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 سعید آزادی 

 آباد خرمشهرداری   ،کارشناسی ارشد علوم سیاسی  1

 کیده چ

  شده گرفتهروش بکار    .تدوین شده است  شهری  فضاهای   سیاسی  آمایش   در  اثرگذار  عوامل نقش    هدف بررسیپژوهش حاضر با  

متنوع در   هایقابلیتو    هاظرفیت  کارگیریبه   ،ی تبیین این موضوعدر راستا  .است  ایکتابخانه  -تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی

توجه   هایضرورتوار یکی از اهداف و  نظام  صورتبهو ابعاد    ها ظرفیتجغرافیای مزیت مناطق کشور و ضرورت توجه به همه  

تغییر   ،2ای منطقهتوازن    رویکردمبنی بر    1ایتوسعهاسناد    تأکیداتبا توجه به    ، در این بین  د؛ باش میاسناد توسعه ملی و استانی  

مکانی تحوالت  اقتصادی  3فضایی   -و  مختلف  ابعاد  در  جغرافیایی  گستره  اهم    کالبدی  ، اجتماعی   ، این  اقداماتی    ها اولویتاز  و 

 . قرار گیرد ایمنطقه توسعه  گذاریسیاست موردتوجهکه بایستی   باشدمی

 

 شهر  ،عوامل ،اثرگذاری ، آمایش سیاسی های كلیدی:  واژه

 

 
 -برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به؛ اسناد توسعه ملی و استانی نظیر سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران، سیاست های کلی آمایش سرزمین، سیسات های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه  1

... طرح آمایش استان و  مطالعات انداز توسعه مناطق نه گانه آمایش سرزمین، چشم پایه توسعه استان، یهنظر کشور، های توسعه  

 -در حال حاضر با توجه به اهمیت و الزام بر نامه ششم توسعه کشور مبنی بر بکارگیری رویکرد آمایش سرزمین درفرآیند و فرآورده برنامه و اسناد آن، توازن منطقه ای به عنوان یکی از  2

 موضوعات مهم و کلیدی در این برنامه می باشدبرای اطالع بیشتر مراجعه شود به؛ برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 
3- Spatial Change 
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 مقدمه   -1

تشکیل می را  آن  غالب  وجه  تکثر  و  تنوع  که  است  وسیع  سرزمینی  و    .دهد ایران  طبیعی  ابعاد  از  هم  تکثری  و  تنوع  چنین 

دستیابی به اهداف کالن توسعه    ، راستا  در این  .قومی و پیشینه تاریخی  ،فرهنگی   ،اکولوژیکی نمایان است و هم از ابعاد اجتماعی 

ویژگی  ، ملی به  توجه  منطقهبدون  و  اهای  و    گذاریسیاستی  غیراجرایی  موجب  و  است  غیرممکن  تقریباً  امری  مناسب 

منوط به    ، زمینه سازی جهت ایجاد تحوالت مکانی فضایی  ،بین  در این  .شودغیرعملیاتی شدن راهبردهای کالن توسعه ملی می

های   زمینه  و  الزامات  یافتن  از    گذاریسیاستعینیت  بهینه  بهربرداری  جهت  است  ایهقابلیتمناسب  رو   ،سرزمینی  این  از 

اصول حکمروایی   گذاریسیاست بایستی خاطر نشان ساخت که فرآورده   بر  به فرآیندی مشارکتی و میتنی  نیازمندی  مناسب 

مبتنی بر اصول توسه پایدار    ایتوسعهالگویی    کارگیریبهاست که این فرایند و فراورده نیز نیازمند طراحی و    ایمنطقه شایسته  

شهری    جهت  ،شهری مناطق  فضائی  سازمان  و  ساختار  بر  توازن   باشدمیاثرگذاری  و  توسعه  عملی  و  عینی  زمینه  بتواند  تا 

 .  را به همراه داشته باشد ایمنطقه 

کشور اکولوژیکی  و  محیطی  تنوع  به  توجه  راستا  این  تاریخی  ،در  پیشینه  و  قومی  وجود   ،متمرکز  گذاریسیاستنظام    ،تنوع 

 متعدد برنامه ریزی و اجرایی متفاوت در قلمرو سرزمینی از مالحظات مهمی است که بایستی در طراحی سازمان ها و متولیان  

آنچه که در این بین بایستی مورد واکاوی قرار گیرد شناسایی و    ،براین  افزون   . آمایش سیاسی فضاهای شهری مد نظر قرار گیرد

یک رخداد نامطلوب    که می توان آنرا  باشد میعه شهری در ایران  توس  گذاریسیاستهای نظام  میزان اثرگذاری عوامل نارسائی

  ، این رخداد میتواند معلول عوامل متعدد درابعاد مختلف اقتصادی  ، در گسترده جغرافیای مناطق ایران قلمداد نمود در این بین

گوناگون ملی  اجتماعی مقیاس  و  در سطوح  نامطلوبی  پیامدهای  که  باشد  فضایی  کالبدی  ای   ناحیه  ،ایمنطقه  ،و  نقطه  و  ای 

نبود    ،تعریف نادرست منطقه  ،رویکرد نظری مشخص  فقدان  ،جایگاه مدون و مشخص قانونی  فقدان   ،داشته باشدبر همین منوال

مشخص نهادی  سازوکار  یا  و  سیاست  ،نهاد  نامناسب  زمانی    نظام   پیوستگی  عدم   ، بخشی  ساختار   تسلط  ، هاگذاریافق 

  در   اثرگذار  مختلف  قوانین  سیاستگذار وجود  نهادهای  وظایف  تفکیک  عدم  ،مختلف  سطوح  اجرایی  راهکارهای  و  هاسیاستگذاری 

در    .به شمار می رود   شهری  ازجمله عوامل نارسایی های نظام سیاست گذاری در آمایش فضاهای. . .  و  ایمنطقه  گذاریسیاست

 .  راستا ضرورت احصا عوامل موثر در تبییین و تحلیل عوامل موثر در آمایش فضاهای ضرورت اندیشه ای و عملیاتی دارد این

 

 اندیشه ای   -مبانی نظری

همراه آن مقیاس فضایی مربوطه گفته    ، است که اگر در فضای مشخصی عمل شود  4ریزی فضایی برنامهآمایش سرزمین همان  

)صرافیمی انسان17:  1393  ،شود  بین  متقابل  رابطۀ  تنظیم  آن  در  محوری  مقوله  و  آمایش    ،فضا  ،(  ملی  )ضوابط  فعالیت 

  ،؛ آرامی1393  ، ؛ فوالدی1398  ،ه و بودجۀ کشور؛ سازمان برنام1388  ،؛ دانشنامۀ مدیریت شهری و روستایی 1383  ،سرزمین

آل1393 توفیق1393  ،زاده؛ شریعت1393  ،زادگان؛ شریف1393  ،یاسین؛  تقی1384  ،؛  هویداکردن مسئولیت   ،(1388  ،زاده؛ 

توانمندی براساس  منطقه  هر  قابلیتخاص  و  منطقهها  )خنیفرهای  به9:  1389،  ای  فضا  توسعۀ  مدیریت  و  عامل (    عنوان 

پذیری/ همیاری با قلمروهای  بخشی برای مجموعه اقدامات توسعه در قلمروی کشور و در رقابتافزایی و تعادلهم  ،یکپارچگی

به و  است  مشکل مجاور  )صرافی10ورانه)بینش  9سو آرمان  ،(8نگرانه)پیش  7سوآینده  ،(6)بازتابی   5سو صورت  است  شده  مطرح   ) ،  

 
4- Spatial Planning 

5 -Problem- oriented 

6 -Reactive 
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این  .(17:  1393 به  برنامه  توسل  ناکارآمد  به نظام  امید بهبودبخشیدن  به  به  ،ریزی سنتینوع رویکرد  بهینگی  جای جایگزینی 

این نوع رویکرد   ،در همین چارچوب  .ها صورت گرفته استبهبود وضعیت افراد و مکان  .(12:  1385  ،بیشترین )عظیمی بلوریان

ریزی فرآوردۀ این نوع برنامه  . پیش رفته است  12)تصویرسازی( و فراگیرتر  11ریزی تخیلگراگام به سوی برنامهبهریزی گاماز برنامه

های  و در سطوح و مقیاس   15توزیع ثروت   ،)حفاظت(  14حفظ ثروت  ،)رشد(  ،13برپایۀ سه رکن اصلی خلق ثروت   گذاریسیاستو  

رقابت مختلف  ابعاد  در  و  محلی(  مقیاس  تا  اتحادیه  )مقیاس  فضایی  اقتصادی مختلف  اجتماعی   ،16پذیری  پایداری   ،17انسجام 

 .  است 20ریزی فضایی و برنامه 19حکمروایی قلمرویی  ،18محیطی

رویکرد    کارگیریبه مید این نوع رویکرد با الزام به  نا  "ادراک عینی و فضایی زبان سرزمینی"توان  رویکرد آمایش سرزمین را می

های سازمان فضایی را  سعی در فراهم سازی دقت در ترکیب و تجزیه مولفه  ، سیاستی و بخشی  ، سازمانی  ، یکپارچگی قلمرویی

توسعه منطقه  .دارد وضعیت  و همراستایی  تحلیل همسویی  نوشتار حاضر  از  بر شاخصهدف  مبتنی  مولفهای  با  اصول ها  ها  و 

-رفع نابرابری  ،زدایی از مناطقرسالت آمایش سرزمین با تاکید بر اصول آمایش سرزمین نظیر؛ محرومیت  .آمایش سرزمین است

تعادل  عدم  و  منطقهها  بودجه کشورهای  و  برنامه  )سازمان  قلمرویی   .( 71:  1396  ،ای  )کید   ،بخشی  ،یکپارچگی    ، 21سازمانی 

( و رفع  1:  1394  ، مقاومتیهای اقتصاد  ؛ سیاست32:  1368  ، ها و مناطق )قانون اساسیهای استانقابلیتگیری از  بهره  ،(2007

چارهآشفتگی بتوان ضمن  طریق  این  از  تا  است  فضایی  استانهای  به  مبتال  و  الینحل  مسائل  و حل  ساماندهی    ،چویی  سبب 

نیازمند دستیابی به    ،تبیین تئوریک مساله  ،در این راستا  . انداز توسعه فضایی گرددسازمان فضایی مطلوب و محقق شدن چشم

یکی    ،های توسعه پایداررویکرد( توسعه از میان تئوری)   تئوریترین  یک چهارچوب نظری مناسب است؛ بنابراین انتخاب مناسب

گام می از  محسوب  راهبردی  )رکنهای  افتخاریشود  چارچوب  .(599:  1396  ،الدین  همین  ازبهره   ،در  آمایش    گیری  رویکرد 

 بهینه  گیریبهره ، (45: 1393 ، فوالدی)طبیعی  و  اجتماعی  هایظرفیت از بهینه وریبهره ترتیبات  سرزمین با تاکید بر مهندسی

 توسعه  مدیریت   ،( 64:  1385  ،سرزمین  آمایش   ملی   مرکز) سرزمین    محیطی  و   اجتماعی   ، اقتصادی  هایظرفیت  و  منابع  از

شناخت    ناپذیر بوده واجتناب  (صرافی  از  نقل  به  ،اروپا  اتحادیه)  بخشی  هایسیاست  فضائی  پیامدهای  کردن  و هماهنگ  قلمروئی

از نقش مفاهیم توسعه اثرگذاری انسان در مکان است )سعیدیای نظیر؛ فضا که عینتی حاصل  فضای    و (  9:  1388  ،پذیری و 

ریزی در راستای تخصیص بهینه و منطبق با منافع همگانی  و برنامه  گذاریسیاستتوسعه به عنوان منبعی کمیابی که نیازمند  

( دارد  اولویت  بهره  .(14:  1393  ،صرافیاست  با  از رویکردهاآمایش سرزمین  مولفه  ،گیری  و  نظیر؛  اصول  توسعه های  مدیریت 

 
7 - Future- oriented 

8 - Proactive 

9-Goal- oriented 

10 -Visionary 

11 - Imaginative 

12- Inclusive 

13 -Create Wealth 

14 - Retain Wealth 

20- Distribute Wealth 

15 - Distribute Wealth 

16 - Economic competitiveness 

17 - social cohesion 

18 - Environmental sustainability 

19  -  Territorial Governance 

20 - Spatial Planning 

21. kidd 
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 کپارچه یو    یهماهنگ  ،25به نقل از صرافی(  ،24)اتحادیه اروپا   23های بخشی های فضائی سیاستهماهنگ کردن پیامد   و  22قلمروئی 

 و گوناگون )افقی( هایبخش روابط میان  .(UN, 2008ی )ن یسرزم  یدر قالب استراتژ  یبخش  یهااستیس  ییکردن ابعاد فضا

)کیوز)  متفاوت سطوح در قلمروها  شدن    . (2004  ،26عمودی(  برنامهمشخص  آمایشیحدتفضیل  (  43:  1394  ، )آرامی  ریزی 

قلمرویی  بخش  ،(2007  ،27کید )   سازمانی  ،سیاستی  ،بخشی  ،یکپارچگی  ترکیب  در  آندقت  تجزیه  بر  عالوه  مناطق  و    هاها 

فضایی  . (11:  1393  ،)صرافی توسعه  کنشگران  خردجمعی  توافق  و  تحقق  تالش    ( 12  :1394  ،صرافی )  مشارکت  دارد ضمن 

مطلوبچشم نماید  ،انداز  تبیین  و  طراحی  را  مطلوب  فضایی  سازمان  الگوی  و  ترمیم  را  موجود  فضایی  همین   .سازمان  در 

به  ،چارچوب و    باتوجه  دوسویه  ملی)   مکملیپیوند  سطوح  بین  افقی(  و  آمایش    ،ایمنطقه  ،عمودی  رویکرد  محلی  و  ناحیه 

دیگر   از سوی  و  سو  یک  از  رویکردسرزمین  این  بخشی  تناقض  و  تعارض  بدون  و  مکملی  بخش   ، پیوند  بین  و  پیونددهنده  ها 

باشد را عملیاتی  تا از این منظر رسالت آمایش سرزمین که بر اصل دقت در ترکیب عالوه بر تجزیه می  ،ای استمناطق توسعه

ات بخش عمومی در سطح مناطق بپردازد و فرآیند  تالش دارد به تخصیص و توزیع منابع و امکان  ، این رویکرد ،افزون براین .نمود

و سازمان بین بخشی و بین سطحی و مشارکت بخش خصوصی  نماید )سازمان همکاری  هماهنگی  را تسهیل  های غیردولتی 

توسعه و  از طبقه  .(2007،  28اقتصادی  آمایش سرزمین  برنامهبندی سیستمرویکرد  استفاده  های  ریزی مکانی در چهار سبک 

و    ،اقتصادی-ایمنطقه  ،یکپارچه-جامعکند:  می اراضی  ترکجا)  شهرسازیکاربری  رویکرد  .(2012  ،29سینیسا  یا    ،این  برنامه 

بیست سال(چشم )حدود  بلندمدت  است   ،اندازی  توسعه سرزمین  برای  فضایی  و  اصلی  30استراتژیک  حال هسته  در همه  که 

ماکسیس  )میلیکا  است  بوده  علمی  منظور    . (2019  ،31تحقیقات  به  و   گذاریسیاستو  استقرار  اساسی  فرآیندهای  بر  فضایی 

 ، 34؛ کید و شو2007  ،33داودی و استرانگ  ،2006  ،32ریزی عمودی بلندمدت با رویکرد یکپارچه تاکید دارد )آلبرت اجرای برنامه

  ، 36ی مختلف توجه اساسی دارد )نادین هاهای بخش سازی اثرات و سیاستافزون بر این بر هماهنگ (2011  ،35مورفیت  ،2013

های  توزیع ثروت و در سطوح و مقیاس  ،حفاظت()  ثروتحفظ    ،رکن اصلی خلق ثروت )رشد(  این رویکرد بر مبنای سه  .(2007

  ،محیطیپایداری    ،انسجام اجتماعی  ،ایپذیری منطقهمختلف فضایی )مقیاس اتحادیه تا مقیاس محلی( و در ابعاد مختلف رفابت

 .  ( 2016 ،37ریزی فضایی ایفای نقش خواهد کرد )اداردو میدیروسای و برنامهحکمروایی منطقه

 

 
22.Territorial Development 

23. Sectoral Policies 

24. ESDP( European Spatial Development Perspective) 

25 کشور و  تفاسیر آمایش و سطوح فضایی آن رجوع شود به: مروری بر مطالعات آمایش سرزمین، دفتر مطالعات زیربنایی سازمان برنامه و بودجه    . برای اطالعات بیشتردرخصوص تعاریف،

.1393کلیات آمایش سرزمین، رمضانی و آقازاده،   

26. Caves 

27. kidd 

28. OECD 

29. Siniša Trkulja 

30. National Strategic Spatial Development Planning/ Prespective 

31. Milica Maksić 

32. Albrechts 

33 - Davoudi and Strange 

34 - Kidd and Shaw 

35. Morphet 

36.Nadin 

37. Eduardo Medeiros 

https://www.tandfonline.com/author/Trkulja%2C+Sini%C5%A1a
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 روش شناسی پژوهش 

)اکتشافی از نوع ترکیبی  پژوهش  اسنادی و    . تبیینی( است-روش  اساس منابع  بر  صورت گرفته   ایکتابخانهگردآوری داده ها 

 . است

 

 ی تحقیقهایافته

 شهری  در آمایش سیاسی فضاهای  مؤثر واكاوی و احصاء عوامل  

ی  هامؤلفهتکثر عوامل و    ، بیانگر تعدد  ،شهری  آمایش سیاسی فضاهای در  مؤثرواکاوی پیشینه و مبانی نظری پژوهش عوامل  

 .  بوده است شهری فضاهایترمیم و پاالیش و نگهداشت   ،توسعه ،اثرگذار در ایجاد

به   بسته  چارچوب  همین  مقیاس  در  و  و  یبندطبقه  ،ها مؤلفه نوع  آمایش  یمرا    هاآنی  بنددستههای  سطوح  مبنای  بر  توان 

ایجاد و  )  ییفضا  ،قابلیت و فرصت()   ینهاد  ،مسئله محور و آینده محور(مسئله )  نوع  ،ی و استانی(امنطقه  ،سطوح ملی)  ینسرزم

این راستا با توجه به تعدد و تکثر عوامل  در    .و نگهداشت فضایی( تفکیک نمود  حفاظت  ، و پاالیش فضایی  یمترم  ،توسعه فضایی 

از یک از سوی دیگر  متفاوت  و  از    منظوربهسو  اجماع خبرگان موضوعی و موضعی در خصوص هرکدام  مشخص کردن میزان 

پرسشنامه دلفی    ،در این راستا  ،ها صورت گرفته استمیزان اهمیت آن  بر اساس تقلیل معیارها    ،عوامل و میزان اهمیت هر کدام 

 .  (1جدول است )شده یانبپس از اعمال نقطه نظرات خبرگان   کارشناسان قرار داده شد و در اختیار خبرگان و

شهری   در آمایش سیاسی فضاهای  مؤثر : عوامل 1جدول    

عالمت  عوامل

 اختصاری 

عالمت  عوامل 

 اختصاری 

های نوین در ها و فناوریتکنولوژی

 فضاهای شهری آینده 

C1  ی  هاارتقا و ایجاد شهر منطقه

 سکونتگاهی 

C10 

شهرها در   نامشخص بودن نقش C2 گردشگری شهری 

 ایمنطقهتقسیم کار 

C11 

نداشتن رویکرد و رویه هویت  

 ای در مناطق شهریبرنامه

C3   الگوی مطلوب نظام سکونتگاهی

 شهری 

C12 

ها و جذب  ارائه مشوق 

های بخش خصوصی گذاریسرمایه

 در توسعه شهری 

C4 رعایت حقوق فضاهای شهری C13 

توسعه مراکز و مناطق دیجیتالی  

 شهری 

C5  مشارکت شهروندان در نقش افزایش

 توسعه شهری 

C14 

های راستایی و تخصیص فرصتهم

های  شده متناسب با قابلیتداده

 فضاهای شهری

C6 های نسبی  مزیتگیری از بهره

 شهرهای همکار 

 

C15 
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عالمت  عوامل

 اختصاری 

عالمت  عوامل 

 اختصاری 

  برندسازی مکانی و معرفی آوازه

 مناطق شهری

C7   ارتقاء سطح عملکردی و خدماتی

 شهری 

C16 

برندسازی هویتی و نمادین فضاهای 

 شهری 

C8 های فرصت سازی متناسب با قابلیت

 گردشگری شهری 

C17 

تعریف نقش شهرها و شهر منطقه 

پشتیبانی  تسهیل و   ،های در راهبری

 با کشورهای همسایه

C9 شهری جانمایی شبکه همکار فعالیت C18 

 1401، های پژوهش : یافتهمآخذ

 

 شهری   در آمایش سیاسی فضاهای  مؤثری عوامل  بندخوشه -

 شهری   آمایش سیاسی فضاهای   مؤثر واكاوی و تحلیل عوامل 

پژوهش فرآیند  از  مرحله  این  شده    ، در  مطرح  عوامل  شدن  مشخص  از  از پس  هریک  وابستگی  و  نفوذ  قدرت  میزان    وتعیین 

 .  (2جدول است )شده یبندطبقههای چهارگانه ذیل هرکدام از عوامل در یکی از خوشه 

پژوهش نشان مییافته از مجموع  های  متغیر در خوشه   3تعداد  ،عامل در خوشه متغیرهای منفعل  5تعداد  ، عامل  19دهد که 

تعداد4تعداد    ،بینابین و  فعال  متغیرهای  است  6متغیر در خوشه  قرار گرفته  متغیرهای کلیدی  این موضوع   .متغیر در خوشه 

پیشران تعدد  دهندهنشان تکثر  موضوع  و  در  کلیدی  فضاهایهای  سیاسی  مجموع دعبارتبه  .است  شهری  آمایش  از  یگر 

 .  (2جدول است ) شده ییشناساهای استراتژیک )کلیدی( پیشران ،هادرصد از پیشران7 .31متغیرهای یاد شده 

 

 شهری آمایش سیاسی فضاهای   در  مؤثربندی عوامل  : خوشه2جدول

ردی 

 ف

نوع  

 خوشه 

ویژگی 

 خوشه 

تعدا  فهرست عوامل هر خوشه 

 د

نسبت  

 كل به

متغیرها 1

ی 

 منفعل

تأثیرگذار

ی پایین و  

تأثیرپذیر 

 ی باال 

 شهری فضاهای  حقوق  رعایت

 توسعه در شهروندان مشارکت نقش افزایش

 شهری 

 همکار  شهرهای نسبی هایمزیت از گیریبهره

 شهری   دیجیتالی مناطق و مراکز توسعه

 شهری   خدماتی  و عملکردی سطح ارتقاء

5 26. 3 
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متغیرها 2

ی 

 بینابین

تأثیرگذار

ی و  

تأثیرپذیر 

 کم  ی

 شهری  گردشگری

 مناطق در ایبرنامه  هویت رویه و رویکرد نداشتن

 شهری 

  بخش هایگذاریسرمایه جذب و  هامشوق  ارائه

 شهری  توسعه در خصوصی

3 15. 7 

متغیرها 3

 ی فعال 

اثرگذاری 

باال و  

اثرپذیری 

 کم 

  شده داده های فرصت تخصیص و  راستاییهم

 شهری  فضاهای  هایقابلیت  با متناسب

 شهری  مناطق آوازه معرفی و  مکانی برندسازی

 شهری  فضاهای نمادین و  هویتی برندسازی

های گردشگری فرصت سازی متناسب با قابلیت

 شهری 

4 21. 05 

متغیرها 4

ی 

استراتژی

 ک

)کلیدی 

)38 

قدرت  

اثرگذاری 

و  

اثرپذیری 

 باال 

فضاهای  های نوین در ها و فناوریتکنولوژی

 شهری آینده

 ارتقا و ایجاد شهر منطقه های سکونتگاهی 

شهرها در تقسیم کار   نامشخص بودن نقش

 ایمنطقه 

 الگوی مطلوب نظام سکونتگاهی شهری 

تعریف نقش شهرها و شهر منطقه های در  

تسهیل و پشتیبانی با کشورهای  ،راهبری

 همسایه

 شهری جانمایی شبکه همکار فعالیت

6 31. 7 

 100 19 هاشرانیپتعداد و درصد عوامل و  

 1401، های پژوهش مآخذ: یافته

 

 گیری نتیجه  

دهد می  نشان  تحقیق  های  تکنولوژیها  ، یافته  چون:  هایی    های قابلیت  ، آینده  شهری  فضاهای   در  نوین  های  فناوری  و  مولفه 

شهری   تخصیص  و  راستاییهم  ،شهری  توسعه  در  خصوصی  بخش  هایگذاریسرمایه  جذب  و  هامشوق   ارائه  ،گردشگری 

  شهرها  نقش  تعریف  ،همکار  شهرهای  نسبی  هایمزیت   از  گیریبهره  ،شهری  فضاهای  هایقابلیت  با  متناسب  شدهداده  هایفرصت

در آمایش سیاسی فضاهای    اثرگذاراز مهم ترین ابعاد    همسایه  کشورهای  با   پشتیبانی   و  تسهیل  ،راهبری  در  های  منطقه  شهر  و

 .  شهری می باشند 

 

 
38. Autonomous variables 
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