
 :دَٚ  لغّث     

 

:  شهر و روستا در دوران معاصر        

آٔچٗ لجالً  .  اص آٔصب وٗ ٘ذف ٔٛؽحٗ ظبضش وٛؽؾي شٙث طشض ِغبئً والْ ؽٙش جٙشاْ اعث       

،  ثبؽٕذ وٗ ايٓ ٔٛؽحٗ ثب اعحٕبد ثٗ آٔٙب پيؼ فشضٙب ٚ ِجبٔي ٔظشي ِي ، ثقٛست ِمذِٗ ِطشض گشديذ

.  ّٔبيذ ِي ، ٚيژگيٙبي ِشثٛطٗ سا شغحصٛ

، اسججبط ؽٙش ٚ سٚعحب ٚ ٔعٖٛ آسايؼ فضبئي آْ دٚ دس  ثب پٛصػ ِصذد اص جىشاس ثؼضي ِطبٌت      

.   د٘يُ فضبي شغشافيبئي ٍِي سا ِٛسد جٛشٗ لشاس ِي

، ثؼٍث  ، دس ِىبْ ِؾخقي ٘بي دٚس، اعحمشاس يه سٚعحب ٚ يب آثبدي دس فالت ايشاْ دس گزؽحٗ    

، وّحش جعث جبذيش ػٛاًِ خبسز اص  اػ شحّبػي ا -دْ عبخحبس الحقبديثٛ« خٛدِقشف»ٚ « ثغحٗ»

سٚعحب٘بي ايشاْ غبٌجبً اعحمشاسؽبْ جبثغ اِىبٔبت   . سٚعحب يب فشضبً جأذيش ؽٙش ٚ يب ثبصاس ثٛدٖ اعث

اورش لشيت ثٗ اجفبق .  ، صِيٓ صساػي ٚ ِبٕٔذ آْ ِيجبؽذ ِبٕٔذ ٚشٛد آة :  صيغحي دس ٘ش ِٕطمٗ

، ٚاثغحگي غبٌت آٔٙب ثٗ اِىبٔبت طجيؼي ثب  ٚ ثٕبثشايٓ« خٛدِقشفي» ْ ثؼٍث سٚعحب٘بي ايشا

اسججبطي وٗ ثشاي ِٛشٛديث يه شّغ )چٕذأي  اسججبط ضشٚسي ، ا ٚ ّ٘چٕيٓ ثب ؽٙشٖسٚعحب٘بي ديگش 

ِطّئٓ ثشاي ػشضٗ ِعقٛالت ٚ ، ِبٕٔذ ٚشٛد ثبصاسي  سٚعحبئي ٚ اداِٗ ثمب آٔٙب جؼييٓ وٕٕذٖ ثبؽذ

.  أذٖ ٔذاؽث (غيشٖ

اعحمشاس فضبئي سٚعحب٘ب دس ايشاْ  ،  ِيبْ ؽٙش ٚ سٚعحبثؼٍث ضؼف اسججبط ِيبْ سٚعحب٘ب ٚ ّ٘يٕطٛس 

ؽٙش ٚ  .  اي ثبؽٕذ ِطشض ّٔٛد جٛاْ ثقٛست يه عبخحبس فضبئي وٗ داساي اشضاي ثُٙ پيٛعحٗ سا ّٔي

ٚ ِصضا اص  ي وُ اسججبط أذ ثب اشضائ سٚعحبي عشصِيٓ ايشاْ ٚ يب ِٕبطك ِؾبثٗ آْ عبخحبس فضبئي ثٛدٖ

ِٛسدٔظش لشاس د٘يُ وٗ « عبخحبس فضبئي »  يؼٕي اگش ثخؼ سٚعحبئي سا ثقٛست يه  .  يىذيگش

ثبيغث دس ٘ش  ايٓ اسججبط ِي . اشضاي آْ ثب يىذيگش داساي اسججبط ػٍّىشدي ٚ پيٛٔذ ِذاَٚ ٚ ِحمبثً ثبؽٕذ

ٔيٓ چ" عبثك ثش ايٓ افٛالً .  گشفث يِعً ٚ ِٕطمٗ اص طشيك ؽٙش٘بئي وٗ سٚعحب٘ب جبثغ إٓٔذ ؽىً َ

اسججبط ؽٙش ٚ سٚعحب ثٗ ٔيبص٘بي ثغيبس ِعذٚد   . ٚشٛد چٕذأي ٔذاؽحٗ اعث   « ػٍّىشدي »پيٛٔذ 

، جٛعظ ػّبي ظىِٛحي  عُٙ اسثبة  ، ٘بي ديگشي دس ساثطٗ ثب اخز ِبٌيبت ط صيغحي سٚعحبئيبْ ٚ اسججب

.  گشديذ ظذٚد ِي، َ دس سٚعحب٘بي غيش خشدٖ ِبٌىي ،ٚ يب ِبٌىيٓ

ٌٚي ايٓ اسججبط ثيؾحش ثٗ جغييش   ، دس يىقذ عبي گزؽحٗ ٘شچٕذ اسججبط ؽٙش ٚ سٚعحب افضايؼ يبفحٗ       

؛ اگش دس عبخحبس جٌٛيذ ثشخي سٚعحب٘ب  جب ظٛصٖ جٌٛيذ آْ  ، دس ظٛصٖ ِقشف سٚعحب ِشثٛط ثٛدٖ

شٛاس ؽٙش٘بي ثضسگ لشاس  ؽذٖ وٗ دس ، ِعذٚد ثٗ سٚعحب٘بئي ِي ثٛلٛع پيٛعحٗجغييشات شضئي 

.  أذ داؽحٗ



جعث جأذيش جعٛالت ثخؼ  ٌٚي .  ثٛلٛع ٔپيٛعث اي ، جعٛي ػّذٖ جٌٛيذ سٚعحب٘شچٕذ دس ظٛصٖ        

ثخؾي اص جٌٛيذات  . آْ شٍّٗ وبس ِضدي ؽذاص.  ، ِٕبعجبت ثبصاس ثٗ آْ ٚاسد گشديذ ؽٙشي

ؽذٔذ سفحٗ سفحٗ جٌٛيذؽبْ  سٚعحب جٌٛيذ ِيدس  "اثضاس وٗ لجالً   ، عٛخث ،  غيشوؾبٚسصي ٔظيش پٛؽبن

ِجبدٌٗ سٚعحب ثب ؽٙش ٚ ثمبي عبخحبس عٕحي جٌٛيذ «  ٔبِٕظُ »ٌٚي ثب اداِٗ وُ ٚ ثيؼ  .  ِٕغٛغ گشديذ

، أجبؽث عشِبيٗ دس ظٛصٖ جٌٛيذ سٚعحب ثعذي ٔشعيذ وٗ اسججبط آْ ثب ثبصاس  (ػّذجبً خٛد ِقشف)

 ،  ضؼيف  ٘ب ثبط ؽٙش ٚ سٚعحب دس ّ٘ٗ صِيٕٗاست يٓ جشجيتثذ.  گشدأذ« ِٕظُ»ٚ « َِٚذا»سا ( ؽٙش)

ثقٛسجي جٛعؼٗ  اسججبط ِٛسدٔظش.  ثبلي ِبٔذ«  فحٗجٛعؼٗ ٔيب »ٚ «  ػمت ِبٔذٖ»ٚ ثطٛس وٍي ِعذٚد 

.  ؽبْ گشدد  ٔيبفث وٗ ِٛشت گغحشػ عيغحُ ٚ ؽجىٗ ؽٙش٘ب ٚ صيشعبخحٙبي ِشثٛطٗ

، ّ٘چْٛ  صيشعبخث، ثپٕذاصيُ ثب ايصبد ايٓ يب آْ  جياگش دس چٕيٓ ٚضؼي ٔذيؾي اعث، عبدٖ ا ثٕبثشايٓ

خٛد ِؼٍٛي ثمبي ػمت  چْٛ وّجٛد صيشعبخحٙب .  يبثٕذ ٖ ِيسٚعحب٘ب جٛعغ  ، ٘بي اسججبطي ٚ ٔظيش آْ ساٖ

ِٛأغ ثب جعمك جٛعؼٗ ٚ اص ِيبْ سفحٓ  يؼٕی  .   اعث ٖ ٔيبفحٓ ظٛصٖ جٌٛيذ ثخؼ سٚعحبئيِبٔذگي ٚ جٛعغ

ؽب٘ذ ايٓ  وُ ٚ ثيؼ  ،  ثّٙيٓ خبطش دس ايشاْ  . آيٕذ ي فيضيىي ٚ غيشٖ ثٛشٛد ِيآْ اعث وٗ صيشعبخحٙب

اي سا  ، جٛعؼٗ سفحٗ ، آْ چٕبْ وٗ أحظبس ِي ٚالؼيث ٘غحيُ وٗ ثغيبسي اص صيشعبخحٙبي اظذاخ ؽذٖ

.  أذ ِٛشت ٔؾذٖ

٘بي اعحمشاس  ػاص ٔظش گشاي ، جٛاْ ِحٕبعت ثب جبذيشپزيشي آٔٙب اص جغييش ٚ جعٛالت سٚعحب٘ب سا ِي

.  جمغيُ وشد اظحّبالً ثٗ عٗ گشٖٚ ػّذٖ ،  ، دس عطعي ثغيبس وٍي ٚ اسججبطؾبْ ثب ؽجىٗ ؽٙش٘بفضبيي 

طجيؼي ٚ ػشفٗ فضبئي ثيؾحشي ثٛدٖ ٚ وُ ٚ ثيؼ اعحمشاس٘بئي وٗ داساي اِىبٔبت :  يگشٖٚ اٚ    

وٗ  ا ٚ يب ِشاوض وؾبٚسصي، سٚعحبٖ دسٚالغ.  أذ ٔضديه ٚ يب دس ظبؽيٗ ؽٙش٘بي ثضسگ لشاس گشفحٗ

،  ِعقٛيعپظ ايٓ فؼبٌيث ثٗ جٌٛيذ يىي دٚ  ،  فؼبٌيحؾبْ ٔخغث ِٕعقش ثٗ وؾبٚسصي ٚ داِذاسي ؽذٖ

ِبٕٔذ جٌٛيذ وٕٕذگبْ چبي ٚ ثشٔس دس اعحبٔٙبي ؽّبٌي، پٕجٗ ( ٔٛػي جخققي ؽذْ جٌٛيذ)ِعذٚد گشديذٖ 

 پغحٗ دس سفغٕصبْ  ، جٌٛيذوٕٕذٖ ػّذٖ غالت، آرسثبيصبْ ٚ عبيش اعحبٔٙبي  ، غالت دس گشگبْ دس گشگبْ

، ثبالخشٖ وؾث ٚ  ي دس اطشف ثشخي ؽٙش٘بي ثضسگوش دس خٛصعحبْ ٚ عبيش ِعقٛالت ثبؽ، ٔيؼ

ْ ِٕبطك، وُ ٚ ثيؼ دس ؽشايظ اي .  دؽث ِغبْ ٚ غيشٖ  ، دس شيشفث  جخققي ديگش،فٕؼحٙبي ٔغجحبً 

ثب جٛعؼٗ .  آيٕذ ٔغجي ثب ثبصاس ٔبيً ِي« گييگبْ»ٚضؼي جرجيث ؽذٖ داؽحٗ ٚ ثحذسيس ثٗ ٔٛػي  شذيذ

ٔٙبيحبً   ، فٛق جمٛيث ؽذٖ جٓ ِٛأغ سؽذ دس ايٓ ثخؼ، يگبٔگيثيؾحش ثخؼ وؾبٚسصي ٚ اص ِيبْ سف

.  ثبػد جٛعؼٗ يبفحگي ثيؾحش ايٓ ِٕبطك خٛا٘ذ ؽذ

اِىبٔبت  ٌٚي اص ٔظش ،  وٗ وُ ٚ ثيؼ ثٗ ِشاوض شّؼيحي ثضسگ ٔضديه ثٛدٖ سٚعحب٘بئي:  گشٖٚ دَٚ    

فؼبٌيث  . جشي جٌٛيذ وٕٕذ ٔذ دس ِميبط ٚعيغ، وٗ ثحٛاْ  طجيؼي ٚ ػشفٗ صساػي آٔچٕبْ اِىبٔبجي ٔذاسٔذ

دسيبفث  ٘شثيؾحش ِحىي ثٗ اِىبٔبجي ٘غحٕذ وٗ ثقٛس ِخحٍفٗ اصػ ٖوؾبٚسصي آٔٙب ِعذٚد ثٛدٖ ٚ اِشٚص



ي جبثغحبْ جٛعظ عبوٕبْ عبثك ٚ يب ثغيبس وّي ثٛدٖ ٚ ثؼضبً دس فـاورشاً داساي شّؼيث ثِٛي  .  وٕٕذ ِي

.  گيشٔذ ديگشأي وٗ عبوٓ ؽٙش٘بي ثضسگ ِصبٚس ثٛدٖ ثٛيژٖ ؽٙش جٙشاْ ِٛسد اعحفبدٖ لشاس ِي

سٚعحب٘بئي ٘غحٕذ وٗ ٔٗ داساي اِىبٔبت طجيؼي وبفي ثٛدٖ وٗ ثحٛإٔذ ظٛصٖ ٚ ظصُ  :  گشٖٚ عَٛ     

ايٓ  .  ثٛيژٖ جٙشاْ لشاس داسٔذ  ، ُ٘ ؽٙشئٗ دس ٔضديىي ِشاوض َ   .  جٌٛيذ خٛد سا جٛعؼٗ دٕ٘ذ

.  فؼالً دچبس سوٛدٔذ ،  سٚعحب٘ب وٗ جؼذادؽبْ ُ٘ وُ ٔيغث

، سٚاثظ ِحمبثً آٔٙب ثب  ، ِحٕبعت ثب جفبٚت ويفي ِيبْ گشٖٚ سٚعحب٘بي پيؼ گفحٗ جشجيت ثذيٓ       

وُ ٚ ثيؼ ثب  ثشخي .  ، ِحفبٚت ٚ ٔبِٛصْٚ دس ظبي جغييش ٚ جعٛي ثٛدٖ اعث  ؽٙش٘بيؾبْ ُ٘

گشٚ٘ي ديگش ٔيض   . أذ ثىٍي ِٕضٚي ٚ پظ افحبدٖ ؽذٖ ثشخي ديگش  .  أذ ؽٙش٘بيؾبْ دس ظبي يگبٔگي

.  ٚضؼي ٔبِؾخـ ٚ ثيٕبثيٕي سا داسٔذ

،  ، ثطٛس خالفٗ ِطشض گشديذ دس ِمبثً آٔچٗ دسثبسٖ جفبٚجٙبي عبخحبسي سٚٔذ جعٛالت سٚعحب٘ب      

جغييش ٚ جعٛي ؽٙش٘ب ٔيض ؽجيٗ سٚٔذي اعث وٗ دس ِٛسد  کٗ ،  ّٔٛدٚالؼيث سا اضبفٗ ثبيذ ايٓ  ِي

.  سٚعحب٘ب دس ششيبْ ثٛدٖ اعث

ثغحگي ثٗ  ،  جش اسججبط ؽٙش ٚ سٚعحب اِىبْ اسصيبثي دليك ا جٛشٗ ثٗ سٚٔذ جعٛي ؽٙش ٚ سٚعحبة      

.  ٔعٖٛ جّبيض ؽٙش اص سٚعحب خٛا٘ذ داؽث

 60وّي ثيؼ اص  1375يشاْ شّؼيث وً وؾٛس دس عبي طجك آِبس اسائٗ ؽذٖ جٛعظ ِشوض آِبس ا    

دسفذ وً  60ِيٍيْٛ يب ثيؼ اص  37ثشاي ّ٘يٓ عبي شّؼيث ؽٙشي ظذٚد . ِيٍيْٛ ٔفش ثٛدٖ اعث

دسفذ وً شّؼيث ثٛدٖ  40ظذٚد  1375شّؼيث ػٕٛاْ ؽذٖ، ثٕبثشايٓ، آِبس شّؼيث سٚعحبئي عبي 

، سؽذ عبالٔٗ  ِيٍيْٛ 67ايشٔب  1384ِشداد  21 دس ظبي ظبضش شّؼيث ايشاْ ثٗ اعحٕبد خجش      .اعث

.  دسفذ وً شّؼيث ػٕٛاْ ؽذٖ اعث 67ِيٍيْٛ يب ظذٚد  44/7دسفذ ٚ شّؼيث ؽٙشي  1/5آْ   

آِبس اسائٗ ؽذٖ دس ِٛسد ؽّبس شّؼيث ؽٙشي چٕذاْ ٚالؼي  . ّ٘بٔطٛسوٗ لجالً ُ٘ ِطشض گشديذ     

جّبيض ؽٙش اص سٚعحب وٗ  ، ِجٕي يث ؽٙشيدس ِٛسد شّغچْٛ فشف ٔظش اص ثضسگ ّٔبئي  . ٔيغث

. ثبؽذ ّٔي ِجيٓ ٚالؼيث ٚ جّبيض لبثً لجٌٛي جٛعظ ِشوض آِبس ِٛسد اعحفبدٖ لشاس گشفحٗ

ثبيغث دس ايٓ  شٙث پش٘يض اص أعشاف دس ثشداؽحٙب ٚ ٔضديىي ثٗ ٚالؼيث ِي ،  دس ؽشايظ وٕٛٔي     

ثؼٕٛاْ ِربي دس وؾٛس  .س اص سٚعحب ثٛدگشي ثشاي جّبيض ؽِٗٛسد دس شغحصٛي جؼشيف ٚ يب سٚػ دي

وٗ وؾٛسي دس ظبي جٛعؼٗ اعث، فبظت ٔظشاْ، شٙث جفىيه ؽٙش اص سٚعحب دس ػٛك (6) ِىضيه 

ثذيٓ جشجيت، اعحمشاس٘بي شّؼيحي   .  أذ يه آعحبٔٗ شّؼيحي، دٚ آعحبٔٗ شّؼيحي سا ِجٕبي جّبيض لشاس دادٖ

ثب « ِخحٍظ»، عپظ  ٘ضاس ٔفش 4جب  3ثب شّؼيحي ظذٚد « سٚعحب»ٔخغث،  .   أذ سا عٗ گٛٔٗ جمغيُ ّٔٛدٖ

.  ٘ضاس ٔفش 20جب  15ثيؼ اص « ؽٙش»٘ضاس ٔفش ٚ ثبالخشٖ  20جب  15شّؼيحي ظذٚد 



ٔغجحبً وُ شّؼيحي وٗ دس شٛاس ِشاوض ثضسگ فٕؼحي يب ِؼذٔي ٚ غيشٖ اٌجحٗ ثبعحرٕبي اعحمشاس٘بي      

. ، عبوٕبْ آْ، والً فؼبٌيحي غيشوؾبٚسصي داسٔذلشاس داسٔذ، وٗ دس ػيٓ وُ ثٛدْ جؼذاد شّؼيث

ثب )ثبيغث جؼشيفي سا أحخبة ّٔٛد وٗ ثب ٚضؼيث ٚالؼي شبِؼٗ ِب  ثٙشظبي ايٓ يب آْ سٚػ، ِي     

ثٗ اعحمشاسي « سٚعحب»ٔيث ايٓ اعث وٗ .   ّ٘بٕ٘گي داؽحٗ ثبؽذ (ِؾغٌٛيث ٚالؼي ٔيشٚي وبس چگٛٔگي

ثٗ اعحمشاسي « ؽٙش»دس ِمبثً   . آْ وؾبٚسصي اعث اورشيث عبوٕيٓاطالق ؽٛد وٗ ِؾغٌٛيث 

.  گشدد وٗ فؼبٌيث اورشيث شّؼيث آْ غيشوؾبٚسصي ثبؽذ طالق ا

د٘يُ ِالظظٗ خٛا٘ذ ؽذ؛  لشاس ِئظش ويفيث ػٍّىشدؽبْ ِٛسد ثشسعي  ٕ٘گبِي وٗ ؽٙش٘ب سا اص    

ٚالغ ؽٙشي ؽذْ الحقبد  ِشظٍة جغييشات ٚعيغ عبخحبسي، ِشظٍٗ دس)   وٗ اگش سٚعحب٘ب دس ايٓ ِشظٍٗ

ٖ أذ ٚ ثبالخش اي ٔشعيذٖ اي وٗ اعحمشاس٘ب ٚ يب اوٌٛٛژي وبس ثٗ ٚضؼيث ٔغجحبً جرجيث ؽذٖ ٚ شبِؼٗ، ِشظٍٗ

ٚضغ ؽٙش٘ب ٔيض وُ ٚ ثيؼ ثٗ ّ٘بْ  ؛  أذ ٚ ٔبِٛصٚٔي ِٛاشٗ ثب ٔبّ٘گٛٔي  (ِشظٍٗ جعمك جٛعؼٗ

. ا ٔذ  ٔيض دچبس سوٛد ٚ ضؼف عبخحبسيس٘ب ، ؽٗ ٔبطمي وٗ سٚعحب٘ب دس سوٛدٔذَدس .  فٛست اعث

گش ِجٕي جفبٚت ِيبْ ؽٙش٘بي وؾٛس، ِحٕبعت ثب ِيضاْ شّؼيث ٚ عٍغٍٗ ِشاجت آْ دأغحٗ ٚ ا     

ثٕذي، دس ؽشايظ ظبضش، ثشاي دسن ٚ  ؛ لطؼبً چٕيٓ گشٖٚ ثٕذي ّٔبئيُ ثشاعبط آْ ؽٙش٘ب سا گشٖٚ

ثبيذ ػالٖٚ ثش جٛشٗ ثٗ  ايٓ دس ٚضؼيث وٕٛٔي ِيثٕبثش .  ؽٕبخث جفبٚجٙبي وٍي ؽٙش٘ب وبفي ٔخٛا٘ذ ثٛد

ثٕذي  ٔٛػي جيپ جشي دس شٙث ِطبٌؼبت ػّيك ٚ ّ٘ٗ شبٔجٗٔغجث ثٗ يىذيگش،  ِشجيٗ شّؼيحي ؽٙش٘ب

.  عبخحبسي ؽٙش٘ب ٔيض أصبَ داد

جعٛالت ثؼذي .  ، جٛعؼٗ چٕذأي ٔيبفث عبخحبسي-ثؼًٍ جبسيخياص آٔصب وٗ اسججبط ؽٙش ٚ سٚعحب،       

، جمشيجبً ِغحمً اص ثخؼ سٚعحبئي يب ظحي اسججبط ثيٓ ؽٙش٘بي وؾٛس، ثٛلٛع  ، جٙشاْ خبفٗ ؽٙش٘ب

.  پيٛعث

ساثطٗ ؽٙش ٚ سٚعحب دس اثؼبد  .  أذ سٚعحب٘بي وؾٛس اورشاً ثب فشٚپبؽي عبخحبسي ِٛاشٗ ثٛدٖ      

ؽب٘ذ جغييشاجي ثٛدٔذ ؽٙش٘ب ُ٘ وُ ٚ ثيؼ ِٕضٚي ٚ ِغحمً اص يىذيگش، يب  .  ِخحٍف ػمت ِبٔذٖ ثبلي ِبٔذ

دس چٕيٓ ٚضؼيحي، آسايؼ ؽٙش٘ب دس فضبي ٍِي ٚ ويفيث  .  ثشدٔذ ثغش ِي أشٚا ٚ يب ايٕىٗ دس سوٛد ٚ

ٚضؼيحي،    .ؽٙش٘ب ٚضؼيث خبفي ثخٛد گشفث«  عيغحُ »ٚ«  ؽجىٗ »دس لبٌت  اسججبط آٔٙب ثب يىذيگش

ثخقٛؿ والْ   ، ْ ويفيث ػٍّىشد ؽٙش٘بٚالؼبً ججيي  ، وٗ ثذْٚ ثشسعي ٚ جصضيٗ ٚ جعٍيً ّ٘ٗ شبٔجٗ آْ

 . جمشيجبً غيشِّىٓ خٛا٘ذ ثٛد  ، ؽٙش جٙشاْ

 

: شبكه و سيستم شهرها      

ي اص اسججبط دس دٚساْ ِؼبفش جمشيجبً ِغحك  ، ؽٙش٘بؽجىٗ ٚ يب عبخحبس فضبئي اعحمشاس      

ْ جشجيت وٗ ثذي.  يبفث( partialظبي ٘شچٕذ شضئي )اي ؽٙش ٚ سٚعحب جغييش ٚ جعٛي  پبيٗ( اٌمبػذٖ ػٍي)



سٚٔذ ِذاَٚ سؽذ الحقبدي ٚ دسٔحيصٗ اؽجبع جمبضب دس ثخؼ اٌٚيٗ ٚ ثذٔجبي ، يؼٕي ظبفً «جٛعؼٗ»اگش 

ثٗ ثخؾٙبي الحقبد ؽٙشي ( وؾبٚسصي ػّذجبً )آْ أحمبي عشِبيٗ ٚ ِبصاد أجبؽث اص ثخؼ سٚعحبئي 

دس ٚالغ ثقٛست  ججٍٛس فضبئي آْ  ؛ دس آْ فٛست ؽجىٗ ؽٙش٘ب ٔيض ِحأذش اص آْ ٚ پيٛعث ثٛلٛع ِي

،  چٕيٓ ظبٌحي دس پٛيؼ شبثصبئيدس . ٔذديگش ِيذاؽث« ٘يئحي»ثٕذي ٚ  ، ؽىً لٛاَ سٚصافضٚٔي يبفحٗ

دس )ي ؽٙش٘ب ًِ ؽجىٗ شزة اشضای  ، اص شّؼيث شبثصب ؽذٖ شّغ ثضسگي  ، جٛصيغ ٚ ثبص جٛصيغ شّؼيث

وُ ٚ   ؟!ؽذ ايٕىٗ ّ٘ٗ سا٘ٙب ثٗ جٙشاْ خحُ ّٔي يب .  ؽذٔذ ِي( يبفحٕذ ِی ثذيٕقٛست جٛعؼٗفٛسجي وٗ 

، ثؼٍث  دسٔحيصٗ.  پيٛعثثيؼ ؽجيٗ آٔچٗ ثؼذ اص أمالة فٕؼحي دس وؾٛس٘بي جٛعؼٗ يبفحٗ غشثي ثٛلٛع 

ِبٔذگي فٛق دچبس دسُ٘  ثىٗ ٚ عيغحُ ؽٙش٘ب ُ٘ ِحأذش اص ػمتػ ،  ػمت ِبٔذگي اسججبط ؽٙش ٚ سٚعحب

.  سيخحگي ٚ ٔبثغبِبٔي ؽذ

وٗ اسججبط ثيٓ ؽٙش٘ب ثقٛست يه اسججبط ٔغجحبً  ،عيغحُ ؽٙش٘ب ثقٛسجي جٛعؼٗ ٔيبفثؽجىٗ ٚ        

يؼٕي سٚعحب٘ب ظٛي ؽٙش٘بي ٘ش ٔبظيٗ ٚ ؽٙش٘ب ٔٛاظي   . ٚ عٍغٍٗ ِشاججي ثبؽذ( عيغحّبجيه)ٔظبَ يبفحٗ 

ي دس ا ٘ش ِٕطمٗ ٚ ثبالخشٖ گشٖٚ ؽٙش٘ب ثب جؾىيً شضء عيغحّٙبي ِٕطمٗدسسِر شضئي اص يه گشٖٚ ؽٗ

.  ِصّٛع عيغحُ ؽٙش٘بي عشصِيٓ سا جؾىيً دٕ٘ذ

دس پي آْ آٔچٗ ثش ٘يئث فضبئي  ، ؽٙش ٚ سٚعحب  ثب جغييش ٚ جعٛالت يه فذ عبي گزؽحٗ دس ساثطٗ       

٘بي ِؾبثٗ  اظحّبالً دس عطط شٙبْ ِٕعقش ثٗ فشد ثٛدٖ ٚ يب ايٕىٗ ّٔٛٔٗ ،  ؽجىٗ ؽٙش٘بي ايشاْ گزؽث

ظحي دس ِٕبطمي اص شٙبْ وٗ  .  ، ِيحٛاْ يبفث عٗ ٚ ؽٕبعبئي ثٙحش ايٓ پذيذٖ، ثشاي ِمبي ثغيبس ِؼذٚدي

ثب ؽجىٗ ،  ٖ ِٛاد اٌٚيٗ ثٛدٔذ ثبص ثٗ ٔٛػيالحقبدي ِغحؼّشاجي داؽحٗ ٚ اورشاً فبدس وٕٕذٖ ػّذعبثمبً 

آْ وٗ  . ، ِٛاشٙيُ (ظبي ثب اِىبٔبت وّحش ٚ ِعذٚدجش اص شٛاِغ جٛعؼٗ يبفحٗ اِشٚصي)فضبئي اعحمشاس٘ب 

 ي ؽٙش٘ب ثب وؾحضاس٘ب ٚ يب ثخؼ يضيهف -اشحّبػي -ُ٘ ٔبؽي اص ضشٚست اسججبط الحقبدي

.  ايٓ ِٕبطك ثٛدٖ اعث (پالٔحبعيْٛ)کؾبٚسصی

فشضبً )ؽجىٗ ؽٙش٘بي وؾٛس٘بي جٛعؼٗ يبفحٗ  ثب دس يه ِمبيغٗ ثغيبس وٍي ؽجىٗ ؽٙش٘بي ايشاْ        

ِؼبفش ُ٘ ٘شچٕذ لجً اص دٚساْ .  ا ِالظظٗ ّٔٛدجٛاْ وُ ٚ ثيؼ جفبٚجٙبي عبخحبسي س ِي( اسٚپبيي

  گشدد اػ ثٗ لشْٚ ٚعطي ٚ ظحي پيؾحش، ثشِي ؽجىٗ ٚ اعحمشاس٘بي ؽٙشي اسٚپب وٗ ؽىً گيشي اٌٚيٗ

سظبي آٔچٗ اص أمالة ٌٖٚي ثٗ ،  ثب عبخحبس فضبيي ؽٙش٘ب دس فالت ايشاْ جفبٚجٙبي اعبعي داؽحٗ

اص پيؼ ثٗ دٚ فٛست ِحفبٚت جعمك جشثٍىٗ ثيؼ .   وّحش ٔىشدفٕؼحي ثٗ ثؼذ اجفبق افحبد ايٓ جفبٚت سا 

ثخٛد   «الٔٗ صٔجٛسي» ثٕذي  ؽىً " دس وؾٛس٘بي اسٚپبئي غبٌجبً   ؽجىٗ ؽٙش٘ب  ٔٙبيحبً   دس ٔحيصٗ . يبفحٕذ

.  گشفحٕذ

ثذيٓ فٛست وٗ ٘ش ؽٙش ضّٓ داؽحٓ اسججبط ِحمبثً ثب سٚعحب٘بي ظٛي خٛد ٚ يگبٔگي 

(integration)  آْ داساي اسججبط ِحمبثً ثب ؽٙش ثضسگحش ِٕطمٗ خٛد ثٛدٖ ٚ ّ٘ٛاسٖ دس ؽؼبع ٔغجي ثب



دس ِمبثً ؽجىٗ   . ثبؽٕذ ِؼيٕي دس اطشاف ٚ دس ّ٘ٗ شٙبت وُ ٚ ثيؼ ثب ؽٙش٘بي ديگش دس اسججبط ِي

، وٗ وُ ٚ ثيؼ ٚضؼيحي ٔغجحبً ِؾبثٗ ثب ايشاْ سا  ؽٙشي ايشاْ ٚ ِٕبطك ِؼذٚدي دس ديگش ٔمبط شٙبْ

يؼٕي ؽٙش٘ب ثقٛست خطي ِغحميُ ثب ِشوض  .   داسٔذ  «  اي صٔصيشٖ» ،  ثٕذي خطي اٌجبً ؽىًداسٔذ؛ ؽ

دس ؽجىٗ ؽٙشي ايشاْ اسججبط ثيٓ ؽٙشي اورشاً ِٕعقش ثٗ جٙشاْ ٚ ثٗ ٔغجث ثغيبس   . دس اسججبط ٘غحٕذ

جي ثب ِخحقش جٛشٙي دس خٛا٘يُ يبفث فشضبً ؽٙش٘ب ٚ ض  . ثبؽذ ِعذٚدجشي ثب چٕذ ؽٙش ثضسگ ِي

 ؛  سٚعحب٘بي ٔغجحبً دٚس دعث دس اعحبٔٙبي ديگش ثيؼ اص ايٕىٗ ثب ِشوض اعحبْ خٛد دس اسججبط ثبؽٕذ

ظحي ثغيبسي اص سٚعحب٘بيي وٗ دس ؽؼبع چٕذ فذ ويٍِٛحشي جٙشاْ   ؟ !ثب جٙشاْ دس اسججبطٕذ  ِغحميّبً 

جب فشضبً ثب ؽٙش٘ب يب  ،   اؽحٗ، غبٌجبً ثٛعيٍٗ ٚعبيظ ٔمٍيٗ ِغحمٍي ثب جٙشاْ اسججبط ِغحميُ د لشاس داسٔذ

؟ !ِشاوض اعحبْ خٛد

، يب چٕذ د٘ٗ  ، عيبعي وؾٛس دس دٚساْ ِؼبفش ، اشحّبػي ، جٛعؼٗ ٚ جعٛي الحقبدي ثطٛس وٍي     

اي  ، وٗ ثحٛأذ ٔمؼ يگبٔٗ وٕٕذٖ ، ثعذي ٔجٛدٖ وٗ ؽجىٗ ؽٙش٘بي وؾٛس سا چٕبْ ِحعٛي گشدأذ گزؽحٗ

(integrative) دس ٚالغ آغبص سٚٔذ يگبٔٗ ؽذْ اسججبطبت الحقبدي،   . فب ّٔبيذسا دس عشصِيٓ اي

ٔخغث جؼذيً ٚ عپظ ثٗ جذسيس   ، ، ثبػد ثٛشٛد آِذْ سٚٔذ اشحّبػي، عيبعي ثيٓ ؽٙش٘بعث وٗ ثحذسيس

.  خٛا٘ذ ؽذ ،  سفغ ِؼضالت عبخحبسي ؽٙش٘ب

 .  عي لشاس د٘يُِصّٛػٗ ؽٙش٘بي وؾٛس سا ثقٛست يه عيغحُ ؽٙش٘ب ِٛسد ثشسثّٙيٓ سٚاي اگش     

ِحمبثً ثيٓ  عيبعي ٚ فيضيکي ،  ، اشحّبػي  ٘بي الحقبديپيٛٔذ اسججبطبت  :  وٗ ؽذ ِالظظٗ خٛا٘ذ 

ثّٙبْ فٛسجي   . وٗ ٚيژگيٙبي يه عيغحُ ؽٙشي سا داسا ثبؽذ ا ثٗ آْ ظذي جٛعؼٗ ٚ جٕٛع ٔيبفحٗؽٙشٖ

سا داؽحٗ دس عطط ِٕبطك يب  وٗ دس عطط وً وؾٛس سٚاثظ ِحمبثً ِيبْ ؽٙش٘ب جٛعؼٗ ثغيبس ِعذٚدي

اٌجحٗ دس فٛسجيىٗ ؽٙش٘بي ثضسگ ديگش دس )ؽٙش٘بي ثضسگ ٚ يب ثفشك والْ ؽٙش٘بي ديگش وؾٛس 

دس ِٕبطك ِشثٛط ثٗ خٛد (  سا داسا ثبؽٕذ؟ metropolitanاي خٛد ٚيژگيٙبي والْ ؽٙشي  عطط ِٕطمٗ

شّٛع ٘ش گشٖٚ ؽٙش ثقٛست يه ؛ وٗ َ اسججبطٙبي ِحمبثً چٕذأي ٔذاسٔذ ،  ٚ ثب ؽٙش٘بي ظٛي خٛد

.    ثبؽٕذ  شضء عيغحُ اص عيغحُ ؽٙش٘بي وؾٛس

ؽٙش٘بيي وٗ ثؼٕٛاْ لطت . جٛاْ يىي اص ؽٙش٘بي ثضسگ وؾٛس سا دس ٔظش گشفث ِي : ثؼٕٛاْ ِربي     

عپظ ؽٙش٘بيي وٗ دس   . ، ا٘ٛاص ، ؽيشاص ، ججشيض ، اففٙبْ ّ٘چْٛ ِؾٙذ  . أذ ِٕطمٗ خٛد ِطشض

يب ظٛي آٔٙب لشاس داسٔذ سا اص ٔظش ِيضاْ ٚ ويفيث سٚاثظ ِحمبثً آٔٙب ثب ؽٙش افٍي، ِٛسد ِعذٚدٖ ٔفٛر 

٘بئي ِجيٓ سٚاثظ ِحمبثً ِعذٚد ٚ ثغيبس اثحذايي ؽٙش  چٕيٓ ثشسعئحيصٗ   اورشاً  .  ثشسعي لشاس داد

ِطبٌؼٗ  ، سا ثٗ ؽٙش ِٛسد ، والْ ؽٙش الق ػٕٛاْثقٛسجي وٗ اط ،  ٘ش٘بي ظٛي خٛد ثٛدٖافٍي ثب ػ

.  گشدأذ ، ِٕحفي ِي اص شٙبت ثغيبسي



 -، اشحّبػي ٔذ ػٛاًِ ِحٕٛع الحقبدياوْٕٛ اگش صٔذگي ؽٙشي ٚ ثطٛس وٍي ػٍّىشد ؽٙش سا فشاي

ِشظٍٗ خبفي ٚ يب ِشظٍٗ   ، سعيُ وٗ؛ چْٛ اص شٙبت فٛق ثٗ ايٓ ٔحيصٗ ِي عيبعي ثذأيُ  ، ٕ٘گيفش

دس  ،  ئً ٚ ِؾىالت ِشثٛط ثٗ جٛعؼٗ ٚ گغحشػ ؽٙش٘ب؛ ِغب گزسأيُ گزس اص جٛعؼٗ ٔيبفحگي سا ِي

.  ِحفبٚت اعث ،   گشدد ِطشض ِي دس اعبط ثب آٔچٗ ثقٛست ِؼّٛي ، سظٍٗ، ظذالً دس ايٓ َ شبِؼٗ ِب

   ، ثؼًٍ عبخحي جبسيخي ِحٕٛع ثٗ ػجبست ديگش؛ اگش جعٛالت شبسي شبِؼٗ دس ساٖ جعمك جٛعؼٗ      

ثبيذ  دس ايٓ فٛست ٚيژگيٙبي ِشثٛطٗ ِي.  جٛعؼٗ ؽذٖ اعث ، ِؾشٚط ثٗ فشاُ٘ ؽذْ ؽشايظ خٛد

، ثطٛس  سيضي ٚ ٘ذايث سٚٔذ٘ب ذبٔيبً دس ثشٔبِٗ.  ثششغحٗ ؽٛٔذ  اٚالً  ؛  ٔبعت ثب اّ٘يحي وٗ داسٔذِث

، جب پيؾٕٙبد ٚ ساٖ  سيضي ٚ جٙيٗ طشظٙب گشفحٗ ، اص جذٚيٓ ِحذٌٚٛژي ثشٔبِٗ افٌٛي ٚ اص ّ٘ٗ شٙبت

٘بي  دس ايٓ فٛست اعث وٗ اص الحجبط  . ، ِٛسد جٛشٗ لشاس گيشٔذ گشدٔذ وبس٘بئي وٗ ِطشض ِي

.  ٘ب دس ساثطٗ ثب ٚالؼيحٙبي وٕٛٔي ِطشض خٛإ٘ذ ؽذ سيضي ثشٔبِٗ ،  اي پش٘يض ؽذٖ وٍيؾٗ

،  ظبي اص آٔصب وٗ پشداخحٓ ثٗ شضئيبت ػٍّىشد٘بي ثخؼ ؽٙشي دس ؽشايظ وٕٛٔي دس اثؼبد      

ثبيغث  ِي،  وٗ  عثیشبٔجٗ ٚ گغحشدٖ ا ، عيبعي ٔيبصِٕذ ِطبٌؼبت ّ٘ٗ ي، فشٕ٘گ ، اشحّبػي الحقبدي

ثقٛست ثغيبس خالفٗ ٚ   ، دس ظذ جٛأبيي .  جٛعظ فبظت ٔظشاْ ٚ وبسؽٕبعبْ ِشثٛطٗ أصبَ ؽٛد

، ؽٙش٘ب دس  ٘بي عبخحبسي ثٗ دگشگٛٔي ايٓ ٚيژگيٙب وٗ ثب جعٛالت ِشثٛط فٙشعث گٛٔٗ ثٗ ثشخي اص

 . ؽٛد سٖ ِياؽب ،  اسججبط ٘غحٕذ

 

: در بعد اقتصادي    

يؼٕي جب جؼذيً ) دس ايٓ ِشظٍٗ اص جٛعؼٗ   فؼبٌيحٙبي الحقبدي، ثؼٍث ؽشايظ ظبوُ ثش عبخحبس اؽحغبي    

ٚثيکبسی  ، خٛدگشداْ ٚ يب وُ اّ٘يث ؽذْ فٛق رخيشٖ ٔيشٚي وبس ٚ يب اص ِيبْ سفحٓ اؽحغبٌٙبي وبرة

آٚسي ٚ سٚؽٙبي  گشايؼ ثٗ وبسثشد فٓ  : اص آْ شٍّٗ  . ؽٕذثب دچبس ِعذٚديحٙبي ِحٕٛػي ِي،  ( پٕٙبْ

٘ي ٔيشٚي شٙث افضايؼ ثبصد( ثطٛس ِذاَٚ ٚ ِغحّش)سيضي جٌٛيذ  جٛشٗ ثٗ ِذيشيث ٚ ثشٔبِٗ ،  ٔٛيٓ

 . ِيگشدد  ، دس ػًّ ثذْٚ فشفٗ  ٔيشٚي وبس ِطشض گشديذ  فٛق رخيشٖ ثب ٚشٛد آٔچٗ ثقٛست ، وبس

، ِؾب٘ذٖ  ٘بي الحقبدي سغجث چٕذأي ثٗ آْ ، دس غبٌت سؽحٗ خبؿ ٘بي فشف ٔظش اص ثشخي اص سؽحٗ

گشايؼ ِذاَٚ ٚ فشاگيش   آٚسي ٔٛجش، دس ِٛسد، آِٛصػ ٔيشٚي وبس ٔيض، ّ٘بٕٔذ وبسثشد فٓ . ؽٛد ّٔي

.  چٕذأي ٚشٛد ٔذاسد 

ؽٛس٘بي ِؼّٛي دس ن ،   پبييٓ جش اص ظذ ٔقبة  ثؼذ ٚ ِميبط جٌٛيذ دس اورش لشيت ثٗ اجفبق ِٛاسد     

ٚ جىريش ٚاظذ٘بي ِؾبثٗ ( ٚ يب ثٗ ٔٛػي، اجّيضٖ ؽذْ)ػبٍِي وٗ ثبػد خشد   . ثبؽذ ، ِي جٛعؼٗ يبفحٗ

 . ؽذٖ اعث جب ظذ فؼبٌيحٙبي وبسگب٘ي دس عطط ؽٙش،   



، گشدػ عشِبيٗ وٕذجش اص ظذ  ، ِعذٚد ، ّ٘بٕٔذ ِميبط جٌٛيذ ٘بي ِخحٍف ظصُ عشِبيٗ دس سؽحٗ    

 . ٘بي جٛعؼٗ يبفحٗ اعثدس عبيش وؾٛس  ِؼّٛي،

 

: در بعد اجتماعي       

جبذيش ِحمبثً جعشن شّؼيحي اص يه طشف ٚ ِعذٚد ِبٔذْ جٛعؼٗ الحقبدي اص طشف ديگش، ثبػد       

اي ؽذٖ اعث وٗ دس ظبؽيٗ ثبصاس وبس، اِىبْ شزة ثٗ آْ  ثٛشٛد آِذْ ثخؼ ػظيّي اص ٔيشٚي وبس ثبٌمٖٛ

ِؾىالت ٚ ِؼضالجي وٗ ثشخي اص آٔٙب اّ٘يث .  فشاٚأي، ِٛاشٕٙذسا ٔذاؽحٗ، ٚ ثب ِؾىالت ٚ ِؼضالت 

دس ِيبْ ِؾىالت ٚ ِؼضالت والْ ؽٙش جٙشاْ دٚ ِغئٍٗ اشحّبػي وٗ   : ثيؾحشي داسٔذ ػجبسجٕذ اص

. ثبؽٕذ ِي« ِغىٓ» ٚ   اؽحغبي» أذ،  ثٗ خٛد گشفحٗ” ثعشأي“دس ظبي ظبضش، ٚضؼيث   

يشٚي وبس، ِٛشت ِغبئً اشحّبػي ثغشٔصي ّ٘چْٛ ػذَ يگبٔگي ثعشاْ اؽحغبي، ظصُ ٚعيغ ِبصاد ْ    

ِصضا ٚ عٛا ؽذْ ثخؾٙبي شبِؼٗ ؽٙشي اص  (Fragmentation)اشحّبػي ؽٙش ٚ چٕذ پبسگي آْ 

٘ب ٚ  ٔؾيٕي ٚ ٚشٛد خشدٖ فشٕ٘گ ٘بي ِزوٛس ثبػد گغحشػ ظبؽيٗ گؾحٗ پذيذٖ (segregation)يىذيگش 

 . اٖ ِحضبد ثب يىذيگش ؽذٖ اعثسفحبس٘بي اشحّبػي غيشيگبٔٗ ِحفبٚت ٚ گ
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آٔچٗ دس ساثطٗ ثب ثعد ظبضش اص ٔظش ثؼذ عيبعي، ٔٙبدي، ٘ذايث ؽٙشي ثب اّ٘يث اعث ِعذٚديث ٚ     

اِشي وٗ ثبػد ؽذٖ اِشٚصٖ اغٍت  .  ٘بعث گيشي ٔبوبفي ثٛدْ، ِيضاْ ِؾبسوث ِشدَ دس اِش جقّيُ

اعحٙبي ِشثٛط ثٗ جٛعؼٗ ثطٛس ػبَ ٚ اِٛس ِطشض ؽذٖ دس ايٓ ثعد ٘ب دس ِٛسد عي گيشي جقّيُ

ثطٛس خبؿ، ػّالً جب ظذٚد صيبدي، ثذْٚ ِؾبسوث ِشدَ ٚ ( ٘بي ٘ذايث جٛعؼٗ ؽٙشي سيضي ثشٔبِٗ)

. ، أصبَ ؽٛد(ِٕٙذعيٓ ِؾبٚس)غبٌجبً ِجحٕي ثش سأي ٚ ٔظش ِمبِبت ٚ ثؼضبً وبسؽٕبعبْ ِشثٛطٗ 

وْٕٛ ٔٗ وبسؽٕبعبْ ِغبئً ِشثٛطٗ سا ٚعيؼبً، ثشاي افىبس ػِّٛي ِطشض ِٕقفبٔٗ ثبيذ ارػبْ ّٔٛد جب 

أذ ٚ ٔٗ ِغئٌٛيٓ ٚالؼبً ثب جٛشٗ ثٗ خٛاعث ِشدَ اص طشيك ِؾبسوث ِغحميُ آٔٙب دس اِش  ّٔٛدٖ

    . أذ ٘ب، اجخبر عيبعث ّٔٛدٖ گيشي جقّيُ

 

    ثؼذ لغّث  اداِٗ دس                  ِٙذی کبظّی ثيذٕ٘ذی        1385ارس    ، اثبْ                    
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