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 چکيده
 0222 سوا   توا  .دارد هوا  ملوت  یزنوگ   و کشوور  اداره در یاساس ینقش ،کشور هر شهر نیتر مهم عنوان به تختیپا

 .گنو دار تخوت یپا انتقا  یبرا را خود خاص لیدال کگام هر که انگ کرده تختیپا انتقا  به اقگام یادیز یکشورها میالدی

 یعو یطب یایو بال لیو دل بوه جوایی   جابوه  نیا زیبل در که یدرحال .گی رد مطرح یدفاع لیدال هیترک و قزاقستان ،پاکستان رد

 در تیو جمع تمرکوز  و بوودن  زیو خ زلزله ،هوا یآلود  کیتراف ماننگ یلیدال به بنا که است یکشور رانیا . رفت صورت

 گایو پ یا ژهیو و تیو اهم منظور  دو از رانیو ا در تخوت یپاجوایی   بهجا .دهگ انتقا  را خود تختیپا تا کوشگ یم ،تهران شهر

 .کشوور  یاسو یس تیو امن حفظ دوم و کشور یا منطقه و یشهر نظام به یبخش  تعاد  و تهران شهر یسامانگه او  کنگ؛ یم

 انو  مو نیتر یاصل ییشناسا ،شگه نگاشته یشیمایپ و یلیتحل – یفیتوص روش با که مقاله نیا نگارش از هگف رو نیازا

 به .است آن هگف نیتر مهم ،موان  نیا رف  جهت در نهیبه یراهکارها ارائه و تختیپا جایی جابه یفرارو یها چالش و

 یا کتابخانوه  روش بوه  ها داده ی ردآور و است یلیتحل -یفیتوص آن ینظر تیماه به توجه با ،مقاله روش منظور نیهم

 یهوا  حووزه  در یانسوان  علووم  نیمتخصص که قیتحق یآمار جامعه از هبر رفت قیتحق جینتا .است  رفته انجام یاسناد و

 انتخوا   یبرفو   لولوه  یری  نمونه روش از که است کارشناس نفر 022 نمونه حجم و باشگ یم ،است موضوع با مرتبط

 و رتقوگ  ضیتفو سر بر یاسیس یها نزاع وستنیپ وقوع به» ماننگ: یتیامن مختلف عوامل که است آن از یحاک و انگ شگه

 ؛ «جهوان  ینوواح  ریسوا  در گرید یها تختیپا انتقا  نبودن موفق» ؛«مختلف یشهرها در ها وزارتخانه  یتوز و اراتیاخت

 یوی  را  رابطوه » و «...و مناف  دادن دست از ،یکاریب از ترس چون یلیدال به یاسیس یها  روه و ها جناح ،مردم مقاومت»

 از یفعلو  تختیپا مناسب ییایجغراف تیموقع» یدفاع موان  مؤلفه .و.. «(ناب م و اراتیاخت) ها یوا ذار در یاسیس گیشگ
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 و ضوعف  نقوا   به نسبت یکاف شناخت و تختیپا در یتیامن و یدفاع یروهاین یباال تمرکز» ؛«یدسترس و تیمرکز نظر

 دشومن  یها فتنه بلمقا در مناسب العمل عکس و نانینش تختیپا یباال یاسیس یآ اه» ؛«گیتهگ بروز هنگام تختیپا قوت

 در امون  و مناسب یپناهگاه وجود و یاضطرار جایی جابه جهت (مترو)  یسر ونقل حمل ستمیس» ؛«(یخارج و یداخل)

 سونگ ان ینو راهکوار  و شونهاد یپ نیتور  مهوم  نیبنوابرا  ؛انگ داشته مؤلفه نیا در را اثر نیشتریب بیترت به .و.. «لزوم صورت

 در یضورور  ریو غ مراکوز  و ادارات ،هوا  وزارتخانوه  سواختن  پراکنگه ،تهران از ییتمرکززدا جهت فضا یاسیس یسامانگه

 .است تهران در تیجمع ازدحام از یریجلو  یبرا کشور سطح

 

 (ANP) شبکه تحلیل مگ  ،ساختاری معادالت مگ  ،پایتخت جایی جابه موان  ،تختیپا ،تهران ها: کليدواژه

 

 مقدمه

 حوا   این با .دارنگ ملت یک اجتماعی رفتار و زنگ ی در مهمی بسیار نقش ها پایتخت

 و فورد  منحصوربه  شخصویت  کننوگه  مونعکس  ها پایتخت که، است این تر مهم موضوع شایگ

 بوه  بخشویگن  مشوروعیت  در را مهموی  نقوش  درنتیجوه  و هسوتنگ  جامعوه  یک های آرمان

 سواختار  عنصور  تورین  مهوم  پایتخوت  همچنوین  .(Rawat,2005: 1) کننوگ  می بازی حکومت

 صوبا  ) .است فرهنگی و تجاری اقتصادی، و اداری سیاسی هویت و کارکرد با فضا سیسیا

 یوا  سیاسی کانون متمرکز، و (بسیط) ساخت تک سیاسی یها سامانه در لذا .(02 :0332کرمانی،

 ازحوگ  شیبو  تمرکوز  لیدل به شهرها  ونه نیا .باشگ یم کشور شهر نیتر تیپرجمع پایتخت

 ،گینو نما یم رو روبه متعگدی یها چالش با را مربو  فیاییجغرا فضای فعالیت، و جمعیت

 را  رفتوه  شکل یها چالش حل توان محلی نیز و ملی فضای سیاسی مگیریت که یطور به

 نهفته ژن در ها تختیپا خصوص به شهرها کالن که دیگری مهم مسئله .(0314نیا،  حافظ)نگارنگ

 :Dascher,2000) .باشوگ  یمو  سورزمینی  فضای به یده شکل نوع در ها آن تأثیر دارنگ، خود

 مکتوبش تاریخی دوران طی در تاکنون هخامنشیان زمان از که است سرزمینی ایران .(378

 تهوران  اموا  ؛است کرده اقگام خود حکومت مرکز انتقا  و تعویض به نسبت بارها و بارها

 جمهووری  و پهلووی  قاجوار،  حکوموت  سوه  پایتخت سا ، 002 بر افزون که است شهری

 تحوو ،  و تغییور  ایون  تاریخی  ذشته به نگاهی .(434 :0313 زاده، محمود) است. بوده اسالمی

 حکوموت  اجتماعی ساختار و مکان زمان، تناسب به که است مختلفی یها زهیانگ از حاکی
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 جوایی  جابوه  موجوب  زمان، یکیتیژئوپل مسائل و سیاسی یها یاستراتژ داشتن نظر در با و

 مرکوز  انتقا  بار 31 هر  ذشته در .(3 :0331همکاران، و کریمی) است شگه کشور سیاسی مرکز

 و تغییر مسئله طرح در ولی است،  رفته صورت سیاسی و امنیتی مسائل دلیل به حکومت

 از اعم انسانی و طبیعی متنوع مسائل از انبوهی که رسگ یم نظر به پایتخت کنونی تحوالت

 کوه  هسوتنگ  نیوز  غیوره  و فرهنگوی  اجتماعی، اقتصادی، ی،طیمح ستیز مگیریتی، سیاسی،

 تهوران  .(051 :0313رشنو،) باشنگ کشور پایتخت در اساسی تحو  و تغییر ساز سبب تواننگ می

 شوگه  پایتخوت   ریبانگیر که مشکالتی تمام به توجه با که است پایتختی شهرهای از یکی

 و اسوت  شوگه  تحمیول  کشوور  یطو یمح سوت یز و اجتماعی اقتصادی، بگنه بر که تبعاتی و

 طورح  اموا  کنوگ  یمو  تهگیگ را ایران کشور یطورکل به و پایتخت آینگه که مسائلی همچنین

 و هوا  چالش این ترین مهم از .است رو روبه ییها چالش و موان  با ایران در پایتخت انتقا 

 .بورد  نوام  را پایتخوت  جابجوایی  مسوئله  پیرامون امنیتی و دفاعی مالحظات توان می موان 

 کوه  است متعگدی متغیرهای تاب  آمایشی، یها طرح در امنیتی و دفاعی حظاتمال رعایت

 سطح و نوع :از انگ عبارت رهایمتغ این اهم . یرد قرار توجه مورد ها طرح  ونه نیا در بایگ

 نظور،  موورد  منطقوه  جغرافیایی موقعیت نظر، مورد منطقه متوجه امنیتی و نظامی تهگیگات

 و تهگیوگات  نوع با متناسب راهکار ارائه سرانجام و تهگیگ ردمو مناطق ترین مهم شناسایی

 یزیو ر برناموه  در مهوم  ارکوان  از سیاسوی  و دفواعی  – امنیتی مسائل منطقه. خاص شرایط

 محققین پایتخت، حساس موقعیت و شرایط نظر یری در با و تفاسیر این با هاست. دولت

 در رو نیازا .گندان یم ریناپذ تنا اج ضرورتی را ایران در پایتخت جایی جابه بحث به توجه

 ارزیوابی  و پایتخوت  جوایی  جابوه  فوراروی  چوالش  و موان  شناسایی هگف با پژوهش این

 ارائوه  موان  این رف  برای سونگرهمه و آمایشی راهکارهایی ؛ موان  این از هریک اهمیت

 موانو   و هوا  چالش ترین مهم که شود می مطرح سؤا  این مسئله بیان ادامه در لذا .شود می

 بورای  آمایشی راهکارهای و کگامنگ؟ ایران در پایتخت جایی جابه فراروی امنیتی و دفاعی

 چیست؟ موان  این اثرات کاهش یا و رف 
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 تحقيق پيشينه

 و رانیو ا در تخوت یپا انتقوا   بور  یلیتحل» موضوع با خود نامه انیپا در عاشور یهگ -

 بلکوه  ،باشوگ  ینم آن یابی مکان ای تتخیپا رییتغ یبنا «آن یاقتصاد یاسیس راتیتأث

 موورد  یارهوا یمع ،تخوت یپا رییو تغ یاقتصاد و یاسیس راتیتأث یبررس با دارد یسع

 .دهگ ارائه را نظر

 یابیو ارز و یبررسو » موضووع  بوا  خوود  نامه انیپا در یفشم یآقامحسن نجمه خانم -

 نتقوا  ا اسوت یس یابیو ارز بور  گیتأک با) تهران شهر کالن از ییتمرکززدا یها استیس

 انتقوا   اسوت یس یابیو ارز کوه  رسوگ  یمو  جوه ینت نیو ا به «(یاسیس – یادار تختیپا

 کواهش  بور  توانوگ  ینمو  اقوگام  نیو ا کوه  داد نشان تهران از یاسیس -یادار تختیپا

 شتریب اریبس آن یمنف تبعات و  ردد واق  مؤثر شهر کالن نیا در موجود یتمرکزها

 سوطح  دو ،تهران از ییتمرکززدا هتج یشنهادیپ یها استیس عنوان به .بود خواهگ

 سوطح  در و تهوران  از فراتور  سوطح  در ییتمرکززدا یها استیس :است بوده مگنظر

 و یوی تمرکززدا یراسوتا  در تهوران  شوهر  کوالن  سوطح  در ییهوا  استیس زین و یمل

 ،حووزه  نیو ا در نظور  موورد  اقگامات یتمام در که باشگ یم مهماین  .آن یسامانگه

 تهوران  بوه  نسوبت  انوه ی را فیتضع یها نگاه از و شگه برطرف ها برنامه یها تناقض

 شوهر  کوالن  نیا یبرا نظر مورد یانگازها چشم و ها نقش به توجه با و  ردد یدور

 . ردد یری  میتصم آن یها تیفعال و تیجمع زانیم و نوع یراستا در

 یاسو یس یایو جغراف ابعواد » عنووان  بوا  خوود  مقاله در همکاران و یمتق نیافشآقای  -

 چوه  کوه  گدنو بو سوؤا   نیو ا به پاسخ دنبا  به «رانیا در تختیپا انتقا  و یابی کانم

 وجوود  بوه  موجوب  یعووامل  چه و دارنگ یاساس نقش ها تختیپا نییتع در یعوامل

 تیو قابل لیو قب از یعووامل  کوه  ؟شوونگ  می رانیا در تختیپا انتقا  یبرا تقاضا آمگن

 و مسولط  یملو   روه ،مکان یفرهنگ نقش و یمعنو ارزش ،تختیپا مکان یا هسته

 ،یدفواع  و کیاسوتراتژ  تیو موقع ،یخوارج  ارتبوا   ،حکوموت  یقووم  خواستگاه ای

 .ر ذارنگی...تأث و ییایجغراف ثقل مرکز تیموقع ،یاسیس مصالحه
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 تحقيق نظری مباني

 و سیاسوی  هوای   یری تصمیم برای مکانی و سرزمین کنتر  مرکز چیزی هر از قبل پایتخت

 کوانون  عنوان به پایتخت درواق  (Taylor,1989: 147) .رود می شمار به لتدو یک نمادین مرکز

 سیاسوی،  عوامول  دربردارنگه که است جغرافیایی فضای یک نفوذ و جاذبه مرکز کشور، سیاسی

 شوهری  پایتخوت  همچنوین  .اسوت  ارتبواطی  و فنی اداری، اقتصادی، تاریخی، قومی، فرهنگی،

 )بهفوروز،  اسوت  فرهنگی و اقتصادی مراکز ترین بزرگ و جمعیت تعگاد بیشترین دارای که است

 معمووالا  و رود موی  شومار  بوه  کشوور  سیاسی اقتگار مرکز پایتخت همه، از تر مهم و .(011: 0332

 ادارات هوا،  وزارتخانوه  کلیوه  ها، آن اعضای قضائیه(، مقننه، مجریه،) قوه سه سران استقرار محل

 چیسوتی  موضووع  اهمیت به توجه با .(033: 0330گر،)میرحی است خارجی های سفارتخانه و دولتی

 بوه  و  رفتوه  بهوره  مرکوزی  مکوان  نظریوه  از اقتصادی دانان جغرافی در ذشته پایتخت، نقش و

 نظریوه  این هرچنگ .انگ پرداخته ای منطقه اقتصاد توسعه در پایتخت مشارکت چگونگی توصیف

 اجتمواعی،  عوامول  بوه  توجوه  عوگم  و جغرافیوایی  مکان تعیین بر انگازه از  بیش تمرکز دلیل به

 ادبیوات  در و (Wolfel, 2002) اسوت  شوگه  مردود و نقگ تاریخی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی،

 پایتخوت  حوا ،  ایون  بوا  گ؛نشوو  موی  نگریسوته  مالی مرکزی ورای ها پایتخت به شهرها، جگیگ

 و شوود  یمو  محسوو   جغرافیوایی  فضایی نفوذ، و جاذبه مرکز و کشور سیاسی کانون عنوان به

 در را ارتبواطی  و فنوی  اداری، اقتصوادی،  تواریخی،  قوومی،  فرهنگوی،  سیاسوی،  عوامول  تمامی

 شوهر  آن پایتخوت،  برای محلی انتخا  محض به داشر عقیگه به .(030 :0331 ،نیا حافظ)  یرد برمی

 و جغرافیوایی  آثوار  محول،  یوک  در قوگرت  تجم  واسطه به و کرده رشگ  ونا ون زوایای از

 اثور  هوا  آن میوان  هوای  تعامول  و کنشگران عناصر، تمامی بر که یابگ می بروز میقیع اقتصادی

 توسوعه   حوا   در کشوورهای  در خصووص  بوه  و اوصواف  ایون  با .(Dascher, 2000)  ذارد می

 و موالی  از اعوم  منواب   از بواالیی  درصوگ  کرده، عمل رشگ قطب  یک صورت به کشور پایتخت

 دیگور  بور  را خوود  تسولط  و، جذ  خود در را تعگدم خگمات و مختلف یکارکردها انسانی،

 باعوث  کشوور  یوک  در رشوگ  هوای  قطوب  وجوود  نفوس  ا رچوه  کنوگ.  می حفظ کشور مناطق

 ای منطقوه  و ملی سطح در را اقتصادی توسعه و رشگ بلکه شود، نمی نواحی دیگر مانگ ی عقب
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 ایجواد  پایوه  بر اقتصادی توسعه به نگرش نحوه دهگ، می نشان تجربیات ولی .بخشگ می تحکیم

 اثورات  تنهوا  نوه  اقتصوادی،  رشوگ  ابوزار  عنووان  به کشور بزرگ شهری مراکز در رشگ های قطب

 نوواحی،  بوین  توسوعه  در تعواد   عوگم  باعوث  بلکه نگذاشته، پیرامونی نواحی رونق بر مفیگی

 و امکانوات  بهینوه  توزیو   عوگم  و اداری و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی، شگیگ تمرکز

 وو  اداری مرکزیوت  سوابقه  قورن  دو از بویش  بوا  تهران .است  ردیگه سرزمین پهنه رد خگمات

 رشوگ  قطوب  عنووان  بوه  کشور بزرگ شهر کالن حالت به سابقه قرن نیم از بیش و کشور سیاسی

 سیاسوی،  اقتصوادی،  تمرکوز  .است کرده حفظ مختلف های زمینه در را خود برتری و تفوق برتر،

 آن، بوا  زمان هم و کرده فراهم را وسیعی اشتغا  زمینه تهران در تیخگما و اداری نظامی، فرهنگی،

 بهتور  امکانوات  از تهوران  ازپویش  بویش  برخورداری و کشور دیگر نقا  در ها فعالیت نسبی رکود

 مانوگ ی  عقوب  سویر  جریوان،  ایون  حاکمیت .است بخشیگه خاص شتابی توسعه این به خگماتی

 محسوو   انگلوی  شوهر  یوک  رو، ازایون  و اسوت  هشوگ  موجوب  را ایران جغرافیایی نواحی سایر

 جغرافیوایی  و سیاسوی  فرهنگی، اجتماعی اقتصادی،  سوء آثار تمرکز رایی  فت توان می .شود می

 توزیو   پراکنوگ ی  از و اسوت  شوگه  کشوور  از خاصی نواحی در جمعیت تمرکز موجب و داشته

 طرفوی  از .(041-041: 0335 )موسووی،  اسوت  کورده  جلوو یری  کشوور  پهنه در امکانات و مناب  بهینه

 توسوط  شوهر  ایون  تهگیگ دلیل به معتقگنگ و داننگ می سکونت  قابل غیر را امروز تهران  روهی

 -سیاسوی  پایتخوت  انتقوا   تهوران،  مشکالت حل  زینه بهترین زلزله، همچون طبیعی حوادث

 بوه  هوم  هنووز  و داننگ نمی مناسبی حل راه را پایتخت انتقا   زینه دیگر برخی اما ؛است اداری

 .امیگوارنوگ  تهوران  شوهر  کنوونی  وضو   تغییور  برای مگت میان و مگت کوتاه های راه بودن مؤثر

 بوه  تفصویلی  طورح  در شگه بینی پیش نفر هزار 122 و میلیون 00 از پذیری جمعیت نرخ کاهش

 وسوازهای  سواخت  از جلوو یری  و (تهران شهر جام  طرح مطابق) نفر هزار 522 و میلیون 02

 آن اجورای  درصوگد  دوم  وروه  کوه  اسوت  توگابیری  پوذیری  جمعیت نرخ تنظیم برای هروی بی

 و بووده  جمعیتوی  آستانه دارای شهر(،) یمکان هر جغرافیایی دیگ اه از .(0 :0314بهرامی،)انگ برآمگه

 سورزمین،  آمایش دیگ اه از است. محگود ساکنین نیاز به پاسخگویی برای نیز امکانات و مناب 

 سووی  از اسوت.  بوده ای منطقه های تعاد  حفظ اولیه اصو  از جمعیتی، توازن و تعاد  وجود
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 وجود با ها پایتخت که یطور به دارد، وجود علی و علت رابطه جمعیت و ها پایتخت بین دیگر

 و انگیوزه  نووعی  هوا،  دسترسی بودن باال و مناسب تجهیزات مناسب، اقتصادی شرایط امکانات،

 اسوت.  شوگه  هوا  پایتخت به روزافزون های مهاجرت موجب که ردهک ایجاد مردم بین را رغبت

 کوه  است داشته دنبا  به را پیامگهایی و عواقب ها، پایتخت جمعیتی انفجار و جمعیت افزایش

 .(315 :0314 بهمون،  و رحمتوی  قائوگ ) شود می مطرح ها پایتخت انتقا  برای اصلی عامل عنوان به  اهی

 بوه  بنوا  کوه  اسوت  شوگه  دهوی  سوازمان  و هگفمنوگ  جریانی تخت،پای انتقا  وجایی  فرآینگ جابه

 و فرهنگوی  - اجتمواعی  اقتصوادی،  امنیتوی،  _ سیاسوی  نظور  از مختلوف  کشوورهای  وضعیت

 بهبوود  کننوگه  تضومین جایی  جابه این شود، می محقق مختلفی اهگاف و باانگیزه محیطی، زیست

 از بعگ که است شگه  دیگه برازیلیا( آباد، اسالم) ییها نمونه زیرا نیست، کنونی پایتخت وضعیت

 تغییور  بوا  پایتخوت،  انتقوا   درواق  است، شگه  افزوده آن مشکالت رونگ بر همچنان هم، انتقا 

 کشوورهای  تجربوه  تووان  نمی بنابراین ؛(schatz, 2003: 2)دارد مستقیم ارتبا  نیز، دولت ساختار

؛ دهیم قرار پایتخت تغییر برای مبنایی ی،اصل دالیل از فار  پایتخت، انتقا  با رابطه در را دیگر

 .(00 :0333 رحیمی، و نوبری) شود می تنظیم دولت وسیله به ای انگازه تا تنها ها سازمان روابط زیرا
 

 

 ها پایتخت اصلي عملکرد

 دفعوی   ( ،کششوی  و جذبی الف( است؛ برخوردار متفاوت ذاتی کارکرد دو از پایتخت

 و کنوگ  موی  جوذ   خوود  سومت  بوه  را ها شبکه و مواد ،ها یانجر ،ها انسان یعنی پراکنشی؛ و

 سوطح  در را ... و تولیوگات  ،نظوارتی  و کنترلوی  عملیوات  ،ها دستورالعمل ،ها فرمان ،ها پگیگه

 خوود  سیاسوی  اراده اعموا   قلموروی  و نفوذ حوزه به را فضا و کنگ می پخش مربو  فضای

 خارجی های بانک های نماینگ ی جذبی و یکشش جنبه از .(030: 0330،نیا حافظ) گینما می تبگیل

 شوهر  در را خوود  دفواتر  ،حکوموت  با آسان و مستقیم تماس خاطر به ،بازر انی های اتاق و

 و اتحواد  ایجواد  .(ponds, 1936 از نقول  بوه  314: 0314 بهمون،  و رحمتوی  قائوگ ) کننگ می پا بر پایتخت

 اشواعه  اصلی مرکز همچنین و است ملی پایتخت یک اصلی کارکرد ،دولت انسجام برقراری

  .(cohen,1968 از نقل به )همان است فرهنگی و سیاسی اقتگار و نفوذ
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 (970 ،9910بهمن، و رحمتي قائد :مأخذ) ها پایتخت اصلی عملکرد شکل

 

 ،سیاسي مراکز یا پایتختجایي  جابه و انتقال در جهان کشورهای تجارب بر مروری

 اقتصادی

 بواالیی  رشوگ  از بیسوتم  قورن  پایوانی  هوای  دهوه  درخصووص   به شهرنشینی رونگ ازآنجاکه

 در کالبوگی  و فضایی توسعه و شهرنشینی عرصه در نیز بزر ی تحوالت است، بوده برخوردار

 بور  .(1 :0333 رحیموی،  و نوبری) است داده  رخ جهان های پایتختخصوص  به شهری بزرگ مناطق

 کواهش  بورای  هوا  شویوه  مؤثرترین زا یکی شایگ ،جهان کشورهای از بسیاری تجار  اساس

 ،سیاسی های نقشجایی  جابه و انتقا  ،تهران شهر یافتن وسعت ویژه به شهری نامتوازن رشگ

 ایون  محققوین  از ای عوگه  نظور  بوه  .باشگ کشور نواحی سایر به تهران شهر اقتصادی و اداری

 هوای  فرصت ،رشه موجود های ناهنجاری ترمیم شرایط نمودن فراهم ضمن گنتوان می راهبرد

 ایون  جهوان  در زیوادی  کشورهای .گننمای فراهم نیز کشور مناطق سایر توسعه برای را کافی

 اقتصوادی  و اداری ،سیاسی های فعالیت توانست که استرالیا همچون ،انگ بوده شاهگ را تجربه

 یوا  و هنوگ  در نوو  دهلوی  و بمبئوی  یوا  کنوگ  توزیو   سیگنی و ملبورن ،کامبرا شهرهای میان را

 عملوی  را سیاسوت  ایون  کوگام  هور  کوه  آمریکا متحگه ایاالت در نیویورك سی دی نگتنواش

 شوهرهای  دوش از را کشور سری  و شتابان توسعه از ناشی فشار ،سیاست این با و ساختنگ
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 سرمایه و مگیریت توسعه معاونت) انگ آورده فراهم را ها آن ترمیم فرصت و برداشته مرکزی و اصلی

 را آن مصوادیق  و بنوگی  دسوته  طبقوه  شش در را ها پایتخت بل کمپ .(0331 جمهور، یسرئ انسانی

 از هوای  تخوت یپا ،شوگه جا  جابه های تختیپا ،(سنتی) یمیقگ های پایتخت است: کرده تعیین

 ،الجزایوری  مجمو   هوای  تخوت یپا ،دوبخشوی  های تختیپا ،مرکزی های تختیپا ،بناشگه نوع

 هشتمی نوع به فوق انواع بر عالوه .(Campbell,2003) واحگ قگرت و قلمرو با های تختیپا

 و دیجیتوا   عصور  حاصول  پایتخوت  نوع این .کرد اشاره توان می هوشمنگ پایتخت نام به نیز

 و موالزی  کوه  اسوت  جوامو   اقتصوادی  توسعه در ( ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری نفوذ

  .(Corey, 42 :2004) تاس آن از مشخص ای نمونه کواالالمپور کنار در پوتراجایا پایتخت

 زیور  صوورت  بوه  موورد  هفوت  در را هوا  پایتخت انواع دیگر بنگی تقسیم یک در ها  پیتر

 شمارد: برمی

 ملوی  سطح باالترین دارای کارکردهای بیشتر یا تمام ترکیب کارکردی: چنگ های پایتخت

   .توکیو( و موسکو ،استکهلم ،مادریگ ،پاریس ،لنگن ماننگ)

 کوه  شوهرهایی  نمایوانگر  هسوتنگ؛  نخسوت  نووع  از خاصوی  موورد  جهوانی:  های پایتخت

 توکیو(. و لنگن ماننگ) کننگ می ایفا را دو هر یا سیاسی ،تجاری فراملی عملکردهای

 دیگور  فاقوگ  اغلوب  و انوگ  شوگه   خلوق  حکوومتی  مقرهوای  مثابوه  به سیاسی: های پایتخت

 ،بون  ،الهوه  ماننوگ ) تاسو  مانوگه   بواقی  خود قبل تجاری شهرهای در که هستنگ کارکردهایی

 برازیلیا(. و کانبرا ،اوتاوا ،واشینگتن

 مثابوه  بوه  را خود نقش که شهرهایی ،هستنگ دوم نوع معکوس اغلب پیشین: های پایتخت

 ماننگ) انگ کرده حفظ را شان تاریخی کارکردهای دیگر اما ،انگ داده  دست از حکومتی مقر یک

 ریودوژانیرو(. و فیالدلفیا ،بورگ رزپت سن ،میالدی 0114 تا 0145 سا  از برلین

 شوهرهای  نماینوگه  ،هسوتنگ  سووم  نووع  از خاصوی  موورد  قوگیم:  امپراتوری های پایتخت

 مثابوه  بوه  همچنوان  اموا  ،انوگ  داده  دسوت  از را خوود  امپراتوری نقش که پیشین های امپراتوری

 بورای  را مهمی تجاری و فرهنگی های نقش است ممکن همچنین و کرده عمل ملی پایتخت

 وین(. و لیسبون ،مادریگ ،لنگن )ماننگ کننگ  ایفا پیشین امپراتوری قلمروهای
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 .دارد همپوشوانی  سووم  نووع  بوا  کوه  فگرا  جوام  در خاصی مورد ایالتی: های پایتخت 

 طوور  به اوقات برخی و ،انگ کرده می کار غیررسمی های پایتخت مثابه به سابق در که شهرهایی

 ا رچه انگ؛ داده  دست از را نقش این اکنون اما ،کردنگ می ایفا را قشن این پایتخت با مشترك

 ،توورین  ،مویالن  )ماننگ دارنگ را پایتخت کارکردهای خود پیرامون قلمروهای برای هم هنوز

 موورد  یوک   وروه  ایون  در نیویورك .ملبورن( ،سیگنی ،تورنتو ،مونترا  ،مونیخ ،اشتوتگارت

 جهانی. ایالتی پایتخت یک از فرد بهمنحصر مورد یک تقریباا ،است خاص

 اسوت  ممکن ها پایتخت این ،دارنگ را المللی بین های سازمان مرکز کارکرد :ها پایتخت فرا

 . (نیویورك و رم ،ژنوآ ،استراسبورگ ،بروکسل ماننگ) نباشنگ یا باشنگ ملی های پایتخت

 مراکوز  انتقوا   یوا  جوایی  جابه ،کشور چنگ در حاضر قرن در ،فوق بنگی دسته به توجه با

شوناختی،   هرچنگ مبواحثی ماننوگ جمعیوت    .است شگه  مطرح نوین ضرورتی عنوان به سیاسی

 نگواهی  بوا  اما ،است بوده پایتخت تغییر دالیل از بسیاری مبنای محیطی زیست و جغرافیایی

 دالیول  قبیول  این که  ردد می روشن ،جگیگ های پایتخت  یری شکل یا جایی جابه به تر دقیق

 صوورت  ایون  در زیورا  ؛(Schatz , 2003) دهنگ نشان را تغییر علت های جنبه تمام تواننگ ینم

 دی کوارمن  آیورس  بووینس  از را خوود  پایتخوت  آرژانتوین  چرا که شود می مطرح سؤا  این

 یوا  سونگایی  بوه  توکیوو  از را خوود  پایتخوت  ژاپن مثل کشوری چرا یا ؟ داده تغییر پا انوس

 بوه  بلکوه  بوودنش  پایتخوت  دلیول  بوه  نه توکیو که است حالی در ینا دهگ؟ نمی تغییر نا ویا

 و جمعیتوی  توراکم  ،شوهری   بوین  ونقول  حمل هزینه ،شگن صنعتی سوم موج ازجمله دالیلی

 تجمیو   از حاصول  منواف   از و یافتوه  قگرت یکپارچه و واحگ صورت به آن از ناشی مزایای

 تواننوگ  نموی  ذکرشوگه  رسومی  دالیل عهمجمو بنابراین ؛(Datsou, 2004: 12) شود می منگ بهره

 بوه  بایوگ  ،دالیول  مجموعوه  این کنار در و باشنگ پایتخت تغییر کامل و واقعی علت تنهایی به

 نیوز  غیوره  و فرهنگوی  شومولیت  ،تمرکوز  نووع  تغییر ،قگرت های پایه تغییر ماننگ موضوعاتی

 انتقوا   تصومیم  در طرفوی  بی و تمرکز ،نژاد ،فرهنگ ،منطقه ماننگ مباحثی چراکه ،شود توجه

  .(1 :0333 رحیمی، و نوبری) بود خواهگ سیاسی سازشی نتیجه نهایی تصمیم و بوده مؤثر پایتخت
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 پایتخت انتقال زمینه در جهاني تجارب ای مقایسه ارزیابي

 متمرکوز ) متفاوت حکومتی ساختار با مطالعه مورد کشورهای همه توسط پایتخت انتقا 

 را سیاسوی  مرکوز  انتقوا   عبوارتی  بوه  .است شگه تجربه یکسان طور به تقریباا متمرکز( غیر و

 هوای  نظام در بلکه ،دانست پایتخت در فعالیت حجم کاهش و ییتمرکززدا راه تنها توان نمی

 و اسوت  جهانی عرف از خارج و سنگین بسیار ،امور کلیه بر دولت تصگی بار که حکومتی

 و سیاسوی  مراکوز  انتقوا   نیوز  اسوت  ضوعیف  بسویار  اموور  اداره در خصوصوی  بخوش  نقش

 و سیاسوی  تمرکوز  از ناشی فشارهای توانگ می زیادی حگود تا دیگر ای نقطه به یری  میتصم

 را خوود  خواص  دالیول  ،پایتخوت  انتقوا   بورای  کشوورها  طورکلی به .دهگ کاهش را فعالیتی

 عوامل تقریباا ،آلمان() سیاسی عوامل به توان می ،پایتخت انتقا  عمگه علل میان از ،انگ داشته

 ،برزیول ) ای منطقوه  توسوعه  و اقتصوادی  عوامل ،قزاقستان( و ترکیه ،پاکستان ،برزیل) دفاعی

 ناشی عواملی و استرالیا( و آلمان) نمادین عوامل ،مالزی( و آلمان ،قزاقستان ،ترکیه ،پاکستان

 رهو  درواقو   .کورد  اشواره  پاکسوتان(  و برزیول ) طبیعی مالحظات و زیستی محیط مسائل از

 چنین را پایتخت انتقا  عمگه دالیل .دارد پایتخت انتقا  برای را خود خاص دالیل کشوری

 دفواعی  دالیول  به درصگ 5/44 آلمان؛ ماننگ ،سیاسی دالیل به درصگ 00 :انگ کرده یبنگ میتقس

 ای منطقوه  توسوعه  و اقتصوادی  دالیل به ،درصگ 13 قزاقستان؛ و ترکیه ،پاکستان ،برزیل ماننگ

 ماننوگ  ،نموادین  دالیول  به درصگ 33 ی؛مالز و آلمان ،قزاقستان ،ترکیه ،پاکستان ،رزیلب ماننگ

 ،طبیعی بالیای به مربو  مسائل یا یطیمح ستیز مسائل دلیل به درصگ 31 استرالیا؛ و آلمان

 در .اسوترالیا  و پاکسوتان  ماننگ ،حکومتی و اداری نیاز دلیل به صرفاا درصگ 00 و برزیل ماننگ

 انتقوا   در مهموی  عامل نیز جهانی مالحظات و معادالت ،آلمان و مالزی ماننگ ،دموار برخی

 اغلوب  در اسوت  مشوخص  آنچوه  اموا  ؛(026 :0313کشوتلی،  نعمتی و میانایی ساداتی) انگ بوده پایتخت

 بوووده چشوومگیر پایتخووت انتقووا  از ناشووی ای منطقووه رشووگ ،مطالعووه مووورد کشووورهای

 در جمعیوت  رشوگ  و اقتصوادی  توسوعه  دهوه  چنگین ت ذش از پس .(04 :0333داودپوور، )است

 آثوار  ،اسوت  توجوه  درخور ،مذکور مناطق به پایتخت انتقا  از ناشی ترکیه در مرکزی مناطق

 منطقوه  ایون  بوه  پایتخت انتقا  واسطه به نیز آستانه -آکموال منطقه در توسعه تحوالت شروع
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 بوه  توسعه جریان دادن سوق و اقتصادی عوامل که دهگ می نشان تحوالت این .است مشهود

 تورین  مهوم  از یکوی  عنوان به توانگ می پایتخت انتقا  طریق از افتهی توسعه کمتر مناطق سمت

 زمینه در جهانی تجار  ای مقایسه ارزیابی از که دیگری نتیجه . یرد قرار تأییگ مورد عوامل

 ،تحقیوق  ایون  در شگه یبررس کشور مورد 04 در که است آن آیگ می دست به پایتخت انتقا 

 را پایتخوت  انتقوا   روش ،تواریخی  و اقتصادی ،سیاسی خاص شرایط تحت کشورها تمامی

 ا رچوه  دهوگ  موی  نشوان  هوا  بررسوی  البته .انگ کرده انتخا  قبلی پایتخت مشکالت حل برای

 هوای  پایتخوت  اما ،انگ کرده ایفا پایتخت انتقا  جریان در را کلیگی نقش اقتصادی مالحظات

 و انوگ  شوگه  تبوگیل  حکومتی و سیاسی های فعالیت تمرکز برای محلی به عمگه رطو به جگیگ

 پیوگا  اداموه  اولیوه  پایتخت در همچنان  ردشگری و اقتصادی ،فرهنگی ،تجاری های فعالیت

 .انگ کرده

 

 آن ابعاد و سرزمین آمایش

 ،هوا  هوگف  مجمووع  ،فضوایی  پایوگار  توسعه تحقق برای سنگی آمایش برنامه طورکلی به

 ،عموومی ) دولتوی  غیور  و دولتوی  هوای  بخوش  اجرایوی  هوای  برناموه  و هوا  سیاست ،بردهاراه

 که است اقگاماتی شامل ،سرزمین آمایش حیطه .کشورهاست و جوام  تعاونی( و خصوصی

 و هوا  فعالیوت  توزیو   آینوگه  در و شوود  می  رفته کار به عمومی بخش توسط  سترده طور به

 سوازمان  یوک  ایجواد  هوگف  بوا  ها اقگام این .دهگ می ارقر تأثیر تحت فضا در را ها سکونتگاه

 ایون  میوان  بیشوتر  پیونوگهای  ایجواد  بوا  و سورزمین  مختلوف  هوای  کاربری از منطقی فضایی

 بوه  دسوتیابی  و زیست محیط حفاظت های الزام با توسعه تقاضای ساختن متوازن ،ها کاربری

 در اسواس  ایون  بور  .پوذیرد  موی  صوورت  ها دولت نظر مورد اقتصادی و اجتماعی های هگف

 های سیاست فضایی تأثیرهای ساختن هماهنگ برای هایی اقگام ،سرزمین آمایش یزیر برنامه

 صوورت  منواطق  میوان  اقتصوادی  توسعه از ای بهینه توزی  به دستیابی منظور به ها بخش سایر

 فضوا  ،سورزمین  ،فعالیت ،انسان شامل ،سرزمین آمایش ابعاد به توجه راستا این در .پذیرد می

 کوه  چنوان  .است مهم و حیاتی بسیار ها ی ذار استیس و ها یزیر برنامه تمامی در مگیریت و
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 هوای  فعالیوت  ،کننگ می زنگ ی سرزمین یک در که هایی انسان ،است شگه آورده ... شکل در

 ایون  مجموعوه  دهنوگ؛  موی  انجوام  سورزمینی  فضوای  در بهینوه  موگیریت  بوا  را نیازشان مورد

 دهنگ. می تشکیل را سرزمین آمایش ابعاد مکانی – فضایی کارکردهای

 

 
 (03 :0314موسوی، و زاده میابراه :مأخذ) سرزمین آمایش ابعاد شکل

  

   پایتخت یها ییجا هجاب بین یا سهیمقا بخواهیم ا ر ،شگه انجام یها یبررس به توجه با

 باشویم  هداشت ایران پایتخت تهران کنونی وضعیت باصورت  رفته در اقصی نقا  جهان 

 بهوره  آن به مربو  مشکالت کاهش وجایی  جابه امر تسهیل جهت در جهانی تجربیات از و

 چنانچوه  .شوود  واق  مفیگ پایتختجایی  جابه در مالزی کشور تجربه رسگ یم نظر به ،بگیریم

 شولوغی  دلیول  بوه  اموا  ،اسوت  کواالالمپور همچنان مالزی رسمی پایتخت شگ اشاره متن در

  ردشوگران  حضوور  دلیول  بوه  آن از بخشوی  کوه ) آور سرسام ترافیک و هرش این ازحگ شیب

 در ای منطقوه  به قضایی مراکز و یریوز نخست ،دولتی ادارات ،میالدی 0220 سا  از ،(است

 بوه  مراجعوه  هوم  و شوود  تور  آسان شهر مگیریت هم تا شگ منتقل پاتروجایا یعنی ،آن حاشیه

 فنواوری  نظور  از پیشورفته  ای منطقوه  پاتروجایا .شود ممکن قضایی نهادهای و دولتی ادارات

 پایتخوت جایی  جابه تاریخی تجربه همچنین .است الکترونیک و ارتباطی صنای  و ساختمانی

 و ویرانگور  توانگ می مستعگ مناطق در خصوص طبیعی به بالیای وقوع که شود می یادآور بلز
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 یهوا   سول  بوا  زیو خ زلزله منطقه در ایران پایتخت یریقرار  به توجه با و باشگ ریناپذ جبران

  .بود فاجعه از پیشگیری فکر به بایگ فعا  و بزرگ

 

 تحقيق روش

 پوژوهش  ایون  بور  حواکم  رویکرد ،بررسی مورد های مؤلفه و موضوع ماهیت به توجه با

 ای توسوعه  - کواربردی  هوگف  نظور  از تحقیوق  نووع  و .است پیمایشی و تحلیلی - توصیفی

 در  رفوت؛  صوورت  میوگانی  و ای کتابخانوه  صورت دو به اطالعات  ردآوری روش .است

جوایی   جابوه  بحوث  در موجوود  موانو   ترین اصلی شامل ای پرسشنامه میگانی مطالعات بخش

 کارشناسوان  از نظرسونجی  و محققوین  توسط موضوع مطالعاتی پیشینه بررسی با که پایتخت

 ایون  در علموی  انخبر و  و اساتیگ توسط آن روایی سنجش از پس و طراحی شگنگ؛ انتخا 

 مختلوف  هوای  دانشوگاه  از متخصوص  و کارشناس نفر 022 لهیوس به ، مصاحبه روش با زمینه

 نخبگان ،تحقیق این در آماری جامعه .شگ داده پاسخ دولتی اجرایی های دستگاه نیز و کشور

 جغرافیوای  ،شوهری  یزیو ر برناموه  هوای  رشوته  دکتورای  دانشجویان و دانشگاه اساتیگ) علمی

 توجه با .گنباش می شهری مگیران و متخصصان ،کارشناسان ،(ای منطقه یزیر برنامه و سیاسی

 بوا  هوا  نمونوه  بوه  سوری   دسترسوی  همچنوین  و نبوود  مشخص جامعه این کل تعگاد نکهیا به

 منظوور  بوه  .است شگه استفاده برفی  لوله یری  نمونه روش از ،بود مواجه زیادی مشکالت

 تخمین روش از ،دهگ می توضیح (031 :0331نیا، حافظ) که طور همان ،نیز پرسشنامه حجم تعیین

 بوه  نسوبت  شخصاا عواملی  رفتن نظر در با محقق اینکه یعنی کرد؛ استفاده توان می شخصی

 ،روش ایون  مطوابق  .کنوگ  موی  اقگام جامعه از مشخصی صگ در تعیین یا نمونه حجم برآورد

 موانو   ،بررسوی  موورد  هوای  مؤلفوه  .آمگ دست به نفر 022 ،هگف  روه برای ها نمونه تعگاد

 .اسوت  شوگه   انتخا   ویه 02 قالب در که است پایتخت جایی جابه فراروی امنیتی و دفاعی

 بورای  ،توصویفی  اطالعوات سوازی   کموی  و پرسشونامه  طریق از اطالعات آوری جم  از پس

 پایتخت جایی جابه بر موان  از هریک تأثیر میزان شگن مشخص جهت ها داده وتحلیل تجزیه

   .است شگه  استفاده لیزر  افزار نرم در ساختاری معادالت مگ  از
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   يشناس طيمح

 و درجه 50 تا دقیقه 2,3 و درجه 50 در» وسعت مرب  کیلومتر 665 حگود با تهران شهر

 «شومالی  عور   دقیقوه  52 و درجوه  35 توا  دقیقه 34 و درجه 35 و خاوری طو  دقیقه 31

 دو تالقوی  محول  در تهوران و   قوزوین الیه شما  شرقی دشوت   منتهی و در (1 :0333  یتاشناسی،)

 اسوتان  بوه  شوما   از تهوران  اسوتان  .اسوت  شوگه   واقو   زا ورس  و البرز مهم ارتفاعی محور

 اسوتان  به غر  از ،مرکزی استان به غربی جنو  از ،قم استان به شرقی جنو  از ،مازنگران

 بور  عوالوه  ،عموومی  و ریاضوی  موقعیت این. است محگود سمنان استان به شرق از و البرز

 در تهوران  است؛ برخوردار زیستی سرشار مناب  و شرایط از ،ژئوپلیتیکی فرد منحصربه اعتبار

 امتوگاد  در ای منطقوه  و المللوی  بوین  هوای  راه تقاط  در واق  الجیشی سوق کهن چهارراه یک

 ،شویراز  ،فوارس  یجخلو ) زا ورس  هوای  کووه  رشوته  و چوین(  ،هنگ ،ترکیه) البرز های کوه رشته

 شوهر  کوالن  اموروزه  .اسوت   رفته قرار همگان( ،کرمانشاه ،شیرین قصر ،النهرین بین ،اصفهان

 شوهر  جغرافیوایی  اطالعوات  مرکوز ) اسوت  کراچوی  و اسوتانبو   بوین  شوهری  منطقه ترین مهم تهران

 را کشوور  جمعیوت  تعگاد بیشترین کشور شهرهای سایر نسبت به تهران شهر .(00 :0334تهران،

 شوهری  جمعیت درصگ 06 تنهایی به شهر 0332 مقابل در شهر این .است داده  جای خود در

 ،دارد سواکن  جمعیت نفر میلیون 3٬044٬535 تهران .است داده اختصاص خود به را کشور

 میلیوون  00 حوگاقل  روزانوه  .است جهان بزرگ شهر امین 40 و آسیا غر  شهر ترین بزرگ

 و شوتابان  رشوگ  کوه  خود مجاور شهرهای با و دارد شهری برون و درون شناور جمعیت نفر

 بوزرگ  مگواالپلیس  یک صورت به ،انگ  شته پذیرا تهران با جواری هم خاطر به را شان بزر ی

 زیواد  بسیار تراکم .است  سترانگه کشور سکونتگاهی شبکه تمام بر را خود تسلط و درآمگه

 پوذیرش  و تحمول  هوای  آستانه از آن ای لحظه به و لحظه افزایش و سطح واحگ در جمعیت

   .است کرده تبگیل کشور فضای در جمعیتی عظیم توده یک به را شهر و رفته فراتر شهر
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 کشور در پایتخت جغرافیایي موقعیت نقشه

 نگارنگ ان ترسیم:

 تحقيق یها افتهی

 میوزان  بررسوی  بوه  تحقیوق  اهوگاف  توجوه  بوا  او  بخوش  در که است بخش دو ها افتهی

 تهوران  شوهر  کوالن  یعنوی  ایوران  پایتخوت  خصووص  بوه  و ایران شهری نظام در تمرکز رایی

 نخسوت  تعیوین  هوای  شواخص  شوامل  ،بخوش  این اهگاف به دستیابی ابزار .شود می پرداخته
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 و زیپوف  شوهری  انگازه رتبه مگ  ،شهر چهار شاخص و شهر نخست شاخص ماننگ شهری

 مربوو   های چالش نوعی به که است جهت ازآن بخش این اهمیت .است تمرکز ضریب مگ 

 دسوتیابی  و تمرکززدایوی  برای را پایتخت جایی جابه ضرورت و پایتخت در تمرکز رایی به

 مبتنوی  تحقیق شناسی روش به توجه با دوم بخش در .سازد می آشکار ای منطقه های تعاد  به

 و خصوصویات  ابتوگا  ،پرسشونامه  طریوق  از تحقیوق  نیاز مورد اصلی اطالعات آوری جم  بر

 تشوریح  اختصوار  به آنان پاسخگویی وضعیت و تحقیق های نمونه های ویژ ی از کلی شمای

 هووای داده ،مطروحووه سووؤاالت و تحقیووق اصوولی هووگف پیوورو نیووز ادامووه در و شووود؛ مووی

 معوادالت  موگ   از اسوتفاده  بوا  ،پایتخوت  جایی جابه فراروی موان  به مربو  شگه آوری جم 

 . یرنگ می قرار بحث و وتحلیل تجزیه ردمو شبکه تحلیل مگ  نیز و ساختاری

 

 شهری نخست های شاخص از استفاده با ایران شهری نظام در تمرکزگرایي بررسي

 .باشوگ  موی  شوهری  نخسوت  الگووی  وجوود  ایوران  در سوکونتگاهی  نظام یها یژ یو از یکی

 دوره چهوار  در ایوران  شوهری  نظوام  در شوهری  نخست الگوی 0 شماره جگو  در  واه عنوان به

 در (تهوران ) پایتخوت  دهگ می نشان و است شگه آورده 0315 و 0312 ،0335 ،0315 سرشماری

 .است نموده عمل کشور سکونتگاهی نظام در مسلط شهر عنوان به مطالعه مورد دوره چهار هر
 

 9915 تا 9975 های سال بین ایران در شهر دو و شهری نخست شاخص 9 جدول
 شهری نخست شاخص شهری جمعيت کل اول شهر جمعيت سال

 6,5 53646660 )تهران( 3054250 0312

 6,3 51046341 )تهران(3613126 0315

 شهر دو شاخص دوم شهر جمعيت اول شهر جمعيت سال

 3,5 )مشهگ(0331422 )تهران( 6153345 0315

 3,00 (مشهگ)0401306 (تهران) 1111502 0335

 0,16 (مشهگ)0141314 (تهران) 3054250 0312

 0,62 )مشهگ(3310662 )تهران(3131502 0315

 مذکور های سا  مسکن و نفوس عمومی سرشماری اساس بر نگارنگه محاسبات مأخذ:
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 شوهری  نخست .شود می شهری نخست پگیگه ایجاد موجب ،نواحی بین توسعه نابرابری

  ردد. می خود اطراف نواحی و کوچک شهرهای اجتماعی و اقتصادی نابودی باعث

 

 یاا  شاهر  چهاار  شااخص  از اساتفاده  باا  ایران شهری نظام در رکزگرایيتم بررسي

 کینزبرگ

 شواخص  مقوگار  کوه  دهوگ  موی  نشوان  0 شماره جگو  طی شهر چهار شاخص اساس بر

 وجوود  برتوری  حالوت  ایوران  شوهری  نظوام  در و بوده 2,62 معاد  0315 سا  برای مذکور

 از نشوان  همچنوان  و بووده  2,51 معاد  0335 سا  برای مذکور شاخص مقگار .است داشته

 سوا   در شواخص  این مقگار  همچنین .دارد ها سکونتگاه ریسا بر تهران برتری حالت تثبیت

 عبوارتی  بوه  یا کشور شهر نخست برتری فوق که رسیگه 0,33 عگد به و یافته افزایش 0312

 دهگ. می نشان کشور شهری نظام بر را کشور پایتخت
 

 14 تا 75 سال از سرشماری دوره سه در ایران رد شهر چهار شاخص محاسبه 0 جدول
 5731 سال 5731 سال 5731 سال سرشماری سال

 او  شهر
6153345 

 (تهران)

1111502 

 (تهران)

3054250 

 (تهران)

 دوم شهر
0331422 

 (مشهگ)

0401306 

 (مشهگ)

0141314 

 (مشهگ)

 سوم شهر
1266000 
 )اصفهان(

0620002 

 (اصفهان)

0156006 

 (اصفهان)

 چهارم رشه
0010222 

 )تبریز(

0336232 

 )کرج(

0604606 

 )کرج(

 جمعیت مجموع

 شهر چهار
00023045 03000116 04014011 

 چهار شاخص

 شهر
46.4 4651 9699 

 مذکور های سا  سرشماری آمار از استفاده با نگارنگه محاسبات منب :
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 شاهری  نظام رد جمعیت نفر هزار صد باالی شهرهای اندازه - رتبه لگاریتمي توزیع

 زیپف( مدل) رانیا

 از کوه  اسوت  زیپوف  موگ   ، رفتوه  قورار  اسوتفاده  مورد پژوهش این در که دیگری مگ 

 کوه  است آمگه دست به جمعیت نفر صگهزار باالی شهرهای جمعیت انگازه و رتبه لگاریتم

 منواطق  شوهرهای  لگواریتمی  توزیو   بررسوی  بوه  Excel افوزار  نرم از استفاده با رابطه این در

 و ایوران  آمار مرکز های سرشماری در موجود آماری های داده اساس بر .شگ پرداخته مختلف

 شورح  بوه  آن نتوایج  و انگازه - رتبه مگ  کمیهای  دست آمگه از روش های آماری به  تحلیل

 شوهرهای  باالی سطوح در ،زیر جگو  اطالعات اساس بر .(3 جگو ) است توجه قابل زیر

 بوه  جمعیوت  توزیو   در تناسوب  عگم و ناموزونی ،کشور بزرگ هرش کالن چنگ یعنی ،کشور

 است. مشاهگه قابل وضوح
 مرتبه تئوری در و واقعي حالت در جمعیت نفر هزار صد باالی شهرهای جمعیت وضعیت (:9) جدول

 زیپف اندازه -

 مرتبه نام شهر ردیف
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 
 -تئوری مرتبه 

 اندازه

LOGR 
 )رتبه(

LOG P 
 جمعيت

تهران

مشهگ

اصفهان0156006

کرج0604606

تبریز0414133

شیراز0462665

اهواز0000200

قم0214236

کرمانشاه350425

ارومیه661411

رشت631150

زاهگان562105

کرمان534440

اراك506030

همگان505114

یزد436050

اردبیل430630
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 مرتبه نام شهر ردیف
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 
 -تئوری مرتبه 

 اندازه

LOGR 
 )رتبه(

LOG P 
 جمعيت

بنگرعباس435150

شهر اسالم331020

زنجان336350

قزوین330513

سننگج313131

آباد خرم343006

ر ان 301536

ساری016401

مالرد012301

قگس033501

کاشان015305

لستان 051432

شهریار041413

 دزفو043332

شهر خمینی044616

بروجرد042654

نیشابور031035

سبزوار030551

آباد نجف000304

آمل001105

بابل001461

ورامین003110

آبادان000144

پاکگشت026412

خوی022135

ساوه022430  

بجنورد011110

شهر قائم016252

بوشهر015000

قرچک010533

سیرجان035603

بیرجنگ013202

ایالم010003

بوکان012622

مالیر061350
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 مرتبه نام شهر ردیف
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 
 -تئوری مرتبه 

 اندازه

LOGR 
 )رتبه(

LOG P 
 جمعيت

مراغه060015

شهرکرد051155

شهر نسیم051414

بنگر ماهشهر053113

سمنان053632

رفسنجان050402

مهاباد041063

نبگ کاووس 044546

شهر شاهین043323

شاهرود042414

سقز031133

مرودشت033641

زابل031100

تربت حیگریه030052

خرمشهر001403

انگیمشک006300

مرنگ004303

شهرضا003161

 میانگوآ003230

ایذه001213

بنگرانزلی006664

جهرم004023

جیرفت000234

مریوان002464

 شهر کما021143

یاسوج023525

نظرآباد021326

بهبهان021400

بم021030

شوشتر026305

فسا024321

قوچان023162

مسجگسلیمان023361

محمگشهر022501  

 نگارنگه اتمحاسب منب :
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 میوانی  و پایینی های الیه در تناسب و هماهنگی وجود با ،پیگاست زیر نمودار از چنانچه

 هور  بوه  اما ،خورد می چشم به مطلو  حگ از چشمگیری انحراف باالیی سطوح در ،نمودار

 اینکه توضیح .است بوده حرکت در (نرما  توزی  خط) مطلو  منحنی سمت به رونگ حا 

 حرکوت  0 سومت  بوه  هرچقگر ،است جمعیت توزی دهنگه میزان تناسب  شانن که R2 میزان

 است.  رفته صورت تری نرما  توزی  یعنی ،کنگ

 
 (9914) کشور جمعیت نفر هزار 944 باالی شهرهای اندازه – مرتبه لگاریتمي توزیع نمودار

 

 یبواال  شوهرهای  کول  توزیو   وضوعیت  که مختلف های دوره برای انگازه - رتبه نمودار

 بوه  کوه  است  ردیگه ترسیم نیز دهگ می نشان جمعیتی انگازه لحاظ از را کشور نفر صگهزار

 هاست. به اثبات رسیگه در  دیگر شاخص رونگهای بیانگر نحوی

 
 زیپف اندازه - مرتبه تئوری و واقعي حالت در جمعیت نفر هزار صد باالی شهرهای جمعیت وضعیت نمودار

 نگارنگه محاسبات منب :
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 هاای  دوره طاي  ایران شهری نظام در آن تغییرات و شهری جمعیت وضعیت سيبرر

 تحوالت این در پایتخت شهری جمعیت سهم و سرشماری مختلف

 طوور  بوه  نیز تهران استان که  ردیگه باعث تهران شهر در جمعیتی باالی سهم  اختصاص

 این .دهگ اختصاص دخو به را او  رتبه ،کشور های استان میان در جمعیتی لحاظ از ،پیوسته

 نبوود  و جمعیتوی  هوای  نوابرابری  ،ایوران  شهری نظام بودن قطبی ،فزاینگه ورونگ رو به رشگ 

 شوهری  جمعیوت  از تهوران  شوهر  سوهم . دهگ می نشان را شهری نظام در منظم مراتب سلسله

 در رونوگ  ایون  .است بوده باال همواره نیز تهران استان جمعیت از آن سهم همچنین و کشور

 است. شگه داده نشان زیر ارنمود

 
 استان و کشور شهری جمعیت در تهران شهر سهم جمعیت شهری نمودار

 نگارنگه محاسبات منب :

 

 کشور شهری جمعیت کل به تهران شهر جمعیت سهم ،فوق نمودار های یافته به توجه با

 برابور  0335 سا  در نسبت این ا رچه ،دهگ می نشان را باالیی رقم 0312 تا 0335 دوره در

 شوهر  مجمووع  در اموا  ،افتوه ی  کواهش  درصگ 05,45 به 0312 سا  در و بوده درصگ 06,0 با

 میوان  در را او  رتبوه  و شوگه  شوناخته  کشوور  شهر نخست عنوان به دوره این کل در تهران

 بوه  نسوبت  تهوران  شوهر  شوهری  جمعیت سهم کاهش همچنین .است داشته کشور شهرهای
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 کواذ   جمعیت کاهش یک درواق  0312 سا  در 66,13 به 0335 سا  در 13,43 از استان

 تهوران  یشوهر  کوالن  مجموعوه  درواقو   و تهوران  اطوراف  به شهر این جمعیت چراکه است

   .انگ کرده مهاجرت

 

 تهران استان شهری نظام در شهرها اندازه -رتبه لگاریتمي توزیع

آ  مگ  رتبه انوگازه   ایگهشود که جمعیت  مشاهگه می (4) شماره جگو  اطالعات به عنایت با

طوری که جمعیت شهر نخست؛ یعنوی   با جمعیت فعلی شهرهای استان اختالف فاحشی دارد، به

برابور   03)بهارسوتان(،   شوهر  سوومین  برابور  01 )شوهریار(،  شوهر  دوموین برابر  05تهران حگوداا 

جمعیوت   برابر آخرین شهر، یعنی فیروزکووه اسوت. اخوتالف    333شهر( و  چهارمین شهر )اسالم

 کرد. مشاهگه توان می نیز (6-4) شمارهآ  شهرهای استان را در نمودار  واقعی و جمعیت ایگه
 

 زیپف اندازه - مرتبه تئوری و واقعي حالت در تهران استان شهرهای جمعیت وضعیت (:0) جدول

 مرتبه نام شهر ردیف
جمعيت 

 واقعي
جمعيت تئوری 

 اندازه -مرتبه 
LOGR 

 )رتبه(
LOG P 

 جمعيت

 6,10 2.22 3044151 3044151 0 تهران 0

 5,13 2,32 4000311 531240 0 شهریار 0

 5,63 2,43 0143053 413302 3 بهارستان 3

 5,64 2,62 0260031 435420 4 اسالمشهر 4

 5,60 2,12 0643150 405430 5 ورامین 5

 5,41 2,13 0314006 30225 6 مالرد 6

 5,45 2,35 0011300 033501 1 قگس 1

 5,31 2,1 035301 033051 3 پاکگشت 3

 5,20 2,15 030020 025230 1 ربا  کریم 1

 5,22 0,22 011060 022245 02 ری 02

 4,31 0,24 013412 13411 00 دماونگ 00

 4,61 0,23 061316 41053 00 پیشوا 00

 4,31 0,00 066421 03122 03 شمیرانات 03

 4,33 0,05 063230 00435 04 فیروزکوه 04

 نگارنگه محاسبات منب :
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 زیپف اندازه - مرتبه تئوری و واقعي حالت در تهران استان شهرهای جمعیت وضعیت نمودار

 

 بوین  زیوادی  نسوبتاا  معکووس  همبسوتگی  ،مناطق کلیهمطالعات انجام  رفته در براساس 

 همچنوین  ....( )جوگو   شوود  موی  مشواهگه  شوهرها  (جمعیت) انگازه لگاریتم و رتبه لگاریتم

 -0,356 بررسی مورد سا  برای تعاد  خط با انگازه – رتبه خط شیب یا خط ضریب مقگار

 عوگم  ،تهوران  اسوتان  شهری نظام در ر رسیون خط شیب در یعنی زیر(؛ )نمودار است بوده

 شوبکه  روی بر تهران() شهر نخست تسلط از نشان آمگه دست به اعگاد و است برقرار تعاد 

 است. استان شهری

 

 
 (9914) تهران استان شهری اندازه – مرتبه لگاریتمي توزیع نمودار
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 بار  بررساي  ماورد  هاای  مؤلفه از هریک گذاری اثر ساختاری معادالت مدل تحلیل

 ایران در پایتخت انتقال فرآیند

 روابووط  تحلیول  بوه  کوه  است منسجمی آماری روش ساختاری، معادالت یساز مگ 

  نیاول برای که لیزر  افزار نرم پردازد، می مکنون غیرهایمت و شگه مشاهگه متغیرهای بوین

 ر رسوویون  شووبیه  ی،نووع  بوه  کردنگ، مطرح را آن م( 0113) سوربوم و جورسکاگ بار

 تعامول  ارزیوابی  برای قگرتمنگ روشی عنوان به یساز مگ  نوع این از که است چنگ انوه

 کووردن  لحوواظ  و مستقل ایمتغیره بین روابط ها، آن بین غیرخطی روابط متغیرها، بین

  .(063 :0313 همکاران، و موسوی) شود می استفاده انوگازه خطاهوای

 موانو  ) مفهووم  دو  مجمووع  در کوه  است پذیر مشاهگه متغیر 02 دارای پژوهش این

 لیوزر   افوزار  نورم  از آزموون  ایون  انجوام  بورای  .کننگ می  یری انگازه را (امنیتی و دفاعی

 موگ   ارزیوابی  و تحقیوق  های نظریه بررسی از بعگ که مفهوم این به .است شگه  استفاده

 کوه  متغیرهوایی  ترین عمگه لیزر ، در آمگه دست به مگ  اولیه نتایج به استناد با مفهومی،

 یدرونو  مکنون متغیر دو مجموع در شونگ واق  مفیگ لیزر  الگوسازی برای توانستنگ می

 پایتخوت  جوایی  جابوه  یعنی بیرونی مکنون متغیر یک بر تأثیر ذار (ذکرشگه های مؤلفه)

  شگنگ. مشخص

  وزارش  شوگه  آزموون  الگووی  بورازش  هوای  شاخص ،(5) جگو  اطالعات با مطابق

 از انوگ  عبارت ها شاخص این .دارد شگه  ردآوری های داده با مناسبی برازش که انگ شگه 

 1/2 از بیشوتر  مقادیر که ،(CFI) تطبیقی برازش شاخص ،(GFI) برازش نیکویی شاخص

 کوه  (AGFI) یافتوه  تعوگیل  بورازش  نیکویی شاخص هستنگ، الگو مناسب برازش نشانگر

 تقریوب  خطوای  مربعوات  میوانگین  مجوذور  و هسوتنگ،  قبوو    قابل 3/2 از بیشتر مقادیر

(RMSEA) هستنگ الگوی مناسب برازش نشانگر 23/2 از کمتر مقادیر که . 
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 موانع ایجاد در تحقیق یرهایمتغ تأثیر اریساخت مدل برازش نیکویي یها شاخص (:5) جدول

 پایتختجایي  جابه فراروی

 برازش قابل قبول شده مدل اصالح نام شاخص ها شاخص

 

 برازش مطلق

 سطح تحت پوشش کای اسکور

 نیکویی برازش

 شگه  نیکویی برازش اصالح

21/2 

10/2 

15/2 

 درصگ 25/2از  بزر تر

12 < GFI 

12 < AGFI 

 

برازش 

 تطبیقی

 

 نشگه  برازش نرما 

 شگه  برازش نرما 

 برازش تطبیقی

 برازش افزایش

10/2 

33/2 

10/2 

31/2 

12 < NNFI 

12 <  NFI 

12 <  GFI 

12 <  IFI 

 

  برازش تقلیل

 یافته

 یافته  شاخص برازش نرما  تقلیل

 برآوردات خطای ریشه میانگین مربع

 شگه به درجه آزادی  کای اسکور نرما 

32/2 

265/2 

33/0 

 درصگ 52باالتر از 

 درصگ 02کمتر از 

RMSEA 

 3تا  0

 نگارنگه محاسبات منب :

 

 بوار  از اعوم ) پایتخوت جوایی   جابوه  هوای  مؤلفه به مربو  داری معنی اعگاد بیانگر ها یافته

 امنیتوی(  موانو   و دفواعی  )موانو   مکنوون  یور متغ دو بین همبستگى و (آن خطاهاى و عاملى

 که شود می مشاهگه همچنین .است تر بزرگ 0 / 16 از (t-value) اعگاد داری معنی زیرا ،است

 اشواره  ذیل در که است داشته مستقیمی اثرات پایتخت جایی جابه متغیر بر ها مؤلفه از هریک

 .(1 )نموودار  33/2 مسوتقیم  اثور  بوا  یدفاع موان  و 0,04 مستقیم اثر با امنیتی موان  :شود می

 عواملی  بوار  وسویله  به مشاهگه  قابل متغیر و (پنهان متغیر) عامل بین رابطه قگرت که ازآنجایی

 رابطوه  ،باشوگ  3/2 از کمتور  عواملی  بوار  ا ر شگ ذکر قبالا که طور همان و شود می داده نشان

 همچنوین  و هوا  مؤلفوه  تقیممسو  اثورات   فت توان می بنابراین ،شود می  رفته نظر در ضعیف

 امنیتوی  مؤلفوه  از او  شواخص  جوز  بوه  مشواهگه   قابول  متغیرهوای  مستقیم غیر اثرات تمامی

 ،انوگ  کورده  برقورار  را ضعیفی رابطه ،03/2 عاملی بار با که ( احزا  میان سیاسی اختالفات)

  .هستنگ قوی و معنادار
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 مسیر تحلیل غیراستاندارد تخمین از لیزرل افزار نرم خروجي نمودار

 

 
 (t-value) ریمس تحلیل اعداد در یدار يمعن از لیزرل افزار نمودار خروجي نرم
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 بوه  مربوو   سواختاری  موگ   در تحلیول  از حاصول  های یافته و نتایج (Y-Model) نمودار

 در  معنوادار  و منطقوی  ارتبوا   و همبستگی نوع یک که دهگ می نشان را پژوهش های مؤلفه

 .است شگه ایجاد یکگیگر به بتنس ها مؤلفه ارتبا 

 
 یمعنادار حالت در وابسته متغیر بر انتخابي های مؤلفه یرگذاریتأث تحلیلي الگوی نمودار

 

 موانو   کوه  شوود  موی  مشواهگه  ،باال نمودار دو به عنایت با و جگو  اطالعات به توجه با

 02 بوین  از .اسوت  شوگه  انتخا  مؤلفه اثر ذارترین عنوان به 0,04 مستقیم اثر میزان با امنیتی

 و اختیوارات  و قوگرت  تفویض سر بر سیاسی یها نزاع پیوستن وقوع به» ،امنیتی مهم فاکتور

 انتقوا   نبوودن  موفوق » (؛2,46) عواملی  بوار  بوا  «مختلوف  شوهرهای  در هوا  وزارتخانوه  توزی 

 و هوا  جنواح  ،موردم  مقاومت» (؛2,43) عاملی بار با «جهان نواحی سایر در دیگر یها تختیپا

  رایوی  رابطه» و «...و مناف  دادن دست از ،بیکاری از ترس چون دالیلی به سیاسی یها  روه

 و سیاسوی  ثبوات » ،(2,40) عواملی  بوار  با «مناب ( و اختیارات) ها یوا ذار در سیاسی شگیگ

 قوگرت  توزیو   یهوا  سازمان وجود» (؛2,40) یعامل بار با ؛«کنونی پایتخت در قضایی امنیت

 یشوهرها  بوین  قوومی  اختالفات ایجاد» (؛2,42) یعامل بار با («نف  یذ و فوذن یذ یها ) روه
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 طورح  طراحوان  سیاسوی  یهوا  زهیو انگ» (؛2,33) یعوامل  بوار  با «جگیگ پایتخت برای منتخب

 (؛2,34) یعوامل  بوار  بوا  «اقتصادی تنگنای وض  در دولت کشیگن چالش به برایجایی  جابه

 (2,33) عواملی  بار با «ای فرقه - قومی های آشو  ایجاد و افراطی حرکات برای بسترسازی»

 ایون  در را اثور  بیشوترین  ترتیوب  به ،(2,03) عاملی بار با «احزا  میان سیاسی اختالفات» و

 انگ. داشته مؤلفه
 امنیتي های شاخص سنجي اثر ساختاری مدل نتایج (:5) شماره جدول

 مؤلفه
 اثر

 مستقيم
 فاکتورها

 اثر
 مستقيم

 غير اثر
 مستقيم

 احزا  میان سیاسی اختالفات  

  
 از تورس  چون دالیلی به سیاسی های  روه و ها  جناحمردم،  مقاومت

 ...و مناف  دادن دست بیکاری، از


 مناب ( و اختیارات) ها وا ذاری در سیاسی شگیگ  رایی رابطه  

  
 توزیو   و اختیوارات  و تقگر تفویض سر بر سیاسی های نزاع ایجاد

 مختلف شهرهای در ها وزارتخانه


  امنیتی
 کشویگن  چوالش  به برایجایی  جابه طرح طراحان سیاسی های انگیزه
 اقتصادی تنگنای وض  در دولت



 جهان نواحی سایر در دیگر های پایتخت انتقا  نبودن موفق  

 جگیگ پایتخت برای منتخب شهرهای بین قومی اختالفات ایجاد  

 ای فرقه -  قومی های آشو  ایجاد و افراطی حرکات برای بسترسازی  

 کنونی پایتخت در قضایی امنیت و سیاسی ثبات  

 نف ( ذی و نفوذ ذی های  روه) قگرت توزی  های سازمان وجود  

 نگارنگه محاسبات  :منب
 02 شوامل  2,33 مستقیم اثر میزان با نیز پایتخت جایی جابه دفاعی موان  یعنی دوم مؤلفه

 پایتخت مناسب جغرافیایی موقعیت» ،دفاعی مهم فاکتور 02 نیا بین از که است مهم فاکتور

 و یدفواع  نیروهوای  بواالی  تمرکوز » ؛(2,56) عاملی بار با «دسترسی و مرکزیت نظر از فعلی

 بوروز  هنگوام  پایتخوت  قووت  و ضوعف  نقوا   به نسبت کافی شناخت و پایتخت در امنیتی

 در مناسوب  العمل عکس و نانینش تختیپا باالی سیاسی آ اهی» ؛(2,55) عاملی بار با «تهگیگ

 سوری   ونقول  حمل سیستم» (؛2,54) یعامل بار با «(خارجی و داخلی) دشمن یها فتنه مقابل

 در) لوزوم  صوورت  در امن و مناسب پناهگاهی وجود و اضطراری جایی جابه جهت (مترو)
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 ،(2,50) عواملی  بوار  بوا  «(اسوت  کمتر بسیار کشور شهرهای دیگر در امکان این حاضر حا 

 نقوا   و مراکوز  تموام  بوه  دشومن  زموان  هوم  و سوری   دسترسی محگودیت و تهران وسعت»

 ؛(2,41) یعوامل  بوار   بوا  «تپایتخ در عامل غیر پگافنگ اصو  مناسب رعایت» و «استراتژیک

 بورای  مناسوب  مکوان  یوافتن » ؛(2,46) یعوامل  بوار  با «پایتخت مناسب یکیتیژئوپل موقعیت»

 اکثور  یکنواخوت  بواا یتقر خیوزی  لرزه» ؛(2,40) یعامل بار با «کنونی شرایط در جگیگ پایتخت

 و (2,31) یعوامل  بوار  بوا  «کشوور  جای همه در مختلف یها  سل وجود دلیل به ایران نقا 

 تسوهیل  را دفواع  امور  کوه  موذاهب  و اقووام  بین در پایتخت در موجود وحگت و همگرایی»

 .انگ داشته مؤلفه این در را اثر بیشترین ترتیب به (2,03) عاملی بار با «کنگ می
 

 دفاعي های شاخص سنجي اثر ساختاری مدل نتایج (:.) شماره جدول

 مؤلفه
 اثر

 مستقيم
 فاکتورها

 اثر
 مستقيم

 ريغ اثر
 ميمستق

 پایتخت مناسب یکیتیژئوپل موقعیت  

  
همگرایی و وحگت موجود در پایتخت در بین اقوام و موذاهب کوه   

 .کنگ یمامر دفاع را تسهیل 

  
 مقابول  در مناسب العمل عکس و نانینش تختیپا باالی سیاسی آ اهی
 خارجی( و داخلی) دشمن یها فتنه

  
 و مرکزیووت نظوور از فعلووی پایتخووت مناسووب جغرافیووایی موقعیووت
 دسترسی

 4689 دفاعی
 کوافی  شوناخت  و پایتخت در امنیتی و دفاعی نیروهای باالی تمرکز
 تهگیگ بروز هنگام پایتخت قوت و ضعف نقا  به نسبت

  
جوایی اضوطراری و    سوری  )متورو( جهوت جابوه     ونقل حملسیستم 

در حوا  حاضور   لوزوم ) جود پناهگاهی مناسب و امن در صوورت  و
 این امکان در دیگر شهرهای کشور بسیار کمتر است(



  
 بوه  دشومن  زموان  هوم  و سری  دسترسی محگودیت و تهران وسعت
 استراتژیک نقا  و مراکز تمام

 پایتخت در عامل غیر پگافنگ اصو  مناسب رعایت  

  
 یها  سل وجود دلیل به ایران نقا  اکثر یکنواخت باایتقر یزیخ لرزه

  کشور جای همه در مختلف

  کنونی شرایط در جگیگ پایتخت برای مناسب مکان یافتن  

 نگارنگه محاسبات منب :
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 تحلیال  مادل  از استفاده با ایران در پایتخت جایي جابه فراروی موانع يسنج تیاولو

 (ANP) شبکه

 یبنوگ  تیو اولو ،تحقیوق  دوم سؤا  به یی و پاسخ راستای در پژوهش این اهگاف از یکی

 ایون  از هگف  فت توان می .است ایران در پایتخت جایی جابه فراروی امنیتی -دفاعی موان 

 انتقوا   طورح  فوراروی  نحوی هر به که است اصلی موان  به توجه و شناسایی ،یبنگ تیاولو

 پیشونهادات  و راهکارهوا  تووان  موی  هوا  اولویت این شناسایی با همچنین .دارنگ قرار پایتخت

 شناسوایی  از پس راستا این در .کرد اتخاذ ،موان  اثرات کاهش یا و رف  جهت در را مناسبی

 توسوط  آنهوا دهی  وزن و ذکرشگه شاخص بیست قالب در امنیتی – دفاعی موان  ترین اصلی

 شگ. مشخص تحقیق متغیرهای و عوامل از هریک  اثرات میزان ابتگا ،مربوطه کارشناسان

 .اسوت  ./2663 با برابر شگه انجام قضاوت ناساز اری نرخ شود می مشاهگه که  ونه همان

 (.1 جگو ) باشگ بیشتر 0 از نبایگ ناساز اری مقگار روش این در
 

 ANP ای شبکه مدل ناسازگاری نرخ نهایي، و نسبي اوزان (:7) جدول
 امنيتي موانع دفاعي موانع ها شاخص

 2,442 2,101 نسبی وزن

 2,021 2,403 نهایی وزن

 2,22635 2,2640 ناساز اری نرخ

 2,2663 شگه انجام قضاوت ناساز اری نرخ

 نگارنگ ان محاسبات منب :

 

 آموگه   دسوت   بوه  زوجی ماتریس ةمقایس طریق از ها خوشه نسبی وزن (1) جگو  مطابق

 نشوان  را j ستون به توجه با i سطر در مؤلفه نسبی اهمیت aij ةنمر زوجی اتریسم در .است

 خوشوه  هور  داخول  عناصر ةمقایس سپس .کنگ می مشخص را wi/wj = aij عبارتی به دهگ؛ می

 و محاسوبه  مواتریس  عناصور  نسوبی  وزن بعوگی   وام  در ، یورد  موی  انجام AHP روش شبیه

 هوا  خوشوه  درون عناصور  برخوی  اینکوه  بوه  توجه با .شونگ می نرما  جگو  عناصر تیدرنها

 معیارهوای  بوه  توجوه  بوا  صورت این در ،باشنگ وابسته ها خوشه سایر عناصر به است ممکن
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 شوونگ  موی  مقایسه هم با دو دوبه ماتریس عناصر و شگه لیتشک زوجی مقایسه ماتریس کنتر 

 .دشو می اولیه سوپرماتریس وارد نتیجه و آیگ می دست به ماتریس وزن و

 
 (: ساختار تحلیل شبکه90-0) نمودار

 

 جمو   کوه  اسوت  اولیه ماتریس سوپر مختلف، های ماتریس تلفیق از حاصل ماتریس سوپر

 نرموا   مواتریس  سووپر  بعوگ،  مرحلوة  در .اسوت  یوک  از بیش ماتریس سوپر ستون هر عناصر

 اهمگور  جهوت  درنهایوت  .اسوت  وزنوی  ماتریس سوپر آن از حاصله ماتریس سوپر و شود می

 شونگ. همگرا تا رسنگ می توان به قگر آن معیارها در موجود عناصر وزنی، ماتریس سوپر شگن

 نهایی وزن ،عمومی وزن حگ سوپرماتریس و ها خوشه وزن به توجه با مرحله آخرین در

 عموومی  وزن حوگ  سووپرماتریس  جوگو   مرحلوه  ایون  در کوه  اسوت  شگه محاسبه معیارها

 (3) جگو  در حاصله عگد تنها و نگردیگه ذکر سطرها در عناصر اعگاد بودن برابر برحسب

 .است شگه بیان نهایی وزن قالب در
 

 پایتختجایي  جابه فراروی امنیتي -دفاعي موانع نهایي اوزان (:8) جدول
 نهایي وزن ها خوشه نرمال وزن آل( )ایده عمومي وزن عنوان

 2,403 2,636 0,222 دفاعی موان 

 2,021 2,341 2,140 امنیتی موان 

 نگارنگه محاسبات :منب 
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 مقوگار  بوا  دفواعی  موانو   ،ترتیوب  بوه  ،دهوگ  می نشان شبکه تحلیل مگ  از حاصل نتایج

 جوایی  جابوه  و  وزینش  در مهوم  مالحظوات  از کوه  ،021/2 مقگار با امنیتی موان  و ،403/2

  .هستنگ توجه اولویت دارای است؛ پایتخت

 توا  و ضوعیف  سیستم ،ای منطقه و ملی های رحط اکثر فراروی اساسی مشکالت از یکی 

 بحوث  معتقگنگ بسیاری طرفی از .است کشور سطح در اجرایی و مگیریتی ناکارآمگ حگودی

 جوای   هب که معتقگنگ بسا چه و دارد قرار اولویت در پایتخت جایی جابه های هزینه و اقتصادی

 را کمتوری  هوای  هزینه چراکه ،بود پایتخت شهر یساز مقاوم فکر به بایگ ،پایتخت جایی جابه

 دنیوا  تموام  در پایتخوت جایی  جابه و انتخا  در مهم بسیار عوامل از اما ؛داشت برخواهگ در

 مالحظوات  ایون  بوه  توجوه  .اسوت  پایتخت شهر امنیتی و دفاعی مسائل به مربو  مالحظات

 نقوا   در ژئوپلیتیکی و جغرافیایی موقعیت لحاظ به کشور که است تر یاتیح و تر مهم زمانی

 بوه  و اسوت  حسواس  شورایط  این دارای نیز ما کشور .باشگ شگه  واق  استراتژیک و حساس

 نیز و شونگ یم محسو  بالقوه خطر یک مختلف جهات از که کشورهایی با همسایگی دلیل

 یهوا  ابرقوگرت  طمو   چشوم  کوه  موا  کشوور  در موجوود  عظیم یخگاداد یها ثروت و مناب 

 .اسوت  برخووردار  خاصوی  موقعیوت  و شورایط  از ،کنوگ  یمو  معطووف  خود به را استعمار ر

 قلوب  سیاسوی  اداری پایتخت ایران کشور ازجمله توسعه حا  در کشورهای در که ییازآنجا

 مالحظوات  به توجه لذا ،است انسانی و مالی از اعم سرمایه تمرکز محل و بوده کشور تپنگه

 اهمیوت  حوائز  بسویار  آن ییجوا  جابوه  نیاز صورت در و پایتخت انتخا  در امنیتی و دفاعی

 است.

 عنوان به دفاعی مان  شگن مشخص ضمن ،شود می مشاهگه (1) جگو  در که طور همان 

 نورخ  ،اولویوت  میوزان  بوا  هموراه  نیز عامل این به مربو  فاکتورهای ،ر ذاریتأث و مهم عامل

 یرمتغ که است مشخص جگو  این در .است شگه آورده یبنگ تیاولو در رتبه و ناساز اری

 نورخ  با «دسترسی و مرکزیت نظر از فعلی پایتخت مناسب جغرافیایی موقعیت» یعنی چهارم

 مربوو   هوای  شاخص یبنگ تیاولو در را او  رتبه 2,2504 نهایی وزن و 2,201 ناساز اری

 انتخوا   بورای  اساسوی  یهوا  چوالش  از یکوی  .است داده اختصاص خود به دفاعی موان  به
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 جغرافیوایی  موقعیوت  ازجمله الزم شرایط همه که است مناسب مکانی یافتن ،جگیگ پایتخت

 بهتورین  در بواا یتقر کنونی پایتخت اینکه .باشگ دارا را کشور نقا  تمام به مناسب دسترسی و

 است. پایتخت جایی جابه مخالفین دالیل از یکی است شگه واق  منظر این از نقطه

 نوواحی  سوایر  در دیگور  یهوا  تختیپا انتقا  نبودن موفق» نیز امنیتی شاخص 02 بین در

 کارشناسوان  نظور  از او  اولویوت  2,2030 نهوایی  وزن و 2,202 ناسواز اری  نورخ  با «جهان

 کشوورهای  تاکنون شگ؛ بحث و اشاره نظری مباحث در و دوم فصل در که طور همان .است

 کوگام  هور  البتوه  کوه  انگ کرده دیگر شهر به شهری از خود پایتخت جایی جابه به اقگام زیادی

 دهوگ  موی  نشان پایتخت جایی جابه جهانی تجربیات بررسی. است بوده خاصی شرایط تحت

 بور  در مطلووبی  پیاموگهای  و نتوایج  و شوگه  مواجوه  شکست با تقریباا ها جایی جابه اکثر که

 بوا  لوذا  .انوگ  آموگه  نائول  پایتخت جایی جابه از خود اهگاف به نیز کمی تعگاد و است نگاشته

 شناسوایی  و پایتخوت جایی  جابه تجربیات به توجه تحقیق این از آمگه دست به نتایج به توجه

 دارای ایوران  در پایتخوت  جوایی  جابه بحث در جهانی تجربیات موفقیت یا و شکست دالیل

 نیوز  زیور  جگو  در امنیتی و دفاعی عامل دو هر در بعگی های اولویت .است توجه اولویت

 است. مشاهگه قابل
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ر بین اقوام و مذاهب کوه امور   همگرایی و وحگت موجود در پایتخت د

    .کنگ یمدفاع را تسهیل 
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مناسوب در مقابول    العمول  عکوس و  نانینش تختیپاآ اهی سیاسی باالی 

    داخلی و خارجی(دشمن )ی ها فتنه
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تمرکز باالی نیروهای دفواعی و امنیتوی در پایتخوت و شوناخت کوافی      

,2 نسبت به نقا  ضعف و قوت پایتخت هنگام بروز تهگیگ
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جوایی اضوطراری و وجوود     سری  )مترو( جهت جابه ونقل حملسیستم 

ن امکان در در حا  حاضر ایلزوم )پناهگاهی مناسب و امن در صورت 

 دیگر شهرهای کشور بسیار کمتر است(
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دشومن بوه تموام     زمان هموسعت تهران و محگودیت دسترسی سری  و 

    مراکز و نقا  استراتژیک
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ی هوا   سول کثر نقا  ایران به دلیل وجوود  یکنواخت ا باایتقری زیخ لرزه

    مختلف در همه جای کشور 
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    جگیگ در شرایط کنونی  پایتخت برای مناسب مکان یافتن
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     احزا  میان سیاسی اختالفات
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 زا تورس  چوون  دالیلوی  بوه  سیاسی یها  روه وها  جناحمردم،  مقاومت

 ...و مناف  دادن دست بیکاری، از
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    مناب ( و ها )اختیارات یوا ذار در سیاسی شگیگ  رایی  رابطه
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 توزیو   و اختیوارات  و قوگرت  تفوویض  سور  بر سیاسی یها نزاع ایجاد

  مختلف شهرهای درها  وزارتخانه
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 کشویگن  چوالش  بوه  بورای جوایی   جابه طرح طراحان سیسیا یها زهیانگ

,2 اقتصادی تنگنای وض  در دولت
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   جهان نواحی سایر در دیگر یها تختیپا انتقا  نبودن موفق
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    جگیگ پایتخت برای منتخب یشهرها بین قومی اختالفات ایجاد
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    یا فرقه -  قومی یها آشو  ایجاد و افراطی حرکات برای یبسترساز
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    کنونی پایتخت در قضایی امنیت و سیاسی ثبات
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    (نف  یذ و نفوذ یذ یها قگرت ) روه توزی  یها سازمان وجود
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 پيشنهاد و یريگ جهينت

 در چوه  جوام  زنگ ی در اساسی بسیار نقشی ها پایتخت شگ هاشار متن در که طور همان

 و سووم  جهان جوام  در خصوص به اجتماعی؛ و روانی بعگ در چه و اقتصادی و مادی بعگ

 مرکزیوت  عنووان  بوه  هوا  پایتخوت  کوه  ازآنجوایی  .دارنگ  عهگه بر را توسعه  حا  در کشورهای

 کشوش  بورای  قووی  بسویار  اذبوه ج یوک  کننوگ؛  موی  نقش ایفای نیز کشورها اداری و سیاسی

 پایتخوت  ،پوذیری  کشش این دنبا  به .هستنگ دارا خود ذات در را انسانی و مالی های سرمایه

 و شوگه   تبوگیل  جواذ   قطوب   یک به نیز غیره و ،اقتصادی ،جمعیتی ابعاد در اداری سیاسی

 عنووان  بوه  هرانت شهر را نقش این نیز ایران در .کنگ می اعما  ها زمینه همه در را خود برتری

 ازحوگ  بویش  و انبوه جمعیت دادن جای با تهران .دارد عهگه بر کشور اداری سیاسی پایتخت

 آلوود ی  ماننوگ  زیوادی  مشکالتی و مسائل با ،ها زمینه همه در شگیگ تمرکز رایی و ظرفیت

 طرفوی  از .گنو کن موی  نورم  وپنجوه  دست غیره و اجتماعی های ناهنجاری ،سنگین ترافیک ،هوا

 زلزلوه؛  فعوا   یهوا   سول  روی بور  کشور ساله 002 بر افزون پایتخت تهران شهر ریقرار ی

 پایتخوت  جوایی  جابه بحث و داده افزایش ،تهگیگکننگه طبیعی خطرات زمینه در را ها نگرانی

 زموان  از تهوران  از ایران سیاسی پایتخت جایی جابه بحث .سازد می مطرح دیگر مکانی به را

 مطورح  کشور  ذاری قانون و  ذاری سیاست مراج  در بار ینچنگ تاکنون جهانی او  جنگ

 آغواز  0363 سوا   در تهوران  از کشور اداری سیاسی مرکز انتقا  ای پایه مطالعات .است شگه 

 تشوخیص  تور  مناسوب  و تور  عملی را «تهران سامانگهی» زمان آن در مسئو  مراج  ولی .شگ

 جانوب  از هم و مسئوالن بعضی سوی از هم پایتخت انتقا  زمزمه دیگر بار یک اکنون ،دادنگ

 مختلفوی  موانو   و هوا  چالش ،ها مخالفت با البته که ،شود می مطرح دوباره کارشناسان بعضی

 شناسوایی  ةزمینو  در شوگ  دنبوا   و مطورح  تحقیوق  این در که بحثی لذا .است  ریبان به دست

 اثر وذار  متغیور  55 اراسوت  این در .است ایران در پایتخت جایی جابه فراروی موان  ترین مهم

 - فرهنگوی  ،اجرایوی  ،امنیتوی  ،سیاسوی  ،اقتصوادی  مهوم  مؤلفوه  هفوت  قالوب  در و شناسایی

 توصویفی  اطالعوات  آوری جمو   از پس .شگ انتخا  اکولوژیکی طبیعی و قانونی ،اجتماعی

 معوادالت  موگ   از اسوتفاده  بوا  آن وتحلیول  تجزیه و دانشگاهی نخبگان و کارشناسان توسط
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 بوار  با ها آن های زیرشاخه و ها مؤلفه همه که شگ مشخص تأییگی( عاملی یل)تحل ساختاری

 پایتخوت  جوایی  جابوه  بورای  موان   ایجواد  در 16/0 از بیشوتر  t مقگار و 23/2 از بیش عاملی

 داشته را (0,04) مستقیم اثرات بیشترین  ویه ده با امنیتی موان  میان این در .هستنگ اثر ذار

 و قوگرت  تفویض سر بر سیاسی یها نزاع پیوستن وقوع به» ،امنیتی فاکتور ده میان از .است

 میوان  سیاسوی  اختالفوات » و بیشوترین  «مختلف شهرهای در ها وزارتخانه توزی  و اختیارات

 دفواعی  فاکتور ده میان در .دهگ یم نشان را اثر ذاری کمترین (2,03) عاملی بار با  «احزا 

 نورخ  بوا  «دسترسوی  و مرکزیوت  نظور  از فعلوی  پایتخوت  مناسوب  جغرافیوایی  موقعیوت » نیز

 مربوو   هوای  شاخص یبنگ تیاولو در را او  رتبه 2,2504 نهایی وزن و 2,201 ناساز اری

 بورای  نگارنوگ ان  ،تحقیوق  نتوایج  بوه  توجه با .است داده اختصاص خود به دفاعی موان  به

 و بررسوی  بوا  آن جوایی  جابوه  بورای  الزم بسترسازی و پایتخت فعلی مسائل کاهش و کنتر 

 نظورات  از یریو   بهوره  نیوز  و پایتخوت  انتقوا   زمینوه  در جهوانی  تجربیات و ادبیات مطالعه

 است. شگه  بیان ذیل در که هگد می ارائه را اییهپیشنهاد صالح یذ و خبره کارشناسان

 فرهنوگ  بوا  بیگانوه  و بومی غیر توسعه؛ های طرح و تمرکززدایی های مؤلفه از بسیاری -

 هوای  ناکوامی  بوه  لوذا  ،نشوگه  بوومی  ،ها آن از بسیاری حتی و است ایران اعیاجتم و سیاسی

 و تحقیقوات  و هوا  طورح  سوازی  بومی بنابراین ؛است شگه منجر یافتگی توسعه و تمرکززدایی

 است. ناپذیر اجتنا  ضرورتی کشور فرهنگ و شرایط با متناسب اجرایی مگ  انتخا 

 تهران. از ییتمرکززدا جهت فضا سیاسی سامانگهی -

 .مربوطه متخصصین توسط سرزمین آمایش طرح صحیح اجرای -

 بووا متناسووب یوویزا اشووتغا  و میووانی کوچووک شووهرهای ،روسووتاها وضووعیت بهبووود -

 بوه  کوار  یوجوو  جسوت  در جمعیوت  هجووم  از جلوو یری  جهوت  منطقه هر یها یتوانمنگ

 پایتخت.

 در ...( و مالیوات  ،نمسوک  ،)زموین  سورمایه  به مربو  اجرا قابل و جگیگ قوانین ایجاد -

 پایتخت.

   .مردمی نهادهای و مردم مشارکت به توسل با روستایی و شهری یکپارچه مگیریت -
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 بورای  کشوور  سوطح  در غیرضوروری  مراکوز  و ادارات ،هوا  وزارتخانوه  ساختن پراکنگه -

 چنوگ  بوین  پایتخوت  هوای  فعالیت تقسیم راه این در .تهران در جمعیت ازدحام از جلو یری

 کواهش  زمینوه  توانوگ  موی  دیگوری  شوهر  یک به یا و جگیگ مکان یک به آن انتقا  ای و شهر

 .کنگ فراهم ای منطقه های تعاد  برای را زمینه و آورد فراهم را تهران برای جمعیت

 052 شوعاع  توا  شوهرها  کوالن  و پایتخوت  در هوا  کارخانوه  ساخت من  برای قانونی وض  -

 توانوگ  موی  است، نشگه اجرایی عمالا ولی شگه  تصویب ام کشور در قبالا که قانون این کیلومتر؛

 .دهگ کاهش و کنتر  حگودی تا شهرها کالن دیگر و پایتخت در را تمرکز رایی رونگ

 و اسوت  کشوور  در یا توسعه های طرح  یر  ریبان همچنان که ای عمگه مسائل از یکی -

 سوطح  در قواتی تحقی و پژوهشوی  اموور  ضوعف  ،شگ مشخص آن اهمیت نیز تحقیق این در

 یک تگوین با کشور مهم آموزشی و علمی مراکز شود می پیشنهاد زمینه این در .است کشور

 یوک  ارائوه  جهوت  در را خوود  محققوان  ،پایتخت جایی جابه طرح خصوص در جام  برنامه

 .کننگ حمایت و تشویق کاربردی؛ و مناسب الگوی

 تمرکوز  هوای  فعالیوت  به مختلف های دوره طو  در کشور بودجه از بخشی اختصاص -

 .طرح اجرای برای الزم بستر ایجاد و زدا

 انسوانی  علوم مختلف های رشته متخصصین از متشکل قوی اجرایی هیئت یک تشکیل -

 هور  بوه  کوه  کسوانی  و شوهرداران  ،بزرگ های طرح مجریان ،سازان شهر ،معماران ،طبیعی و

 .جایی جابه طرح اجرای  رفتن عهگه به برای ،باشنگ ساز تصمیم تواننگ می نحوی

 .طرح انجام رونگ بر نظارت برای پاسخگو و مستقل نظارتی نهاد یک دهی سازمان و ایجاد -

 و جوگی  مشوارکت  بگون ،بزرگ شهرهای ویژه به ،ها آن معضالت رف  و شهرها اداره -

 مالیوات  و عووار   موقو   بوه  پرداخوت  فقوط  هم مشارکت معنای .نیست ممکن مردم فعا 

 .باشنگ داشته دخالت خود شهرهای سرنوشت تعیین برای  یری تصمیم در بایگ مردم .نیست

 هوای  زمینه و شونگ تقویت بایگ مردمی و صنفی نهادهای سایر و شهر شوراهای منظور بگین

 .شود فراهم بیشتر هرچه شهرها امور اداره در ها آن مؤثر دخالت قانونی
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 تأثیر وذاری  میوزان  بررسوی  ،(0315) علوی  کشکولی، میرنجف و باقری موسوی، عیسی؛ ،زاده میابراه 

 فصولنامه  ایوران،  در پایتخوت  وضوعیت  سوامانگهی  در تهوران  شوهر  کارکردهوای  از برخی جایی جابه

 .0315بهار  او ، شماره دوازدهم، سا  ژئوپلیتیک

  چوا   تواریخ  اقتصواد،  دنیوای  زناموه پایتخوت، رو  انتقوا   بوا  رشوگ  تحریک(، 0314)بهرامی، بهشاد :

 .3501شماره  ،24/21/0314

 ،تهران او ، چا  تهران، دانشگاه انتشارات، انسانی جغرافیای در غالب های زمینه(، 0332) فاطمه بهفروز. 

 بوا  ایوران  پایتخوت  انتقوا   مسئله تحلیل» ؛(0313) یکشتل نعمتی و رمضان ضیاء گیس میانایی، ساداتی 

صص  ششم،شماره  سوم،سا   شهری، یزیر برنامه مطالعاتفصلنامه  ،«چنگمعیاره های مگ  از استفاده

023-005. 

 سمت.انتشارات  دوم، تهران، چا  ایران، سیاسی (، جغرافیای0331محمگرضا ) نیا، حافظ    

 سمت.انتشارات  چا  او ، تهران، ایران، سیاسی جغرافیای(، 0330) محمگرضا نیا، حافظ 

 ،تهرانشهر  کالن در فضایی سیاسی آمایش بر مؤثر عوامل ژئوپلیتیک ماهیت» (،0313) اهلل ینب رشنو»، 

 .تهران مگرس، تربیت دانشگاه پایتخت، سامانگهی و ییتمرکززدا همایش

  ،و معمواری  وزارت شهرسوازی،  و مسوکن  وزارت تهران، تعاد  حفظ (، برای0333زهره )داوود پور 

 .شهری طراحی و معماری دفتر شهرسازی،

 هوای  شواخص  نظور  از پایتخوت  انتقوا   مسوئله  بررسوی (، 0313بهمن )افشین،  و صفر رحمتی، قائگ 

 تهران. مگرس، تربیت دانشگاه پایتخت، سامانگهی و ییتمرکززدا همایش شهرنشینی،

 ،شوهرهای  فضایی توزی  جغرافیایی تحلیل»، (0331) راضیه افضلی، و مرضیه افضلی، صادق؛ کریمی 

 المللوی  بین کنگره چهاردهمین مقاالت مجموعه ،«پگیگه و مکان زمان، یکجانگری با ایران در پایتختی

 .زاهگان اسالم، جهان جغرافیگانان

  (، اتو اطلس تهران و اطراف. 0333) یکارتو راف یتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و 

 پژوهانه نگهیآ رویکردی با پایتخت انتقا  یها فرصت و ها چالش بررسی» ،(0313) امیر زاده، محمود»، 
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  تهران، انتشارات شورکت پوردازش و    شهر کالن(، اطلس 0334تهران )مرکز مطالعات جغرافیایی شهر

 ی شهری.زیر برنامه

 امورها ستانا و مجلس امور حقوقی ، معاونتجمهور سیرئ انسانی سرمایه و مگیریت توسعه معاونت ، 

، (فرآینوگها  و الزاموات  اهوگاف، )تهوران   از مصوبه انتقا  اجرایراهنمای (، 0331ها ) استان و مجلس

 .0331مردادماه 
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