کند ینمسلسله مراتبی تبعیت 
ي کمی ها تفاوتو  شود یمفاصله تهران و شهرهاي بزرگ با شهرهاي میانه و کوچک هر دم بیشتر . حال تحول است

در مجموع سطوح شبکه شهري نامتعادل و ناتوان در . گردد یمآشکارتر کیفی و عملکردي آنها با یکدیگر و 
ي اجرایی به زیان سطوح میانی و پایینی شبکه شهري و به ها يریگنتیجه آنکه اقدامات و تصمیم . عملکردهاست

و  با توجه به آنکه ایران استعدادهاي طبیعی). 21: 1378احمدیان، (سود تهران و شهرهاي بزرگ دیگر شده است 
بسترهاي اکولوژیکی مناسب جهت توسعه کالن شهرها را ندارد، شهرهاي میانی عامل مهمی در تمرکز زدایی در 

درصد جمعیت و تعداد ) 3( و )2(جداول شماره ). 60، 1368ارجمندنیا، (شود ي محسوب میا منطقهسطح ملی و 
که سطوح شبکه شهري  دهند یماین جداول نشان . دنده یمدر نظام شبکه شهرنشینی ایران نشان ا شهرهاي میانه ر

در  ها يگذار استیسي اجرایی و ها يریگو تصمیم  اقدامات است وکشور در زمان حاضر نامتعادل و نامتوازن 
. ي مختلف به ضرر سطوح میانی و پایینی شبکه شهري و به سود کالن شهرها و شهرهاي بزرگ بوده استها اسیمق

این شبکه شهري همچنان در جهت و که شبکه شهري ایران عملکرد سلسله مراتبی ندارد  گفت توان یمدر حقیقت 
و  شود یمتمرکز گرایی در حال تحول است؛ و با گذشت زمان فاصله شهرهاي بزرگ با شهرهاي میانی بیشتر 

دریافت که  توان یم) 2(با نگاهی به جدول . گردد یمشکارتر دیگر آکیفی و عملکردي آنها با یکو ي کمی ها تفاوت
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نابرابري و وجه دیگري از ساختار نامناسب توزیع جمعیت ایران است ز در میان مناطق مختلف نیت ناهمگونی جمعی
  . دهد یمي را به وضوح نشان ا منطقه

  1385ا ت 1335تحول جمعیت شهري ایران از سال  :2جدول 
  طبقات جمعیت

  شهرها
1335  1345  1355  1365  1375  1385  
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  1385-1335سرشماري مرکز آمار ایران، : مأخذ
  .باشد یمجمعیت شهري برحسب میلیون نفر *
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نمودار جمعیت شھری 1335

1%

25%

40%

9%

0%

25%

کمتر از 5ھزار بین 5 تا 25 ھزار بین25 تا 250 ھزار
بین 250  تا 500 ھزار بیشتر از 500 ھزار تھران

نمودار جمعیت شھری 1345

1%
19%

34%18%

0%

28%

کمتر از 5ھزار بین 5 تا 25 ھزار تا 250 ھزار بین25 

بین 250  تا 500 ھزار بیشتر از 500 ھزار تھران

نمودار جمعیت شھری 1355

0%
17%

33%

9%

12%

29%

کمتر از 5ھزار بین 5 تا 25 ھزار بین25 تا 250 ھزار

بین 250  تا 500 ھزار بیشتر از 500 ھزار تھران

نمودار جمعیت شھری 1365

1% 12%

35%

8%

22%

22%

تر از 5ھزار کم تا 25 ھزار بین 5  تا 250 ھزار بین25 

تا 500 ھزار بین 250   بیشتر از 500 ھزار تھران
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  1385تا  1335تحول جمعیت شهري ایران از سال ) 1(نمودار 

  
  )هزار نفر 250تا  25(جمعیت شهرهاي میانه  زانیدرصد و متعداد، ) 3(جدول 

1355  1345  1355  1365  1375  1385  

داد
تع

یت  
جمع

*  

صد
در

داد  
تع

یت  
جمع

صد  
در

داد  
تع

یت  
جمع

صد  
در

داد  
تع

یت  
جمع

صد  
در

داد  
تع

یت  
جمع

صد  
در

داد  
تع

یت  
جمع

صد  
در

  

37  2392  9/39  53  3317  8/33  82  5235  33  137  9238  5/34  190  12703  49/34  231  13128  2/39  

  )1386: نگارندگان: مأخذ(. باشد یمجمعیت شهري بر حسب میلیون نفر *
  

که میزان شهرنشینی در ایران در فاصله پنج دهه گذشته به طور  دهد یمي عمومی نشان ها يسرشماربررسی نتایج 
وجود کاهش رسیده و با  1385در سال د رصد 4/68به  1335رصد در سال د 4/31از و مداوم در حال افزایش بوده 
درصد جمعیت شهري کشور را به خود  84/17ه کماکان تمرکز در شهر تهران باالست ک 6نسبت تمرکز گرایی شهري

شهر  231که جمعاً  1385ل سار د) هزار نفر 250تا  25(اختصاص داده است، در حالی که کل شهرهاي میانی کشور 

                                                        
6. City Concentration Ratio  

نمودار جمعیت شھری 1375

1% 10%

35%

13%

23%

18%

کمتر از 5ھزار تا 25 ھزار بین 5  تا 250 ھزار بین25 

بین 250  تا 500 ھزار بیشتر از 500 ھزار تھران

نمودار جمعیت شھری 1385

2%
12%

38%

8%

22%

18%

کمتر از 5ھزار تا 25 ھزار بین 5  تا 250 ھزار بین25 

تا 500 ھزار بین 250   بیشتر از 500 ھزار ھران ت

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  175                                                                                                        مدیریت شهري در شهرهاي میانی ایران 

 

 26/42، 1385در سال . اند دادهور را در خود جاي در صد جمعیت شهري کش 2/39، فقط ردیگ یمکشور را در بر 
درصد  74/61هزار نفر بوده است و  250شهري بودند جمعیت آنها بیشتر از  20درصد جمعیت شهري کشور فقط 

هزار نفر جمعیت داشته و در  25تا ر هزا 5ن نیز بیر شه 451ن در این میا. اند کردهشهر دیگر استقرار پیدا  998در 
سهم جمعیت شهرهاي . اند دادهدرصد جمعیت شهري کشور را در خود جاي  51/11میلیون نفر یا  034/5حدود 

که این شهرها همواره در حدود یک سوم  دهد یمنشان  1385ا ت 1335میانه از جمعیت شهري کشور از سال 
در صد  2/39یا میلیون  13128، این شهرها حدود 1385طبق سرشماري . اند دادهجمعیت شهري را در خود جاي 

تقویت این شبکه شهري در نظام شهري و توسعه ن ، بنابراین در اولویت قرار داداند برگرفتهجمعیت شهري را در 
که توسعه در ایران به زیان شهرهاي متوسط و  دهند یمدر مجموع نشان  ها شاخصتمام این . اهمیت بسیار دارد

در واقع کشور فاقد سیاست تعادل بخشی در فضاهاي شهري و مسلط بوده و کوچک و به نفع شهرهاي بزرگ مقدم 
  . بوده است

  

  اهمیت مدیریت شهري در شهرهاي میانی ایران
و کالن  ها متروپل دایتزمطالعات مربوط به مسائل و سلسله مراتب شهري ایران بدون استثنا عملکرد و نقش در حال 

شرایط و  مجموعهبه این جهت با توجه به . شود یمانی تمام که در نهایت به ضرر شهرهاي می دهد یمرا نشان ا شهره
گیري در سیاست ي گذشته به دست آمده است، هرگونه تصمیمها دههمسائل عنوان شده و تجربیاتی که در طول 

ي مرکزي و باالخره ها مکانتعادل بخشی نظام شهري ایران باید از پایین شروع شود تا ضمن حفظ روابط ارگانیکی 
شهرها با نواحی کوچک و قلمروهاي طبیعی جوامع انسانی در داخل یک سیستم با حفظ وابستگی بنیادي و متعلق به 

به . در مفهوم فضایی آن شکل گیرد ها مجموعهدر داخل یک سیستم با حفظ وابستگی بنیادي و متعلق به  ها مجموعه
شهرهاي بزرگ مدیران و برنامه ریزان و مات شهري در کالن شهرها هر حال تمرکز زدایی بی رویه جمعیت و خد

  . شهري را با مشکالت عدیده اي در زمینه مدیریت و برنامه ریزي شهري مواجه کرده است
  :به موارد زیر اشاره کرد توان یماز جمله معضالت مدیریتی شهرهاي میانی 

نشینی، بلندمرتبه سازي و مشکالت ناشی از آن در زاغه نشینی،گیري حاشیهشکل(مشکالت فیزیکی و کالبدي ) الف
  )...و ي شهري ها طیمح
  )جز آنو ، هوا، خاك، صوت ها آبشامل آلودگی  ها یآلودگانواع (عوارض زیست محیطی ) ب
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  ). کارگري، رشد فساد و جرایم شهري و جز آنت بیکاري، فقر، اعتصابا(عوارض سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ) ج
  

ش جمعیت شهري پراکنبرهم خوردن نظم فضایی و افزایش جمعیت شهري که مسیر کلی آن در جهت تمرکز گرایی 
ي روز افزونی ها يدشواري است، مدیران و برنامه ریزان شهري را با ا هیناحو در نهایت شکل گیري کالن شهرهاي 

این مشکالت که . ت الزم مواجه کرده استو تجهیزا ساتیتأس نیتأمدر زمینه ارائه خدمات شهري، تدارك مسکن و 
سنگینی و آنها را مشکالت برونزاي شهري نامید، فشار  توان یمي شهري ها محدودهبه دلیل ریشه داشتن در خارج از 

دوش مدیران و برنامه ریزان شهري وارد ساخته و ارزیابی مدیران موفقیت آنان را در سازمان بخشیدن به ر خود را ب
مسائلی که باعث شده  نیتر مهمبنابراین یکی از ). 61، 1378احمدیان، (با تردید مواجه کرده است مشکالت شهري 

ي و نظام شبکه شهري کشور ا منطقهشهرهاي میانی نتوانند جایگاه و نقش خود را آنگونه که شایسته است، در توسعه 
توسعه شهرهاي میانی و یا . شود یمي کالن و مدیریت داخلی در این نمونه شهرها مربوط ها تیریمدایفا کنند، به 

ی و مسائل طیمحاز طرف دیگر فشارهاي زیست و  شود یمتوسعه روستایی موجب کاهش مهاجرت به کالن شهرها 
اگر قرار . افتو مشکالتی که امروزه شهرهاي بزرگ به نحوي جدي با آنها روبه رو هستند کاهش بسیار خواهد ی

باشد که مشکالت کالن شهرها باشد که مشکالت کالن شهرها تعدیل گردد، با دادن خدمات و امکانات، پویا کردن 
بنابراین یکی از . به انجام رساندا این کار ر توان یماقتصاد این شهرها و تحول مدیریتی در سطح شهرهاي میانی 

 شود یمپیش بینی . و هدایت آن به این شهرهاست ها مهاجرتکنترل  راهبردهاي مهم توسعه شهرهاي میانه، مهار و
. که بخش مهمی از جمعیت رها شده از مراکز روستایی که راهی شهرهاي بزرگ هستند جذب این نقاط خواهند شد

  . ي عمومی با توسعه شهرهاي میانه در شهرهاي بزرگ کاهش خواهند یافتها نهیهزاز طرف دیگر 
به  توان یمصحیح در زمینه مدیریت شهرهاي کوچک و میانی  گذاري استیسیت جامع شهري و بنابراین با مدیر

  :موارد زیر جامه عمل پوشاند
  . از نظر زیست محیطی شهرهاي پایدار و سازگار با محیط زیست به وجود آورد -1
نوعی نظام سلسله مراتبی شهري سنجیده  توان یمي روستایی به سمت شهرهاي بزرگ ها مهاجرتبا کنترل  -2

 . و متعادل ایجاد کرد

ی از امکان مشارکت ساکنان، زمینه بهتري را براي توسعه و همبستگی اجتماعی عالشهرهاي میانه با درجه  -3
 . آورند یمفراهم 
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نوع به ي متها پاسخدر شهرهاي میانه امکان دادن و مقابله با مسکن اهمیت بسیاري در مدیریت شهري دارد  -4
 . مشکالت مسکن فراهم است

 . خواهد بود ریپذعمران روستایی از طریق شهرهاي میانه، بهتر امکان  -5

با توزیع بهینه امکانات و خدمات در سطح این گونه شهرها و به وجود آوردن زمینه دسترسی براي همه  -6
 ). 85: 1380اده تیتکانلو، محمدز(ي ایجاد عدالت اجتماعی را فراهم ساخت ها نهیزم توان یماقشار جامعه 

  
  مشکالت مدیریتی شهرهاي میانی و مسائل  

در زمینه مدیریت شهري با و یی که براي شهرهاي میانی ذکر شد، این شهرها در عمل ها لیپتانسبه رغم مزایا و 
  . شود یممشکالت و موانعی روبه رو هستند، که در ادامه به آنها پرداخته 

  امکاناتو نابرابري در تخصیص خدمات  -1
سیاسی در چند شهر بزرگ بویژه در تهران و سایر شهرهاي بزرگ موجب توزیع و تمرکز اقتصادي، اجتماعی 
این نقاط جاذب اصلی فعالیت و جمعیت . جمعیتی در نقاط شهري گردیده استو نامتعادلی از رشد اقتصادي 

ي که ا منطقهاین نابرابري در سطح . اند دادهو منابع را به خود اختصاص  اه يگذاراز سرمایه  بوده و بخش بزرگی
روي نظام شهري کشورهاي در حال توسعه است، باعث شده که ر اقتصادي سیاسی ب ریتأثبیشتر ناشی از 

زیادي با استانداردهاي شهري ر صنعتی فاصله بسیا يها تیفعالشهرهاي کوچک و میانی از نظر اقتصادي و 
به واقع . این شهرها با مشکالتی مواجه کرده استر باشند و این موضوع فرایند مدیریت شهري را د داشته

و پویا باشد و بر مشکالت متعدد شهري فائق آید که در درجه اول داراي مدیریتی کار آمد باشد  تواند یمشهري 
د کفائی برسد و بتواند نیازهاي که حداقل از نظر اقتصادي به خو ابدی یماین مدیریت تنها در صورتی تحقق 

. سازد نشوند، برآورده تر بزرگکم در آن سطحی که اینان مجبور به مهاجرت به سمت شهرهاي ساکنان را دست
ي ضعیف و ها کانونرشد بیش از حد شهرهاي بزرگ و مراکز کالن شهري، این مراکز و ا از طرف دیگر، ب

ي میان مرکز و ا توسعهي ها تفاوتوجبات تحکیم و حادتر شدن متوسط شهري قادر به رقابت نخواهند بود و م
میانی بتوانند از نظر اقتصادي خودکفا و اما در صورتی که شهرهاي کوچک . دیآ یممراکز بزرگ شهري فراهم 

ي از عوامل، منابع تولید، سرمایه گذاري و نیروي انسانی منطقه موجب ا عمدهبا پذیرش سهم  توانند یمباشند 
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ي باال و ها سازمانحتی از نظر منابع در آمدي نیاز چندانی به و پیرامونی خود گردند ه رونق ناحیو ی یشکوفا
  . تصمیم گیرندگان اصلی نداشته باشند

  ي شهريها و برنامه ها طرحعدم مشارکت موثر مردم در  -2
و تصمیم  ها تیفعالمشارکت عبارت است از دخالت موثر اعضاي یک گروه یا جامعه و نمایندگان آنها در همه  
مدیریت محلی در شهر بر اساس ). 71: 1379احمدي، ( شود یمیی که به کل گروه و جامعه مربوط ها يریگ

حکومتی محلی بستگی به کارایی نهادهاي . ردیگ یماحساس تعلق شکل و مسوولیت شهروندي، عدم تمرکز 
مشارکت فعال مردم در اداره امور محلی، استقالل مالی و خود کفایی، داشتن ضوابط و مقررات روشن، 

در شهرهاي میانی به دلیل این که  متأسفانه). 28، 1378شفیعی، (اختیارات گسترده و منفک از سایر نهادها دارد 
و براي  شود یمدر سطح کالن تصویب ا هيگذاراستیو سست ریزي بیشتر از باال به پایین اراهبرد برنامه

و نسبت به امور شهري خود  کنند یم، شهروندان کمتر در امور شهرها دخالت دیآ یماینگونه شهرها به اجرا در 
این در حالی است که حذف مشارکت مردمی و قطع ارتباط شهروند از شهرداري به مثابه حذف . اند گانهیب

بسیاري از معضالت  تواند یمي شهري است و مساعد سازي افکار عمومی اگر به درستی انجام شود ها لیپتانس
یاور شهرداري و و در بسیاري از وظایف و کارکردها یار  توانند یممردم ر از طرف دیگ. شهري را کاهش دهد

ثر مشارکت مردم در برنامه برنامه ریزي از پایین به باال، به عبارتی استفاده از حداک. مسووالن شهري باشند
و بدین ترتیب در این میان نباید از توان باال، اندیشه . چنین امري را تحقق بخشد تواند یمي شهري ها يزیر

برنامه ریزي مدیریت شهري را در بستري موزون و منطقی قرار داد و  توان یمخالقیت همه جانبه مردم 
  . ختپر امید براي شهرنشینان ساو ي آرام ا یزندگ

  ها يشهردارمنابع درآمدي  نیتأممشکل  -3
منابع در آمدي  نیتأمو مدیران شهري در شرایط حاضر کشور ما مشکل  ها يشهرداریکی از مسائل مهم فراوري 

این موضوعی است که هم اکنون . هاست يشهرداري ها نهیهزي و آمدو شکاف اساسی بین منابع در  ها يشهردار
با مشکالت جدي مواجه ساخته است و ضرورت آن است که نظام مالی و  فشانیوظارا در انجام  ها يشهردار

به دو  توان یمرا  ها يشهردارمجموع منابع درآمدي ). 4آشتیانی، (مجدداً بازنگري شود  ها يشهرداردرآمدي 
در دسته منابع ناپایدار عوارض صدور پروانه و فروش تراکم در سطح شهر . تقسیم کردر دسته پایدار و ناپایدا

این دسته پی از انقالب و  شود یم نیتأمي دولتی ها کمکاز  ها يشهرداربیشترین سهم عواید . رندیگ یمقرار 
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بیشتر این کاهش مربوط به شهرداري شهرهاي بزرگ چون ). در صد 5/34ه در صد ب 52از (کاهش یافته است 
ي ها کمکي شهرهاي کوچک همچنان وابسته به بودجه و ها يشهرداراست ولی ز تهران و اصفهان و تبری

ي کوچک تنها ها يشهردار، در شود یممشاهده ) 4(همانگونه که در جدول ). 75، 1368آبادي، علی( اند یدولت
ي بال ها کمکدرصد بقیه باید از منابع دیگر که  68و  شود یم نیتأمدرصد درآمد از منبع عوارض محلی  32

  ). 185: 1375مزینی، (گردد  نیتأم آورد یمه آن را به وجود عوض دولتی بخش عمد
  

  از منابع مختلف ها يشهردارمقایسه درآمد ) 4(جدول 
  )درصد(سایر منابع   )درصد کل(عوارض محلی   )درصد( –)هزینه پرسنلی کل(عوارض محلی   نوع شهرداري

  68  117  32  ي کوچکها يشهردار
  49  99  51  ي متوسطها يشهردار
  30  73  70  ي بزرگها يشهردار

  )185: 1375مزینی، : (مأخذ

 و اینهابسیار محدود است ) میانی(ي دولت به این شهرها ها کمک،  دولتبا توجه به مشکالت اقتصادي  بنابراین
ي ساختمانی و تجاري را نیز ندارند ها پروانهي سنگین، ها اتیمالي درآمدي شهرهاي بزرگ مانند فروش تراکم، ها راه
ي عمرانی و خدماتی ها طرحدر اجراي و  شوند یمیی مواجه کمبودهاي شهر با ها نهیهز نیتأمدر نتیجه در زمینه و 
  . به نحو موثر عمل کنند توانند ینم

  

  گیري نتیجه
 هاست انسان ...و ي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی ها تیفعالي از ا مجموعهشهر یک فضاي کالبدي است که 

تحوالتی که طی چند دهه اخیر با سرعت گرفتن . گردند یم متأثرهمدیگر   که با هم در ارتباط نزدیک بوده و از
فزاینده شهر نشینی و پدید آمدن کالن شهرها در سطح جهان روي داده، لزوم بازنگري در مدیریت شهري و وظایف 

بر عهده مدیریت شهري است و باید با توجه به  ها نقش نیتر مهمدر این میان، یکی از . آن را مطرح کرده است
سیستم مدیریت شهري در ایران نیز دست کمی از کشورهاي در حال . وظایف محوله آن، مشکالت را رفع کند

تا قبل از شکل گیري شوراهاي اسالمی شهر نظام مدیریت شهري ایران مشروعیت خود را از . باشد ینمتوسعه 
بحران مشروعیت از زمان رضاشاه تا انقالب اسالمی وجود داشته و . ه از مردمحکومت مرکزي کسب کرده است ن

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  1391، بهار 37ي  شماره، ازدهمیی، سال دوایجغرافي فضای پژوهش -یعلمي  فصلنامه                                       180

 

علت آن نیز فقدان هر نوع مشروعیت اعم از سنتی و منطقی در نظام . بعد از انقالب نیز کم و بیش ادامه یافته است
یرامون، در مقابل در پ) شهرهاي میانی(همچنین توجه به برخی نقاط . اجتماعی براي مدیریت شهري در کشور است

چنین  تواند ینمکه شبکه مدیریتی سرزمین  ابدی یمشمار بسیار زیاد نقاط کوچک و پراکنده از این نظر اهمیت 
براي پیشگیري از ظهور ضایعاتی که از چنین پراکنشی ممکن است حاصل شود، تکیه بر . وسعتی را پوشش دهد
راه خواهد  نیتر مناسبپوشش دهند  توانند یمي که ا حوزهارند و یی که در اختیار دها تیقابلشهرهاي میانی از نظر 

رشد بیش از حد شهرنشینی در سه دهه اخیر عالوه بر افزایش جمعیت شهرها موجبات ناموزونی در شبکه . بود
راهکارهاي  به عنوان تواند یمدر این زمینه تقویت و گسترش شهرهاي کوچک و میانی . شهري ایران شده است

راي تعادل بخشی به نظام فضایی شبکه شهري کشور قلمداد شود و نظام شبکه شهري را در بستري موزون مناسب ب
و  ها لیپتانساین امر تنها با سیستم مدیریتی صحیح و همه جانبه در همه ارکان شهر با توجه به . و منطقی گرایش دهد

  . استعدادهاي شهرهاي کوچک و میانی میسر خواهد شد
  
  
  

  منابع 
  .1 -13، صص35، سال سوم، شماره ها يشهردارماهنامه  »آینده مدیریت شهري ایران« آشتیانی، محمد تقی  -1
، رساله دکتري در شهرسازي، دانشکده »زدهمشارکت مردم در باز سازي شهرهاي زلزله«، )1379(احمدي، حسن -2

  . شهرسازي، دانشگاه تهران
، سال دوم، ها يشهرداري مدیریتی شهري با افزایش جمعیت، ماهنامه ها چالش«، )1378(احمدیان، محمدعلی  -3

  .59 -70، صص 21شماره 
، اقتصادي -مجله اطالعات سیاسی، »نقش شهرهاي میانی در نظام اسکان جمعیت«، )1368(ارجمندنیا، اصغر    -4

  .59 -88، صص 29سال سوم، شماره 
، تهران، مرکز مطالعات و »آنها در چارچوب توسعه ملیشهرهاي میانی و نقش «، )1383(امچکی، حمیده    -5

  . تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، تهران

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  181                                                                                                        مدیریت شهري در شهرهاي میانی ایران 

 

، 2، ش 1381، شهریور مجله شهروندمداري، »ي مدیریت شهريها هیسرما«، )1379(ایمانی جاجرمی، حسین    -6
  . 2-30صص 

  .1 -12، صص2، سال اول، شماره ها يشهردارماهنامه در ایران،  ها يشهرداروظایف «، )1378(تشکر، زهرا    -7
، مجله شهروندمداري، »ي عمده مدیریت شهريها چالشسرمایه اجتماعی و «، )1381(ثانی نژاد، غالمرضا    -8

  .10 -18صص 
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